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 1سمیه نقوی قربانی، محمد
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 چکیده
تأثیرگذار بر  هایاملع دیگرهای سرکوب مالی، در کنار ، تحلیل رابطه علی بین شاخصاین بررسیهدف اصلی 

و مبانی  9511-19های سری زمانیبرای این منظور با استفاده از داده باشد.ارزش صادرات بخش کشاورزی می
قشه درقالب ن ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، ،موجود ابتدا)تئوری(  نظری

با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم  آنگاه علی کامل مشخص شده و
آن  ویایگنتایج  است. پرداخته شده شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها

بت ه نسهای سرکوب مالی کمترین تأثیر  بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط باز بین شاخص که است
متغیرهای  یگردبین  همچنین از باشد.ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره می نقدینگی به تولید

تای نتایج باشد. بنابراین در راستأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می
زی های ارت محصوالت کشاورزی ضمن استفاده از سیاستدولت برای توسعه صادرا، شودتحقیق پیشنهاد می

هایی برای ارتقای سطح حمایت و تشویق صادرات محصوالت کشاورزی، به دنبال اعمال سیاستبرای مناسب 
 نیز باشد.  وری آب و خاکبهرهافزایش  برایهایی تولیدات این بخش مانند سیاست

 JEL: E5, E52, F10بندیطبقه
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 مقدمه
 هواداراقتصاددانان  هایهتحت تأثیر نظری 05و  05های اقتصاد اغلب کشورهای جهان در دهه

(، اصطالح سرکوب مالی را به عنوان 1891) کینون و ماتیسونسرکوب مالی بوده است. مک

دخالت  راهاز  آمد از نظام مالیآنها خلق درکنند که هدف ها تعریف میای از سیاستمجموعه

 های بهره حقیقی است. پترسونو تخصیص منابع وجوه اعطائی و تعیین نرخ ریگذادولت در قیمت

(، سرکوب مالی را به عنوان اصطکاک در بازار سرمایه  مرتبط با وجوهی که مدیران 1881و رجان)

های بهره تعیین شده دولت و توجه به نرخکوچک قادر به استقراض منابع مالی با  هایهمؤسس

 باشد که سببدانند. مشخصه سرکوب مالی مقررات مینرخ بهره قابل قبول خود نیستند، می

ا، هشود. این مقررات شامل تعیین سقف نرخ بهره اسمی سپردهانحراف قیمت در بازارهای مالی می

. باشدو تخصیص دستوری اعتبارات می هاها، ذخایر قانونی باال برای بانکسقف نرخ بهره وام

شود. همچنین مالی مییاد شده سبب کاهش جریان وجوه به بخش های و محدودیت هابازدارنده

یت آنها اولو دارای بازدهی پایینی هستند و در گزینشیابد که هایی اختصاص میمنابع به طرح

ک شدن بخش مالی نسبت به اقتصادی رعایت نشده است. بنابراین سرکوب مالی منجر به کوچ

شود. توصیه الگوهای توسعه مالی بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم می

(، برای خروج از وضعیت سرکوب مالی در کشورهای در حال توسعه، 1891کینون و شاو)مک

افزایش باشد که سبب های حقیقی تعادلی و کاهش تورم میافزایش نرخ بهره به سمت نرخ

شود. در واقع تعمیق مالی در اقتصاد سبب گذاری و در نهایت رشد اقتصادی میانداز و سرمایهپس

ش گذاری افزایشود و به عبارت دیگر حجم پس انداز و سرمایهای میتجمیع و تجهیز منابع سرمایه

 رومرچون نی دهد. اقتصاددانارشد اقتصادی افزایش و تورم را کاهش میراه یابد و از این می

آزادسازی بازارمالی در کشورهایی با ابزار مالی توسعه یافته  بر این باور هستند(، نیز 1881)

 (.1181تواند عالوه بر ورود جریان سرمایه باعث کاهش تورم شود )احمدیان، امیری،می

 زیادی درات به طور اخص برای کشورها دارای اهمیتامروزه تجارت خارجی به طور اعم و صا

های اقتصادی کشورها را و سیاستها هدفتوسعه صادرات بخش قابل توجهی از است، بوده 

زیادی به اجرای  گرایشمداران اقتصادی از جمله ایران مردان و سیاستتشکیل داده و اغلب دولت

(. 1191)صامتی و فرامرزپور، افزایش صادرات غیرنفتی دارند برایهای مناسب تجاری سیاست

باشد از ابعاد یکی از اقالم عمده صادرات غیرنفتی می ،ادرات محصوالت کشاورزیتکیه بر ص

عد مربوط به نقش صادرات محصوالت کشاورزی در افزایش بُ نخستینمختلفی دارای اهمیت است. 
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عد دوم اهمیت صادرات محصوالت کشاورزی مربوط های تولیدی این محصوالت است، بُظرفیت

وان ت. مصادیق تأثیرگذاری صادرات محصوالت کشاورزی بر اشتغال را میباشدمیبه مسأله اشتغال 

طوسی، )زار یابی محصوالت کشاورزی  یافت های تولید، گردآوری، بسته بندی، صدور و بادر زمینه

زیادی درباره تأثیر سرکوب مالی بر برخی متغیرهای کالن اقتصادی  هایبررسی(. 1191یزدانی،

ار بر صادرات ذتأثیرگ هایاملگذاری( و همچنین عسرمایه، رشد اقتصادی،سرمایهوری )مانند بهره

آنور و سان  شود.بخش کشاورزی وجود دارد، در ادامه به چند مطالعه مهم و مرتبط اشاره می

گذاری و رشد اقتصادی در مالزی، با استفاده (، در مقاله خود با عنوان توسعه مالی، سرمایه1511)

ذاری گموجودی سرمایه سازی شده به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی،شبیه هایهلاز مدل معاد

 برای مدل گشتاور تعمیم یافته با استفاده ازگذاری داخلی در مالزی خارجی و موجودی سرمایه

پرداختند. نتایج نشان داد که سطح توسعه مالی به رشد 1889-1559 های سری زمانی دورهداده

ده است، اما تأثیرش بر رشد اقتصادی از نظر آماری کرداخل در مالزی کمک موجودی سرمایه 

گذاری خارجی در مالزی به افزایش در موجودی دار نیست. افزایش در موجودی سرمایهمعنی

ا تنهگذاری خارجی به طور معناداری ده است اما سرمایهکرسرمایه داخلی و رشد اقتصادی کمک 

در یک ، (1515) هانگ و وانگباشد. و نرخ ارز واقعی میتصادی تحت تأثیر سطح آزادسازی اق

های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی کشور چین در دوران در حال سیاست مقاله به بررسی تأثیر

رشد  رباصالح، پرداختند. در این مقاله ابتدا یک شاخص سرکوب مالی ساخته و سپس تأثیر آن 

ان باشد. نتایج نشهای تلفیقی میآزمون شده است. روش مورد استفاده داده تولید ناخالص داخلی

دهد، اما سرکوب مالی درصد افزایش می 1دادند که که آزادسازی مالی، رشد اقتصادی را حدود 

در یک مقاله به بررسی تاثیر  ،(1515) کریم چشم بنام شود.باعث کاهش تولیدناخالص داخلی می

-1550های سری زمانی در دوره با استفاده از دادهشد اقتصادی در ایران ر بر آزادسازی مالی

کننده رشد اقتصادی در ایران مورد تجزیه و تعیین هایاملدر این مقاله، ع پرداخته است. 1800

ثیر أگری مالی سرمایه و آزادسازی مالی، تتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که واسطه

ی بر رشد اقتصادی دارند. عالوه بر این، تاثیر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی، دارمثبت و معنی

 کار بر رشد اقتصادی در ایران، تأثیرشود که نیرویگیری میمنفی و ناچیز است. همچنین نتیجه

(، 1558ساجان و یانگ ) کار در ایران باشد.کم نیرویوری تواند بهرهمنفی دارد و علت این امر می

ر مقاله خود با عنوان تأثیر قانون، توسعه مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصادی سرکوب شده د

انی های استمالی در چین، به بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده
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گذاری خصوصی را تحت قانونی سرمایه نظامکه  ندمتوجه شد ناپرداختند. آن 1885چین در سال

تأثیر قرار داده است و تأثیری بر عمق مالی نداشته است اگرچه سهم خصوصی اعتبارات بانکی و 

رقابت بانکی را افزایش می دهد. این مقاله شواهدی از انتقال منابع از بخش دولتی به بخش 

 ولیدت ی یک تأثیر معنادار بر نرخ رشد میانگینهای قانونمنظاعالوه، هخصوصی را نشان داد. ب

د. رنبه نهادهای مکمل دیگر دا ، نیازهای قانونی در حال کارمنظااخالص داخلی ندارند. همچنین، ن

عنوان پایان سرکوب مالی، تحلیل بین کشورها از با در پژوهشی  (،1559دمترایدیز و همکاران )

این است که نرخ بهره جهانی، پایداری  گویایگذاری خصوصی انجام دادند. نتایج سرمایه

. دار نیستکند و به عنوان نماینده محدودیت مالی معنیگذاری خصوصی را تعیین میایهسرم

که سرکوب مالی در کشورهای در حال توسعه نیاز به  کرد بنابراین یافته ها شواهدی فراهم

تحقیق، محققان های المللی دارد. بر پایه یافتههای مالی جهانی و بینعاملمشارکت بیشتر 

سنجی کالن به وابستگی بین صادهای آتی، در چارچوب مدل اقتنند در تحقیقکپیشنهاد می

که بیشترین  از جمله محققانی است ،(1559) اقتصاد جهانی با سرکوب مالی پرداخته شود. گپتا

جایگزینی ارز و سرکوب داشته است از جمله تحقیقات ایشان مالی  پژوهش در زمینه سرکوب

در دانشگاه پریتوریا در آفریقای جنوبی است. نتایج  95 شماره مالی به عنوان گزارش پژوهشی

تواند بازده باالیی در ذخایر مورد درخواست ایجاد نرخ باالی جایگزینی ارز می ،تحقیق نشان داد

کند اما نتایج بستگی معناداری به چگونگی حجم پول مشتریان درمطلوبیت توابع نسبی به مصارف 

نشان داد که تفاوت  بررسیه اندازه دولت دارد. عالوه برآن، نتایج داخلی و خارجی و همچنین ب

 ولتکند دد و پیشنهاد میشوبیشتر در سرکوب مالی  رخداددر نرخ جایگزینی ارز باعث احتمال 

توجه به اهمیت  با این بررسیبنابراین در باشد.  را داشته از کارآمدی الزم در چنین شرایطی

ه ک با توجه به این سوییهای کالن در این بخش و از تأثیر سیاستصادرات بخش کشاورزی و 

 هاییبررسیکند و با توجه به ایران از جمله کشورهایی است که نظام مالی خود را سرکوب می

بررسی تأثیر سرکوب مالی بر متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است و از آنجا که  زمینهکه در 

ی سرکوب مالی بر صادرات بخش کشاورزی انجام نگرفته است، گذارزمینه تأثیر در بررسی الزم

 تأثیرگذار بر رشد صادرات هایدیگر عاملبه بررسی تأثیر سرکوب مالی در کنار  این پژوهشدر 

 شود.بخش کشاورزی پرداخته می
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 روش تحقیق
برای مثال روبین  .گیری سرکوب مالی مطرح شده استدر راستای اندازه پرشماریهای پژوهش

نسبت بدهی دولت  ( از1551)(، از نرخ بهره واقعی و نرخ تورم، هانگ و وانگ 1881و مارتین )

( از نرخ بهره واقعی استفاده 1880( از مدیریت نرخ ارز و فرای )1551) به نقدینگی، و کولی

 ل به تولیدهای سرکوب مالی را نسبت عرضه پو(، از جمله شاخص1558اند. هی و تروی )دهکر

 هاگری بانکاند که افزایش این نسبت نشان دهنده افزایش واسطهناخالص داخلی معرفی کرده

های های سرکوب مالی را سیاست مالی، نرخ ارز و سیاست(، شاخص1551کوهلی و کلتزر ) ست.ا

اند. مد حاصل از بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی معرفی کردهآآن، نسبت و در

نرخ تورم، نرخ ذخائر قانونی و نسبت بدهی نقد نظام  چونهایی (، شاخص1888اسالگ و کوو )ه

 پژوهشاند. این های سرکوب مالی معرفی کردهمالی به تولیدناخالص داخلی را به عنوان شاخص

 تأثیرگذار بر هایدیگر عاملهای سرکوب مالی در کنار ی بین شاخصدر پی تعیین رابطه علّ

های شاخص های انجام شده در زمینهپژوهشباشد. با توجه به خش کشاورزی میصادرات ب

سرکوب مالی و همچنین با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات بخش کشاوری ایران با توجه 

شامل، نرخ تورم، نسبت نقدینگی پژوهش های سرکوب مالی در این به شرایط اقتصادی، شاخص

ن ایها در در کنار این شاخص همچنینباشند. و نرخ  بهره حقیقی میبه تولید ناخالص داخلی 

دولت به عنوان سیاست مالی و نرخ های هزینهسعی شده است تأثیر نرخ رشد اقتصادی،  پژوهش،

  گیرند. قرار ارزیابیارز نیز بر ارزش صادرات بخش کشاورزی  با استفاده از نقشه علی بیزین مورد 

انش ی، نمایش نموداری دی و شبکه بیزین است که نقشه علّترکیبی از نقشه علّ 1ی بیزیننقشه علّ

 ای دانش متخصصو شناخت متخصص از موضوع مورد بحث است و شبکه بیزین نمایش شبکه

پذیر ی پیچیده به سادگی امکانعلّ یهااستنباط متغیرها در نقشه باشد.بر پایه نظریه احتمال می

 ،نقشه در سطح یکسانی از اطمینان هستند یی متغیرهاهای علّنقشه کهنخست ایننیست، چون 

ی لّهای عنقشه کهاین دوم که شناسایی سطح نااطمینانی در مرحله استنباط مهم است.در حالی

ا بتوان پویا نیاز است ت یواقعی به رویکرد به مفهومها هستند. بنابراین نمایش ایستایی از متغیر

تفاده با اسها نمایش داد. دیگر متغیر را در طی زمان و با توجه به نوسان چگونگی تغییر متغیرها

کارآمد ساختن و هدایت شبکه، برای  باشد،می هادار در این مدل که اهرم محاسبهاز نمودار جهت

اسایی به عبارت دیگر به شن شود.تعیین الگوی پیچیده میان مجموعه عناصر استفاده می به منظور

                                                 
1 Bayesian causal Map 



 3313/ 3/ شماره 8اقتصاد کشاورزی/ جلد    38

 

ن شود. بنابرایدهنده آن توسط یک ماتریس بیان میاز عناصر تشکیل نظام یکساختار درون 

سازی نقشه برای بیان یک رابطه خاص میان هر جفت از عناصر در از مدل دست آمدهبهنتایج 

مرحله سه ی شامل مراحل ساخت نقشه علّ (.1895پورتر، ) باشدبین مجموعه عناصر شبکه می

ی، مرحله دوم ریزی علّرویکرد نقشه گزینشمرحله اول شامل  :(1551است ))نادکارنی و شنوی, 

از آنجا که در ساخت نقشه  باشد.ی میشامل تعیین متغیرها و مرحله سوم شامل، طرح نقشه علّ

ذا از باشد، لی کامل برای متغیرهای مدل نیاز به بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر متغیرها میعلّ

اند و خود مورد استفاده قرار داده پژوهشکه متغیرهای مدل را در  داخلی و خارجی هایبررسی

قادیر است م یادآوریالزم به  همچنین با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی ایران، استفاده شده است.

 باشند.قیمت ثابت می پایهمتغیرها بر 

مالی ایفا سیاست پولی و سرکوب  هایهدفای را در تأمین ن متغیر نقش عمده: اینرخ بهره

، ظرینتجربی و های همالحظبنابر د. یکی از متغیرهای مرتبط با نرخ بهره، نرخ تورم است و کنمی

( 1891( و هویزینگا )1890) داربی هایبررسیی دوطرفه بین این دو متغیر وجود دارد. رابطه علّ

ر ی مهم تأثیرگذار دیگر باز متغیرها اند.رابطه مثبت بین نرخ بهره و تورم را مورد تأیید قرار داده

r ازنرخ بهره تابعی  این بررسی،)فریدمن(. بنابراین در  باشدحجم پول می نرخ بهره، = f(P, M1) 

 .باشدمی

غییرات ت ،نظریه مقداری پول برابریکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر تورم به طور کلی،  :تورم

هزینه استفاده از سرمایه بر نرخ تورم اثرگذار است. از دیگر  راهباشد. نرخ بهره از حجم پول می

 هایعاملهمچنین یکی دیگر از  .باشدناخالص داخلی می تأثیرگذار بر نرخ تورم، تولید هایعامل

  باشد.تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه می

𝑃 بنابراین نرخ تورم تابعی از = 𝑓(𝑟, 𝑀, 𝐺𝐷𝑃, 𝐵𝐷) باشد.می 

باشد که به عنوان تابعی از کسری بودجه مدنظر یکی دیگر از متغیرهای مورد نظر می نقدینگی:

𝑀2:قرار گرفته است = 𝑓(𝐵𝐷) 

: از جمله متغیرهایی است که مد نظر قرار گرفته است و در این مطالعه تولیدناخالص داخلی

 ست.ا در نظر گرفته شده ات کشاورزیو صادر تابعی از نرخ تورم، نقدینگی، نرخ ارز، مخارج دولت

 بنابراین:

(1) 𝐺𝐷𝑃 = 𝑓(𝑃, 𝑀2, 𝐺, 𝐸𝑋, 𝑋) 
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با توجه به اهمیت تأثیر نرخ ارز بر صادرات کشاورزی این متغیر تابعی از تورم، نرخ بهره،  نرخ ارز:

 بنابراین: نقدینگی و مخارج دولت در نظر گرفته شده است.

(1) 𝐸𝑋 = 𝑓(𝑃, 𝑀2, 𝐺, 𝑟) 

که تابعی از متغیرهای زیر  باشدیکی از ابزارهای سیاست مالی مخارج دولت می دولت:مخارج 

 :در نظر گرفته شده است

𝐺 = 𝑓(𝑃, 𝑇𝐴𝑋) (1)  

 ، به صورت ساالنه و برای دورهپژوهش العات آماری مورد استفاده در اینشایان ذکر است، اط

جمهوری اسالمی ایران، بانک جهانی، است که از منابع آماری بانک مرکزی  1100-81زمانی 

حال با توجه به معرفی  اند.بار کشاورزی استخراج شدهالمللی پول و سازمان خواروق بینصندو

که در این مرحله  ایشود و نقشهعلّی کامل پرداخته می متغیرهای مورد نظر به ساخت نقشه

 .یک نقشه مستقل گرددباشد که بایستی تبدیل به آید یک نقشه وابسته میدست میبه

 شده است. های بعد ذکرمرتبط با این نقشه در قسمت هایتوضیح

 
 ( نقشه علّی کامل متغیرهای مطالعه1شکل )

 های تحقیقمأخذ: یافته
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رح داده ی بیزین شپس از معرفی شبکه بیزین، طریقه دستیابی به نقشه علّ ،های بعدر قسمتد

رهایی مثل اثر متغی ،بیزین چارچوبی برای نمایش نااطمینانی متغیرها در شبکهشبکه  خواهد شد.

کند. یک روش معمول برای غلبه بر نااطمینانی متغیرها در فراهم می ،اندکه در نقشه آورده نشده

-باشد. فرایند اندازهگیری درجه اطمینان آن متغیر به شرط مقدار علتش )والد( میشبکه، اندازه

 .یر به شرط مقدار والد در شبکه استمتغ 1ه اطمینان همان تعیین احتمال پیشینگیری درج

شبکه بیزین از دو مرحله تشکیل شده است، مرحله کیفی و مرحله کمی. در مرحله کیفی ساختار 

ده کننشی است که بیانخدار و غیرچرجهت هاییشود که شامل اتصالنموداری شبکه طراحی می

 که اشاره به جهتدار منظور بردارهایی است باشد. اتصاالت جهتمتغیرها میروابط وابسته بین 

این است که راهی برای شروع از یک نقطه  هاو منظور از غیرچرخشی بودن اتصالمشخصی دارند 

دار و برگشت به نقطه شروع وجود نداشته باشد. سپس در جهت هایای اتصالو عبور از مجموعه

رین شود. مهم تبسته بین متغیرها به صورت توزیع احتمال شرطی بیان میی، روابط وامرحله کمّ

 (.1889مسئله تعیین کشش اتصاالت در نقشه یعنی تعیین توزیع احتماالت است )میشل،

 شود.به صورت کلی، توزیع احتمال تواممبحث شبکه بیزین با تعریف استقالل شرطی شروع می

 (1550قائده ضرب به دست آورد.)جیانگ، متغیر را می توان با استفاده از nبا 

(1) 
𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝑃(𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝑃(𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

= 𝑃(𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝑃(𝑥2|𝑥3, … , 𝑥𝑛)𝑃(𝑥3, … , 𝑥𝑛)
= 𝑃(𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑛)𝑃(𝑥2|𝑥3, … , 𝑥𝑛) … 𝑃(𝑥𝑛−1|𝑥𝑛) 𝑃(𝑥𝑛) 

)علت( ضرب احتمال هر متغیر به شرط مقدار والدش یعنی احتمال توأم همه متغیرها حاصل 

 (. 1555ترین فرض شبکه بیزین است )استفنسون،ترین و اساسیباشد که این اصلیمی

باشد. در این مرحله ساختار نقشة علّی اولیه به مرحله کیفی، مرحله طرح نقشه علّی بیزین می

 کند:دو علت تغییر پیدا می

 علّی وجود دارد.های ـ برای حذف بعضی محدودیت های مراحل مدل سازی که در طرح نقشه1
 رویکرد بیزین.های ـ برای ساخت نقشه های علّی سازگار با فرض  1

دار غیر شود، نقشه ای است که شامل نمودارهای جهتپس نقشه علّی که در این مرحله طراحی می

 دهند.روابط مستقل شرطی را نشان می بردارهامتغیرها و  ،هاچرخشی است که گره

 تشکیل شده است: مرحله 0مرحلة کیفی از 

                                                 
1 Prior Probability 
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D-تواند نقشه وابسته )ای، هم مییک مدل شبکه؛ استقالل شرطی در نقشه علّی بیزین مرحله اول:

map)1 ( باشد و هم نقشه مستقلmap-I)1 ( نقشه1899پیرل .) ای که هم نقشه وابسته و هم نقشه

ادبیات ؛ علت و معلولیتشخیص نوع روابط  مرحله دوم: شود.نامیده می 1مستقل باشد، یک نقشه کامل

ندی بیابی طبقهدو نوع روش علت پایهکند که افراد روابط علت و معلولی را بر مربوط به منطق بیان می

باید فقط به  هادر ساخت نقشه علّی بیزین، اتصال. 0و قیاسی1کنند، روش استداللی)استقرایی(می

ی استداللی هستند باید از نقشه حذف یابهایی که از نوع علتباشد و گزاره صورت روابط قیاسی

در مراحل تدوین نقشه علّی بیزین ؛ تشخیص روابط مستقیم و غیر مستقیم مرحله سوم: شوند.

ایی شود. این تفاوت برای شناستفاوت روابط مستقیم و غیر مستقیم بین مفاهیم نشان داده نمی

های علّی اهمیت دارد. تشخیص روابط علت و معلولی مستقیم و های شرطی در نقشهاستقالل

کند یعنی با به تشخیص روابط بین متغیرها کمک می( 1)غیر مستقیم به سه دلیل مهم است: 

توان پی برد که یک متغیر به صورت مستقیم روی توجه به روابط مستقیم و غیرمستقیم می

از  تنهااگر یک متغیر ( 1) یرمستقیم برآن متغیر دارد.با واسطه و تأثیر غ تنهادیگری اثر دارد یا 

از متغیر اول به سوم اضافی است و  بردارگذارد پس یک متغیر واسطه روی دیگری اثر می راه

تفاوت بین روابط علت و معلولی مستقیم و غیر مستقیم ( 1کند و )پیچیدگی نمایش را بیشتر می

(. 1551)نادکارنی و شنوی،  شرطی در نقشه اثرگذارند هایهای استقالل شرطی و احتمالبر فرض

همان طور که گفته شد، روابط چرخشی یا دورهای علّی ی؛ مرحله چهارم: حذف روابط چرخش

نند. کدر نقشه، ساختار نموداری غیرچرخشی مورد نیاز برای ساخت نقشه علّی بیزین را نقض می

لّی مغایر با شبکه بیزین حذف شوند. روابط بنابراین الزم است روابط چرخشی موجود در نقشه ع

موجود در نقشه  هایدهندۀ اشتباهروابط چرخشی نشان (1)چرخشی به دو علت وجود دارند: 

روابط چرخشی  (1) باشد.جهت علّیت صحیح نمیبرای مثال شوند؛  اصالحهستند که باید 

روابط  (.1881دن و همکارانا) های مختلف استدهندۀ روابط پویای بین متغیرها در زماننشان

غیر  ویابی استداللی و قیاسی یا اتصال مستقیم توانند با تشخیص درست بین علّیتچرخشی می

توان آن دورهای علّی وجود داشته باشند، میها، رغم این اصالحیمستقیم حذف شوند. اگر عل

تغیرها به یک متغیر تکی سازی ماند با جمعیوجود آمدن این مشکل شدههکه باعث برا متغیرها 

                                                 
1 Dependence Map 
2 Independence Map 
3 Perfect Map 
4 Abductive 
5 Deductive 
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که بتواند مفهوم کلی آن متغیرها را برساند، حذف کرد. برای ساخت نقشه علّی غیر چرخشی، 

شود. ساختار غیر ای که مربوط به اثر در زمان حال است را نگاه داشته و دیگری حذف میرابطه

و  ضروری است های علّی سازگار با شبکه بیزینچرخشی نقشه برای استنباط و ساخت نقشه

مرحله پنجم: ارزیابی نهایی نقشه  شود.روابط علّی دو سویه در نقشه علّی بیزین نشان داده نمی

تواند بر پایه تغییر و تبدیل نقشه علّی اولیه به نقشه علّی تکمیل شده می؛ ی در مرحله کیفیعلّ

ند وسیلة دو یا چهانجام شده و مبانی نظری صورت گیرد. به عنوان مثال روابطی که ب هایبررسی

. شوندرسند از مدل حذف میشوند را حفظ کرده و مواردی که به توافق نمیمتخصص تایید می

بیزین  یشد، برای دستیابی به نقشه علّ پیش بیانهای ی کامل که در قسمتبا توجه به نقشه علّ

 گردند. روابطف و روابط قیاسی حفظ میذو معلولی که از نوع استداللی هستند حروابط علت 

بیزین  یشده برای رسم نقشه علّیاد مستقیم و غیرمستقیم و روابط چرخشی نیز با توجه به اصول 

ی کامل قابل مشاهده است، بین نرخ تورم و نرخ بهره طور که در نقشه علّشوند. هماناصالح می

نجا که چنین روابطی با آدارد و از  ناخالص داخلی و تورم رابطه دو طرفه وجود یدو همچنین تول

 تأثیر تورم بر تولید ناخالص ، همچنینی بیزین مغایرت داردساختار غیرچرخشی بودن نقشه علّ

 رداربداخلی مربوط به زمان جاری است و تاثیر تورم بر نرخ بهره نیز در زمان جاری است بنابراین 

شود. نقدینگی نیز بر نرخ ناخلص داخلی بر تورم و از نرخ بهره بر تورم حذف می تولیداز سمت 

 ابررم بر نرخ بهره تأثیر دارد لذا بننقدینگی بر نرخ تورم و نرخ توی از آنجا که بهره تأثیر دارد، ول

 دیاز سمت نقدینگی به نرخ بهره حذف شده است. رابطه بین صاردات و تول بردارشده  یاداصول 

ات ناخالص داخلی بر صادر باشد ولی از آنجا که تأثیر تولیدناخالص داخلی نیز رابطه دوطرفه می

از صادرات به تولید ناخالص داخلی حذف شده است.  بردارمربوط به زمان حال است، بنابراین 

با  نجا کهآهای مربوط به تأثیر کسری بودجه بر تورم و نقدینگی بر نرخ ارز از بردارهمچنین  

 اند.اصول گفته شده مغایرت دارند، حذف شده

 نتایج و بحث
 مرحلة کمّی و تعیین وضعیت متغیرها

ی، روابط وابسته به صورت توزیع احتمال شرطی برای هر متغیر در شبکه بیان در مرحله کمّ

که با توجه  ،های شرطی وجود داردشوند. همچنین، برای هر متغیر جدولی از توزیع احتمالمی

(. بنابراین، در این مرحله 1551، نادکارنی و شنوی)گردد )علت( محاسبه می به مقدارهای والد

دارها به این مق دستابیشود که برای ( تعیین میهاعلّی بیزین )احتمالپارامترهای عددی شبکه 
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ه تغییرات ب پایهتوان بر ی را میمقدارهای هر متغیر در نقشه علّ بایستی انجام شود. زیرمراحل 

یچیده پ هایهبه دلیل محاسب. کم، متوسط و زیاد و غیره انندبندی کرد، مدو یا چند وضعیت طبقه

، چنین فضای وضعی همیشه وجود دارد. برای تعیین وضعیت هالدر مرحله استنباط احتما

نرخ هستند، تبدیل جز متغیرهایی که به صورت همتغیرها ب همهمتغیرهای مورد نظر در شبکه، 

با استفاده از رسم سپس شوند و از کم به زیاد مرتب می آنها مقادیر آنگاه به درصد رشد شده و

نقاط شکست هر متغیر  پایهنها تعیین شده و بر آزمون نقاط شکست آو انجام هر متغیر نمودار 

ه دارای یک نقط ،د. متغیرهایی که در شبکه بیزین دوحالت دارندشونها مشخص میآهای وضعیت

ا، هباشند. پس از تعیین وضعیتشکست و آنهایی که سه وضعیت دارند، دارای دونقطه شکست می

رای ب) شرطی هایهای متغیرها با توجه به احتمالتوزیع احتمال مربوط به هرکدام از وضعیت

یت هر برای وضع گردد.محاسبه می  Neticaیک علت( به کمک نرم افزار  دست کممتغیرها با 

که این احتماالت توزیع احتمال پیشین متغیرها  جود داردها ومتغیر در شبکه، جدولی از احتمال

به صورت درصد احتمال در شبکه بیان و باشد، بدون هر گونه دخالت خارجی در شبکه می

که متغیر رشد ارزش صادرات کشاورزی و  دهدی بیزین را نشان می، نقشه علّ(1)شود. شکلمی

 دهد.تعدادی از متغیرهای دیگر که با صادرات کشاورزی ارتباط دارند را توسط اتصاالتی نشان می

 %1/05 شود که احتمال اینکه نرخ رشد صادرات کشاورزی زیاد باشدطور گفته میطبق شکل این

است. اعداد مشخص شده در بخش زیرین جدول هر متغیر به  %0/18و احتمال کم بودن آن 

 باشند. راست به چپ بیانگر انحراف معیار و میانگین متغیر میترتیب از 
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 های متغیرهای مطالعهنقشه علّی بیزین به همراه توزیع احتمال وضعیت (2) شکل

 های محققمأخذ: یافته

 استنباط با استفاده از تحلیل حساسیت در مرحله کمّی

 بارویکرد تحلیل حساسیت شامل آزمون تغییر احتمال وضعیت های متغیرهای اثرگذار 

ربط دادن وضعیت این متغیرها با موضوع مورد نظر است؛ به این آنگاه سناریوهای مختلف و 

اند، متغیرها ثابت نگاه داشته شده دیگرکه های متغیرها، در حالیصورت که هر بار یکی از وضعیت

های متغیر هدف های مربوط به وضعیتشود و سپس اثر این تغییرات بر احتمالیمتغییر داده 

(. 1551)نادکانی و شنوی،  گردداثرگذاری مشاهده و استنباط می چگونگیشود و بررسی می

چگونگی نحوه اثرگذاری تغییر احتمال وضعیت یک متغیر بر متغیر هدف به این صورت است که 

های های وضعیتگردد که احتمالوضعیت یکی از متغیرها، مشاهده میپس از تغییر احتمال 

هنده دها که بیشترین احتمال را دارد، نشانمتغیر هدف تغییر کرده است. حال هر کدام از وضعیت

 تغییر مورد نظر است.

شود که ابتدا پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیر مخارج دولت ، مشاهده می :سناریوی اول

گیری نرخ رشد اقتصادی و سپس وضعیت باالی آن احتمال بیشتری دارد. پس نتیجه میانگینضعیت و
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 یابد. هر چند احتمال اینافزایش می تاحدودیشود که با افزایش مخارج دولت نرخ رشد اقتصادی نیز می

با  صادرات بخش کشاورزیهمچنین نرخ رشد  باشد.می %8/18نزدیک به  و ضعیفتاحدودی افزایش 

 ادراتصناخالص داخلی، مخارج دولت و  یابد. وجود رابطه هم جهت بین تولیدایش میافز %9/01احتمال 

در ادامه چگونگی انجام این سناریو در شبکه علّی بیزین  و انتظار است. نظریه بخش کشاورزی برابر

 به عنوان مثال آورده شده است و در سناریوهای بعدی تنها ذکر نتایج آورده شده است.

 
 سناریوی افزایش مخارج دولت (3) شکل

ای ه: پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیر نرخ تورم به عنوان یکی از شاخصسناریوی دوم

دی احتمال بیشتری دارد. پس شود که وضعیت زیاد نرخ رشد اقتصامالی، مشاهده میسرکوب 

افزایش و درصد 0/01با افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی نیز با احتمال ،شودگیری مینتیجه

یابد. الزم به ذکر است رابطه تورم و صادرات افزایش می %9/91صادرات کشاورزی نیز با احتمال

گونه ذکر توان اینهم جهت قابل توجیه است اما می به صورت یک رابطه غیر بخش کشاورزی
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نجا که تورم بر رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت است و سپس رشد اقتصادی نیز بر آاز کرد، 

 توان این رابطه را به صورت غیرمستقیم چنین تفسیر نمود. است، میصادرات دارای تأثیر مستقیم 

 بر حسب متغیر نرخ تورم ها( یافته1جدول )

 نرخ رشد صادرات کشاورزی نرخ تورم

 سطح متغیر                            احتمال پسین سطح متغیر                                احتمال 

high          155% 
Low 1/10% 

high 9/91% 

 های تحقیقمنبع: یافته

شود  نرخ رشد افزایش نرخ رشد اقتصادی مشاهده میپس از تغییر احتمال  :سناریوی سوم

 یابد.افزایش می %1/91پسینرزش صادرات نیز با احتمال ا

 ها بر حسب  متغیر نرخ رشد اقتصادی( یافته2جدول )

 نرخ رشد صادرات کشاورزی نرخ رشد اقتصادی

 احتمال پسین                سطح متغیر             سطح متغیر                                احتمال 

high          155% Low 9/19% 

high 1/91% 

 های تحقیقمنبع: یافته

پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص : سناریوی چهارم

شود که وضعیت زیاد نرخ تورم یهای سرکوب مالی، مشاهده مداخلی، به عنوان یکی از شاخص

شود که با افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص گیری میدارد. پس نتیجه احتمال بیشتری

درصد 9/01افزایش، پس از آن  نرخ بهره واقعی با احتمال  %0/01نرخ تورم با احتمال ،داخلی

 یابد. افزایش  می %0/01افزایش و سپس صادرات کشاورزی نیز با احتمال

 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی متغیر نرخ رشدها بر حسب ( یافته3جدول )

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص  نرخ رشد

 داخلی

 نرخ رشد صادرات کشاورزی

 سطح متغیر                            احتمال پسین سطح متغیر                                احتمال 

high          155% Low 9/19% 

high 1/01% 

 های تحقیقمنبع: یافته
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زایش ناریوی اف: پس از تغییر احتمال وضعیت زیاد متغیر نرخ ارز، یعنی اعمال سسناریوی پنجم

صادرات بخش کشاورزی احتمال بیشتری نرخ رشد شود که وضعیت زیاد نرخ ارز مشاهده می

درصد 8/91مال دارد. پس نتیجه گیری می شود که با افزایش  نرخ ارز، صادرات کشاورزی با احت

 افزایش می یابد. 

 نرخ ارز ها بر حسب متغیر افزایش( یافته4جدول )

 نرخ رشد صادرات کشاورزی نرخ ارز

 سطح متغیر                            احتمال پسین سطح متغیر                                احتمال 

high          155% 
Low 1/19% 

high 8/91% 

 های تحقیقیافتهمنبع: 

پس از تغییر احتمال وضعیت پایین متغیر نرخ بهره حقیقی، به عنوان یکی از  سناریوی ششم:

شود که وضعیت پایین صادرات بخش کشاورزی احتمال های سرکوب مالی، مشاهده میشاخص

اورزی صادرات کشنرخ شد نرخ بهره حقیقی، شود که با کاهش گیری میبیشتری دارد. پس نتیجه

 یابد.درصد کاهش می0/91با احتمال 

 ها بر حسب متغیر نرخ بهره واقعی( یافته5جدول )

 نرخ رشد صادرات کشاورزی نرخ بهره واقعی

 سطح متغیر                            احتمال پسین سطح متغیر                                احتمال 

Low          155% Low 0/91% 

high 1/10% 

 های تحقیقمنبع: یافته

توان درجه حساسیت متغیر هدف را نسبت فاده از تحلیل حساسیت یک طرفه میهمچنین با است 

به تغییرات متغیرهای نقشه را مشاهده و شدت اثرگذاری تغییرات متغیرهای نقشه بر متغیر هدف 

اثرگذاری تغییرات برخی متغیرهای نمونه را اندازه گیری کرد. تحلیل حساسیت یک طرفه، درجه 

در نقشه علی بیزین بر نرخ رشد صادرات کشاورزی و همچنین کاهش واریانس مربوط به هر 

دهنده درجه حساسیت یا اثرگذاری تغییر احتمال متغیرها بر نرخ رشد صادرات متغیر که نشان

رات کشاورزی  را نشان کشاورزی است و کمترین پراکنش را در اثرگذاری  بر نرخ رشد صاد

 دهد. می
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( درجه اثرگذاری تغییرات برخی متغیرهای نمونه در نقشه علّی بیزین برنرخ رشد 6جدول )

 صادرات کشاورزی
 کاهش واریانس نام متغیر

 11/1 نرخ  ارز

 11/1 نرخ بهره

 50/1 نرخ تورم

 11/1 نرخ رشد تولیدناخالص داخلی

نرخ رشد نسبت نقدینگی به 

 تولید ناخالص
10/1 

 81/5 نرخ رشد کسری بودجه

 10/5 نرخ رشد درامد مالیاتی

 11/5 نرخ رشد مخارج دولت

 های تحقیقمنبع: یافته

شود که به ترتیب نرخ ارز بیشترین اثر و نرخ رشد مخارج دولت مشاهده می( 0)طبق جدول 

 د.کمترین اثر را بر نرخ رشد ارزش صادرات کشاورزی دارن

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 دیگر سویکند و از کشورهایی است که نظام مالی خود را سرکوب می جمله از آنجا که ایران از

 در با توجه به اهمیت نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت صادرات بخش کشاورزی،

ای سرکوب هبین شاخصی بیزین به تحلیل رابطه علی سعی شد با استفاده از نقشه علّ پژوهشاین 

ای هاین بود که رابطه شاخص گویایصادرات بخش کشاورزی پرداخته شود. نتایج  ارزش مالی و

ناخالص داخلی، نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم( بر صادرات  مالی )نسبت نقدینگی به تولیدسرکوب 

یک  باشد. همچنین با استفاده از تحلیل حساسیتبخش کشاورزی مستقیم و هم جهت می

ای که صورت گرفت مشخص شد که از بین این سه شاخص ابتدا نرخ بهره و در درجه دوم طرفه

تأثیر بر  رینتناخالص داخلی به ترتیب دارای بیش نرخ تورم و بعد از آن نسبت نقدینگی به تولید

 ه نرخ بهرهنیز وجود دارد، رابط نظریطور که بر مبنای باشند. همانصادرات بخش کشاورزی می

گذاری خارجی باشد. با کاهش این نرخ در داخل، جذب سرمایهجهت میای همو صادرات رابطه

این امر منجر به افزایش رشد و صادرات و از آن جمله صادرات بخش کشاورزی  پیامدبیشتر شده و 

از طرف دیگر تأثیر نسبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی نیز بر صادرات بخش  .شودمی

اشاره به ارتباط  این رابطه خودکمتری نتیجه شد.  مثبت، اما با درجه تأثیرگذاریکشاورزی 
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اطر خچرا که با افزایش نقدینگی در اقتصاد، به پولی کشور و بخش کشاورزی دارد.نظام ضعیف 

ن های مؤثر بر تولید در اینهاده دیگروابستگی بخش کشاورزی به شرایط جوی و بیولوژیکی و 

خش ها و تولیدات بگذارینقدینگی در اقتصاد، تأثیر خود را بیشتر بر سرمایهبخش، تغییرات 

ی های پولهای مهم تأثیر اندک سیاستگذارد. یکی از علتهای صنعتی بر جای میصنعت و طرح

چنین باشد. همپولی کشور و بخش کشاورزی می نظامدر بخش کشاورزی این است ارتباط  ضعیف 

ر متغیرهای تأثیرگذار ب دیگریل حساسیت یک طرفه نشان داد، از بین طور که نتایج تحلهمان

باشد. شایان ذکر است که سیاست افزایش نرخ ارز در جهت صادرات بخش کشاورزی، نرخ ارز می

تواند یک سیاست موفق و کارآمد باشد، چرا افزایش صادرات محصوالت کشاورزی به تنهایی نمی

 کند باعث کاهش صادراتتواند به خاطر آثار تورمی که ایجاد میکه این سیاست در بلند مدت می

-شود. لذا مناسب است دولت برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ضمن استفاده از سیاست

-حمایت و تشویق صادرات محصوالت کشاورزی، به دنبال اعمال سیاست برایهای ارزی مناسب 

  اکوری آب و خبهرهافزایش  برایهایی ند سیاستهایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مان

 اران سرکوب مالی وهوادای که بین بنابراین به طور کلی با توجه به بحث و مناظرهنیز باشد. 

توان گفت تأثیر مثبت و یا منفی سرکوب مالی بر متغیرهای فان آن وجود دارد به طور کلی میلمخا

سیاسی، اقتصادی و نهادی هر کشور و نحوه اجرای بستگی به شرایط های مختلف اقتصادی بخش

 ها دارد. آن سیاست
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