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بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش 

 کشاورزی ایران

 (GARCH ،EGARCH ،TGARCH )کاربرد الگوهای

 1رضا محسني، مهدي خسروي
 11/50/1393تاریخ پذیرش:                                  30/90/2139تاریخ دریافت: 

 چکیده
هاي نسبي، با ناپايدار كردن شرايط اقتصادي و افزايش تورم موجب افزايش نرخ ارز و در پي آن نوسان قیمتنوسان 

گذاري توان به كاهش حجم تجارت، سرمايهشود، كه از پیامدهاي آن مينااطمیناني در عرصه تجارت خارجي مي
 اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري زيابياردر اين پژوهش به منظور مستقیم خارجي و رشد اقتصادي اشاره كرد. 

تبیین و آنگاه با انجام آزمون و اطمینان  ARMAهاي معادله رفتاري نرخ ارز با الگونخست  بخش كشاورزي ايران
 استخراج شد. پس از آن TGARCHهاي ارزي، شاخص نااطمیناني نرخ ارز از الگوي از نامتقارن بودن اثر شوک

( VECM) سجوسیلیو-جوهانسونبا استفاده از الگوي  رخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي ايراناثر نااطمیناني ن
-19/3دهد كه ضريب شاخص نااطمیناني نرخ ارز )برآورد شد. نتايج نشان مي 1081-1093هاي دوره زماني دادهو 

بلندمدت، وخامت تراز تجاري بخش باشد. لذا افزايش نوسان نرخ ارز در دار مي(، منفي و از لحاظ آماري معني
كشاورزي ايران را در پي خواهد داشت. عالوه بر اين افزايش درآمد ناخالص شريكان تجاري ايران و نرخ ارز حقیقي، 

ابر شود. بنموجب بهبود، و در مقابل افزايش درآمد ناخالص داخلي ايران، موجب كاهش تراز تجاري در بلند مدت مي
مدت نیز وخامت تراز تجاري بخش كشاورزي را به دنبال طا، نااطمیناني نرخ ارز در كوتاهنتايج الگوي تصحیح خ

ECM (09/3- )مدت ديگر متغیرها بر تراز تجاري همانند اثر بلندمدت آنها است. همچنن ضريب دارد. اثر كوتاه
عادلي بلندمدت تعديل مدت به سمت مقادير تهاي وارده در كوتاهدرصد شوک 09دهد كه در هر دوره نشان مي

 يابد.مي

 JEL17 , Q10Q: بندیطبقه

 زنااطمیناني نرخ ارهاي نامتقارن، ، شوکتراز تجاري بخش كشاورزي، VECMالگوي  های کلیدی:واژه

                                                 
ادي علمي دانشكده علوم اقتصعضو هیئت و  نامرك رنهاب دیهشگروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه  دانشجوي دكتريبه ترتیب،  1

 و سیاسي دانشگاه شهید بهشتي
Email: mahdykhosravy@gmail.com 
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  مقدمه
نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابري پول ملي يک كشور در برابر پول كشورهاي ديگر، منعكس 

شک در يب كشورها است و ديگركننده وضعیت اقتصادي آن كشور در مقايسه با شرايط اقتصادي 

. آيدشمار ميبه الملل و رشد اقتصاديكننده در تجارت بینهاي تعیینعاملهر اقتصادي، يكي از 

ريسک ناشي از تغییرات غیرمنتظره نرخ ارز، و يا به عبارت ديگر، نااطمیناني نرخ ر اين میان د

شمار ر سر راه تجارت و از جمله تجارت محصوالت كشاورزي بهبهاي اصلي ارز، يكي از محدوديت

 ارناپايدهاي نسبي، با قیمت نوسان نرخ ارز و در پي آن نوسان (.2112آيد )سان و همكاران، مي

كردن شرايط اقتصادي و افزايش تورم موجب افزايش نااطمیناني در عرصه تجارت خارجي 

 گذاري مستقیم خارجي وتوان به كاهش حجم تجارت، سرمايهآن مي كه از پیامدهاي ،شودمي

 نرخ بهره را از مسیر ،تواندنرخ ارز مي گر، نوسانرشد اقتصادي اشاره كرد. از سوي دي نیز كندي

 عالوه ريسکاقتصاد گردد. بهخود خارج نموده و موجب آسیب رساندن به بخش حقیقي تعادلي 

هاي توسعه ريزيتواند موجب نوسان درآمدهاي ارزي شود كه در اين شرايط برنامهنرخ ارز مي

كلي طورهب (.1812اقتصادي در فضايي نامطمئن صورت خواهد گرفت )راسخي و همكاران، 

عدم تعادل در اقتصاد و از سوي ديگر با  سونااطمیناني و نوسان در عملكرد اين شاخص از يک 

 بنابردهد. هاي اقتصادي، رفاه جامعه را تحت تأثیر منفي خود قرار ميمتأثر ساختن همه بخش

ها خواهند شد و صورت مستقیم باعث ايجاد نااطمیناني هزينههب هاري، اين نوسانمباني نظ

(. 1111هاي دولت تأثیرگذار خواهند بود )كوت، صورت غیرمستقیم بر تخصیص منابع و سیاستهب

 هاي مختلفهاي مربوط به نرخ ارز تأثیر بسزايي بر متغیرهاي كالن و بخشرو سیاستاز اين

نااطمیناني نرخ ارز براي كشورهاي در حال توسعه اهمیت بیشتري دارد، اقتصاد خواهد داشت. 

المللي در اين كشورها با پول هاي تجاري و تأمین مالي بیناي از معاملهبخش گسترده چرا كه

در اين میان يكي از (. 1812پذيرد )كمیجاني و ابراهیمي، كشورهاي صنعتي انجام مي

ار ارزي قر هاينوسان طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیرهترين متغیرهايي كه بحساس

ها اي بر وضعیت تراز پرداختطور گستردهه. نرخ ارز و تغییرات آن بباشديگیرد، تراز تجاري ممي

 وانتگذارد. براي كشورهاي در حال توسعه با توجه به مي تأثیرالمللي يک كشور رقابت بین توانو 

 حساسیت دارايها و تغییرات آن الملل، تراز پرداخترقابتي كمتر آنها در عرصه اقتصاد بین

ترين متغیرها و از اين گونه كشورها وضعیت تراز تجاري از مهم زيرا در است،بیشتري 

آيد. میزان اثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري به شمار ميهاي استراتژيک اقتصاد كالن بهمحدوديت
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كشش قیمتي تقاضا براي كاالها بستگي دارد. در صورت پركشش بودن تقاضا براي كاالهاي 

رود تراز تجاري افزايش يابد. از سوي ديگر در صورت پركشش بودن ظار ميصادراتي و وارداتي، انت

تقاضا، عرضه ارز در بازار افزايش يافته و لذا قیمت ارز كاهش خواهد يافت. بنابراين ارزش پولي 

قرار خواهد گرفت. برآيند كلي اين تغییرات به میزان واكنش اجزاي  تأثیرتراز تجاري نیز تحت 

دهد (. مرور ادبیات موضوع نشان مي1831نیا و فوالدي، ي بستگي دارد )طیبمختلف تراز تجار

گذاري نااطمیناني نرخ ارز بر تجارت، نظر واحدي وجود ندارد. هوپر و تأثیرنوع  زمینهكه در 

نرخ ارز با ايجاد نااطمیناني در مورد قیمت كاالهاي  نوسان كه بر اين باورند( 1133كوالگن )

ها بابت خريد و فروش آنها، منجر به افزايش هزينه و كاهش حجم تجارت داختتجاري و میزان پر

( بازرگاناني كه تمايل به حداكثرسازي 2111اسكويي و هاروي ) باورديگر به  سوي از شود.مي

نرخ ارز در آينده  كاهش درآمدي كه به واسطه نوسان از پرهیزدرآمد دارند ممكن است به منظور 

بر اين  (1133گراو )حاضر به حجم بیشتري از تجارت كاالها بپردازند. ديدهد در حال رخ مي

ات رتأثیتواند نرخ ارز مي پذيري افراد نوسانگريزي و يا ريسکاست كه بر اساس ريسک باور

( 1111كنزي )مک هايبررسيمتفاوت و متضادي را بر تجارت خارجي كشورها داشته باشد. نتايج 

تواند افزايش، است كه نااطمیناني نرخ ارز، ميآن  گوياي( نیز 2113ي )و بهمني اسكويي و هگرت

 هايبررسيطور كلي اغلب هكاهش و حتي عدم تغییر در حجم تجارت را به دنبال داشته باشد. ب

ش نرخ ارز منجر به افزايپذيري صورت گرفته در حوزه تجارت بر اين نكته تأكید دارند كه نوسان

نرخ  اهمیت و تأثیر زمینهدر  .سازدشده و رونق جريان تجاري را مختل ميريسک و عدم قطعیت 

هاي تأثیرگذار مربوط به آن، بر اقتصاد بخش كشاورزي، به عنوان يكي از بخش ارز و نوسان

(، مهرابي و جاودان 1811مرتضوي و همكاران ) توسطمختلفي  هايبررسياقتصادي، نیز 

( و كريمي و زيبايي 1833راد )مازار و قاسميعرب (،1811(، محمدي و همكاران )1811)

 مسیرهايدهد نرخ ارز و نااطمیناني آن از ( صورت گرفته است كه نتايج آنها نشان مي1833)

كننده و كننده و مصرفدمختلفي بر متغیرهاي كالن اقتصادي اين بخش اثر گذاشته و رفاه تولی

 سازد.در نتیجه رفاه جامعه را متأثر مي

در رابطه با تأثیر نرخ ارز و نااطمیناني آن بر تراز تجاري انجام شده است هاي پرشماري شپژوه

( رفتار تراز تجاري 1831) نائینيشود. معماريان و جاللي كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

را  ي ايرانهاي ارزي بر تراز تجارمدت و بلندمدت تكانهو آثار كوتاه تجاري يكانايران در برابر شر

وجود يک رابطه بلندمدت بین متغیرهاي  ضمن تأيید دست آمدهبهند. نتايج اهمورد بررسي قرار داد
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 كند.يم أيیدمدت را نیز تكاهش ارزش پول بر تراز تجاري كل در كوتاه تأثیرالگوي تراز تجاري، 

ند. اهاقتصادي كشور پرداختهاي نرخ ارز بر فعالیت تأثیر نوسانبه بررسي ( 1831توكلي و سیاح )

انوارها خهاي هزينهآن است كه با افزايش نرخ ارز، صادرات غیرنفتي واكنش منفي و  گوياينتايج 

ردي، واردات كشور نسبت به نتايج برآو بنابر ،دهند. همچنینواكنش مثبتي را از خود نشان مي

داني بر تولید واقعي كشور و چن تأثیرنرخ ارز بسیار حساس بوده و در مقابل نرخ ارز  نوسان

-با استفاده از روش اندرز( 1833بخش و همكاران )شیرين گذاري خصوصي ندارد.سرمايه

سیكالس دريافتند كه بین تراز تجاري )غیرنفتي(، صادرات )غیرنفتي( و واردات با نرخ ارز رابطه 

طه بین نرخ ارز و تراز ( در تحقیقي به بررسي راب1831افشاري ) همگرايي نامتقارن وجود دارد.

اند. دتجاري پرداخته است. وي تراز تجاري را تابعي از تولید ناخالص ملي، حجم پول و نرخ ارز مي

خود  پژوهش( در 2111پريستوپا و روبل )ناچیز نرخ ارز بر تراز تجاري است.  تأثیر گوياينتايج 

هاي كاالهاي و نامتقارق قیمتاي دال بر واكنش غیر خطي نمونه به اين نتیجه رسیدند كه هیچ

( با استفاده 2111وارداتي كشور لهستان نسبت به تغییرات نرخ ارز وجود ندارد. گومز و فاگرالس )

مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاري را مورد بررسي قرار دادند. همگرايي، اثرات كوتاه از روش

نظر كه در آن سیاست نرخ ارز ثابت به  دهد كه شرط مارشال لرنر در دوره موردنتايج نشان مي

ير پذاما براي دوره زماني كه در آن سیاست نرخ ارز انعطافاست، كار گرفته شده تحقق يافته 

ي آمريكاكشور  3براي  در پژوهش خود،( 2118ارايز و همكاران ) د تحقق نیافته است.شاجرا 

اري دمنفي و معني تأثیرن كشورها التین نشان دادند كه نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجي اي

تأثیرگذاري نااطمیناني حاصل از ( در كشور هند به بررسي شدت و نحوه 1113دارد.سامانتا )

ز نرخ ار گوياي آن است كه نوساننرخ ارز بر صادرات و واردات اين كشور پرداخت. نتايج  نوسان

 مدت است.له واردات كوتاهساخته است و آن معاد متأثرتنها در يک مورد تجارت خارجي را 

فرض متقارن بودن  پايهصورت گرفته در زمینه نااطمیناني نرخ ارز بر  هايبیشتر پژوهش

اند. به عبارت ديگر بین اثرات نااطمیناني، هنگام كاهش يا افزايش نرخ هاي ارزي پیش رفتهشوك

پس از انجام آزمون و تشخیص متقارن و يا نامتقارن  در اين پژوهش نیز،اند. ارز تفاوتي قائل نشده

 گردد و سپسها، شاخص نااطمیناني نرخ ارز از طريق الگوي مناسب استخراج ميبودن اثر شوك

جوسیلیوس اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي –با استفاده از الگوي جوهانسون

رساني رسمي بانک د نیاز در اين پژوهش از پايگاه اطالعاطالعات و آمار مورشود. ايران بررسي مي
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و بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران ( FAO)جهاني، سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد 

 دهد.مي را پوشش 1812-1811زماني استخراج گرديده و دوره 

 روش تحقیق
بخش كشاورزي، از الگوي  تجارياثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز  ارزيابي به منظور اين پژوهشدر 

در داخل و  هاي پرشماريپژوهش( استفاده شده است. اين الگو در 1131تراز تجاري رز و يلن )

ر اساس ب گرفته شده است.كار هخارج از كشور براي بررسي ارتباط نرخ ارز با عناصر تراز تجاري ب

كه در آن معادله تراز تجاري  شودياين الگو، رفتار تراز تجاري به صورت يک فرم حل شده بیان م

(، تعريف 1صورت رابطه )هبياد شده تابعي است از نرخ ارز، درآمد واقعي داخلي و خارجي. الگوي 

 د.شومي

(1) ttjtjtIRtj ULnREEXLnYLnYLnTB  ,3,2.10,   

tjTB ,
 شود:مي برآورد زيرصورت هتجاري است و ب يكان، شاخص تراز تجاري ايران در برابر شر

(2) 
j

j

j
IM

EX
TB   

jEX،  ارزش صادرات محصوالت كشاورزي ايران به كشورj،  وjIM،  ارزش واردات محصوالت

بر  j، به ترتیب تولید ناخالص داخلي ايران و كشور jY، و IRYباشد. مي jكشاورزي ايران از كشور 

 باشند.نرخ مؤثر حقیقي ارز مي ،jREEXحسب میلیون دالر و 

نرخ مؤثر حقیقي ارز، ارزش پول يک كشور را در مقابل سبدي از پول كشورهاي ديگر مورد  

از نرخ ارز حقیقي كشورهاي طرف تجاري  دهد. اين شاخص يک میانگین وزنيسنجش قرار مي

كننده اهمیت نسبي هر يک از كشورها در ها اغلب منعكسباشد. وزنبر اساس يک سال پايه مي

توجه  REEX(. بنابراين در محاسبه 1111تجارت با كشور مورد نظر است )هینكل و سنجیوموا، 

به تركیب ارزهاي خارجي در نظر گرفته شده و وزن هر يک بسیار اهمیت دارد. چرا كه شريكان 

تجاري پرشماري، با درجه اهمیت و ارزش پولي متفاوت در مقابل كشور ايران قرار دارند. از اين 

هاي ارز، به پیروي از پژوهش روي در اين پژوهش، براي در نظر گرفتن اختالف ارزش نرخ

(، به نرخ ارز هر يک از شريكان تجاري، وزني معادل نسبت 1831) نائینيعماريان و جاللي م

(( اختصاص داده شده است تا از 8واردات ايران از شريک تجاري، به كل واردات ايران )رابطه )

 اين راه اهمیت نسبي هر يک از شريكان تجاري لحاظ شود.

(8) 
Total

II

M

M
W   
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به نرخ  نداشتن ، دسترسيمؤثرهاي پیش رو در برآورد نرخ ارز يكي از محدوديت ديگر سوياز 

نرخ ارز حقیقي به صورت نارسايي باشد. لذا براي رفع اين تجاري مي يكانارز مستقیم شر

 باد توانبه عبارت ديگر نرخ مبادله بین دو پول مي شودمحاسبه ميغیرمستقیم و يا متقاطع 

(. نرخ 1831و پول بر حسب پول سوم تعیین شود )كازروني و مجیري، هاي برابري اين دنرخ

 :نمود تعريف (1رابطه )توان به صورت را مي 1حقیقي ارز دوجانبه

(1) BEX
P

P
RBEX

I

F

  

 FPكننده براي كشورهاي طرف تجارت و هاي مصرفشاخص قیمتIP  شاخص قیمت

هاي متقاطع ارز و با نرخ ارز دو جانبه است كه با شاخص نرخ  BEXكننده داخلي است.مصرف

، از سوي iاستفاده از شاخص رابطه ريال و دالر از يک سو و دالر با هريک از ارزهاي مورد استفاده 

(. بدين ترتیب با برآورد نرخ حقیقي 1831، نائینيدست آمده است )معماريان و جاللي ديگر، به

 (، محاسبه نمود:1خ مؤثر حقیقي ارز را براي كشور ايران، از رابطه )توان نرارز دوجانبه مي

(1) 



n

i

W I

RBERREER
1

 

قي هاي حقیصورت میانگین هندسي از نرخحقیقي ارز براي كشور ايران به مؤثردر حقیقت نرخ 

هاي در ادامه الگوها و روشاست.  شدهتجاري محاسبه  نكايدوجانبه و بر اساس وزن تجاري شر

نرخ ارز و تراز تجاري بخش  نوسان نرخ ارز معرفي و روابط بلندمدت میان شاخص استخراج نوسان

 شود.كشاورزي برآورد و بررسي مي

 ,GARCH,TGARCH ,EGARCH ARCH الگوهاي

اقتصادسنجي به روش سنتي يكي از فروض محدودكننده فرض ثابت بودن در برآورد الگوهاي 

طوري كه در صورت رد آن تجزيه و تحلیل آماري دچار خدشه هباشد. بواريانس جمالت خطا مي

 (1132) بار رابرت انگل نخستین، نارساييبراي رهايي از اين گرديده و از اعتبار ساقط است. 

در اين روش فرض بر اين است كه جمله تصادفي داراي  .كرد معرفي ARCHعنوان  بارا الگويي 

ولي واريانس آن با فرض وجود اطالعات گذشته آن  همبسته غیرطور سريالي همیانگین صفر و ب

 هاي متفاوتي را از خودهاي زماني در طي زمان رفتاربا توجه به اينكه سريگیرد. متغیر شكل مي

                                                 

 1-Bilateral Exchange Rate (RBER) : پول يک با تنها يمل پول مبادله رابطه جانبه دو ارز واقعي نرخ يا ارز اسمي نرخ 

 هر كه است خارجي هايپول از سبدي با ملي پول مبادله رابطة مؤثر جانبه چند ارز نرخ يا مؤثر ارز نرخ پس .است خارجي

 .وزن دارند كشور خارجي تجارت در شاناهمیت به بسته آنها از كدام
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مورد نظر ثابت نبوده و تابعي از رفتار  متغیرگذارند، انتظار بر اين است كه واريانس به جاي مي

گردد. لذا رعايت اين فرض وجود واريانس ثابت مردود ميين صورت كه در اجمالت خطا باشد 

 شدهمختلف  هايپژوهشموجب افزايش كارايي و استفاده گسترده آن در  ARCH يالگونكته در 

ها بررسي نااطمیناني برايترين الگوهاي خطي ترين و در عین حال مناسباين الگو از ساده است.

 پذيري بیشتر،براي دستیابي به انعطاف آيد.مي شمارهموجود در بازارهاي مالي، ب هايو نوسان

يافته تعمیم ARCHبعدها توسط محققان ديگر تعديل و توسعه يافت. الگوي  ARCHالگوي 

توسط بالرسلف مطرح شد. در اين الگو واريانس شرطي  1131، در سال GARCHموسوم به 

 شود.( تعريف مي1صورت رابطه )كند و بهوي ميپیر ARMAجمله خطا از فرايند 
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0,0,0,0,0  jiqp       

pi ,...,2,1                 qj ,...,2,1  

  ،2پارامتر ثابت

jt  2مجذور مقادير جمالت خطاي پیشین و

itاي هاي شرطي وقفه، واريانس

رتبه قسمت خود بازگشت را نشان  pرتبه قسمت میانگین متحرك و  qباشند. همچنینمي

متقارن بودن آن است. به عبارت ديگر در الگوي  GARCHهاي الگوي دهد. از جمله محدوديتمي

يادشده تنها قدرمطلق تغییرات اهمیت دارد و عالمت آنها به دلیل مجذور بودن جمالت 

خودرگرسیون و میانگین متحرك اهمیت ندارد. در نتیجه وقوع يک شوك منفي در تغییرات 

كن است چگونگي آينده همان تأثیر شوك مثبت همسان خود را دارد در صورتي كه مم

 1ها بر واريانس شرطي متفاوت باشد. در اين شرايط در اصطالح يک اثر اهرميتأثیرگذاري شوك

هاي مختلفي هاي منفي و مثبت، الگوشود. از اين روي براي مشاهده تفاوت بین شوكديده مي

اشاره  TGARCH و EGARCHهاي توان به روشارائه گرديده كه از جمله پركاربردترين آنها مي

 (.1111)نلسون،  ( نشان داد3صورت رابطه )توان بهيا گارچ نمايي را مي EGARCHكرد. الگوي 
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باشد كه متضمن مثبت بودن واريانس شرطي است و صورت لگاريتمي ميهسمت چپ معادله ب

 سازد. اثر نامتقارني با آزمون ضريبدر واقع نیاز به اعمال هرگونه قیدي در ضرايب را مرتفع مي

𝛾 بت هاي مثدار بودن آن گواه بر متفاوت بودن اثر شوكطوري كه معنيهقابل تشخیص است. ب

                                                 
1 Leverage Effect 
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هاي مثبت و منفي، ضمن تفاوت قائل شدن بین شوك EGARCH. الگوي است بر نوسان و منفي

ز ادست آمده بهبرآوردهاي  و لذاشود هاي پرت بر نتايج برآوردها نیز ميمانع تأثیرگذاري مشاهده

 (. 1831هاي پرت حساس نخواهند بود )حیدري و همكاران، اين الگو نسبت به وجود مشاهده

(، الگوي نامتقارن ديگري است كه توسط زاكويان 3اي )رابطه يا گارچ آستانه TARCHالگوي 

دنبال تبیین اثرات واقعي ( ارايه شد. اين الگو به 1118( و گلستون و جاناتان و انگل )1111)

 (.1811شود )سوري، است كه درگذشته رخ داده است ولي اثر آنها در زمان حال ظاهر مي
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، اثر متفاوتي 0، در مقايسه با اخبار خوب يا مثبت 0منفي هاي اخبار بد يا همان شوك

طوري كه در صورت وقوع يک شوك منفي واريانس هگذارند. ببر واريانس شرطي به جاي مي

شرطي، اثري معادل 
ii    و در شرايط بروز شوك مثبت اثري معادل

iگیري ، قابل اندازه

 است.

 آزمون نامتقارن بودن

ا هها ارائه كردند. اين آزمونهايي را براي بررسي نامتقارن بودن شوك( آزمون1118جي )انگل و ان

وان با تباشند. بنابر پژوهش ايشان، در حالت كلي ميمبتني بر تورش عالمت و تورش اندازه مي

 ها را بررسي نمود.ارن بودن شوك( و آزمون پارامترها، متقارن و يا نامتق1برآورد رابطه )

(1) ttttttt vuDuDDu   113112110

2 )1(


  

1tD  1متغیر مجازي است كه مقدار آن براي حالتي كهtu
  و در غیر اين  1منفي باشد برابر با

كند كه و بیان مي نشان دهنده تورش عالمت است 1دار بودن صورت برابر با صفر است. معني

دار ديگر معني سوياز  باشند.یرپذيري ميیهاي مثبت و منفي داراي اثرات متفاوتي بر تغشوك

ها نیز عالمت، بلكه بزرگي شوك تنها دهد نهو نشان مي بیانگر تورش اندازه است. 3و  2بودن

زمون آصورت كلي مورد هتوان نامتقارن بودن را باهمیت دارد. همچنین بر اساس اين مدل مي

(( را در برابر الگوي مقید 1داري الگوي غیرمقید )رابطه )بايست معنيقرار دارد. بدين منظور مي

 .گرددآزمون مي ((11فرض صفر )رابطه ) به عبارت ديگر در اين حالتبررسي كرد. (( 11)رابطه)

(11) tt vu  0

2 
  

(11) 0: 3210  H  
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باشد( بزرگتر از مقدار بحراني باشد در اين مي 8و درجه آزادي  2)كه داراي توزيع 2nRاگر 

 3و يا  ,21 هاييباز ضر دهد كه حداقل يكيشود و نشان ميصورت فرض صفر رد مي

 (.1811باشد )سوري،دار است و لذا مدل مورد نظر نامتقارن ميمعني

 بحث نتایج و 
بايست ، ابتدا ميGARCHشاخص نوسان )نااطمیناني( نرخ ارز با استفاده از الگوهاي  براي برآورد

ن، مانده معادله میانگیالگوي رفتاري نرخ ارز )معادله میانگین( تصريح، و سپس بر اساس باقي

هاي صورت گرفته در اين زمینه نشان ميمناسب برآورد گردد. پیشینه مطالعه GARCHالگوي 

 هايگوالطور عمده بر پايه يكي از دهد كه برآورد معادله میانگین، براي تبیین رفتار نرخ ارز، به

خود توضیح، میانگین متحرك، خود توضیح میانگین متحرك و خود توضیح جمعي میانگین 

اده هاي خانومتحرك صورت گرفته است. در اين پژوهش، الگوي رفتاري نرخ ارز با استفاده از الگو

ARIMA هد دتصريح شده است. به اين ترتیب، با توجه به نتايج آزمون ريشه واحد كه نشان مي

نمودار همبستگي مي باشد و همچنین بنابر نتايج  I(0)متغیر نرخ ارز هم انباشته از مرتبه صفر 

به عنوان بهترين  ARMA(1,1)، الگوي (SBC) بیزين-و شوارتز (AIC)معیارهاي آكائیک و نگار 

( 1شناسايي و برآورد گرديد كه نتايج آن در جدول ) حالت ممكن براي برآورد معادله میانگین

 منعكس شده است.

 ARMA(1,1)( نتایج برآورد معادله میانگین نرخ ارز، 1جدول )

 داريسطح معني tآماره  ضريب متغیر

C 1/2 13/1 211/1 

REX(-1) 18/1 23/8 111/1 

Resid(-1) 38/1 11/2 111/1 

R2=1/38  F= 13/81  111/1 

 هاي تحقیق: يافتهنبعم

و نرمال بودن  ARMA(1،1)اطمینان از عدم وجود همبستگي سريالي در اجزاء اخالل الگوي  براي

ستفاده ا جارگو براگادفري و  –هاي ضريب الگرانژ بروشتوزيع جمالت پسماند، به ترتیب از آزمون

شده است كه نتايج عدم وجود همبستگي بین اجزاء اخالل و نرمال بودن توزيع جمالت اخالل را 

 ((.2كند )جدول)مي تأيید
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 ARMA(1,1)هاي نیکویی برازش الگوي ( آزمون2جدول )

 گادفري-آزمون ضریب الگرانژ بروش

 آماره مقدار آماره احتمال

811/1 

281/1 

11/1 

23/2 
F 

LM 

 برا( )جارگو  هاآزمون نرمال بودن پسماند

182/1 23/1 JB 

 هاي تحقیق: يافتهنبعم

منظور بررسي وجود ناهمساني واريانس در اجزاي اخالل معادله میانگین، كه دلیلي بر وجود اثر به

ARCH زمون ضريب الگرانژ آباشد، از مي(ARCH-LM)  استفاده شده است. با توجه به نتايج

. لذا وجود گردد( فرض وجود همساني واريانس بین اجزاي اخالل مردود مي8مندرج در جدول )

فاده است و امكان است آشكارهمساني واريانس ناشود. به اين ترتیب اثراتي از تايید مي ARCHاثر 

 براي شناسايي روندهاي غیرخطي در واريانس وجود دارد. GARCHاز الگوهاي خانواده 

 ARCH-LM( نتایج آزمون 3جدل )

 آماره مقدار آماره احتمال

111/1 11/1 F 

182/1 21/8 LM 

 تحقیقهاي : يافتهنبعم

رد داري به برآوصورت معنيهعدم تقارن نوسان )در صورت نامتقارن بودن آنها(، بدر نظر نگرفتن 

به صورت  GARCHگردد. برآورد الگوي نادرست روند نااطمیناني يک سري زماني منجر مي

هاي( منفي و مثبت )با بزرگي يكسان( بر ضمني بر اين فرض استوار است كه اثر اخبار )شوك

واريانس شرطي، متقارن است. چرا كه در اين گونه الگوها تنها مقدار و نه جهت )عالمت( يک 

و رها و اخبار پیشن ممكن است شوكبرايرو مؤثر است. بناپیش هايرويداد، در تغییر نوسان

ن آقادر به در نظر گرفتن   GARCHنامتقارن نرخ  ارز را تحت تأثیر قرار دهد كه الگوي صورتبه

سازي نوسان نرخ ارز، از متقارن و يا نامتقارن بودن رو شايسته است پیش از شاخصست. از ايننی

ها اطمینان حاصل شود تا بر اين اساس با انتخاب الگوي مناسب، از اريب نتايج جلوگیري اثر شوك

قارن امتبراي اطمینان از متقارن و يا ن اين پژوهش،دست آيد. در هشده و نتايج قابل اعتمادتري ب

( در 1رابطه غیرمقید ) داريمعني ،(1118انگل و انجي ) پژوهشها، بر اساس بودن اثر شوك
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دار بودن مدل غیرمقید نشان ( آزمون شده است. در حالت كلي معني11مقابل رابطه مقید )

به عبارت ديگر  و منفي و مثبت از لحاظ اندازه و عالمت متفاوت است هايشوكدهد كه اثر مي

دهد كه فرض صفر مبني (( نشان مي1باشد. نتايج اين آزمون )جدول )ها نامتقارن مياثر شوك

نرخ  هاي مثبت و منفيشود. بنابراين اثر شوكهاي نرخ ارز پذيرفته نميبر متقارن بودن اثر شوك

 .باشدارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي متفاوت مي

 هاامتقارنی شوک( نتایج آزمون ن7جدول )

 آماره مقدار آماره احتمال

111/1 81/11 2 

111/1 13/82 F 
 هاي تحقیق:يافتهنبعم                                

 TGARCHهاي هاي مثبت و منفي نرخ ارز، از الگواين پژوهش براي برآورد اثر نامتقارن شوكدر 

 ARMAفرايند  از ARCHخانواده هاي جا كه الگوياز آناستفاده شده است.  EGARCHو 

توان ابتدا با رسم نمودار همبستگي نگار مربوط مناسب، ميي تصريح الگو براي كنندپیروي مي

سپس  ن كرد ویاز معادله رگرسیون میانگین، مرتبه الگو را تعی دست آمدهبههاي به مربع پسماند

نمود. به الگوي نهايي برتر را گزينش  (SBC)بیزين -و شوارتز (AIC)اي آكائیک بر اساس معیاره

از  EARCH(1,1)و  TARCH(1,1)هاي برآورد شده، الگوهاي اين ترتیب در نهايت از میان الگو

مده از دست آتر تشخیص داده شد. نتايج بهجنكینز از همه مناسب-نظر معیارهاي انتخابي باكس

، در هر دو الگو از ( منعكس شده است. بر اساس نتايج برآوردي، پارامتر 1برآورد در جدول )

( مبني بر نامتقارن 1118باشد كه تأيیدي است بر نتايج آزمون انگل )دار ميلحاظ آماري معني

طور كلي مستقل بههاي دهد كه متغیرنشان مي 2Rو  Fهاي هاي نرخ ارز. آمارهبودن اثر شوك

نرمال بودن  ARCH-LMو  JBهاي دهندگي بااليي دارند. همچنین آمارهدار و توان توضیحمعني

كند. بنابراين هاي برازش شده را تأيید ميتوزيع جمالت اخالل و همساني واريانس در الگوي

 جاد. اما از آنهاي اقتصاد سنجي در وضعیت مناسبي قرار دارنالگوهاي برآوردي بر اساس معیار

در سطح باالتري قرار دارد لذا  EGARCHنسبت به  TGARCHداري ضرايب الگوي كه معني

رسد. تر به نظر ميسازي نااطمیناني نرخ ارز مناسببراي تبیین و شاخص TGARCHالگوي 

از اين  ،TGARCHبنابراين در اين پژوهش پس از الگوسازي نوسان نرخ ارز، با استفاده از الگوي 

 ود.ششاخص به منظور برآورد اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي استفاده مي
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   EGARCH و TGARCH  دست آمده از برآورد الگوهاي( نتایج به5جدول )
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 داريسطح معني Zآماره  ضريب متغیر

 11/1 11/1 112/1 

 31/1 18/1 133/1 

 13/1 33/1 112/1 

 11/1 11/1 133/1 

 هاي نیکویی برازش معیار

 F 2R JB ARCH-LM آماره

 31/1 31/1 31/1 11/12 مقدار آماره

 181/1   133/1 - 111/1 احتمال

 هاي تحقیق: يافتهنبعم

ررسي ب ،مدت بین متغیرها، آنچه ابتدا ضرورت داردانباشتگي و رابطه تعادلي بلنددر تحلیل هم

تار تا با اطمینان از نوع رف ،متغیرها استها از لحاظ مانايي و تعیین مرتبه انباشتگي ساختار داده

هاي نادرست جلوگیري شود. به اين ترتیب ابتدا كاذب و تحلیل سري زماني، از برآورد رگرسیون

هر دو يج نتا بررسي گرديد.پرون، مانايي متغیرهاي مورد نظر -هاي ديكي فولر و فیلیپسآزمون با

آن است كه هیچ  ها صورت گرفت، گويايدر داده آزمون، كه بر اساس وجود عرض از مبداء و روند

ايا گیري پدر سطح پايا نبوده و همگي پس از يک مرتبه تفاضل بررسييک از متغیرهاي مورد 

باشند )جدول مي I(1)نباشته از مرتبه اول شوند. بدين ترتیب تمامي متغیرهاي مورد نظر هم امي

(1.)) 



 27...بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر تراز تجاري

 %5بر اساس وجود عرض از مبداء و روند در سطح  ها( نتایج آزمون مانایی متغیر2جدول )
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 LNTB IRLnY jLnY jLnREEX LnERU متغیر

 28/2 81/1 11/2 28/2 18/1 آماره در سطح

 -11/1 -31/1 -31/1 -11/1 -13/1 آماره در تفاضل

 -11/8 -11/8 -11/8 -11/8 -11/8 آماره بحراني

 I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) وضعیت مانايي
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ز
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پ
 

 LNTB IRLnY jLnY jLnREEX LnERU متغیر

 -18/2 -33/1 -33/1 -83/2 -81/1 آماره در سطح

 -18/3 -11/1 -11/1 -11/1 -33/1 آماره در تفاضل

 -11/2 -11/2 -11/2 -11/2 -11/2 آماره بحراني

 I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) وضعیت مانايي

 هاي تحقیقيافته منبع:

جوسیلیوس، به علت -روش جوهانسوندر اين پژوهش براي برآورد رابطه تعادلي بلندمدت، از 

هاي همجمعي، استفاده هاي كمتر نسبت به ديگر الگوبرخورداري از مزاياي بیشتر و محدوديت

و  مدتكوتاهتوان بین روابط جوسیلیوس، مي-شده است. در الگوهاي هم انباشتگي جوهانسون

بلندمدت تمايز قائل شد. همچنین در صورت نامانا بودن متغیرها، با استفاده از الگوي يادشده 

بايست تعداد وقفه ابتدا مي VECMي براي تصريح الگوتوان به نتايج قابل قبولي دست يافت. مي

حنان  بیني نهايي، آكايیک ومعیارهاي خطاي پیشبر اساس شود. مشخص  VAR يبهینه الگو

معیارهاي نسبت درستنمايي  در حالي كه باشددو وقفه مي VARتعداد وقفه بهینه الگوي  كويین

، باشدمي 121تر از حجم نمونه كوچکجا كه اما از آن كند.و معیار شوارتز يک وقفه را پیشنهاد مي

طوري كه به برازش شد وقفه يکبا  VAR يبنابراين الگو .تر استاستفاده از معیار شوارتز مناسب

برآوردي فاقد مشكل ناهمساني واريانس و خود هبستگي جمالت خطا بوده، توزيع  VARمدل 

. دارد در درون دايره واحد قرار ARاي هاي مشخصه چند جملهكلیه ريشهاجزاي اخالل نرمال و 

 هايزمونآ نتايج. شودمي تأيید شوارتز معیار بنابر شدهتعیین وقفة تعداد درستي اساس، اين بر

. است شده منعكس( 3) جدول در اثر، آزمون و ويژه مقدار حداكثر آزمون همگرايي، مرتبه تعیین

 وجود بیانگر كه جوسیلیوس-جوهانسون آزمون چهارم حالت اساس بر كه آزمون دو هر نتايج

 وجود باشد،مي بلندمدت روابط در مبداء از عرض و روند و مدتكوتاه روابط در مبداء از عرض

 كند.مي تأيید را الگو در بلندمدت رابطة يک
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 %5سطح لیوس در یجوس-مرتبه همگرایی جوهانسونالگو و تعیین هاي تایج آزمون( ن2ول)جد

 آزمون اثر آزمون حداكثر مقدار ویژه

 آماره آزمون فرض مقابل فرض صفر
مقدار 

 بحراني
 مقدار بحراني آماره آزمون فرض مقابل فرض صفر

𝑟 = 0 𝑟 = 1 211/11 113/11 𝑟 = 0 𝑟 ≥ 1 113/111 313/113 

𝑟 ≤ 1 𝑟 = 2 211/88 881/83 𝑟 ≤ 1 𝑟 ≥ 2 313/31 318/33 

𝑟 ≤ 2 𝑟 = 3 318/21 113/82 𝑟 ≤ 2 𝑟 ≥ 3 111/11 331/18 

𝑟 ≤ 3 𝑟 = 4 131/11 328/21 𝑟 ≤ 3 𝑟 ≥ 4 313/81 111/12 

 هاي تحقیق    : يافتهنبعم

بلندمدت تراز تجاري بخش كشاورزي ايران، بر اساس شاخص آمده از برآورد رابطه دست بهنتايج 

( منعكس شده است. بر اساس نتايج 3در جدول ) TGARCHنااطمیناني استخراج شده از الگوي 

آماري برآورد گرديده و از لحاظ  -IRY ،21/1برآوردي، ضريب لگاريتم تولید ناخالص داخلي ايران 

دار مي باشد. لذا يک درصد افزيش در درآمد ناخالص داخلي ايران، مقدار تراز تجاري نیز معني

هاي اقتصادي همخواني دارد. دهد. اين نتیجه با تئوريدرصد كاهش مي 21/1بخش كشاورزي را 

داشت. خواهد چرا كه افزايش تولید و درآمد داخلي واردات بیشتر و وخامت تراز تجاري را در پي

البته ممكن است كشوري راهبرد جايگزيني واردات را دنبال كند و در نتیجه با افزايش تولید 

ها بهبود يابد. ضريب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلي داخلي و كاهش واردات تراز پرداخت

شريكان تجاري )
jYدهد كه يک درصد افزايش درآمد شريكان دار است و نشان مي( مثبت و معني

بخشد. انتظار بر اين است كه با درصد تراز تجاري كشاورزي ايران را بهبود مي 21/1تجاري، 

افزايش درآمد شريكان خارجي، تقاضا براي كاالهاي كشاورزي ايران افزايش و تراز تجاري 

تولید ناخالص داخلي شريكان يش كشاورزي بهبود يابد. البته اين امكان نیز وجود دارد كه افزا

تجاري ناشي از افزايش رشد بخش كشاورزي آنها باشد كه در اين صورت صادرات محصوالت 

كشش نرخ ارز يابد و نتیجه آن افت تراز بازرگاني خواهد بود. كشاورزي كشور مبداءكاهش مي

اين روي يک درصد  باشد. ازدار ميبرآورد گرديده و از لحاظ آماري معني 18/1مؤثر حقیقي، 

شود. چرا كه با درصدي تراز تجاري مي 18/1افزايش در نرخ ارز مؤثر حقیقي موجب افزايش 

وياي يابد. در نهايت نتايج گافزايش نرخ ارز انگیزه صادركنندگان براي صادرات بیشتر افزايش مي

راز تجاري بخش دار شاخص نااطمیناني نرخ ارز بر تدرصد و معني 11/1تأثیر منفي به میزان 

باشد. بنابراين نوسان و نااطمیناني نرخ ارز، با تحت تأثیر قرار دادن واردات و مي كشاورزي ايران

 صادرات كاهش و وخامت تراز تجاري بخش كشاورزي ايران را به دنبال خواهد داشت.



 24...بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر تراز تجاري

 بلندمدت تراز تجاري بخش كشاورزي رابطه ( نتایج برآورد 2جدول )

 C IRLnY jLnY jLnREEX LnERU متغیر

 -11/1 18/1 21/1 -21/1 112 ضریب

 111/1 118/1 112/1 113/1 181/1 احتمال

 هاي تحقیق: يافتهنبعم

هاي اي از متغیرهاي اقتصادي امكان استفاده از مدلانباشتگي بین مجموعهوجود رابطه هم

الگوي تراز تجاري بخش سازد. نتايج برآورد الگوي تصحیح خطا براي تصحیح خطا را فراهم مي

( گزارش شده است. بر اين اساس ضريب مربوط به نااطمیناني نرخ ارز 1كشاورزي در جدول )

مدت نیز نوسان نرخ ارز موجب باشد. لذا در كوتاهدار مي(، منفي و از لحاظ آماري معني-11/1)

ر تراز تجاري نیز ها بمدت ديگر متغیرگردد. اثر كوتاهوخامت تراز تجاري بخش كشاورزي مي

مدت هاي وارده در كوتاهكه چگونگي تعديل شوك ECMهمانند اثر بلندمدت آنها است. ضريب 

دهد كه نشان ميبرآورد شده است.  -81/1دهد، برابر با به سوي روند تعادلي بلندمدت را نشان مي

تعادلي بلندمدت مدت به سوي مقادير هاي وارده در كوتاهدرصد شوك 81در هر دوره )سال( 

وجود آمده در الگو به سوي كشد تا نوسان بهيابد. همچنین بیش از دو دوره طول ميتعديل مي

 مقادير تعادلي بلندمدت نزديک شود.
 ( الگوي تصیح خطاي برداري9جدول )

 IRdLnY jdLnY jdLnREEX dLnERU c ECM(-1) متغیر

 -81/1 -28/1 -11/1 111/1 122/1 -18/1 ضريب

 121/1 182/1 113/1 181/1 111/1 111/1 آماري سطح

 هاي تحقیق : يافتهنبعم

 گیري و پیشنهادهانتیجه
بررسي شده است.  اثر نااطمیناني نرخ ارز بر تراز تجاري بخش كشاورزي ايران اين پژوهش،در 

هاي مربوطه و اطمینان از صحت تصريح، بر اساس رفتار نرخ ارز پس از انجام آزمونالگوسازي 

صورت گرفت. در ادامه پس از انجام آزمون و اطمینان از نامتقارن بودن اثر  ARMA(1,1)الگوي 

محاسبه و رابطه  TGARCHهاي ارزي، شاخص نااطمیناني نرخ ارز از طريق الگوي شوك

رديد. برآورد گ جوسیلیوس-انسونجوهبلندمدت تراز تجاري بخش كشاورزي با استفاده از الگوي 

دهد كه ضريب شاخص نااطمیناني نرخ ارز، منفي و از لحاظ آماري نتايج رابطه بلندمدت نشان مي

ايران نرخ ارز موجب وخامت تراز تجاري بخش كشاورزي  نوسان باشد. لذا افزايشدار ميمعني
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تجاري ايران و نرخ  نكايالص شردهد كه افزايش درآمد ناخ. عالوه بر اين نتايج نشان ميشودمي

 را به دنبالدر مقابل افزايش درآمد ناخالص داخلي ايران وخامت تراز تجاري  و ارز حقیقي، بهبود

تجاري موجب وخامت تراز مدت نیز . همچنین بر اساس نتايج، نااطمیناني نرخ ارز در كوتاهدارد

نرخ ارز بر تراز تجاري محصوالت  نوساندار با توجه به تأثیر منفي و معني گردد. بنابراينمي

ارز و تجارت  هاي نرخزمینهها و راهكارهاي مناسب در كشاورزي شايسته است با تدوين سیاست

ش شاهد افزاي راههاي ارزي فراهم آيد تا از اين بخش كشاورزي، زمینه كنترل و تعديل نااطمیناني

ز اقتصاد كالن، باشیم. ا راهبردياز متغیرهاي به عنوان يكي تولید، صادرات و بهبود تراز تجاري، 

و منابع ايجاد ريسک ارز،  هااملشناسايي ع زمینهدر  هاييپژوهشتوان با انجام سوي ديگر مي

 هاي ارزي را بیش از پیش فراهم نمود.امكان كنترل و كاهش نااطمیناني

 منابع
ده ارشد. دانشكنامه كارشناسيايران پايانهاي ارزي بر تراز تجاري در ( تأثیر سیاست1831افشاري، ف. )

 الزهرا.اقتصاد، دانشگاه

نامه پول و هاي اقتصادي كشور. فصلتأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت (1831. )ح ،سیاح ،ا. وتوكلي

 .11-33(:1) ،اقتصاد

رشد  ( اثر نااطمیناني رشد اقتصادي بر1831حیدري،ح. پروين، س. شاكري،ع. و فیضي يگنجه، س. )

 .211-131(: 1،)1هاي اقتصادي ايران. سال اقتصادي در ايران. فصلنامه پژوهش

( اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتي 1811راسخي، س. شهرازي، م. و عبداللهي، م. ر. )

 .111-113(: 3، )2هاي رشد و توسعه اقتصادي سال ايران. فصلنامه پژوهش

 .نشر فرهنگ شناسي. تهران. Eviews7تصاد سنجي همراه با كاربرد ( اق1811سوري، ع. )

قارن نرخ ارز و تراز تجاري تبررسي همگرايي نام( 1833) .م ،امیر ماهاني . وم ،رجبي ، ش.بخششیرين

 . 11-31 : (2) .ايران. فصلنامه الگوسازي اقتصادي

هاي داخلي، تراز جهاني بر سطح قیمت هايبررسي آثار افزايش قیمت (1831)م.  ،فوالدي و ع. ،نیاطیب

 .132-113 (:31) ،مجله تحقیقات اقتصادي. تجاري و نرخ ارز، با استفاده از يک الگو تعادي عمومي

( تحلیل اثر تسهیالت بانكي و نرخ ارز بر صادرات محصوالت 1833مازار، ع. ا. و عسكرقاسمي راد ،ع. )عرب

 .128 -111(: 11ايران. )هاي اقتصادي كشاورزي. فصلنامه پژوهش

( بررسي اثر كاهش ارزش پول ملي بر تراز تجاري ايران با شش شريک 1831كازروني، ع. و مجیري، ه. )

، 11هاي اقتصادي ايران.هاي توزيعي(. فصلنامه پژوهشمنتخب تجاري )روش خودرگرسیوني با وقفه

(11 :)121-33. 



 21...بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز بر تراز تجاري

هاي يري نرخ ارز بر صادرات محصوالت كشاورزي در كشوراثرات نوسان پذ( 1833) م. ،زيبايي و .، آكرمي

 .11-31(: 8) ،هاي اقتصاديمجله پژوهش. منتخب

هاي در حال توسعه وري در كشوره( اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهر1812كمیجاني، ا. و ابراهیمي، س. )

 .1-23 (: 1،)2با لحاظ سطح توسعه مالي. مجله مطالعات اقتصاد كاربردي در ايران.

( ارزيابي اثر اعتبارات بانكي و نرخ حقیقي ارز بر 1811محمدي، م. احمدي، ع.م. و محمد غفاري،ح. )

 . 31-13(: 38رشد صادرات محصوالت كشاورزي. اقتصاد كشاورزي و توسعه. )

ن. ايرا ( بررسي تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته1811مرتضوي، س.ا. زماني، ا. نوري، م. و نادر، ه. )

 .811-813(: 8اقتصاد و توسعه كشاورزي،  )

هاي ارزي بر تراز تجاري مدت و بلندمدت تكانهآثار كوتاه (1831) س.ا. ،نائیني جاللي ع. و ،معماريان

 .11-11(: 11پژوهشنامه اقتصادي،)(.VECMبر اساس الگوي  Jايران)آزمون منحني 

یر نااطمیناني نرخ از بر رشد بخش كشاورزي در ايران. ( تأث1811بشرآبادي،ح. و جاودان، ا. )مهرابي 

 .11-23 (:1)تحقیقات اقتصاد كشاورزي.
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