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 چکيده

ا تعداد محدودی از كالاهاست. به منظور يکی از مشکلات اساسی كشورهای در حال توسعه، اتکای بيش از حد درآمد آنها به صدور يک ي

های صادراتی بايد به سمت صدور كالاهای غيرنفتی تغيير يابد. چنين گيری سياستكاهش وابستگی اقتصاد ايران به صادرات نفت خام جهت

گذاری در اين حوزه يههای مختلف شناسايی و از طريق رشد سرماهای موجود در صادرات بخشكند مگر اينکه فرصتامری تحقق پيدا نمی

های كليدی اثرگذار بر توسعه صادرات و تجارت غير نفتتی بخصتوص در بختش لفهؤها جنبه عملياتی بخشيده شود. يکی از مبه اين فرصت

و  گذاری مستقيو خارجی و اثر پذيری كوتاه و بلندمتدت آن بتر رونتق تجتارتكشاورزی و به تبع آن توسعه روستايی، توجه به حوزه سرمايه

بر توسعه  رضویخراسانگذاری خارجی در استان باشد. اين مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش سرمايههای توسعه روستايی میلفهؤرشد م

باردازد. آمار و اطلاعات لتازم از طريتق ستايت گمترك  رضویخراساناين دو پارامتر بر توسعه روستايی استان  تأثيرتجارت خارجی آن و نيز 

شتركت  81بترای  0821 -0820ای بترای دوره ، بانک مركزی و مركتز آمتار ايتران و ستاير منتابع كتابخانتهرضویخراسانو استان ايران 

های توسعه روستايی به دست مؤلفهصادركننده كشاورزی منتخب استان كه توسط اتحاديه صادركنندگان معرفی شدند، و نيز تجزيه و تحلي  

گتذاری مستتقيو ختارجی در دوره متورد مطالعته نقتش مثبتت و های تابلويی نشان داد كته سترمايهن  برای دادهآمد. نتايج برآورد الگوی پا

 های توسعه روستايی داشته است.داری بر شاخصمثبت و معنی تأثيرو متعاقب آن  رضویخراسانداری بر تجارت استان معنی
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 مقدمه

يکی از اهداف مهو توسعه روستايی، كاهش بيکتاری، ايجتاد 

گذاری و های شتتغلی از طريتتق رشتتد ستترمايهوافتتزايش فرصتتت

هتای تجارت خارجی در مناطق مختلف روستايی از طريق بخش

(. كتاهش 0821پسين و پيشين آن است )محمدزاده و همکاران، 

دهتد كته در قعيت را نشان میاشتغال در بخش كشاورزی اين وا

آينده افزايش اشتغال در نواحی روستايی بيشتتر در گترو توستعه 

های صنعت و خدمات و نيز بهبود رشتد صتادرات در ايتن بخش

گانه های سهها از راه اتصال حلقه مفقوده ارتباط بين بخشبخش

(. به همين دلي  0821اقتصاد خواهد بود )محمدزاده و همکاران، 

های توسعه روستايی، به نظران در استراتژیاكثر صاحب است كه

سازی اقتصاد روستايی و كارا نمتودن آن از طريتق ايجتاد متنوع

هتتتای اقتصتتتادی بخصتتتوص رشتتتد تجتتتارت و انتتتواع فعاليت

رجبی و مقدسی، كنند. )ژالهگذاری در اين بخش تأكيد میسرمايه

 از زئتیج, روستتايی توستعه هایبرنامته تعريتف بتر (. بنا0828

 بتترای كتته شتتوندمی محستتوب كشتتور هتتر توستتعه هایبرنامتته

 بکتار روستايی جامعه اجتماعی و اقتصادی ساخت سازیدگرگون

 و شترايط بتا متناستب, جهان مختلف مناطق و كشورها .روندمی

 را متفتاوتی روستايی توسعه هایاستراتژی و رويکردها ها،اولويت

  .اندگرفته پيش در

هتای عمتده هتر كشتور يکتی از بختشتجارت ختارجی در 

توانتد نقتش مهمتی در آينتده اقتصادی آن محسوب شده و متی

 تتک صتادرات بتا ايتران تجتارت ختارجی .كشور داشتته باشتد

 صتدور از حاص  ارزی هایدرآمد به شديد وابستگی و محصولی

شود. به منظور كتاهش وابستتگی می شناخته زياد واردات و نفت

نفت خام و چترخش بته طترف اقتصتاد  اقتصاد ايران به صادرات

هتای صتادراتی گيری سياستتچند محصولی در صادرات، جهت

 از آمتار اساس بايد به سود صدور كالاهای غيرنفتی تغيير يابد. بر

 01 ميتانگين طتور بته ايران نفتی ، صادرات0108 تا 0231 سال

 و رجبیاست )ژاله داده اختصاص خود به را ايران صادرات درصد

ماه و  تفکيک به صادرات سرجمع آمار 0 جدول (.0828 ،مقدسی

 طتی اطلاعتات براساس به تفکيک وزن و ارزش دلاری صادرات

متوسط ميزان صادرات مياهيانه در  را نشان می دهد. 0821 سال

ميليارد دلار است. اين عدد برای برخی  8معادل تقريبا  0821سال

   است.   های سال كمترماه ها بيشتر و برای برخی ماه

 

 0592در سال  ماه تفکيک به صادرات. سرجمع 0 جدول

(تن هزار) وزن ماه (ردلا ونيلي)م ارزش   

 0031 1110 فرودين

تارديبهش  0181 8811 

 0311 1310 خرداد

 0180 1308 تير

 0018 1801 مرداد

 0088 1011 شهريور

 0031 1211 مهر

 1038 0030 آبان

 0810 1008 آذر

8002 1100 دی  

 0001 1180 بهمن

 8033 3018 اسفند

 81011 00111 جمع ك 

 0821مأخذ: گمرك جمهوری اسلامی ايران،
 

ای از ميتزان واردات و صتادرات ايتران را در مقايسه 0شک  

دهتد. همتانطور كته را نشان می 0828تا  0800های خلال سال

دهد روند افزابش صادرات و نيز واردات در طتول شک  نشان می

بيشترين حجو صادرات غيرنفتی  ها افزايشی بوده است.ين سالا

 0821تا  0838های باشد. در خلال سالمی 0828مربوط به سال 

آمار واردات و صادرات اختلاف زيادی پيتدا كردنتد كته نشتان از 

  منفی شدن تراز تجاری ايران دارد.
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 سال 65 طول در رانيا واردات و ینفت ريغ صادرات روند .0شکل

 0821 ، رانيا یاسلام یجمهور گمرك: مأخذ
 

ای در وضتعيت تجتارت نقتش عمتده رضتویخراساناستان 

 (.0821 )محمتدزاده و همکتاران، خارجی ايران بتازی متی كنتد

 صتادرات ارزشتی ستهو درصد 8 رضویخراسان استان صادرات

همجتتواری استتتان . استتت داده اختصتتاص ختتود بتته كشتتور

ز كشورهای آسيای مركتزی نيتز ايتن با تعدادی ا رضویخراسان

 از استان را به يک قطب صادراتی كشور مبدل كرده است. بتيش

 و تركمنستتان افغانستان، كشورهای به استان صادرات درصد 01

استتان در  غيرنفتتی صادرات ميزان گيرد.می صورت تاجيکستان

باشد. بخش اعظمی از اين می دلار ميليارد 0,3 معادل 0821سال 

سهو  0گيرد. جدول ت به كشورهای آسيای ميانه انجام میصادرا

هتای از صتادرات كت  كشتور را در ستال رضتویخراساناستان 

دهد. با توجه به آمار به دستت آمتده از نشان می 0820تا  0821

گمرك جمهوری اسلامی ايران، ارزش دلاری اين سهو در طتول 

شتتر بته ه لتزوم توجته بيئلاين مس اين مدت كاهش يافته است.

دهتد كته دهد. آمارها نشان میبح  صادرات استان را نشان می

ستتهو تجتتارت بختتش كشتتاورزی از كتت  تجتتارت استتتان 

 باشتددرصتد بته لحتاظ ارزشتی متی 81بيش از  رضویخراسان

(. بر اين اساس رشتد و بهبتود 0820 ،رضویخراسان)استانداری 

 های توسعه روستايی از يک سو منجر به رشتد صتادراتشاخص

بخش كشاروزی استان و از سوی ديگتر توستعه تجتارت ستبب 

خواهد  رضویخراسانبهبود توسعه روستايی در روستاهای استان 

 شد.

 

 از صادرات كل كشور رضویخراساناستان  سهم. 6 جدول

 (یوزن ارزش) كشور كل صادرات از سهم (یدلار ارزش) كشور كل صادرات از سهم سال

0821 08/8 01/0 
0821 00/8 10/0 
0820 01/8 10/0 

 0820مأخذ: گمرك جمهوری اسلامی ايران، 
 

های توسعه روستايی و رشد همگرايی بهبود شاخص 0شک  

گتذاری داخلتی و و توسعه صادرات غير نفتی از راه رشد سترمايه

كشتتور آلمتتان، فرانستته،  01ختتارجی در بختتش كشتتاورزی را در 

ايتاليتا، نتروژ و هلنتد را  آمريکا، ژاپن، كانادا، چين، كتره جنتوبی،

دهد. بر اين اساس می تتوان نشان می 0108 -0103برای دوره 

نتيجتته گرفتتت رشتتد صتتادرات بختتش كشتتاورزی و نيتتز رشتتد 

مدت و بلندمدت های مختلف آن در كوتاهگذاری در حوزهسرمايه

گردد. اين ارتبتاط دو طرفته منجر به توسعه روستايی مناطق می

 (.0102 ،0فرو و بيميش)  است

                                                                                           
0- Ferve and Beamish 
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 يیو توسعه روستا یگذار هيسرما ،یز. رشد صادرات كشاور6شکل

 0102 ش،يميب و فرو: مأخذ
 

امروزه بسياری از كشورهای جهان به واسطه عتدم تکتاپوی 

گذاری، تمايت  شتديدی بته جتذب منابع داخلتی بترای سترمايه

گذاری خارجی معمولاً به اند. سرمايههای خارجی پيدا كردهسرمايه

گتذاری گذاری سهامی )غير مستقيو( و سرمايهطريق، سرمايه دو

(. 0828 زاده و دينختواه،)برهانگيرد. مستقيو خارجی صورت می

ها در معاملات بورس و قبتوض خريد اوراق قرضه و سهام شركت

گذاری ستهام دارانته های خارجی از انواع سرمايهسارده در بانک

ختتارجی در اداره واحتتد گذار هستتند كتته در ايتن حالتتت سترمايه

توليدی نقش مستقيو نداشته و مسئوليت متالی نيتز متوجته وی 

گتذاری نيست. در گزارش حاضر به بررسی سهو جتذب سترمايه

های ايران پرداخته شتده و پيشتنهاداتی از مستقيو خارجی استان

مهمتتترين ويژگتتی  .گذاری ارائتته خواهتتد شتتدمنظتتر سياستتت

آن استت. بته عبتارت ديگتر گذاری سهامی فترار بتودن سرمايه

گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فتروش ستهام يتا سرمايه

اش را به كشور خود و يا كشور ثال  منتقت  اوراق بهادار، سرمايه

گتذاری گذاری مستقيو خارجی، نتوعی سترمايهنمايد. اما سرمايه

استتت كتته بتته منظتتور كستتب منفعتتت دائمتتی و هميشتتگی در 

گتذار صتورت وری غير از كشور سرمايهای مستقر در كشمؤسسه

ر در متديريت شتركت گيرد و نتيجه آن كسب حق رأی متؤثّمی

مهمتترين عوامت  اثرگتذار بتر  تواند يکی ازه میئلاين مس.است

 يا استان باشد. تجارت خارجی يک كشور

گذاری مستقيو خارجی عاملی برای انتقتال دارايتی از سرمايه

ر حال توسعه است، به طوری كشورهای پيشرفته به كشورهای د

كنتد. گذاری داخلی را نيز در كشور ميزبان تشويق میكه سرمايه

قسمتی از خطترات عتدم اطمينتان را بته  FDIبه عبارت ديگر، 

گذاری مستقيو خارجی از طريق گيرد. همچنين سرمايهعهده می

های تحقيق و توسعه در مح ، تنوع بخشيدن به تركيتب فعاليت

ميزبان، ايجاد رقابتت بتين دانتش فنتی جديتد و صادرات كشور 

 وكنتد )ستيدنورانی موجود، به تخصيص بهينه منابع كمتک می

 (0821 ،محمدپور

با هدف كسب منفعتت در كشتوری صتورت  FDI زمانی كه

كند، كه گيرد، مزايای بسياری را برای كشور ميزبان ايجاد میمی

نتقال و استتفاده از اين مزايا عبارتند از: انباشت سرمايه فيزيکی، ا

تکنولتوژی و ايجتاد سترريزهای ناشتی از آن، توستعه صتادرات، 

های تجتاری ها، فرصتتافزايش ذخاير ارزی، بهبود تراز پرداخت

جديد، افزايش درآمدهای مالياتی دولت، افتزايش قتدرت رقابتت، 

نوآوری، افتزايش اشتتغال، افتزايش ظرفيتت توليتد و در نهايتت 

   (.0821 ،محمدپور ويدنورانی )س افزايش رشد اقتصادی

گذاری است كه توسط گذاری مستقيو خارجی، سرمايهسرمايه

يتتک شتتركت، در شتتركتی ديگتتر و در كشتتوری ديگتتر صتتورت 

گذاری گذاری مستقيو خارجی اصولا بتا سترمايهگيرد. سرمايهمی

های پذيرفتته شتده غيرمستقيو كه از طريق آن در سهام شركت



 40      نتحلیل ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی ایرا

تفتتاوت دارد. در ايتتن نتتوع  ،كننتتدیگذاری مدر بتتورس ستترمايه

گتذاری و تأثيرگتذار دارای قتدرت گذاری، شركت سرمايهسرمايه

باشتد. می ،گذاری كرده استگيری در شركتی كه سرمايهتصميو

در كشورهايی با اقتصاد باز و با نيروی كار ماهر كه از لحاظ رشد 

ی گذاری مستقيو ختارجدارای چشو انداز مناسبی هستند، سرمايه

يکی از علت  (. 0820)طاهری،  كنندبيشتری را به خود جذب می

گذاری مستقيو خارجی، نواقص بازار در امر خريتد و وجود سرمايه

فروش تکنولوژی استت، اگتر تکنولتوژی توستط كشتور ميزبتان 

گذاری مستتقيو ختارجی خريداری شود، ديگر هيچ نتوع سترمايه

ده فنتاوری حاضتر بته شود. البته به دلي  اين كه دارنتانجام نمی

فتتروش آن نيستتت، و همچنتتين فنتتاوری ماننتتد ستتاير كالاهتتای 

اقتصادی نيست كه بتتوان آن را خريتد و فتروش كترد، معمولتا 

های مادر به چند دلي  حاضر به فروش فنتاوری ختود بته شركت

هتا نگتران افشتا شتدن نخست اين كه آن :صورت كام  نيستند

مديريت و فناوری همواره نوآوری خود هستند؛ دوم اين كه چون 

توان فناوری را بته كشتوری مکم  يکديگر هستند، بنابراين نمی

واگذار كرد كه كارايی مديريتی در آن جا ضعيف است و بالتاخره 

گذاری مستقيو خارجی كته توستط شتركت متادر اين كه سرمايه

گذاری مستقيو دهد كه سرمايهمطالعات نشان می. شودانجام می

ت و شتکلی كته صتورت پتذيرد، اثترات قابت  علّ خارجی به هر

ای بر روی متغيرهای كلان اقتصادی از جمله كاهش نرخ ملاحظه

بهره، كاهش نرخ ارز، افتزايش رشتد اقتصتادی، افتزايش درآمتد 

مالياتی دولت، كاهش بدهی دولت، بهبود توزيتع درآمتد، انتقتال 

، كتاهش و تجتارت تکنولوژی، افزايش اشتغال، توسعه صتادرات

 .ها داردمثبت در تراز پرداخت تأثيراردات و و

گتذاری در جذب سرمايه رضویخراسانسهو استان  8شک  

 -0820های كشور را در دوره مستقيو خارجی در بين ساير استان

دهد كته ستهو استتان در دهد. نمودار نشان مینشان می 0821

 0820درصتد در ستال  00درصد بته كمتتر از  01از  0821سال 

گتتذاری ختتارجی در استتتان ه استتت. ميتتزان ستترمايهرستتيد

ميليون دلتار بتوده  001نزديک به  0820در سال  رضویخراسان

 است.
 

 
 كشور در یخارج یگذارهيسرمااز  رضویخراسان. سهم استان 5شکل

 

گذاری نتايج مطالعتات مختلتف رابطته مثبتت بتين سترمايه

را نشتان  های مختلتفخارجی و رشد و توسعه صادرات در بخش

ات مثبتتت افتتزايش تتتأثيردهتتد. بتتر ايتتن استتاس بتته دليتت  می

های سته گانته اقتصتاد، بهبتود آن از راه گذاری در بخشسرمايه

كاهش نوسانات نرخ ارز و ساير متغيرهای اقتصادكلان منجتر بته 

 (.  0821گردد )مرتضوی و همکاران، توسعه صادرات می

گتتتذاری مستتتتقيو استتتتان وضتتتعيت ستتترمايه 8شتتتک  

در كنار ارزش صادرات غير نفتتی ايتن استتان را  رضویخراسان

شتود افتزايش ستهو دهد. همتانطور كته ملاحظته متینشان می

گذاری خارجی سبب بهبود در توسعه صادرات غيتر نفتتی سرمايه

 استان گشته است.

 

 درصد
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 رضویخراساناستان  یخارج یگذار هيو سرما ینفت ريارزش صادرات غ سهي. مقا4شکل

 

گتذاری مطالعه بر آن است تا به بررستی نقتش سترمايه اين

رضتوی خراساناستان  بخش كشاورزیتوسعه صادرات  وخارجی 

باردازد. در اين زمنيه مطالعات زيتر  آن بر توسعه روستايی تأثيرو 

گذاری تحقيق بيانگر آنکه انباشت سرمايهنتايج  انجام شده است.

ر چند كه اثر انتشتار ه باشد،میچين  رشد صادراتموتور  خارجی

و  0پوشتی نيستت. بلتومقاب  چشو تجارتفناوری بين المللی بر 

اثتتر ورود ستترمايه ختتارجی در بتته بررستتی ( 0100همکتتاران )

پرداختند.  در مناطق روستايی های مختلف بر رشد صادراتبخش

 گذاریسرمايهو  صادراتبين  داریمعنرابطه مثبت و  بيانگر نتايج

 گذاری درسترمايهدرصتد افتزايش در  01بته طتوری كته  است

متايرس و دهتد. درصتد افتزايش متی 8را  صادرات ها،زيرساخت

گذاری خارجی در تحقيق ثير سرمايهأبه بررسی ت( 0108) 0محنن

در صنايع با فناوری بالا و صنايع با فناوری پتايين بترای توسعه  و

و  و اثر آن بر تجارت 0223-0101دوره طی های فرانسوی بنگاه

نتوآوری  ،دهد. نتايج نشان میپردازندمی توسعه مناطق روستايی

تر در مقايسه با صنايع با فنتاوری بالتا، در صنايع با فناوری پايين

طيبی باشند. تر میحساسو نقش آن بر تجارت  R&Dنسبت به 

گتذاری ای به بررسی اثتر سترمايه( در مطالعه0831) و همکاران

و توسعه صادرات و نيز قتصاد بر رشد خارجی و باز بودن درهای ا

پرداختند. نتايج نشان داد كه رابطته  های توسعه روستايیشاخص

                                                                                           
0- Bloom  
0 - Myers and Mohenn 

 اقتصاد كلان برقرار است. هایداری بين اين متغيرمثبت و معنی

 

 هامواد و روش

 كه شودمی گفته هاداده از مجموعه يک به تركيبی هایداده

 تعتداد یلهيوسبه تمشاهدا (N) صورتبه اغلب كهآن اساس بر

می انتخاب تصادفی (T) یموردبررسمقطعی  متغيرهای از زيادی

-داده را آماری یمشخص داده زمانی یدوره يک طول در شوند،

 – اين مقطعی .باشند قرارگرفته T × Nهایداده يا تركيبی های

 (0828نامنتتد )كهنستتال و توحيتتدی، متتی 8یزمتتان یستتر

 يا سال دو مقطعی برای هایداده هایويژگی اگر ،گريدیعبارتبه.

مشتاهدات،  گرفتهشتک  ستاختار گيرنتد، قرار یبررس مورد بيشتر

 8طتولی هتایداده یمجموعته يتا تركيبتی هایداده یمجموعه

 اشتياه از مجموعه هر شام  هاداده اين مجموعه .شودمی ناميده

 به .شود تکرار زمان در طول آن هایويژگی كه است موجودات يا

داده یجنبتهدو  هتر یرندهيدربرگ تركيبی هایداده كه دلي  اين

های مدل یريكارگبه است، مقطعی هایداده و یزمان یسر های

 را متغيرهتا آن هتایويژگتی كته مناسبی آماری یدهنده يتوض

 هتایداده در شتده استتفاده هایمدل از تركند، پيچيده توصيف

 روش از اخير هایسال در. تی اسزمان یسر هایداده يا مقطعی

                                                                                           
8- Time Series -Cross Section Data 

8- Longitudinal Data 
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 كتاربردی در تحقيقتات یزمتان یسر و مقطعی هایداده تركيب

و  هتاداده نتوع اين هایويژگی شناخت .است شدهاستفاده زيادی

 تحقيتق اين موضوع آن، به مربوط هایآزمون و مدل انواع شرن

 مقطتع يتک ابتتدا تركيبی هایداده  يوتحلهيتجز درروشاست 

 و شتودمتی گرفتته نظر در) استان يا منطقه شور،مثلاً ك (خاصی

ی دوره در مقطتع  N برای تمامی مربوط، متغيرهای هایويژگی

 هتر هتا درداده تعتداد شود. برابریمی بررسی T موردنظر زمانی

 در كته داشتت متغيرهتايی توانمی همچنين و نيست لازم مقطع

، 0لتی) باشتند ثابتت یموردبررست زمتانی یدوره مقطع برای يک

 (.0101، 0و ليسيج 0101

 یزمتان یهتایسر و مقطعی (تركيبی هایداده از استفاده در

 در كته شودمی استفاده روش اين خاص هایو آزمون هامدل از)

 تترينمهتو از يکی. شودمی ها پرداختهآن بررسی به بخش اين

 متغيرهتای از تتورش ناشتی در یرتجربيغ هایبررسی مشکلات

استت )محمتدزاده و  برآوردهتا در نشتده زده ينتخم يا شدهحذف

 ايتن استاس بتر كته هايیدلي  تحلي  اين (. به0821همکاران، 

 .نيستت واقعيات منطبق با اغلب گيرد،می صورت مشاهدات قبي 

توان می ،)پن  (تركيبی هایداده مدل از استفاده با اساس، اين بر

 تركيبی هایداده مدل كلی شک . افتيدست كارا هایتخمين به

 :است زير صورتبه معروف است، 8اجزاه خطا مدل به كه

(0

) 
 
 متغيرهتای Xوابسته،  متغير یدهندهنشان Y ، 0 یرابطه در

 توضتيحی متغيرهتای یدهندهنشان Zو  شدهمشاهده توضيحی

 كه است مقطع هر برای متغير وابسته بر اثرگذار مشاهده غيرقاب 

 جتدا خطا اجزاه مقادير از متغيرها از هدست اين بهتر، توضي  برای

 tشتده، مشاهده واحتدهای يا هامقطع یدهندهنشان i. است شده

                                                                                           
0- Lee  
0- Lesage 

8- Error Components Models 

 بتين تفتاوت یدهندهنشانj  و  pو زمانی یدوره یدهندهنشان

 نمتاد .استت مدل در شده مشاهده و مشاهده نشده متغيرهای

 شترايط تمتامی هك است های تركيبیبرآورد داده خطای نشانگر

 .داراستت را متاركو -گوس فرضيات تحت خطا جملات به مربوط

 طول زمان در ثابت یجمله تغييرات یدهندهنشان روند یجمله

 .است

بته . است معروف دوطرفه تركيبی هایداده مدل به مدل اين

 روش كنتد، تغييتر روند با همراه ثابت یجمله يگر، اگرد عبارتی

 در روند یجمله اگر. گويندمی دوطرفه روش ار تركيبی هایداده

 تركيبتی هتایداده وتحلي تجزيته مدل به مدل اين نباشد، مدل

 بودن تغييرات ثابت صورت در همچنين، .است معروف طرفهيک

 متغيرهای از روند یجمله جایبه توانمی زمان، طول در متغيرها

 متغيرهای تمربعا حداق  مدل مدل، اين به. كرد استفاده مجازی

 .شودمی ( گفتهLSDV) مجازی

متی نيستتند، گيریاندازه، قاب zمتغيرهای  مقادير كه آنجا از

 در كه داد نشان متغير  يک صورتبه را هاآن یمجموعه توان

 بازنويستی 0رابطته  صورتبه توانرا می 1 یمعادله صورت اين

 .كرد

(0) 

 
 متغيرهتای تمتامی متوعمجآن در كته

اگر  .نيستند گيریاندازهقاب  كه موردبررسی است متغير بر اثرگذار

 برآورد باشد، وابسته  Xديگر توضيحی متغيرهای از هركدام با

 به متغيرهتای مربوط تورش دارای معادله، اين طريق از تحلي  و

 اثتر متدل نندما هايیروش از استفاده با .بود خواهد نشده برآورد

نتامرتبط  ظاهربته هتایرگرسيون مدل و تصادفی اثر مدل ثابت،

(SUR )مقطعتی، – زمتانی ستری تركيبتی هتایداده درتخمين 

 داشتت نخواهتد وجتود ناسازگاری تخمتين و كارايی عدم مشک 
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بترای تعيتين نتوع متدل بهينته  (. 0101و همکتاران،  0)انسلين

های مختلفی استتفاده زمونهای تركيبی از آمورداستفاده در داده

 يبی،ترك یهاداده ينا در استفاده از (.0103 ،0)زاچارديس شودمی

 نيتز در مورد انتخاب روش و یمختلف یهاآزمونلازم است كه از 

 یهتامخصتوص داده جمعتی هتوواحتد و  یيشتهر یهاآزمون

 يشتترب يیاعتمتاد و كتارا يتاز قابل يجنتا تا استفاده شود يبیترك

آزمتون  یبترا LLو IPS ,MW  هتایآزمتونر باشتد. برختوردا

و  ADF یهتا. آزمتوناستت شدهیبررسو  یواحد معرف یشهير

CADF ارائته رهتايمتغ نيبت یجمعت هتوآزمون وجود  یبرا زين 

 یالگتو در استفاده مورد یرهايمتغ(.0100 ،8چري)س است دهيگرد

 شتام  یخارج تجارت بر گذار اثر یفاكتورها یبررس جهت پان 

 ويتحتر كالتا، شتده تمتام متيق ارز، نرخ ،یخارج یگذار هيماسر

 استتان، یداخلت داتيتتول ،یصادرات یاستانداردها ،یاقتصاد یها

 یهاتعرفه و یتجار یهاموافقتنامه مقصد، كشور یاقتصاد ثبات

 ورضتوی خراسان یكشاورز بخش صادرات ريمتغ دو و یحيترج

 یرهتايمتغ وانعنت بته استان یكشاروز بخش در یگذارهيسرما

 قترار یبررست متورد مطالعه یالگو در يیروستا توسعه بر اثرگذار

 .اندگرفته

 

 بحث و جينتا

مرتبط با آن  یمدل لازم است آزمون ها یبرآورد الگو جهت

ليمتر نشتان از پانت   Fآزمتون  جيقب  از برآورد انجام گردد. نتتا

 هاستمن آزمتون جينتا. دارد الگو در استفاده مورد یهابودن داده

 ی. بررسباشدیم ثابت اثرات یدارا نظر مورد یالگو كه داد نشان

 vifمستق  متدل بتا استتفاده از آمتاره  یرهايمتغ نيب یهو خط

 وجتود نتدارد. یمستق  الگو هو خط یرهايمتغ نينشان داد كه ب

 تتتأثيرنتتتايج بتتراورد الگتتوی پانتت  جهتتت بررستتی  ،8جتتدول

                                                                                           
0- Anselin 

0- Zachariadis  
8- Scherer 

تجتارت و صتادرات گتذاری ختارجی و داخلتی بتر رشتد سرمايه

بتر  دهتد.را در دوره مطالعه نشان متی رضویخراسانكشاورزی 

 تمام ارز، قيمت خارجی، نرخ گذاریاين اساس متغيرهای سرمايه

 صادراتی، توليتدات اقتصادی، استانداردهای هایكالا، تحريو شده

 هتایمقصتد، موافقتنامته كشتور اقتصتادی استان، ثبتات داخلی

غير نفتی استان  رجيحی بر توسعه صادراتت هایتجاری و تعرفه

گتذاری اند. در اين ميان نقش سرمايهگذار بودهرضوی اثرخراسان

رستد. نتتايج متدل نشتان مستقيو خارجی نيز پررنگ به نظر می

گذاری خارجی در استان دهد كه افزايش يک واحد در سرمايهمی

ه واحتد و بت 0,00رضوی، ميزان صتادرات غيتر نفتتی را خراسان

بر اساس مدل بترآوردی كته دهد. داری افزايش میصورت معنی

گذاری ختارجی در استتان سرمايه گزارش شده است، 8در جدول 

 باشد.گذاری بر ميزان و ارزش صادرات میتأثيردارای بيشترين 

 

تجارت  بر یگذارهيسرما نقش یبررس یونيرگرس ی. الگو5جدول

 رضویخراسان یكشاورز بخش یخارج

 معنی داری tآماره  ضريب متغير

 11/1 08/0 00/0 گذاری خارجیسرمايه
 11/1 00/0 20/0 نرخ ارز

 18/1 31/0 -23/1 قيمت تمام شده كالا
 10/1 20/0 -23/0 تحريو های اقتصادی
 18/1 01/0 03/1 استانداردهای صادراتی
 01/1 03/1 02/1 توليدات داخلی استان

 10/1 00/0 88/1 ثبات اقتصادی كشور مقصد
 10/1 23/0 33/1 های تجاری نامهموافقت

 00/1 00/1 88/1 های ترجيحیتعرفه

 های تحقيقمأخذ: يافته
 

های مؤلفتهثبات اقتصادی كشورهای هتدف يکتی ديگتر از 

گذار بر توسعه صادرات استان مطرن استت. نوستانات قتوانين اثر

کتی سياسی و اقتصادی كشورهای هدف در زمينه تجارت كالا، ي

های صادركنندگان در ايتن حتوزه بته شتمار از مهمترين دغدغه

داری اين ضريب نيز حاكی از با اهميت بتودن ايتن رود. معنیمی

متغير است. قيمت تمتام شتده كالتای صتادراتی يکتی ديگتر از 
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شده عبتارت استت از گذار در الگو است. قيمت تماممتغيرهای اثر

ی حمت  و نقت ، تشتريفات هاقميت تمام شده اوليه بعلاوه هزينه

هتا و ستاير هتای بازرگتاتی، تعرفتهصادرات، اخذ و تمديد كتارت

هايی كه در زمينه ختروج كالتا از مبتادی گمركتی مطترن هزينه

ها منجر به افتزايش قيمتت تمتام شتده است. افزايش اين هزينه

شود. برقتراری پذير بودن كالا میكالای صادراتی و كاهش رقابت

های اثرگتذار بتر صتادرات بته مؤلفهی يکی از های ترجيحتعرفه

هتايی كته در ستال ،دهدآيد. آمار و اطلاعات نشان میحساب می

هتتای ترجيحتتی بتتا برختتی كشتتورهای همستتايه استتتان تعرفتته

برقرار بوده است، روند صادرات غير نفتی از رشتد  رضویخراسان

 زار انتقال و نق  به مربوطمناسبی برخوردار بوده است. مشکلات 

 اثرگذار وآن در شرايط تحريو يکی از متغيرهای مهو  نوسانات و

شده  لحاظ یبرآورد یدر الگو زين ريمتغ ني. اباشدیم صادرات بر

 و اثر آن قاب  مشاهده است.

رابطه سه جانبته رشتد تجتارت بختش كشتاورزی،  1شک  

هتای توستعه روستتايی را مؤلفتهگذاری و بهبتود افزايش سرمايه

گتذاری داخلتی و بر اين اساس افزايش در سرمايه دهد.نشان می

های مرتبط سبب رشتد خارجی در بخش كشاورزی و ساير بخش

و بهبتود توستعه روستتايی خواهتد شتد  صادرات در اين بختش

ايتتن رابطتته متتی توانتتد دو طرفتته نيتتز باشتتد.  (.0828احمتتد،)آل

های ميدانی حين انجتام پتژوهش نشتان داد كته بهبتود بررسی

توستتعه روستتتايی در منتتاطق روستتتايی استتتان هتتای شتتاخص

گتذاری و های لازم برای سرمايهسبب ايجاد زمينه رضویخراسان

 به تبع آن رشد صادرات بخش كشاورزی خواهد شد.

 

 
گذاری و توسعه . گراف ارتباط توسعه روستايی، سرمايه5شکل

 صادرات
 های تحقيقمأخذ: يافته

 

نی پان  جهتت بررستی نتايج براورد الگوی رگرسيو 8جدول 

گذاری داخلتی و ختارجی بتر نقش توسعه صادرات و رشد سرمايه

در دوره  رضتویخراسانهتای توستعه روستتايی استتان شاخص

 کيت مطالعه در يیروستا توسعه شاخص دهد.مطالعه را نشان می

. استت مؤلفته 000  از متشتک  كته استت یبعتد چنتد شاخص

 یاقتصتاد ،(مؤلفته 11) یرساختيز -یاجتماع بعد سه در شاخص

 قيتطر از و نيتتدو( مؤلفته 08) یطيمح - ستيز و( مؤلفه 88)

 متخصصتان از یتعتداد یداور و قضتاوت معترض در پرسشنامه

همتانطور كته  .است گرفته قرار يیاجرا یهاسازمان و یدانشگاه

دهد، با افزايش يتک واحتد در صتادرات نشان می 8نتايج جدول 

های توستعه ضتوی، شتاخصربخش كشتاورزی استتان خراسان

يابد. ايتن واحد افزايش می 00/0روستايی در اين استان به اندازه 

گذاری داخلی و ختارجی در باشد. سرمايهدار نيز میافزايش معنی

داری بتر رشتد بخش كشاروزی استان دارای اثرات مثبت و معنی

باشتد. بته طتوری های توسعه روستايی در اين استان میشاخص

ايش يک واحدی اين متغير، شاخص توسعه روستايی به كه با افز

 يابد.واحد افزايش می 80/0اندازه ضريب آن يعنی 

 

 گذار بر توسعه روستايید الگوی پانل جهت سنجش عوامل اثر. برآور4جدول

 معنی داری tآماره  ضريب متغير

 11/1 80/0 00/0 رضویصادرات بخش كشاورزی خراسان
 10/1 00/0 80/0 رضویكشاروزی خراسانسرمايه گذاری در بخش 

 های تحقيقمأخذ: يافته
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 گيری و پيشنهاداتنتيجه

گتذاری سترمايهلعه به بررسی روابط سه گانه بين در اين مطا

، رشتد رضویخراسانداخلی و خارجی در بخش كشاورزی استان 

و توستتعه تجتتارت و صتتادرات بختتش كشتتاورزی ايتتن استتتان و 

پرداخته شتد. بته  رضویخراسانتايی در های توسعه روسشاخص

طور كلی به منظور تعيين الگوی مناسب برای توستعه تجتارت و 

و نيز طراحی الگوی مناسب برای  رضویخراسانصادرات استان 

گذاری خارجی در اين استان و بررسی نقش اين دو متغير سرمايه

اتی های توسعه روستايی، لازم است اقدام مؤلفهكلان اقتصادی بر 

 كه دو بخش دولتی و خصوصی بايستی انجام دهد بررستی شتود

نتتايج (. 0823)اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايتران، 

 ختارجی، نترخ گذاریمتغيرهای سرمايهاين مطالعه نشان داد كه 

 اقتصتادی، استتانداردهای هتایكالا، تحريو شده تمام ارز، قيمت

مقصتد،  كشتور اقتصتادی ثبات استان، داخلی صادراتی، توليدات

ترجيحی بر توستعه صتادرات  هایتجاری و تعرفه هایموافقتنامه

انتد. در ايتن ميتان گذار بتودهرضوی اثرخراسانغير نفتی استان 

رستد. گذاری مستقيو خارجی نيز پررنگ به نظر مینقش سرمايه

از سوی ديگر نتايج برآورد الگوی پان  جهتت بررستی دو متغيتر 

گذاری بر توسعه روستايی نشان داد كه صادرات و سرمايهاثرگذار 

داری بتر بهبتود افزايش اين دو متغير به صورت مثبتت و معنتی

گتذار هستتند. بتر ايتن استاس های توسعه روستتايی اثرشاخص

شتتود بختتش دولتتتی در استتتان بتتا فتتراهو كتتردن پيشتتنهاد متتی

 گذاری و فتراهو كتردن تستهيلات لتازم بترایهای سرمايهزمينه

ان در محتيط روستتايی كته  تتأثيرگتذاران بتا توجته بته سرمايه

باشتند، زمينته را بترای ساز توليد محصولات كشاورزی متیزمينه

ها و ختارج از كشتور بته های خارجی از خارج استانوررد سرمايه

آوری اطلاعتات در حتين انجتام جمتع اين استان را فراهو آورند.

يی استان بتا تأكيتد بتر پژوهش نشان داد كه طرن توسعه روستا

ساز توسعه همه جانبه گذاری زمينهنقش تجارت خارجی و سرمايه

باشتد. نتتايج مطالعتات مختلتف، در روستاهای ايتن استتان متی

های طيبتتی و كنتتد. يافتتتهمی تأييتتدهای ايتتن پتتژوهش را يافتتته

( نشان داد كته توستعه روستتايی ستبب  رشتد 0821همکاران )

شتود. مطالعته ی و توسعه تجتارت متیاقتصادی و درآمدهای ارز

ستاز ( توستعه روستتايی را زمينه0820دهکردی وكلانتری )كرمی

گذاری افزايش درآمد خانوارهای روستايی از طريق رشتد سترمايه

 بتركنتد. در صنايع گردشگری و ساير صنايع مترتبط معرفتی می

 توجته و یختارج یهتایگذاراساس نتايج مطالعه توسعه سرمايه

 روستتاها یداخلت داتيتتول بتا مترتبط یختارج تجتارت هب شتريب

 استاس نيا بر. دهد ارتقا را يیروستا توسعه یهاشاخص تواندیم

 یماد یگذارهيسرما با یخصوص بخش و دولت شودیم شنهاديپ

 و یصتادرات یها يپتاس از برخوردار يیروستا مناطق در یمعنو و

 بتر يیروستا مناطق در صادرات تيريمد یهاشركت  يتشک زين

 توستعه بته منطقته ختاص يیروستا و یكشاورز داتيتول اساس

 .كنند كمک صادرات

 

 منابع

 .0823،  رانيا یمعادن و كشاورز ع،يصنا ،یبازرگان اتاق

در توسعه  یمحصولات كشاورز یابي. نقش بازار0828ن. احمد،آل

 تهران. .یابيبازار یكنفرانس مل نيصادرات. چهارم

 تيتو اولو یاستتراتژ ني. تتدو0828. ه نخواه،يو دع.  زاده،برهان

 ستتهيبتتا مقا رانيتتصتتادرات پستتته ا یهتتایاستتتراتژ یبنتتد

اقتصتتاد  قتتاتي. مجلتته تحقQSPMو  یفتتاز یکردهتتايرو



 47      نتحلیل ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی ایرا

 .01 -0 (:0)0،یكشاورز

 تجتتارت نتتهيهز یبررستت. 0828ر.  ،یم. و مقدستت ،یرجبتتژالتته

 رانيتا تجتارت در آن بر مؤثر عوام  و یكشاورز محصولات

 نيآنلتا یالمللت نيبت كنفترانس. توستعه درحال یكشورها با

 .08-0 سبز، اقتصاد

 ويمستق یگذارهيسرما. نقش 0821. ا ،محمدپور و. م ،یدنورانيس

 -80(: 02)3. یاقتصتاد قتاتيبر صادرات. مجله تحق یخارج

18 . 

 و كسب بهبود بر یخارج یگذارهيسرما. نقش 0820م.  ،یطاهر

 -00(: 00)8 ،یبازرگتان مطالعتات هفصتلنام. كار یروين و كار

81. 

 .0831 .ش ،یاشتتتکوریموستتتو . وم ان،يتتتفتح ،.م ،یبتتتيط

 یاجتاده هوشتمند یهتاستويستوسعه  یراهبرد یزيربرنامه

 .811-020 (:8)8كشور، پژوهشنامه حم  ونق ، 

. بررستتی تجربتتی اثتتر 0828و توحيتتدی، التتف، ن.  .كهنستتال، م

زعفران ايتران: رويکترد  نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات

گروهی تلفيقی. نشريه زراعت و فناوری زعفتران، پويای ميان

(0)8. 

مشتتکلات  يیشناستتا .0820. خ ،یكلتتانتر . وم ،یدهکتتردیكرمتت

با استتفاده از  یاريبختچهارمحالاستان  يیروستا یگردشگر

 .81-0(:8)0 ،يیروستا یهاپژوهش ،یانيبن یتئور کيتکن

. معاونتت طترن و برنامته، 0820. رانيا یاسلام یجمهور گمرك

 ختدمات و آمتار دفتر. رانيج.ا.ا یخارج یسالنامه آمار بازرگان

 .ینيماش

 ستتهيمقا. 0821 .م ،یكاشتتف و. ع ،یكرباستت .،ن.س محمتتدزاده،

 بتر ثرؤمعوام   یدر بررس تيو توب تيپروب ت،يلاج یكاربرد

 082( :8) 8.نيقتا :یمتورد مطالعته زعفتران، متهيب رشيپذ

 .018تا

 ی. بررست0821. ن من،يهت و. م ،ینتور.، ا ،یزمتان.، ا ،یمرتضو

مجله اقتصاد و  ران،ينوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ا تأثير

 .818تا  880( : 8)01 ،یتوسعه كشاورز
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     Abstract 

One of the main problems of developing countries is that they rely heavily on income to export 

one or a limited number of goods. In order to reduce dependence of Iran's economy on crude oil 

exports, the orientation of export policies should be shifted towards export of non-oil goods and 

commodities. This will not happen unless the existing opportunities in export of various sectors are 

identified and these opportunities are operationalized through increased investment in this field. One 

of the key components affecting development of exports and non-oil trade, especially in the 

agricultural sector and consequently rural development, is paying attention to direct foreign 

investment and its short-term and long-term impact on trade prosperity and growth of rural 

development components. This study aims to investigate the role of foreign investment in the 

Khorasan Razavi province on the development of its foreign trade and also the impact of these two 

parameters on rural development of the Khorasan Razavi province. Necessary statistics and data 

were obtained through the customs website of Iran and the Khorasan Razavi province, the Central 

Bank and the Statistics Center of Iran and other library resources for the period of 2013 to 2019 for 

40 selected agricultural exporting companies selected by the exporters' union, as well as component 

analysis. The results of estimating the pattern for panel data showed that foreign direct investment 

in the study period had a positive and significant role on trade in the Khorasan Razavi province and 

subsequently had a positive and significant effect on rural development indicators. 

Keywords: Foreign Investment, Trade, Khorasan Razavi, Rural Development 
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