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 چکیده:
اثر سوء بر رشد  تواندیم هیاول یکاالها یصادرات برا یثباتیاز ب ییباال یدرجه
 موجب یارز هایدر درآمد یثباتیهر گونه ب  ل توسعه داشته باشد.در حا یکشورها

  گیرد.نامطمئن صورت  ییدر فضا یاقتصاد یتوسعه یهایزیربرنامه خواهد شد که
ی زمان دورهطی  در این تحقیق برای اندازه گیری نوسانات تجاری بخش کشاورزی

وئیچینگ دو رژیمه چنین مدل مارکف س، همپرسکات-از فیلتر هدریک 09-0639
ی هاسالسال از  01که در  دهدیمهای تحقیق نشان . یافتهه استبهره گرفته شد

ی صادراتی بخش کشاورزی حاکم هاتیفعالسال کاهش بر  01مزبور افزایش و در 
ی هادورهی افزایش بیشتر و هادورهی کاهش از طول هادورهبوده است. طول 

این در بنابر .اندبوده برخوردارهای کاهش دورهافزایش از تندی بیشتری نسبت به 
مورد بررسی بخش کشاورزی بیشتر دارای نوسانات کاهشی صادرات بوده  دوره

است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصوالت غیر نفتی خواهد 
. طبیعی است که این موضوع ی آن نیز مشخص استهابخششد و این اثرات در زیر 

ست رفتن بازارهای جهانی صادرات محصوالت کشاورزی شده و وجب از دم

بنابراین بررسی  ی کشور را به واردات این محصوالت افزایش داده است.وابستگ
عوامل موثر بر نوسانات کاهشی و عدم پایداری افزایش صادرات در بخش کشاورزی 

 . صادرات این زیر بخش موثر باشد یدر توسعه تواندیم
 JEL: Q01 ، F11طبقه بندی  

 

، مدل مارکف پرسکاتبخش کشاورزي، نوسانات تجاري، فیلتر هدریک  کلیدی: هایواژه
 سوئیچینگ
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 مقدمه -0

ها دارد. با رونق صادرات کاالها و خدمات نقش مهمي در اقتصاد کشور

هاي مناسب، کنند که با اتخاذ سیاستهاي دنیا تالش ميکشور گرفتن تجارت، همه

تجارت افزایش  يلذا رقابت در عرصه. تر نمایندرشد اقتصادي را فعال این موتور

اند که یک استراتژي مشخص براي هایي موفق بودهیافته که در این میان، کشور

(. تعامل و 1991 ،1)پال اندصادرات محصوالت و کاالهاي تولیدي خود داشته

کاهش فقر را تقویت  تواند روند رشد اقتصادي واقتصاد جهاني مي یکپارچگي با

صادرات آنها  امااست، کشورهاي توسعه یافته  مهم براي صادرات یک متغیر کند.

صادرات کشورهاي در حال  که حالي دراست  ايکاالهاي سرمایهبر اساس اغلب 

قیمت  این در حالي است که، شامل مواد خام و کاالهاي اولیه است.توسعه 

کشورهاي  بنابراین است. ي ناپایدارالمللنیباي در بازاره و بیش کممحصوالت اولیه 

صادرات محصوالت  عرضه و تقاضاي در حال توسعه با توجه به کم کشش بودن

در صادرات رنج  ثباتيبي خود بیش از کشورهاي توسعه یافته در برابر مشکالت

 کاالهاي اولیه براي صادراتثباتي بياز  باالیي يدرجه .(1،1991برند )ساویداسمي

داشته باشد. مطالعات  اقتصادي کشورهاي در حال توسعهرشد سوء بر  اثر تواندمي

 . است انجام شده رشد اقتصادي بر تجاري و اثر آنناپایداري  يمتعددي در زمینه

قابل توجهي  به طور صادرات، رشد اقتصادهابسیاري از  دهند که درنتایج نشان مي

 ثباتيبيدالیل ( 1112) 1از نظر هوک. (1111 ،3موثر است ) باکار بر رشد اقتصادي

 و صادرات تولیدتخصص در  شامل:کشورهاي کمتر توسعه یافته  در صادرات

  باشند.بازارهاي صادراتي مي تراکمو  کاال، تراکم جغرافیایي اولیه محصوالت

 برنامه ریزي شده را دشوار کرده وتوسعه  درآمد حاصل از صادرات، زیاد نوسانات

  (.1991 5،والااگرشود )مي گذاري سرمایه بازده و يوربهره اهشک باعث
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نفتي اقتصاد ایران ترین اقالم صادرات غیرمحصوالت کشاورزي از مهم

تواند در جریان ارزآوري صادرات این محصوالت ميکه وجود نوسان در  است

 هاي جهاني شود.و موجب از دست دادن بازار کردهاختالل ایجاد 

از جمله، شاخص  هاي مختلفيو نوسانات اقتصادي به روش بي ثباتي

جزو  1کوپاکشوند. سبه ميامح هاشوکسازي نوسانات و فیلترینگ و استخراج 

 . ويثباتي متغیرهاي اقتصادي پرداختاولین اقتصادداناني است که به بررسي بي

که گاهي اوقات نوسان متغیرها ناخواسته روي داده و هدف از بود  معتقد

در  هاي اقتصادي پیدا کردن بهترین استفاده از نوسان متغیرها است.فعالیت

ثباتي متعددي بيگیري ثباتي صادرات، معیارهاي اندازهمطالعات مربوط به بي

ثباتي یک توافق عمومي براي معیار سنجش بي که يطوربه  پیشنهاد شده است،

ثباتي هاي بياده ترین شاخصترین و مورد استفبرخي از مهم صادرات وجود ندارد. 

 انحراف معیار ضریب متغیر زمان در رگرسیون لگاریتم صادرات بر روي زمان، شامل:

ضریب تغییرات رگرسیون درآمدهاي صادراتي، استفاده از میانگین قدر مطلق 

تفاوت بین درآمدهاي صادراتي واقعي از روند آن، شاخص میانگین مربعات نسبت 

شاخص و  3شاخص ماسل، 1اقعي به روند آن، شاخص مک بیندرآمدهاي صادراتي و

ثباتي فرض شده است که مقادیر هاي بيدر اغلب شاخص باشند.مي 1کوپاک

درآمدهاي تصادفي روند قطعي دارد که از تفاوت بین روند قطعي و مقادیر واقعي 

ند ثباتي استفاده شده است. اگر رودرآمدهاي صادراتي به عنوان معیاري براي بي

بررسي  در زمینه ثباتي اریب خواهد داشت.باشد، معیار بي 5متغیر در حالت تصادفي

توان گرفته که ميهاي سري زماني مطالعات متعددي صورت داده رينوسانات تجا

 به موارد زیر اشاره کرد:

( بي ثباتي تجارت محصوالت کشاورزي در اقتصاد ایران را 1393صمدي )

نوسان  ينتایج نشان داد که دامنه اخص کوپاک بررسي کرد. با استفاده از تجزیه ش
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شاخص بي ثباتي تاثیر متقابل قیمت و مقدار و ارزش صادرات محصوالت کشاورزي 

 بیش از بي ثباتي ارزش و تاثیر متقابل قیمت و مقدار واردات محصوالت بوده است.

ت پرسکا( با استفاده از فیلتر هادریک 1392هوشمند و همکاران )

اي تولید ناخالص داخلي واقعي ایران را به سه جزء روند بلند مدت، نوسانات چرخه

ها شناسایي سپس ادوار تجاري را در طول چرخه ه وو حرکات نامنظم تفکیک کرد

نتایج نشان داد متغیرهایي مانند مصرف، سرمایه گذاري و صادرات هم  .کردند

دات، صادرات نفت و گاز، صادرات اما متغیرهاي وار بوده جهت با ادوار تجاري

هاي پیشرو براي هاي دولت و سرمایه گذاري در تجهیزات متغیرنفتي، هزینهغیر

 باشند.اقتصاد ایران مي

هاي تجاري در ( براي اندازه گیري چرخه1399طیب نیا و قاسمي )

شان پرسکات استفاده کردند. نتایج ن - پس و هدریک -اقتصاد ایران از دو فیلتر باند

تجاري را پشت سر گذاشته است و از میان عوامل  يداد که اقتصاد ایران هفت دوره

متعدد تاثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران، نفت نقش موثرتري داشته 

 است.

هاي تجاري ایران را با استفاده از ( چرخه1391بهرامي و همکاران )

تجاري با قدرت  ين داد که چندین چرخهتحلیل موجک استخراج کردند. نتایج نشا

 ها وجود دارد.هاي مختلف به طور همزمان در دادهمتفاوت و فرکانس

( با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ 1391صالحي و همکاران )

هاي تجاري اقتصاد ایران را استخراج کردند. نتایج نشان داد که نرخ رشد چرخه

با میانگین رشد منفي، رشد مثبت مالیم و رشد تولید ناخالص داخلي به سه رژیم 

 مثبت باال طبقه بندي شده است.

  پرداخته وهاي تجاري آمریکا ( به بررسي چرخه1115) 1چایووت و پیگر

 . نداز یک روش ناپارامتریک و یک مدل پارامتریک مارکف سوئیچینگ استفاده کرد

اما نتایج مدل  ه،کرد هاي تجاري را در زمان واقعي شناسایيهر دو روش چرخه

 مارکف سوئیچینگ معني داري بهتري داشت.

هاي تجاري را بررسي کردند ( همزماني چرخه1116) 1هاردینگ و پاگان

نشان داد که شواهد اندکي از  نتایج ها ارائه دادند.و الگویي براي استخراج چرخه
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همزماني  هصنعتي وجود دارد در حالیکه در موجودي سرمایهمزماني در تولیدات 

قوي وجود دارد.

هاي تجاري صادرات چین را با ( چرخه1111) 1دانگمي و همکاران

استفاده از روش مارکف سوئیچینگ بررسي کردند. نتایج نشان داد که مسیر 

تواند به دو بخش شامل یک رژیم بلند مدت رونق و یک صادرات چین مي يتوسعه

 رژیم کوتاه مدت رکود تقسیم شود.

( براي بررسي نقاط عطف اقتصاد آمریکا با 1111) 1و واتسوناستوک 

 ( را به کار بردند.1916ها روش برنز و میچل )اي طوالني از دادهاستفاده از مجموعه

هاي دهد روشهمان طور که مطالعات مختلف داخلي و خارجي نشان مي

ئیچینگ اما مدل مارکف سو . هاي تجاري وجود داردمختلفي براي استخراج چرخه

 يهاي مختلف و محاسبهبه دلیل توانایي در تفکیک وضعیت غیرخطي به رژیم

لذا در این مطالعه نیز است.  تر بودهنوسانات تجاري مناسب تقارن یا عدم تقارن

براي بررسي نوسانات کاهشي و افزایشي صادرات بخش کشاورزي از این روش 

 شود.استفاده مي

کاهشي و افزایشي صادرات بخش  هدف این تحقیق بررسي نوسانات

هاي وقوع این نوسانات، احتمال انتقال و پایداري کشاورزي، مشخص کردن دوره

هاي مورد استفاده در تحقیق از سازمان باشد. دادهکاهشي و افزایشي مي هاينوسان

FAO3  اند. براي )بر حسب هزار ریال( گرد آوري شده 1361-91 دورهو براي

 استفاده شده است. OX- Metrices6و   STATA11هاي ز نرم افزاراا هتخمین مدل

 

  روش تحقیق -2

هاي به منظور جدا کردن اجزاي روند متغیرهاي اقتصادي بایستي نوسانات چرخه

توان این کار هایي که مياز جزء رشد بلند مدت آن جدا شود یکي از روش هايسر

باشد که روشي براي مي HP(1(ات را انجام داد استفاده از فیلتر هدریک پرسک
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(، با استفاده از آمار 1992) پرسکاتهدریک و   یک سري زماني است. 1هموار کردن

در فرض اصلي  در آمریکا، اقدام به ارائه این فیلتر کردند.  فصلي جنگ جهاني دوم

( تشکیل tc( و سیکل )tgاز دو جزء روند ) tyاین فیلتر یک سري زماني مانند 

 شده است، یعني:

ttt cgy                                                                         )1(    

جزء غیر قابل مشاهده روند که در طول زمان به آرامي در حال حرکت 

هدف،  ید. آسازي به دست ميله حداقلأیک مس است، به صورت زیر از طریق

است که مجموع مربعات انحرافات را با این قید که جزء  tyانتخاب جزء روند از 

 کند.روند به صورت تدریجي در طول زمان در حال حرکت است، حداقل مي
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رشد ترکیبي سري دارد و  نقش مهمي در تنظیم تغییرات پارامتر

هر قدر این پارامتر بزرگتر باشد، سري مورد  شود. نامیده مي 1پارامتر هموار سازي

صورت جزء روند به  در این گونه که وقتي مطالعه هموارتر خواهد بود، آن

شود، برابر صفر انتخاب مي λولي وقتي  ،کندسمت یک روند خطي گرایش پیدا مي

tt gy   است و سیکل براي تماميT ،ها صفر است و جزء روند به طور مشخص

هاي سالیانه در ارقام متفاوتي براي داده  همان سري زماني مشاهده شده است.

، 400( براي1991) پرسکاتهدریک و   شنهاد شده است.متون براي آن پی

( براي 1995) ، جیورنو و همکاران100( براي 1993دوالدو و همکاران )

100100( براي 1996) ، اپل و همکاران  400و باکستر وکینگ ،

(1999 )100( براي1111، بانک مرکزي اروپا ) 100  را پیشنهاد

باشند ها به صورت ساالنه ميدر این تحقیق با توجه به این که داده اندکرده

100  .زدا شده از این طریق سري روند در نظر گرفته شده استtt gy ˆ 

 است. tyهمان جزء روند سري  tĝخواهد بود که 

هاي تک متغیره پرسکات جزء روش -پس و هدریک -ي باندهافیلتر

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

بل سري زماني متغیر مشاهده شده به دو قسمت روند )به عنوان داده غیر قا

این فیلتر  شود. اي متغیر( تقسیم ميمشاهده( و سیکل )به عنوان تغییرات دوره

 کند.   هاست که انتگرال خطاي تقریب را حداقل ميیک تبدیل خطي از داده

گیري مناسب (، یک روش روند1995بر اساس مطالعات باکستر و کینگ )

 باید شروط زیر را برقرار نماید:

یک چهارچوب تناوبي استخراج نماید به نحوي که در  1یک ترکیب ادواري -

 هاي این ترکیب را بدون تغییر بگذارد.ویژگي

 هاي سري زماني موجود را تغییر ندهد.داده يترکیب اولیه -

 یک تقریب بهینه را ارائه دهد. -

 را نداشته باشد. 1ویژگي کاهش دهندگي روند -

 ایجاد نماید.ترکیبات ادواري که به طول مشاهدات بستگي ندارد را  -

 یک روش عملي باشد. -

بر این اساس، باکستر و کینگ روش فیلترینگي را ارائه دادند که داراي 

زماني، اثر این فیلتر روي سري زماني به صورت یک  ياین شروط بوده و در حوزه

 باشد:فرآیند میانگین متحرک به فرم زیر مي

t

j
K

Kj

jt yLag 


                                                                   )3( 

 )(همچنین از بعد فراواني، این فیلتر به صورت یک تبدیل فوریه 

 يباید مساله jaهاي در این صورت براي به دست آوردن وزن گردد. تعریف مي

 سازي زیر، حل گردد:حداقل










 dQ
ja

2)()(min                                             )1( 

)0(0به طوري که در آن   است و)(ترین فیلتر با ، ایده ال

توجه به 
1  و

2 .است 
2

)()(   باشد و یلتر ميتابع تناوبي انتقال ف توانند به مي

2شناخته شود، بنابراین  tyسري زماني  عنوان تراکم
)()(    گسترش و

                                                        

Cyclical Component 

Trend- Reducing 
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کاهش یا افزایش سهم تغییرات در  دهد کهمیانگین متحرک را نشان مي يتوسعه

باشد. در این فیلتر روند ني اصلي ميسري زما یک سري زماني، بیشتر یا کمتر از

تواند کاربرد قابل توجهي در که شامل یک روند با ویژگي کاهشي است مي اقتصادي

 ي داشته باشد. زمان يهايسر

 اصلي رونق و  ياي نقاط برگشت دو مرحلههمچنین در جزء هاي چرخه

این کار بیان  ( روشي را براي1999) 1کانوا و هاریگان .رندیگيمرکود را در بر 

tکردند به این صورت که اگر 

cx  را به عنوان جزء چرخه ايGDP  بخش کشاورزي

01در نظر بگیریم زماني که  
c

t

t

c xx   01باشد رونق و زماني که  

c

t

t

c xx 

متغیر را به  يدوره( اگر 1111) 1از نظر گالگاتي باشد رکود اتفاق افتاده است.

براي  tو  tآن و  يبه ترتیب براي طول رونق و دامنه tو  t صورت

رکود و  يکه داراي مقادیر یک در مرحله میکنيمآن معرفي  يطول رکود و دامنه

 :شونديمبه صورت زیر تعریف  هادورهط طول متوس  صفر در رونق است.

 (5)           
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 nxفراز تا نشیب و  ينقطه يفاصله xnي متغیر و هاشوک tshکه در آن 

. با در نظر دهنديمنشیب به فراز را )به صورت درصد( نشان  ينقطه يفاصله 

نوسان به عنوان ارتفاع و طول دوره به عنوان قاعده از یک مثلث به  يگرفتن دامنه

دست خواهد هبه صورت زیر ب 3تجاري، تندي چرخه يعنوان یک مرحله از چرخه

 آمد:

(2)                                                          


 orSt


 
                                                        

Canova and Harding and Pagan 

Gallegati M. 

Steepness 
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نوسان  ياي است که نسبت دامنهتندي چرخه نوعي از عدم تقارن چرخه

دهد و بیانگر کم یا زیادتر بودن شدت دوران رکود نسبت به طول دوره را نشان مي

 باشد.به دوران رونق مي

روش دیگري که براي تشخیص نوسانات کاهشي و افزایشي صادرات و 

خطي مارکف رود مدل غیرعدم تقارن نوسانات تجاري به کار مي يبهمحاس

ارائه و توسط  1لدفکوانت و گلد 1،این مدل ابتدا توسط کوانت باشد.سوئیچینگ مي

  اند.هاي تجاري توسعه داده شدهبراي استخراج چرخه 1999همیلتون در سال 

توسط فرآیند  1tsکه براي رژیم اول را فرض نمایید  tyمتغیر ایستاي 

براي رژیم  tyفرض کنید متغیر حال   شود.( توصیف مي9) يتوضیحي رابطهخود

 ( تبیین شود.9) يتوضیحي متفاوت رابطهتوسط مدل خود 2tsدوم 

ttt yy 111 1
                                                              )9( 

),0( 2

11  Nt   

ttt yy 2122                                                               )9( 

),0( 2

22  Nt   
به طور  tyهاي نشان داد که در مدل مارکف سوئیچینگ، ویژگي 3کیوان

اگر  شود. تعیین مي tsو متغیر وضعي  tهاي تصافي مشترک توسط ویژگي

را  ty( یکسان باشند، فرآیند تغییرات 9( و )9) يچنانچه جزء اخالل در دو رابطه

 ( ارائه داد.12) يت مدل واحد رابطهتوان با استفاده از متغیر مجازي به صورمي

tttt yDDyy    1111                                   (11) 

 

که سیستم در رژیم اول  براي زماني D( متغیر مجازي 11) يدر معادله

باشد،  2tsمقدار صفر و زماني که سیستم در رژیم دوم  1tsقرار دارد. 

توضیحي ، فرآیند خودtyبا فرض متغیر   دهد.مقدار یک را به خود اختصاص مي

( را خواهیم 11) ي، رابطه(MS(M)-AR(P))سازي شود رژیم، مدل mو با  Pمرتبه 

 داشت.

                                                        

Quandt 

Goldfeld 

Kuan 
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( احتمال انتقال وضعیت از یک رژیم به رژیم دیگر در 11) يدر رابطه

 ijPبه عنوان مثال در مدل فوق،  قالب احتماالت شرطي قابل محاسبه خواهد بود. 

 شود.( تعریف مي11) ياست به صورت رابطه jبه  iکه نشانگر انتقال از رژیم 

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

1 mjiPisjsPP
m

j

ijttij  



                 )11( 

 
)0,(چنین هم 2Nut  باشد و ميts مارکف  ينتیجه یک زنجیره

 است. tuها مستقل از  t يبراي همه tsچنین رژیم است و هم Nبا 

براي یک مدل معنادار براي استخراج نوسانات تجاري باید میانگین رشد 

صادرات در رژیم اول مربوط به نوسانات کاهشي منفي و در رژیم دوم مربوط به 

نوسانات افزایشي مثبت باشد. در این مدل احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر 

 آید.( به دست مي13) يبق رابطهها محاسبه شود که مطاباید در کنار سایر پارامتر

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

1

1  


 jiPisjsPP
j

ijttij
                         )13( 

به طوریکه 
12P  ،احتمال انتقال از نوسانات کاهشي به افزایشي

21P 

افزایشي به کاهشي، 
11P  احتمال پایداري رژیم کاهشي و

22P  احتمال پایداري

 (.1391دهد )صالحي و همکاران، رژیم افزایشي را نشان مي

 

   نتایج و بحث -6

در این مطالعه به منظور استخراج نوسانات صادرات بخش کشاورزي، این سري 

پس به دو قسمت روند  -و باند پرسکات -کار گیري دو فیلتر هدریکهزماني با ب

نشان  1، که نوسانات در نمودار شوديمسري زماني و نوسانات تجزیه بلند مدت 

 داده شده است.
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 نتایج حاصل از نوسانات صادرات بخش کشاورزي: 0شکل 

-.4
-.2

0
.2

.4

1350 1360 1370 1380 1390T

lnE X P  cyc lic a l component from  c f filte r lnE X P  cyc lic a l component from  hp  filte r

 
 : یافته هاي تحقیقمأخذ

 
ي مورد بررسي نوسانات دورهدر طول  شوديمکه مشاهده  همان طور

ي هاسالسال از  12. در دشويمزیادي در کل صادرات بخش کشاورزي مشاهده 

ي مزبور نوسانات افزایشي اتفاق هاسالسال از  11مزبور نوسانات کاهشي و در 

 افتاده است. 

هاي افزایش و اطالعاتي در مورد خصوصیات اصلي دوره 1 در جدول

در ارتباط با چهار بخش نوسانات تجاري در بخش کشاورزي کاهش بیان شده است. 

اري و شیالت بوده است که در ایجاد نوسانات کاهشي و زراعت، باغداري، دامد

هاي بلند مدت در برنامه توانديمافزایشي صادرات کل بخش نقش مهمي دارد و 

 مورد توجه قرار گیرد.
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 ي آنهابخشنوسانات صادرات بخش کشاورزي و زیر  :0جدول 

 دوره
 تندي نوسان دامنه نوسان طول دوره

 کاهش افزایش اهشک افزایش کاهش افزایش

ش
ل بخ

ک
 21-1361 6 5 161/1 191/1 951/9 115/1 

29-1321 1 3 199/1 135/1 191/1 065/1 

91-1329 1 9 119/1 159/1 910/9 116/1 

 
ت

زراع
 69-1361 3 6 1/1 131/1 15/1 116/1 

29-1321 3 6 159/1 913/9 153/1 126/1 

91-1329 1 9 132/1 152/1 169/1 111/1 

با
ي

غدار
 21-1361 5 6 119/1 119/1 132/1 119/1 

22-1321 1 3 13/1 13/1 13/1 06/9 

91-1329 5 2 00/9 153/1 136/1 920/9 

ي
دامدار

 21-1361 9 1 111/1 116/1 113/1 116/1 

29-1321 1 1 119/1 011/9 962/9 131/1 

91-1329 3 9 115/1 116/1 152/1 159/1 

ت
شیال

 21-1361 2 3 161/1 131/1 151/1 113/1 

22-1321 1 1 116/1 111/1 163/1 135/1 

91-1329 1 9 10/9 111/1 10/9 161/1 

 : یافته هاي تحقیقمأخذ

 

سالهاي          ي تجاري هادورهکه نوسانات افزایشي در  دهديمنتایج نشان 

 ( تندي بیشتري نسبت به نوسانات کاهشي داشته و در1329-91( و )21-1361)

( نوسانات کاهشي تندي بیشتري نسبت به نوسانات 1321-29ي تجاري )دوره

بیشترین و کمترین دامنه نوسان افزایشي به ترتیب مربوط به  افزایشي داشته است. 

شیالت و باغداري، بیشترین و کمترین دامنه نوسان کاهشي مربوط به  بخشزیر 

ي افزایشي مربوط دورهتندي  ي دامداري و زراعت، بیشترین و کمترینهابخشزیر 

ي کاهشي و دورهي شیالت و دامداري و بیشترین و کمترین تندي هابخشبه زیر 

 . باشديمباغداري  بخشافزایشي مربوط به زیر 
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براي اثبات غیر خطي بودن روند صادرات و استفاده از مدل مارکف 

آمده  1ر جدول خطي بودن انجام شد که نتایج آن دسوئیچینگ، ابتدا آزمون غیر

 است.درصد  5رد فرض صفر خطي بودن در سطح احتمال  ياست و نشان دهنده

خطي مارکف سوئیچینگ دو رژیمه با سه وقفه خودتوضیحي برآورد سپس مدل غیر

نشان داده شده است. وقفه بهینه با استفاده از  1گردید که نتایج آن در جدول 

هاي نرمال ین نتایج مربوط به آزمونچنآکائیک به دست آمده است. هم يآماره

بودن اجزاي اخالل و همساني واریانس نیز در این جدول گزارش شده است که 

 باشد.نرمال بودن اجزاي اخالل و همساني واریانس مي ينشان دهنده

 
 نتایج برآورد مدل مارکف سوئیچینگ دو رژیمه با سه وقفه :2جدول 

 متغیر ضرایب انحراف معیار tآماره 

11/1 313/1 362/1 
1 

69/1 199/1 299/1 
2 

9/11 131/1 111/1 AR-1 

1/5- 191/1 911/1- AR-1 

93/3 113/1 121/1 AR-3 

92/1 136/1 129/1 )1( 

31/5 116/1 139/1 )2( 
119/1 Log-likelihood 
113/2 AIC 

(15/1 )199/2 ( =3 )1
chi Linearity LR- Test 

(132/1 )922/1 ( =1 )1
chi Normality Test 

(313/1 )111/1 ( =11،1)F ARCH Test 

26/1 
11p 

11/1 
22p 

13/1 
12p 

11/1 
21p 

 : یافته هاي تحقیقمأخذ
 

 يدهد که در دورههاي مدل نشان مينتایج حاصل از تخمین پارامتر

زماني مورد مطالعه، نوسانات صادرات  قابل تفکیک به دو رژیم کاهشي و افزایشي 

کاهش صادرات و  ينشان دهنده 362/1گین به طوري که رژیم اول با میان ،باشدمي

احتماالت مربوط  است.افزایش صادرات  ينشان دهنده 299/1رژیم دوم با میانگین 
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چنین احتماالت انتقال هر رژیم به هاي کاهشي و افزایشي و همبه میزان ثبات دوره

رژیم دیگر در جدول گزارش شده است. احتمال پایداري رژیم کاهشي )
11p )26/1 

و احتمال پایداري رژیم افزایشي )
22pاین رژیم دوم پایدار بربنا. باشد(، صفر مي

به رژیم اول )کاهش  ي افزایش صادرات به سرعتنبوده و با قرار گرفتن در دوره

توان گفت ميدارند  هاي انتقال که معنایابد. با توجه به احتمالصادرات( انتقال مي

 يدرصد اگر در یک دوره کاهش صادرات را داشته باشیم در دوره 26که به احتمال 

بعد افزایش  يدرصد احتمال دارد که در دوره 13بعد نیز این کاهش تداوم دارد و 

اما اگر در یک دوره افزایش صادرات را داشته باشیم، این  . صادرات را داشته باشیم

 بعد کاهش صادرات را خواهیم داشت. يبود و قطعاً در دوره افزایش پایدار نخواهد

هاي قرار گرفته در دو رژیم کاهشي و افزایشي مدل مارکف سال

مورد  يدهد در طول دورهارائه شده است که نشان مي 3سوئیچینگ در جدول 

سال نوسانات  11سال نوسانات کاهشي و 12مطالعه صادرات بخش کشاورزي 

به خوبي  3 چنین پایدار نبودن رژیم افزایشي در جدولست. همافزایشي داشته ا

 شود.مشاهده مي

 
 هاي قرار گرفته در هر رژیمسال :6جدول 

 رژیم اول )کاهش صادرات( رژیم دوم )افزایش صادرات(

1322-1322 1361-1361 1329-1329 1361-1361 

1329-1329 1361-1361 1391-1391 1363-1363 

1391-1391 1361-1361 1391-1391 1365-1365 

1393-1393 1366-1366 1395-1391 1369-1362 

1396-1396 1369-1369 1392-1392 1321-1321 

1399-1399 1321-1321 1399-1399 1323-1323 

1391-1391 1321-1321  1326-1325 

 هاي تحقیق: یافتهمأخذ

 

 نتیجه گیری -1

اوت اقتصاد در شرایط کاهش و افزایش عدم تقارن در نوسانات تجاري و رفتار متف

خطي جهت استخراج و بررسي این هاي غیرتري به مدلصادرات باعث توجه بیش

خطي که در این زمینه به کار هاي غیرترین مدلنوسانات شده است. یکي از رایج

باشد. در این مطالعه نوسانات صادرات بخش رود مدل مارکف سوئیچینگ ميمي

-و باند پرسکات -با استفاده از دو فیلتر هدریک 1361-1391 رهکشاورزي در دو
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نتایج  چنین مدل مارکف سوئیچینگ مورد بررسي قرار گرفته است.پس و هم

پس نشان داد که در طي -و باند پرسکات -گیري دو فیلتر هدریکحاصل از به کار

 12ه در ي مورد بررسي صادرات بخش کشاورزي نوسانات زیادي داشته است کدوره

بر این بخش  صادراتسال افزایش  11ي مزبور کاهش صادرات و در هاسالسال از 

( 1321-29( و )1361-21ي تجاري )هادورهنوسانات افزایشي در  حاکم بوده است.

( 1329-91تجاري ) دورهتندي بیشتري نسبت به نوسانات کاهشي داشته و در 

همچنین  ت افزایشي داشته است.نوسانات کاهشي تندي بیشتري نسبت به نوسانا

بررسي شدند و  نیز جداگانهي کشاورزي به صورت هابخشصادرات هر یک از زیر 

ي با توجه به اینکه و باغداري زراعت هابخشنوسانات در زیر نتایج نشان داد که 

ي دارند با صادرات بخش کشاورزي کشاورزبیشترین سهم را در صادرات بخش 

نوسانات اندکي مشاهده ي شیالت و دامداري نیز هابخشزیر  و در اندبودههماهنگ 

شد. سپس مدل مارکف سوئیچینگ برآورد گردید براي این منظور ابتدا با استفاده 

(، غیرخطي بودن روند صادرات اثبات گردید و LRاز آزمون نسبت درستنمایي )

 مرتبهتوضیحي درحال تغییر با دو رژیم و از سپس مدل مارکف سوئیچینگ خود

 مورد  دهد در طول دورهسه برآورد گردید که نشان مي

سال نوسانات  11سال نوسانات کاهشي و 12صادرات بخش کشاورزي  ،مطالعه

کاهش صادرات و  نشان دهنده 362/1رژیم اول با میانگین  افزایشي داشته است. 

تایج این مدل باشد. نافزایش صادرات مي نشان دهنده 299/1رژیم دوم با میانگین 

له أدو بیانگر این مس باشد که هرنتایج حاصل از روش فیلترینگ مي یید کنندهأت

مورد بررسي بخش کشاورزي بیشتر داراي نوسانات کاهشي  دورهباشند که در مي

صادرات بوده است که این موجب کاهش قدرت کشور در صادرات محصوالت غیر 

بدیهي است  . ي آن نیز مشخص استهاخشبنفتي خواهد شد و این اثرات در زیر 

موجب از دست رفتن بازارهاي جهاني صادرات محصوالت  که تداوم این روند

 ي کشور را به واردات این محصوالت افزایش داده است. وابستگکشاورزي شده و 

بنابراین بررسي عوامل موثر بر نوسانات کاهشي و عدم پایداري افزایش صادرات در 

جالب آنکه  صادرات این زیر بخش موثر باشد. يدر توسعه توانديمبخش کشاورزي 

نوسانات کاهشي در صادرات محصوالت کشاورزي بیشتر در دوره هایي اتفاق افتاده 

است که قیمت نفت در حال افزایش بوده است. در حالي که در اکثر سالهایي که 

ي بوده است، قیمت نفت با کاهش همراه بوده و درآمدهاي صادرات نفت کاهش
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 صادرات محصوالت بخش کشاورزي داراي نوسانات افزایشي بوده است.  به هر حال

گذاران بایستي این عدم تقارن در نوسانات تجاري بخش ریزان و سیاست برنامه

افزایش  هاي سیاستي مناسب زمینهکشاورزي را مد نظر قرار دهند تا بتوانند با ابزار

 رات این بخش را فراهم آورند.تر صادپایداري هر چه بیش
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Abstract:  

High degree of Instability in primary goods exports can lead to 

negative effect on growth in developing countries. any instability 

in the foreign exchange revenues will lead to uncertainty in 

economic development planning. In this study for the measuring 

of agricultural trade volatility during the period 1891- 1111, 

hodrick–prescott filter was used also the Markov switching model 

was utilized in two regimes. Our findings indicate that in 11 years 

increasing and in 11 years declining has been take place in 

agricultural export activities. Period during s of declining was 

greater than period during of increasing. Increasing periods have 

more steepness than declining periods. Thus, during the study 

period, the agricultural sector has been more declining exports 

volatility so this will reduce the strength of the country's non-oil 

exports and this effect is also visible in the subsections, Obviously, 

this leads to loss of agricultural exports in world markets and the 

country's dependence on imports of these products has increased. 

Thus the study of factors affecting the reduce volatility and 

instability exports of agricultural export can be effective in this 

subsection. 
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