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 چكيده

 شریکانبا  ایران نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی هایهای نوسانگذاریبررسی اثر این پژوهشهدف از 
اشد. بمیافغانستان، کره جنوبی و امارات متحده عربی(  عمده تجاری )شامل آلمان، چین، هندوستان، ترکیه، عراق،

 ایمبنحقیقی برموثر نرخ ارز متغییر بهره گرفته شد.  (ARDL)از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی بدین منظور، 
بدین در آن بود؛ غیرخطی  ARCHوجود اثر تجاری محاسبه شد و آزمون انگل بیانگر  یکانواحد پولی شرسبدی از 

از متغیر  این هایبرای الگوسازی نوسانلذا حقیقی دارد. موثر نرخ ارز مفهوم که اخبار خوب و بد تاثیر متفاوتی بر 
تشخیص  مناسب الگویبه عنوان  EGARCH الگوی غیرخطی بهره گرفته شد و  GARCH خانواده  الگوهای 
رابطه نشان داد که یک  (ARDL)خودبازگشتی با وقفه توزیعی باند در الگوی  Fاز آماره  بدست آمده نتایج داده شد.

ان، تجاری ایر اصلی  کشورهای شریک GDPایران،  GDPتعادلی بلندمدت بین تراز تجاری کشاورزی ایران با 
رخ ارز نن است که افزایش آهای تحقیق بیانگر . یافتهنرخ ارز موثر حقیقی دارد هاینرخ ارز موثر حقیقی و نوسان

رخ ن هاینوسانالبته تراز تجاری کشاورزی ایران دارند. باعث بهبود تجاری  کشورهای شریک GDPر حقیقی و موث
داری یمدت اثر معندار بر تراز تجاری کشاورزی داشته ولی در کوتاهبلندمدت اثر منفی و معنی ارز موثر حقیقی در
از طریق عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، در  نرخ ارز هاینوسان مهاربر  افزوندولت شود ندارد. پیشنهاد می

بین ای تعرفه هاینامهافقتو انعقادهمچنین تجاری و  هایبازدارندههای اقتصادی و رفع حذف تحریمراستای 
 کشاورزی ایران گام بردارد. هایدر راستای بهبود تجارت محصولکشورها 

 

  JEL:  F23 ,F14,F13 بنديطبقه

 ARDL ، مدلغیرخطی GARCH های، نوسان نرخ ارز، مدلکشاورزی تراز تجاری :هاي کليديواژه
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 مقدمه

در  نياديبترين فعاليت توليدي و اقتصادي  است كه نقش بسيار مهم و كشاورزي به عنوان كهن

توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه دارد. كشاورزي در ايران به دليل داشتن شرايط مناسب 

و  بوده هاي اين بخش شرايطي مناسب را دارافرآوردهتوليدها و آب و هوايي و توانايي صادرات 

 دررا به عنوان موتور رشد  آنتواند مشاركت بهينه اين بخش در زمينه ارزآوري و تجارت مي

 ه از راه افزايشكترين موتور رشد اقتصادي بوده كند. در سه دهه اخير، صادرات مهممطرح كشور 

 Ghahremanzadeh) شده استتوليد موجب افزايش رشد اقتصادي  هايها و نهادهعاملوري بهره

et al., 2016) .كاالهاي گذاري و نيز واردات تواند از طريق افزايش سرمايهدرآمدهاي صادراتي مي

بخش داشته باشد. با  اين مثبتي بر رشد هايگذاري، اثرفناوري هاي نويني و ورود ياسرمايه

ي ترش صادرات غيرنفتبرنامه ششم توسعه، گس مهم و بنيادينهاي که يکي از هدفتوجه به اين

آيند؛  توجه به تجارت مي ترين كاالهاي غيرنفتي به شماركشاورزي از عمدههاي است و محصول

  .استاي برخوردار كشاورزي از اهميت ويژه هايمحصول
اب بازتنرخ ارز به عنوان معيار ارزش برابري پول ملي يک كشور در برابر پول كشورهاي ديگر، 

به  ست. نوسانه با شرايط اقتصادي ديگر كشورهاوضعيت اقتصادي آن كشور در مقايس يدهنده

اشته انگريسک مخاطره يا ثباتي، ناپايداري و يا عدم اطمينان تعريف شده و معياري از عنوان بي

عبارت ديگر، نااطميناني نرخ ارز، ه غيرمنتظره نرخ ارز و يا ب شود. ريسک ناشي از تغييرهايمي

شاورزي به شمار ك هاياه تجارت و از جمله تجارت محصولهاي اصلي بر سر ريکي از محدوديت

هاي اقتصاد ايران، وجود انحراف نرخ ارز حقيقي يکي از ويژگي. (Sun et al., 2002) آيدمي

هاي اخير در ايران و ديگر كشورهاي در حال توسعه، بخش سال در. است آن ثباتيهمزمان با بي

ت، هاي ارزي قرار گرفته اسهاي اصلي اقتصاد تحت تاثير سياستكشاورزي به عنوان يکي از بخش

گذاري بيش از حد بر نرخ واقعي ارز و رقابت در بخش واردات و صادرات انگيزه طوري كه ارزشبه

افزايش در نرخ  .(Parhizkari et al., 2014) را از بين برده استتوليد كشاورزي در اين كشورها 

هاي از بخش هاسودآورتر ساخته و موجب انتقال منبعواقعي ارز توليد كاالهاي تجاري را 

ش افزاي ي بازتاب دهندهشود. كاهش نرخ واقعي ارز، غيرتجاري به سمت توليد كاالهاي تجاري مي

 هاي نسبي ديگرو اگر تغييري در قيمتباشد كشور ميهزينه توليد كاالهاي تجاري در داخل 

-دهنده تضعيف توان رقابت بينوجود نيايد اين كاهش نرخ واقعي ارز نشانه كشورهاي جهان ب

 . (Daei Karimzadeh et al., 2014) المللي كاالهاي ساخت كشور است
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صادرات خالص، تفاوت ميان ارزش پولي واردات و صادرات در  يک دوره زماني تراز تجاري يا 

ست. اگر صادرات بيشتر از واردات هابطه بين واردات و صادرات كشورباشد و رامعين در اقتصاد مي

باشد مقدار مثبت به نام مازاد تجاري و اگر واردات بيشتر از صادرات باشد مقدار منفي به نام 

شود تراز تجاري مالحظه مي 1نمودار  مبنايبر شود.ا شکاف تجاري مشخص ميكسري تجاري ي

باالتر بودن ميزان مثبت بوده كه نشانگر  1811-19و  1831هاي در سالكشاورزي  هايمحصول

تراز تجاري اين باشد. مي يادشدههاي سال دركشاورزي نسبت به واردات  هايصادرات محصول

 هايبيشترين ارزش تراز تجاري محصول بوده و منفي  1811-13و  1811-18هاي در سال

كه كمترين ميليارد دالر تحقق يافته است در حالي 1/1با رقمي معادل  1811كشاورزي در سال 

باشد هر چند در سال مي 1811ميليارد دالر مربوط به سال  -1/1آن با ارزشي معادل  ميزان

 يافته است.بهبود تعديل و قدري اين مسله  1813

 
 6711-19کشاورزی طی دوره زمانی  هایهای ارزش تراز تجاری محصولتغییرپذیری (6شکل )

Figure (1) Variability of the value agricultural trade balance over 1998-2019. 
 1111منبع: گمرک جمهوري اسالمي ايران 

Source: The Islamic Republic of Iran’s Customs Administration (2021) 

آمار گمرک جمهوري اسالمي ايران، هشت كشور امارات متحده عربي، عراق، افغانستان،  بر پايه 

هاي تجاري بزرگترين شريک  1811-13هاي سال در تركيه، كره جنوبي، هند، آلمان و چين در 

 هايصادرات و واردات محصولاي در دهو سهم عم كشاورزي بوده هايمحصولايران در بخش 

كه عنوان شد نرخ ارز از متغيرهاي كالن اقتصادي بوده طوري. هماناندشتهكشاورزي با ايران دا

موثر است. يکي از مواردي  هاي خارجي و داخلي كشورمستقيم بر بخشطور مستقيم و ناه و ب

در همين راستا، در  از اين رو  كه بر صادرات تاثيرگذار است، نرخ ارز و نااطميناني نرخ ارز است
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نرخ ارز يا به عبارت ديگر نااطميناني نرخ  هاينوسان  هاياثرگذاريتا  گرديد تالش  اين پژوهش

 و ارزيابي شوند. كشور شريک تجاري عمده بررسي 3ارز بر تراز تجاري كشاورزي ايران با اين 

 در داخل و خارج كشور صورت گرفته است. از جمله زمينهدر اين  هاييبررسيپيش از اين نيز 

Zamani and Mehrabi Boshrabadi (2014)، با استفاده از مدلGARCH  گيري نوسان به اندازه

كشاورزي ايران پرداختند. نتايج نشان  هاينرخ ارز حقيقي و اثر آن بر صادرات و واردات محصول

 هايمدت اثر منفي بر واردات محصولهداد كه نرخ ارز حقيقي در بلندمدت اثر مثبت و در كوتا

  غيرخطي ماركوف سويچينگ در الگوي  كاربست با Kazerooni et al., (2016 )  كشاورزي دارد.
نامتقارن نوسان نرخ واقعي ارز بر صادرات غيرنفتي ايران را بررسي  اثرهاي 1898-38زماني  بازه 

و نشان دادند كه متغيرهاي درآمد خارجيان، درآمد ناخالص داخلي، رابطه مبادله و درجه باز 

 .هاي مثبت و منفي نرخ ارز اثر منفي بر صادرات غيرنفتي داردتکانهبودن تجاري اثر مثبت و 

 GARCH هاي خانوادهبا استفاده از مدل، Ghahremanzade et al., (2016) هايبررسينتايج 

ها به مراتب قيمت هايان داد اثر اخبار منفي بر نوسان،  نش1838-18زماني  بازه در  خطيغير

 ،Khoshnevis Yazdi and Rajabzadeh, (2017)  باشد.اخبار مثبت و خوب مياثر بيشتر از 

 الگوي ستكارب ايران با غيرنفتي صادرات بر حقيقي ارز نرخ هايتغييرپذيري ضمن تحليل تأثير
ARDL ،دكردنز بررسي ني حقيقي را ارز نرخ هايپذيريتغيير بلندمدت و مدتكوتاه اثرهاي .

ر مدت تاثيواقعي در بلندمدت و كوتاه ارز نرخ هايهاي كار مويد آن بود كه تغييرپذيرييافته

 الگوي كاربرد ، با Esmaili et al., (2020) بر صادرات غيرنفتي داشته است.داري مثبت و معني

ARDL و رويکرد منحني J نرخ ارز و قيمت نفت بر تراز تجاري بخش  هايبه بررسي تاثير نوسان

راق، چين، كره جنوبي و در بلند مدت در كشورهاي ع و دريافتند كه  كشاورزي ايران پرداختند

نرخ ارز دوجانبه تاثير مثبت و در كشورهاي تركيه، امارات، آلمان و افغانستان  هايهند نوسان

ارد. ضمن اينکه با افزايش تاثير منفي بر تراز تجاري بخش كشاورزي ايران با اين كشورها د

قيمت نفت تراز تجاري كشاورزي ايران با كشورهاي تركيه، افغانستان، آلمان و هند  هاينوسان

 شود.در مقابل با كشورهاي عراق، امارات، چين و كره جنوبي بدتر ميبهبود يافته و 

Bahmani Oskooee and Harvey, (2011) ، نرخ ارز و تجارت صنعت بين  هاينوساندر بررسي

مدت و كوتاه تاثيرهاي داراي نرخ ارز هاينشان دادند كه نوسان ،اياالت متحده امريکا و مالزي

 اينرخ ارز، اثره هايرسد كه نوسان. به نظر ميباشدميبلندمدت بر جريان تجارت بين دو كشور 

مدت تنها كوتاه چنين اثرهايهم بر روند تجارت در بيشتر صنايع داشته باشد. شايانيمدت كوتاه

 Bahmani Oskooee بلندمدت تبديل مي شود. محدودي از صنايع كوچک به اثرهاي شماردر 
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and Fariditavana, (2015) ،رويکرد ARDL نامتقارن و وجود  بررسي اثرهاي براي خطي را غير

از كانادا، چين، ژاپن و اياالت متحده به  1111هاي سه ماهه در دوره با استفاده از داده Jمنحني 

در رابطه با  J، اثر منحني در صورت استفاده از يک روند تنظيم خطي ه  و دريافتند كه كار گرفت

ار گرفته خطي به كين حال، زماني كه روند تعديل غيرشود. با اكانادا و اياالت متحده پشتيباني مي

 ايهتغييرپذيري هايگذارياينکه در همه كشورها اثر شود. ضمنشود، چين به ليست اضافه مي

موثر  هايعاملبه شناسايي  ،Karema et al. (2017) نرخ ارز در تعادل تجارت نامتقارن هستند.

كشور پرداختند. نتايج مويد آن  13در  1111-8113بر جريان تجارت كاالها در طي دوره زماني 

در  هاي مهميكنندهبود كه درآمد ساالنه، جمعيت، ظرفيت توليد سرانه در سرتاسر جهان تعيين

ر د شاياني هايگذارينرخ ارز اثرتجارت ميوه و سبزي هستند. همچنين عدم اطمينان به  جريان

را با هدف ارزيابي  ARDL الگوي ،Musa et al. (2019) كاهش جريان تجاري اين كاالها دارد.

اي هقيمت نفت خام و نرخ ارز بر رشد اقتصادي نيجريه در بازه زماني سال هاينوسان گذارياثر

دت منفت خام و نرخ ارز در كوتاهقيمت  ،بدست آمدهنتايج بر پايه دند. كرتحليل   8113-1138

،  Orman and Dellal)(2021  داري بر رشد اقتصادي داشتند.مثبت و معني گذاريمدت اثرو بلند

هاي سال در نرخ ارز بر صادرات كشاورزي  هاينوسان هايگذاريتجزيه و تحليل اثراقدام به 

افزايش نرخ ارز حقيقي  ،تحقيقي هايافته نمودند. برمبناي ARDL الگويطريق از  8113-8111

  دارند.مثبت و منفي بر ميزان صادرات كشاورزي  گذاريبه ترتيب اثرآن  هايو نوسان
 براي مهم و بنياديند نرخ ارز حقيقي يک متغير شومطالب بيان شده مالحظه مي مبنايبر

 هاينوساندرت تجاري هر كشوري است و هاي نسبي كاالها و عامل مهم ارزيابي قسنجش قيمت

كند. ايجاد مي جدي هايتغييرپذيريملي نرخ سود و درآمد ، نرخ ارز در اندازه و حجم عرضه پول

غيرهاي نرخ ارز بر روي مت هاينوسان گذاريست كه بررسي اثربررسي پيشينه تحقيق بيانگر آن ا

كالن اقتصادي از جمله صادرات و واردات يک كشور هم در داخل و هم در خارج مهم بوده و 

اند. در سعي در بررسي آن داشته ARDL و GARCH خانواده الگوهاياقتصاددانان با استفاده از 

نرخ ارز بر  هايساننو هايگذارينيز سعي خواهد شد با توجه به ادبيات موضوع اثر پژوهشاين 

    تحليل قرار گيرد.ارزيابي و مورد را كشاورزي  هايتراز تجاري محصول

  تحقيقروش 
گوي ال از كشاورزي، بخش تجاري تراز بر ارز نرخ نااطميناني اثر ارزيابي منظور بهپژوهش اين در 

 تراز رفتار الگو، اين مبنايبر .دشاستفاده  ،Bahmani Oskooee and Harvey (2011) پيشنهادي
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  تجاري كشاورزي تابعي تراز معادله آن در كه شودمي بيان شده حل شکل يک صورت به تجاري

( تعريف 1رابطه ) به صورت شده ياد الگوي. است خارجي و داخلي واقعي درآمد ارز و نرخ از

 شود: مي

(1) tttttIRt eVREEXGDPFGDPTB  432,10 lnlnlnln  

tIRGDP و tGDPF كه در آن،  ران و كشورهاي شريکبه ترتيب توليد ناخالص واقعي داخلي اي ,

اجزاي  ،teنرخ ارز موثر حقيقي، هاينوسان ،tV ،حقيقي نرخ ارز موثر ،tREEXتجاري ايران، 

شاخص تراز تجاري بخش كشاورزي است كه به صورت  ،tTB نماد لگاريتم طبيعي و ،ln اخالل،

 شود:( محاسبه مي8رابطه )
                      (8)  
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ln lnt t tLnTB EX IM   
كشاورزي ايران  هايواردات محصولو  صادرات به ترتيب بيانگر ارزش tIM و tEX كه در آن،

  د.نباشمينیز نماد لگاریتم طبیعی  Ln و tدر زمان 

 مورد ديگر كشورهاي پول از سبدي مقابل در را كشور يک پول حقيقي، ارزش نرخ ارز موثر

 طرف كشورهاي موثر حقيقي ارز نرخ از وزني ميانگين يک شاخص اين. دهدمي قرار سنجش

 از يک هر نسبي اهميت كنندهمنعکس اغلب هاوزن. باشدمي پايه سال يک مبنايبر تجاري

 چرا. دارد اهميت بسيار يک هر وزن و شده گرفته نظر در مورد نظر، كشور با در تجارت كشورها

 رقرا ايران كشور مقابل در متفاوت پولي ارزش و اهميت درجه پرشماري، با تجاري شريکان كه

 تقيممس ارز نرخ به نداشتن دسترسي مؤثر، ارز نرخ برآورد در روپيش هايمحدوديت از يکي .دارند

 يا و غيرمستقيم صورت به حقيقي ارز نرخ نارسايي اين رفع براي لذا. باشدمي تجاري شريکان

هاي پول در كشور ايران و شريک دو بين مبادله نرخ ديگر عبارت بهشود. مي محاسبه متقاطع

 Kazerooni and) شود تعيين سوم پول حسب بر پول دو اين برابري هاينرخ تواند بامي تجاري

Mojiri, 2011). ( تعريف كرد:8رابطه ) صورت به توانمي حقيقي دوجانبه را نرخ ارز    

(8) 
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 شاخص قيمت ،و تجارت طرف كشور براي كنندهمصرف هايقيمت ،FPكه در آن،

هاي كه با شاخص نرخ باشدميجانبه ، نرخ ارز دوBEXكننده داخلي در ايران بوده و مصرف

 مورد ارزهاي از هريک با دالر و سو يک از دالر و ريال رابطه شاخص از متقاطع ارز و با استفاده
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ارز  نرخ برآورد با ترتيب بدين .(Memarian and Jalali Naini, 2010) آيدمي دستهب Iاستفاده

 :دست آوردهب( 1ايران از رابطه ) كشور براي را حقيقي ارز موثر نرخ توانمي حقيقي دوجانبه
(1) 

1

i

n
W
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REEX RBER


 

 يقيارز حق هاينرخ هندسي ميانگين به صورت ايران كشور براي حقيقي موثر در حقيقت نرخ ارز

  .شودمي محاسبه تجاري شريکان تجاري وزن مبنايبر و دوجانبه

 :ارز نرخ هاينوسان گيرياندازه-

اشند بثباتي ميتغييرپذيري و بي الگوسازيهاي ، يکي از بهترين روشGARCHخانوادهالگوهاي 

و  دهندواريانس شرطي را با توجه به اطالعات گذشته خود توضيح مي هايتغييرپذيريو روند 

 در الگوهايشود. و نااطميناني استفاده مي هايعنوان معيار نوسانه از آن ب هابررسياغلب در 
GARCHجمله خطا داراي ويژگي و در آن باشد، واريانس شرطي خود رگرسيوني ثابت نمي 

 ,0~ te ( آمده است:9در رابطه ) آن كه شکل رياضي باشد مي 
(9) 
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0

2  

jiكه در آن،  2 باشند.پارامترهاي ثابت مي ،0,,

it، خطاي پيشين تا وقفه هايدار جملهمق

p  2و

jt، هاي تا وقفههاي شرطي وقفهواريانسq شرط الزم براي مثبت بودن واريانساست . 

2 هابيضر همهشرطي مثبت بودن 

jt 2 و

it 1986 باشد، به تعبيرمي)(Bollerslve ، اگر 
 دهند.نشان مي IGARCH1 با كهباشد يک باشد الگو انباشته در واريانس مي هاريبمجموع ض

)qp,(GARCH را نشان مي دهدنرخ ارز  هايني اثر متقارن اخبار بر نوسانبه صورت ضم ،

 دارد؛ ولي ممکن است بازار به اخبارنرخ ارز  هايمتقارني بر نوسان هايخوب و بد اثر اخبار يعني
آزمون عدم تقارن و لحاظ كردن  خوب و بد با قدر مطلق برابر واكنش متفاوتي نشان بدهد؛ لذا

مدل غيرخطي با عنوان مدل ساده  نخستين اهميت است. دارايآن در الگوهاي از اين نوع 

 مطرح شد. Engle (1990) ( توسط8به صورت رابطه ) SAGARCH يا GARCH نامتقارن
(8) 
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بيانگر   باشد.مي0 ،0i ،0i منفي در اين مدل شامل:هاي غيرمحدوديت

 هايهاي منفي روي نوسانتکانهاشد اثر منفي ب است. اگر نرخ ارز نامتقارن  هايگذارياثر

                                           
1 Integrated Generalized Autoregresive Conditional Heteroskedasticity 
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گيري اندازهبراي هاي مثبت به همان اندازه خواهد بود. بعدها، تکانهبزرگتر از نرخ ارز شرطي 

كه  كرد را تعريف EGARCH1 الگوي  Nelson)(1991 ،نرخ ارز هاينامتقارن روي نوسان رهاياث

 ( آمده است:1در رابطه ) الگوو شکل رياضي اين  بوداخبار نامتقارن  تاثيردر آن 

(1) 
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 22 loglog 

مقهههدار جملهههه خطهههاي پيشهههين    ،1t انحهههراف معيهههار شهههرطي و   ،1t كهههه در آن،

اخبههار بههر   هههايگههذاريف صههفر باشههد، اثر داري مخههالبههه صههورت معنههي    اسههت. اگههر 

 .(Ghahremanzade et al., 2016) نامتقارن است هاينوسان
 )1991(Zakoian,  , 1993)(Glosten et al.  الگوي GARCH 2ايآستانه) TGARCH(،  براي

ها در زمان حال ظاهر آن هايگذاريكه در گذشته رخ داده اما اثر رخدادهايي هايگذاريبيان اثر

 :ه شده است( نشان داد3رابطه )دند كه در كر، ارايه شودمي
(3) 
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 هاياخبار بر نوسان هايگذاريلف صفر باشد اثرداري مخابه صورت معني  اگركه در آن، 

 هايوسانر نامتقارني بر نتاثيه يکسان مثبت و منفي با انداز هايعبارت ديگر اثره ب ،نامتقارن است

 خواهد گذاشت.نرخ ارز 
 همانند بهمطرح شد. اين مدل بسيار Glosten et al., (1993) توسط GJR-GARCH مدل

TGARCH است. مدل GARCH-GJR 2بزرگتري را براي قدارهايم

t  0باit نسبت به 
ها در اين مدل GARCH و ARCH هايدهد. مانند مدلهاي مثبت با همان اندازه نشان ميتکانه

 ( آمده است:1باشد كه شکل رياضي آن در رابطه ) نيز پارامترها بايد غيرمنفي
(1) 

tititititt eI  

222

10

2  
01 يک متغير موهومي است كه اگر 1tI كه درآن، t  باشد مقدار يک و در غير اين صورت

 مقدار صفر است. 

 مدلكه  كردند انحراف معيار معرفيبر طبق  Teylor, 1986; Schwert (1989)ديگري را  مدل
APGARCH  در  شود.مدلسازي ميمتغير نرخ ارز بود كه در آن به جاي واريانس، انحراف معيار

نيز براي   از انحراف معيار قابل برآورد است و پارامترهاي انتخابي  اين مدل، پارامتر تواني

                                           
1 Exponential Generalized Autoregresive Conditional Heteroskedastistiy 
2 Threshold GARCH 
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طه صورت رابهاند. شکل رياضي مدل بآورردن عدم تقارن مرتبه باالتر به مدل اضافه شدهدست هب

 باشد:( مي11)
(11)   titiit
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ri بوده و به ازاي 0 كه درآن، ,...,1 ،1i يهمهباشد. براي مي ri  و pr 

 رويکرد برمبنايها صفر هستند. iيهمهبراي  i در يک مدل نامتقارن. 0i داريم:

Ding et al. (1993) وHentschel (1995) ، الگوهاي GARCH و ARCH  مختلف با توجه به

 ممکن دارهايمق 0 و 2در درون هم نهفته هستند. اگر و,,   باشد، آنگاه

 و 2شود. در حالت بعدي، اگر ساده انگل تبديل مي ARCHبه مدل  APGARCH الگوي
2  الگويباشد APGARCH  به الگويGARCH 1986 معرفي شده توسط)(Bollerslve, ،  

هستند كه بهتر است به جاي  بر اين باور ،Teylor (1986), Schwert (1989) شود.تبديل مي

 0 و APGARCH، 0 متقارن واريانس، بر انحراف معيار شرطي تاكيد شود. در مدل
نهفته هستند. مدل  APGARCH نيز در مدل ARCH هاي غيرخطي. البته مدلباشدمي

0با فرض ، Higgins and Bera)(1992 متقارن معرفي شده توسط غيرخطي  حاصل 
 معرفي شده Glosten et al. (1993)) كه توسط GJR-GARCH شود. مدل نامتقارن موسوم بهمي

,2)باشد مي GARCH مانند مدل  قدرت و ضريباست، جزء پر   )، هاياما ضريب 

 Ghahremanzadeh et) باشدو ضريب جمله نامتقارني برابر مي ii4  برابر ARCH جمله

al., 2016). 

  :همجمعیهاي روشبرآورد رابطه تراز تجاري کشاورزي از طريق 
 و معيمجهي بطهرا سيربربراي  Pesaran and Shin (1998) توسط ARDL سنجيدقتصاا روش

 قابليت  ،ARDL روش برتري ترينمهم ست.ا هشد يهارا متغيرها بين تبلندمد رابطه تعادلي
. هاستآن دننامانا بو يا مانا از نظر فصر ،متغيرها بين هايابطهر سيربر ايبر آن از دهستفاا

 يمحاسبه امکانمتغيرها  بين تبلندمد بطروا يمحاسبه نمکاا بر افزون چنين در اين روش،مه

مدت در هر هكوتا دلتعا معد تعديل سرعت كه آن دارد. ضمن دجوو تمدهكوتا و پويا هايابطهر

 با گرسيونير دخو يلگوا لمد ست. يکا محاسبه قابل نيز تبلندمد دلتعا بهن سيدر ايبر دوره،

 د. به طورميشوداده  نشان ARDL(p1,q1,q2, …qk) رتصو به كليرطو به يعيزتو يقفههاو
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 توضيحي باشد مدل بردار متغير tX و متغير وابسته مانند تراز تجاري كشاورزي، tY مشخص اگر

ARDL ( خواهد بود:11به صورت رابطه ) 
  (11)     ttii

K

i

it eXqLYPL  


,

1

0 ,,  

هاي به كار رفته براي متغير وقفه شمار، pعملگر وقفه، ،Lمقدار ثابت،  ،0 (،11در رابطه )

وابسته  tY و q، هاي مورد استفاده براي متغيرهاي مستقلوقفه شمار  itX  .اگر مجموعاست 
برآورد شده مربوط به متغير وابسته كوچکتر از يک باشد، الگو به سمت تعادل  هايضريب

 هايوقفه شماربايستي  ARDL است كه در مدل يادآوريكند. الزم به گرايش پيدا مي بلندمدت
ادسنجي اقتص هايهاي زماني بهينه معيارترين معيار براي تعيين وقفهتداولد. مشوبهينه تعيين 

  .Fabiosa, 200)2( باشندمي (SBC) بيزين-و شوارتز (AIC) آكائيک

 :الگوي تجربی تحقيق-

 نتايج پژوهش برمبناي ARDL تحقيق براي مدلاين  الگوي تجربي ،بيان شدآنچه  برمبناي
(Bahmani Oskooee and Harvey (2011 ( تشريح مي18در قالب رابطه )د:شو 
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، GDPIR.t برحسب ميليارد دالر، t، ارزش تراز تجاري بخش كشاورزي در سال TBt (،18در رابطه )

 (،8111برحسب ميليارد دالر )سال پايه= t توليد ناخالص واقعي داخلي كشور ايران در سال

GDPFt ،توليد ناخالص واقعي داخلي كشورهاي شريک تجاري ايران در سال t  برحسب ميليارد

نرخ ارز موثر  هاي، نوسانt، Vt نرخ ارز موثر حقيقي در سال، REEXt (،8111دالر )سال پايه=

هاي اقتصادي عليه ايران )براي متغير مجازي مربوط به اعمال تحريم، t، Dt حقيقي در سال

 لگاريتمنماد ، ln اجزاء اخالل،، εt از آن يک(، پسهاي ، صفر و سال1811از  پيشهاي سال

 باشند كهمجهول مدل مي هايضريب ،βj ،γj ،θj ،δj ،φj ،αi ،نماد تفاضل مرتبه اول، ∆ طبيعي،

  .بايد برآورد گردند
 GDP و CPIهاي نرخ ارز )رسمي و غيررسمي( ايران به همراه شاخصداده اين پژوهشدر 

 براي CPIو شاخص  GDP اسالمي ايران به دست آمده است.ايران از بانک مركزي جمهوري 
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كشورهاي شريک تجاري ايران شامل هشت كشور آلمان، هند، افغانستان، كره جنوبي، تركيه، 

 المللي پول و بانکو صندوق بين Unctadstat امارات متحده عربي، عراق و چين از سايت اينترنتي
 81آوري شده است. آمار صادرات و واردات بخش كشاورزي شامل چهار قسمت در گردجهاني 

 هايقسمت اول: حيوانات زنده و محصولهاي كشاورزي شامل، زيربخش يهمهفصل به تفکيک 

نباتي  هاي حيواني ياي؛ قسمت سوم: چربي و روغنگياه هايحيواني؛ قسمت دوم: محصول

كدهاي  باشد كه برابرها و غيره ميي، نوشابهصنايع غذاي هايمحصول؛ قسمت چهارم: (چربي)

تعرفه منطبق بر كتاب مقررات صادرات و واردات كشور از گمرک جمهوري اسالمي ايران مشمول 

كشورهاي شريک تجاري ايران به تفکيک هشت كشور ياد  يهمهاي براي هزار كد تعرفه 81بر 

د. الزم به شآوري مورد نظر گردبراي صادرات و واردات اقالم شده و به تفکيک هر سال جداگانه 

گردآوري  8111با سال پايه  1811-18هاي شده در طي سال يادهاي است كه داده يادآوري

شده به صورت ميانگين هندسي با وزن  يادمطالب  ر نرخ ارز موثر حقيقي نيز برمبنايشد. متغي

سهم تجاري هر كشور
iw  دشمحاسبه  (81)به شکل رابطه: 

(18) 
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 ايران CPIو  امi كشور شريک تجاري CPI به ترتيب شاخص IranCPI و FarnCPIكه در آن،
 نيز به ترتيب نرخ ريال به دالر امريکا و نرخ واحد پول كشور شريک FarnEXو IranEX باشد ومي

در مورد تركيه، لير در برابر دالر يا در مورد امارات متحده  براي مثالبه دالر امريکا ) ام i تجاري

 براي هشت GDPFكشورها يعني متغير ديگر GDP باشد وعربي، درهم در برابر دالر( مي
 تجاري ايران نيز به صورت ميانگين حسابي و به صورتكشور شريک 

,

1

.t i j t

i

GDPF w GDP


 

 ده است.شمحاسبه 

 نتايج و بحث

گزارش  1811-18هاي در پژوهش، طي سال برده شدهكار هآمار توصيفي متغيرهاي ب 1جدول  در

 18/1ميليارد دالر به  -13/1طي دوره مورد بررسي تراز تجاري از د شومالحظه ميشده است. 

 كشورهاي شريک تجاري GDP و 88/8111به  83/111ميليارد دالر و نرخ ارز موثر حقيقي از 
ميليارد دالر  11/881ايران از  GDP ميليارد دالر و 91/8138ميليارد دالر به  81/1188ايران از 

 يارد دالر افزايش يافته است.ميل 38/988به 
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 6711-11های آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی پژوهش طی سال (6)جدول  

Table (1) Descriptive statistics of the considered variables over the years 1988-2017 

 متغير

variable 

 ميانگين

Mean 

 انحراف معيار

Std.dv 

 كمينه

Minimum 

 بيشينه

Maximum 

 ضريب تغييرات )درصد(

CV (percentage)  
ارزش صادرات كشاورزي )ميليارد 

 دالر(

Value of agricultural exports 

(billion dollars) 

2.15 1.48 0.37 4.35 68.83 

ارزش واردات كشاورزي )ميليارد 

 دالر(

Value of agricultural imports 

(billion dollars) 

2.20 2.21 0.07 7.70 100.45 

 تراز تجاري )ميليارد دالر(

Trade balance (billion 

dollars) 

-0.04 1.36 -4.18 1.93 3400 

 )ريال( نرخ  ارز موثر حقيقي

Real effective exchange rate 

(Rials) 

 

 

1819.17 

 

1999.69 107.28 6470.22 109.92 

GDP تجاري  كشورهاي شريک

 )ميليارد دالر( ايران

GDP of Iran's trading partner 

countries (billion dollars) 

3619.47 1469.14 1963.39 6483.54 40.59 

GDP )ايران )ميليارد دالر 

Iran's GDP (billion dollars) 
424.93 79.94 269.19 563.82 18.81 

Source: Research findings                                                                                          هاي تحقيق:يافتهمنبع 

تجاري  كشورهاي شريک اكشاورزي ايران ب هايمحصولو واردات ، سهم صادرات 8در جدول 

ين و كمترين مقصد بيشتر جدول،اين . با توجه به گزارش شده است 1811-18بازه زماني  طي

 اند.كشاورزي ايران به ترتيب كشورهاي عراق و كره جنوبي بوده هايصادرات محصولميزان 

كشاورزي را به ترتيب از  هايمحصولواردات ضمن اينکه ايران بيشترين و كمترين ميزان 

 .داشته استكشورهاي امارات و عراق 

نشان مي دهد. هاي نرخ ارز رسمي ايران و هشت كشور مورد بررسي را ، تغييرپذيري8نمودار 

باشد اما از سال داراي روند ثابت و بدون نوسان مي 1831تا  1811نرخ ارز در ايران از سال 

روند افزايشي داشته است. كشورهاي ايران، افغانستان و هند داراي باالترين  1818تا سال  1831

ورهاي آلمان و نرخ ارز و كشورهاي كره جنوبي و امارات متخده عربي داراي نرخ ارز ثابت و كش

 هاي نرخ ارز كم و كشور چين روند كاهشي در نرخ ارز را تجربه كرده است.عراق  نوسان
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های کشاورزی ایران با هشت کشور مورد بررسی در دوره ( سهم  صادرات و واردات محصول2جدول )

 6711-11زمانی 
Table (2) the share of export and import of agricultural products of Iran with the 

eight countries investigated in the period of 1988-2017 

 چين
china 

 عراق
Iraq 

 امارات
Emirates 

 تركيه
Turkey 

 كره جنوبي
South Korea 

 افغانستان
Afghanistan 

 هند
India 

 آلمان
Germany 

 سهم/كشور

Share/country 

1.11 50.69 18.56 5.45 0.27 11.76 3.07 9.09 
 صادرات

Export 

4.43 0.08 50.03 17.86 0.88 0.29 22.06 10.10 
 واردات
Import 

Source: Research findings                                                                                          هاي تحقيق:يافتهمنبع 
 

 
 6711-11طی دوره زمانی  بررسینرخ ارز کشورهای مورد  هایییرپذیریتغ (2شکل )

Figure (2) Exchange rate variation of the considered countries during the period of 

1998-2017 
Source:Unctadstat (2018) 

 

 ها از لحاظ مانايي وضرورت دارد، بررسي ساختار داده آغازمعي آنچه در جدر تجزيه و تحليل هم

آورد ها از رگرسيون كاذب و برتعيين مرتبه انباشتگي متغيرهاست، تا با اطمينان از نوع رفتار آن

 هايپژوهش مانايي در متغيرهاي مورد نظر با استفاده از آزمون اين . درپرهيز شودنادرست مدل 
ADF ،KPSS ،DF-GLS و PP  ها آمده است. نتايج آزمون 8كه نتايج آن در جدول  شدبررسي

توان رد كرد، متغيرها فرض صفر مبني بر وجود ريشه واحد را نمي يهمهكه در  بودآن  بيانگر

گر شود. به عبارت ديگيري متغيرها مانا شده و فرض صفر رد ميدر صورتي كه با يکبار تفاضل

 اند.گيري مانا شدهمتغيرها انباشته از درجه يک بوده و با يک بار تفاضل يهمه
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 برای متغیرهای مورد بررسی PPو  ADF ،KPSS ،DF-GLSهای نتایج آزمون (7)جدول 
Table (3) Results of ADF, KPSS, DF-GLS and PP tests for the variables 

 PP آزمون

PP test 
 KPSSآزمون 

KPSS test 
 DF-GLSآزمون 

DF-GLS test 
 ADFآزمون 

ADF test 
 

تفاضل 

 مرتبه اول

First 

difference 

سطح 

 هاداده
Data 

level 

تفاضل 

 مرتبه اول

First 

difference 

سطح 

 هاداده
Data 

level 

تفاضل 

 مرتبه اول

First 

difference 

سطح 

 هاداده
Data 

level 

تفاضل مرتبه 

 اول

First 

difference 

سطح 

 هاداده
Data 

level 

 متغيرها
Variables 

-5.043* -2.080 0.0419 0.147* -3.281** -1.756 -4.969* -2.049 
نرخ  ارز موثر 

  حقيقي

Real effective 

exchange rate  
-4.066* -0.891 0.984 0.159* -2.301** -1.386 -4.068* -0.896 

GDP ايران  
Iran's GDP 

-1.939* 1.684 0.065 0.162 -2.454** -1.337 -2.646*** 0.106 

GDP شركاي 

 تجاري 

GDP of trading 

partners 

-7.656* -2.984 0.087 0.119* -5.431*** -3.281 -6.187* -2.036 
 تراز تجاري 

Trade balance  

Source: Research findings (***, ** and * are significant at 1, 5 and 10 percent)                   هاي تحقيق:يافتهمنبع 

 

ميانگين شرطي نرخ ارز موثر حقيقي از  هايهشرطي در معادلواريانس وجود رفتار ناهمساني  

بوده كه در  31/1. مقدار آماره اين آزمون برابر شدسنجيده  LM (ARCH-LM) طريق آزمون

ناهمساني واريانس  داللت بر وجود اثرهاي و بودهر سطح احتمال ده درصد از لحاظ آماري معني دا

نرخ ارز موثر  هايگيري نوسانزهبراي اندا GARCHتوان از الگوهاي خانواده شرطي دارد و مي

، GARCH  ،TGARCHمدل 3 اين پژوهشر حقيقي بهره گرفت. بدين منظور د

SAGARCH،PGARCH  ،APGARCH ،NPGARCH ،SAARCH  وGJR-GARCH  برآورد

  APGARCHو EGARCH ،SAGARCH ، SAARCH چهار مدل تنهاشدند كه از اين بين 

 شود الگويجدول مشاهده مي بنابرها آمده است. نتايج آن 1همگرا شدند كه در جدول 
APGARCH، اين الگو در تامين شرايط الزم براي مثبت  باشد؛ بر اين مبناي ضريب منفي ميدارا

 باشد.نظري الگو مي بر خالف شرايط اوليه مباني كهشود بودن واريانس شرطي با مشکل مواجه مي
 دار نبوده و در مدلنيز از لحاظ آماري معني SAGARCH مدل هايهمچنين ضريب

SAGARCH  تاثيرنيز ضريب ARCH (1) باشد. ولي الگويدار نميمعني EGARCH از نظر 
 EGARCH باشد. بنابراين الگويداري، الگوي مناسبي ميو سطح معني هايعالمت ضريب

    نرخ ارز موثر حقيقي انتخاب شد. هايترين الگو براي بررسي نوساناسبمن
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 برای متغیر لگاریتم نرخ ارز موثر حقیقی GARCH های( نتایج برآورد پارامترهای مدل4جدول )

Table (4) Results of estimating parameters of GARCH models for the logarithm of 

real effective exchange rate 

SAARCH APGARCH SAGARCH EGARCH 
 پارامتر

Parametr 
0.06 

(0.18) 

1.29 

(0.18) 

0.40 

(0.19) 

-1.28 

(0.01) 
 

0.05 

(0.84) 

-0.13 

(0.58) 

0.05 

(0.79) 

-0.23 

(0.14) 1
 

0.86 
(0.00) 

0.03 
(0.95) 

0.31 
(0.52) 

-0.69 
(0.00) 1 

0.39 

(0.00) 

0.86 

(0.00) 

0.43 

(0.21) 

0.64 

(0.02) 

ϒ 

- -0.25 

(0.74) 

- - Δ 

-38.99 -37.86 -43.12 -41.16 LL 
89.99 91.72 94.25 92.32 AIC 

99.94 105.03 100.9 100.51 BIC 

Source: Research findings (The numbers in parentheses are the significance levels of the parameters) 
                  هاي تحقيق:يافتهمنبع 

  :براي رابطه تراز تجاري کشاورزي ARDL نتايج برآورد مدل

برابر  تعيين شد كه SBC و FPE معيار هاي بهينه برمبنايوقفه شمار ARDL برآورد مدل براي

 گزارش شده 9د كه نتايج مربوطه در جدول شبرآورد  ARDL . سپس مدلدست آمدهبیک  با

و  11/18برابر  آنمقدار  كه باند محاسبه شد  Fجمعي آمارهبراي آزمون وجود رابطه هماست. 

 توان نتيجهمي F دار بودن مقدار آمارهبا توجه به معني .باشدمي 81/8بحراني جدول برابر  مقدار
ه به اين مفهوم ك ،وجود داردبررسي  گرفت كه يک رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مورد

بارت عه ارند، بكرده و در بلندمدت  بر هم تاثيرگذ متغيرهاي مدل در بلندمدت همديگر را دنبال

، نرخ ارز هاينرخ ارز، نوسان هايدمدت با تغييرپذيريي كشاورزي ايران در بلنجارديگر تراز ت

GDP نتايج مربوط به  باشد.هاي تجاري ايران هماهنگ بوده و متاثر از آنها ميايران و شريک

اين نتايج  بنابرگزارش شده است.  9الگوي بلندمدت در قسمت باالي جدول  هايبرآورد ضريب

و مورد انتظار  درست بودهد عالمت متغيرهاي برآورد شده از لحاظ مباني نظري شومالحظه مي

هاي تجاري ايران مثبت براي شريک GDP رفت، عالمت متغيرگونه كه انتظار مياست. همان

يش يابد تقاضاي آنها براي تجاري ايران افزا ي كه درآمد كشورهاي شريکهنگامباشد، زيرا مي

كشاورزي ايران افزايش يافته و در نتيجه با افزايش صادرات ايران، تراز تجاري ايران  هايمحصول

تجاري ايران يک درصد در  كشورهاي شريک GDP يافت. به عبارت ديگر، اگر بهبود خواهد

 درصد در بلندمدت بهبود خواهد يافت. 38/9بلندمدت افزايش يابد، تراز تجاري كشاورزي ايران 
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رود با افزايش درآمد ايران، واردات افزايش يافته و تراز تجاري كشاورزي همچنين انتظار مي

  ايران بر تراز تجاري كشاورزي منفي باشد كه GDP افزايش هايگذارياثرتضعيف شود در نتيجه 
 مدتدر بلندمدت و کوتاه ARDLدست آمده از برآورد الگوی پویای ( نتایج به5جدول )

Table (5) Results of estimating the dynamic model of ARDL in the long and short run 
 احتمال
P-value 

 t آماره

t statistic 

 ضريب
coefficient 

 نام متغير
Variable name 

0.012 3.40 5.86 

كشورهاي  GDP لگاريتم

 تجاري ايران شريک

GDP logarithm of Iran's 

trade partner countries 

0.029 2.73 0.61 

 لگاريتم نرخ ارز موثر حقيقي
logarithm of real 

effective exchange rate 

0.010 -3.53 -8.62 
 ايران GDP لگاريتم

GDP logarithm of Iran 

0.079 -2.06 -0.80 

هاي لگاريتم نرخ ارز نوسان

 موثر حقيقي
Fluctuations of real 

effective exchange rate 

Logarithm 

0.015 -3.19 -2.06 

 هاي اقتصادياعمال تحريم
imposing economic 

sanctions 

 مدتهاي الگوي كوتاهبرآورد ضريب
Estimation of short-run model  

 احتمال
P-value 

 t آماره

t statistic 

 ضريب
coefficient 

 نام متغير
Variable name 

0.10 1.68 15.34 

تفاضل مرتبه اول لگاريتم 

GDP كشورهاي طرف تجاري 

(GDPFln( 

0.21 1.37 0.63 

تقاضل مرتبه اول لگاريتم نرخ 

 موثرحقيقيارز 

(REERln) 

0.02 2.95 9.74 

تفاضل مرتبه اول لگاريتم 

GDP كشور ايران 
(GDPIRln) 

0.26 1.22 0.27 

تفاضل مرتبه اول لگاريتم 

هاي نرخ ارز نوسان

 موثرحقيقي

First difference of the 

logarithm of real 

effective exchange rate 

fluctuations 

0.001 2.81 -0.18 
 ضريب تصحيح خطا

1tEC 



 

 

 

 

 

 

 011بررسی اثر نوسان های...

 مدتدر بلندمدت و کوتاه ARDLدست آمده از برآورد الگوی پویای ( نتایج به5جدول )ادامه 
Table (5) Results of estimating the dynamic model of ARDL in the long and short run 

White test(LM)=0.17 (0.385)       Skewness=8.09 (0.620)           

kurtosis=1.99 (0.158)                   Breusch-Pagan test=0.78 (0.375)        83.0
2

R   

     Source: Research findings                                                                                      هاي تحقيق:يافتهمنبع 

ايران يک درصد در بلندمدت  GDP باشد. به عبارت ديگر اگرمي -88/3در اين پژوهش نيز 

، ضريب 9بنابر جدول . درصد كاهش خواهد يافت 8/3افزايش يابد ميزان تراز تجاري كشاورزي 

بدين معني كه با افزايش نرخ ارز، روند  .باشدمي 81/1ارز موثر حقيقي مثبت و برابر با متغير نرخ 

هاي كشاورزي كاهش هاي كشاورزي بهبود يافته و ميزان واردات محصولصادرات محصول

يابد، درنتيجه اگر در بلندمدت نرخ ارز يک درصد يابد، لذا تراز تجاري كشاورزي بهبود ميمي

درصد بهبود خواهد يافت كه البته رقم چشمگيري نبوده  81/1تراز تجاري كشاورزي افزايش يابد، 

شود كه نسبت به ديگر متغيرها اثرگذاري كمتري دارد. شايد بدين دليل كه حجم و مالحظه مي

ر مبرم كشونیاز  هاي كشاورزي در ايران با وجود  افزايش نرخ ارز، كماكان به دليلواردات محصول

كشاورزي گواه بر آن  هايه خواهد يافت، واقعيتي كه آمار توصيفي واردات محصولبه آن، ادام

هاي نرخ ارز موثر حقيقي بر تراز تجاري توجه چگونگي اثرگذاري نوسانباشد. نکته شايانمي

كشاورزي است. برابر انتظارهاي پيشين، ناپايداري نرخ ارز اثر منفي بر تراز تجاري كشاورزي دارد 

بوده كه  -31/1شود. مقدار ضريب اين متغير برابر با عيف و كاهش تراز تجاري ميو باعث تض

رود كه تراز تجاري كشاورزي هاي نرخ ارز انتظار ميگوياي آن است با افزايش ده درصدي نوسان

آوري آنها هاي كشاورزي و ارزهشت درصد كاهش يابد كه اين امر در جريان صادرات محصول

 كند.و شرايط مناسبي براي كشور فراهم نمي  اخالل ايجاد كرده
نيز   (ECM) مدت يعني معادله تصحيح خطابر رابطه تعادلي بلندمدت، رابطه پوياي كوتاه افزون

شود مشاهده مي آمده است. بر اين مبنا 9در قسمت پايين جدول  هكه نتايج مربوط شدبرآورد 

ايران اثر  GDP كشورهاي شريک تجاري و رشد  GDPرشد هايمدت تغييرپذيريكه در كوتاه

رد و رشد نرخ ارز و تالطم رشد تراز تجاري بخش كشاورزي ايران دا هايدار بر تغييرپذيريمعني

داري بر رشد تراز تجاري كشاورزي رغم بلندمدت( اثر معنيبهمدت )نرخ ارز در كوتاه هاينوسان

 ندارد. مقدار ضريب تصحيح خطا 1tEC  باشد. مي نظري هايانتظار برابربوده كه  -13/1برابر با

دهد و بيانگر آن است كه اگر انحراف از تعادل بلندمدت اين مقدار سرعت تعديل را نشان مي

مدت در طول يک سال تعديل خواهد در كوتاه هادرصد از اين تغييرپذيري 13گيرد تنها صورت 

كشورها يک درصد دچار انحراف از تعادل اوليه  ديگر GDP ايران يا GDP ديگر اگرعبارت ه شد. ب
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در خواهد كشاورزي ايران تنها در يک سال قا هايمدت بازار تجارت محصولدر كوتاهخود شوند 

 جودو آزمون را تعديل كند و به سمت تعادل اوليه خود برگردد. هادرصد اين تغييرپذيري 13بود 
بيانگر عدم وجود  (=13/1LMپاگان انجام شد كه نتايج )-شروش برو به ناهمساني واريانس 

برآوردي است. به همين شکل نتايج آزمون خود همبستگي  ARDL ناهمساني واريانس در مدل

( حکايت از عدم وجود خودهمبستگي در مدل برآوردي دارد. همچنين با توجه =11/0LMوايت )

 باشد.توزيع اجزاء اخالل، نرمال مي، 9به نتايج جدول 

 گيري و پيشنهادهانتيجه
هاي اخير هشت با توجه به سهم كشورها در ميزان صادرات و واردات بخش كشاورزي در سال 

عنوان هكشور افغانستان، عراق، كره جنوبي، تركيه، هند، چين، آلمان و امارات متحده عربي ب

نشان داد  هاي اين پژوهشيافتهند. شوقلمداد ميبزرگترين كشورهاي شريک تجاري ايران 

ره و ك عراق هايكشور بهبه ترتيب ميزان ارزش صادرات بخش كشاورزي و كمترين بيشترين 

امارات  هايكشورواردات نيز  در رابطه باتعلق دارد. درصد  81/1و 81/91هاي با سهمجنوبي 

بيشترين و كمترين ميزان  به ترتيب، درصد 13/1 و 18/91 هايبا سهم و عراق  متحده عربي

كشور افغانستان، ايران و هند داراي  1811-18هاي در طي سال .اندواردات به ايران را انجام داده

ارز و  نرختر پاييننرخ ارز و كشور امارات متحده عربي داراي نرخ ارز ثابت و كشور چين باالترين 

 اند.اندكي در نرخ ارز خود بوده هايكشور عراق و آلمان داراي نوسان دو

 ايهدمدت با تغييرپذيريتراز تجاري بخش كشاورزي ايران در بلن مويد آن است پژوهشنتايج 

توليد ناخالص واقعي داخلي ايران و كشورهاي  هايآن، تغييرپذيري هاينرخ ارز، نوسان

ر اثير پذيرفته و تحت تاثيت داشته و در بلندمدت از آنهاداري معنيهاي تجاري ايران رابطه شريک

تجاري ايران اثر  كشورهاي شريکداخلي توليد ناخالص گيرد. ها قرار ميآن هايتغييرپذيري

 يک درصد افزايشاي كه د، به گونهنتراز تجاري كشاورزي ايران دار بهبود داري برمثبت و معني

درصد افزايش خواهد  38/9 كشاورزي ايران را تراز تجاري ،يادشدهتوليد ناخالص كشورهاي  در

ه کزيرا در صورتيداري بر تراز تجاري كشاورزي ايران دارد نرخ ارز اثر منفي و معني هاينوسان .داد

خواهد داشت، لذا  اثر معکوسو كاهش يافته  81/1نرخ ارز يک درصد افزايش يابد تراز تجاري 

نرخ ارز را با اعمال سياست ارزي مناسب  هايساني نوبا تمهيدهايي شود بانک مركزمي تاكيد

يري دار و چشمگنرخ ارز، تضعيف پول ملي اثر معني هايدر كنار نوسان . ضمن اينکهمديريت كند

هاي تعاملي رابطهبا ايجاد  ضرورت دارددر تضعيف تراز تجاري بخش كشاورزي دارد، بنابراين 

د تا رونق تجارت شوكشورهاي جهان، زمينه ثبات نرخ ارز فراهم  ديگربا و سازنده  دوجانبه
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نرخ  يهانوسان هايتغييرپذيريرشد نرخ ارز موثر حقيقي و  بر اين افزونكشاورزي شکل گيرد. 

در ازاي يک درصد افزايش  داري بر رشد تراز تجاري كشاورزي ندارد.مدت اثر معنيارز در كوتاه

ابطه پوياي . در رخواهد يافتدرصد كاهش  88/3توليد ناخالص داخلي ايران، تراز تجاري 

تجاري  رشد توليد ناخالص واقعي داخلي ايران و كشورهاي شريک هايمدت نيز تغييرپذيريكوتاه

 د.ز تجاري بخش كشاورزي ايران داررشد ترا هايداري بر تغييرپذيرياثر معني

از رداري بر كاهش تهاي اقتصادي اثر معنيآن است كه اعمال تحريمبيانگر ها اين ارزيابينتايج 

ظام در راستاي كاهش مجموعه ن تاكيد بر آن استلذا  تجاري بخش كشاورزي داشته است،

بهبود تجارت  بسترتا  كردهاي اقتصادي فراهم ي زمينه را براي حذف تحريمهاي سياستنش

نظر به اينکه بيشترين سهم تجارت ايران با همچنين د. شوكشاورزي فراهم  هايمحصول

 هاياز طريق اتاق ضروري استكشورهاي همسايه از جمله عراق، افغانستان و تركيه است 

ي، تجاري و امنطقه هاينامهتوافق براي تدوين و اجرايبازرگاني اين كشورها زمينه مناسب 

تراز تجاري الزم در راستاي بهبود  تمهيدهايتجاري،  هايبازدارندهو با رفع  شدهاي ايجاد تعرفه

هاي به اهميت بخش كشاورزي در برنامه نظر. در نهايت انديشيده شودبخش كشاورزي ايران 

و با توجه به اينکه نوسان نرخ ارز در بلندمدت بر تراز تجاري  اقتصادي و توسعه صادرات غيرنفتي

د، نكهاي اقتصادي كه به ثبات نرخ ارز كمک ميار است، بايستي از سياستكشاورزي تاثيرگذ

 .ه شودگرفتبهينه و موثري بهره 
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Extended Abstract  

Introduction 

Agriculture as the oldest production and economic activity, plays a very 

important and fundamental role in the economic development of developing 

countries. In Iran, agriculture has appropriate situations because of suitable 

climatic conditions and the ability to export the products of this sector. 

participation of this sector in foreign exchange and trade can make it a growth 

engine. In the last three decades, export has been the most important engine 

of economic growth, which has increased economic growth by increasing the 

productivity of production factors. In this regard, the purpose of this study is 

to investigate the effect of exchange rate fluctuations on agriculture trade 

balance of Iran. The required data were collected over 1998-2017 from the 

Iran's Central Bank, Customs, Statistics Center and the International 

Monetary Fund. 

 

Materials and methode 

The behavior of countries' trade balances can be expressed in a reduced form 

where the agricultural trade balance equation is a function of the exchange 

rate, domestic real income, and real income of the country. Iran's trading 

partner countries, exchange rates and economic sanctions imposed by the 

United States of America. we have implemented models of the GARCH 

family, namely nonlinear models to measure the volatility of real exchange 

rates. Since the exchange rate volatility variables are extracted from the non-

linear GARCH models, they are expected to be stationary at the data level. 

Therefore, according to the literature, the ARDL model is a suitable model 

that has been applied to estimate the Iranian agricultural trade balance. 

Although unit root tests ADF, PP, KPSS, DF-GLS have been used to study 

stationarity properties of variables. 
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Results and discussion 

The ADF, PP, KPSS, DF-GLS unit root tests were applied and the results 

showed that the variables were stationary at the first order difference, I(1). 

The conditional mean equation was estimated for the ARCH effect was 

tested. The results indicated that the exchange rate variable had a non-ARCH 

effect, meaning that good and bad news of the same size had a different effect 

on the trade balance. Nonlinear ARCH models were applied to express the 

asymmetric effect on the trade balance. Based on the results of the EGARCH 

model was selected as a suitable model. The findings confirms that the effect 

of increasing and decreasing of the real effective exchange rate shock is (0.41) 

and (-0.87) respectively. In the following, the ARDL model for the 

relationship of Iran's trade balance with the eight major trading partner 

countries (including Germany, China, India, Turkey, Iraq, Afghanistan, 

South Korea and the United Arab Emirates) were utilized to examine short-

term and long-term effects. The results of Band F-statistics in ARDL model 

indicates existence of a long-run equilibrium relationship between Iran's 

agricultural trade balance with Iran's GDP variables, GDP of Iran's major 

trading partners, real effective exchange rate and its fluctuations. This is 

consistent with theoretical foundations that the real effective exchange rate 

and GDP of the trading partner countries have positive and significant effects 

on Iran's agricultural trade balance. The results also showed that real effective 

exchange rate fluctuations had a significant negative effect on Agricultural 

trade balance in the long-run, but do not have a significant effect in the short-

run. 

 

Suggestion 

According to the results, it is suggested that the government takes measures 

to improve trade in Iran's agricultural products through the removal of 

economic sanctions and trade barriers, and the conclusion of tariff 

agreements, in addition to the Central Bank of Iran controlling exchange rate 

fluctuations. 
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