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بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی 

 و صادرات محصوالت کشاورزی
  بهاءالدین نجفی و زهرا زینلی قاسمی

 

 11/8/3131: تاریخ پذیرش                                                                                        13/3/3131: تاریخ دریافت

 

 چکیده
این مطالعه با توجه به تاثیر نرخ ارز بر کشاورزی، اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلیی  در 

کار رفته در این مطالعه به صورت سیری   به یها داده. و صادرات بخش کشاورزی ایران مطالعه شده است
 ،آماری بازرگانی ی نامه آماری بانک مرکزی ایران، سال ی نامه از سال 3111 -3181 ی زمانی و برای دوره

و اختالف نرخ  ،نخست نرخ موثر واقعی ارز محاسبه. دست آمد المللی پول بهو پایگاه اینترنتی صندوق بین
برای بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز و دیگر  متغیرهیای  . ارز رسمی از نرخ موثر واقعی آن مشخص گردید

جمعیی   کارگیری روش هم رزی، دو مدل جداگانه با بهموثر بر تولید ناخالص داخلی و صادرات بخش کشاو
اثر متغیرهای نرخ موثر واقعی ارز، حجم پول، مخارج  که دانتایج این مطالعه نشان د. یوهانسن برآورد شد

الگوی برآوردی  ،افزون بر این. دولت و صادرات محصوالت کشاورزی بر تولید ناخالص داخلی مثبت است
افزایش تولیید ناخیالص داخلیی     که داصادرات محصوالت کشاورزی نشان د برای بررسی عوامل موثر بر

بخش کشاورزی، نرخ موثر واقعی ارز، حجم پول و مخارج دولت موجب افزایش صادرات محصوالت ایین  
 . بخش خواهد شد

 

 JEL: C22 ،E01 ،F10 بندي طبقه
 

 رزی، صیادرات کشیاورزی،  نرخ موثر واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی بخش کشاو :هاي کلیديواژه
 ایران
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 مقدمه

و كشررراا  يتلفر     ،دگ رع  ترع  يري   روز سرعت  و ججرب بر      تجارت جهاني روزبه

در ايعان يعمرال زيراني   ،با اين جال. كرشند كه سهب خرد را در تجارت جهاني افزاي  داند يي

رات نفر   شرد كره صراد   ترجه يي -به ويژه كشاورز –صادرات غ ع نفلي    به رشد و ترسعه

به تبارت ديگع، يعمرال در شعايط بحعاني اسر   . خام و درآيداا  فعوش آن دچار ركرد شرد

از (. 0831 رج مري، )گ رعد   صادرات غ عنفلري انجرام يري      اايي بعا  رشد و ترسعه كه تالش

المففري   بر ن  پرييع   رقابر  يررثع در   ترايل تعين يهب از يكي ارز واقعي يرثع نعخسر  ديگع، 

 يرا  و نگره داشرلن   بنابعاين .يابد يافزاي  ي كشرر صادرات پييع  رقاب  آن افزاي  باو  اس ،

 خراارد  ينفري  اثرع  و كاا  آن ،يثب  اثع كشرراز تجار  بع ترع ارز واقعي يرثع نعخ باال بعدن

 اقلصراد  برع  وارده ارا  شرر  . اسر   تاث عگيار ارز واقعي يرثع نعخ بع يتلففي ترايل .داش 

 ترع طرالني زياني در يقاطع ولي ،كند جا هجاب را ارز يرثع واقعي نعخ يدت اهكرت در اس  يمكن

   رابطره  شناسرايي  .شررد  يي تنظ ب اقلصاد بن اد  يلغ عاا  اساس بع تنها ارز يرثع واقعي عخن

 ارا   يرضرع از واقعي ارز يرثع نعخ در تغ  عات و كشرر يك رقابلي يرقع   در تغ  عات ي ان

 پررل  يرك  با را نسبي اا  و ازينه ااق م  تغ  ع كه واقعي يرثع ارز نعخ. اس  اقلصاد در يهب

 ايرن  .اسر   پرييع   رقابر   شرده برعا    اسرلفاده  شاخصتعين  تمريي گ عد، يي اندازه يشلع 

 اين و دارد اايييحدودي  كاربعد آن چند اع .داد يي نشان را كشرر رقابلي يرقع   شاخص،

 را يف رد     اول ه اطالتات دارد، بسلگياا  آن بردن يقايسه بلقا و اا داده نرع به اايحدودي 

 واقعي يرثع ارز نعخ اقلصاد، بن ادين اا  يلغ ع در تغ  ع .آورد يي فعااب پييع  رقاب    زي نه در

يجرعد و رازينري   ) شررد  يري  كشررر  پرييع   رقابر   در باتث تغ  ع واقع در و داد، يي تغ  ع را

 ،اا  گيشله به دسلرر و با دخال  دول  تع ر ن شرده  تع سال ب   در ايعان نعخ ارز در(. 0838

برا ترجره بره    . ينطقي ي ان نعخ اسمي ارز و نعخ يرثع واقعي ارز وجرد نداشله اس  يي و رابطه

در  ،اين كه نعخ يرثع واقعي ارز بع ترل د ناخالص داخفي و صادرات بت  كشراورز  اثرع دارد  
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ناخرالص داخفري و صرادرات كشراورز  در     ارز بع ترل رد  اثعاا  نعخ يرثع واقعي  بعرسياين 

 .بعرسي شده اس  0811 -0831  زياني  دوره

تحق قات تجعبي فعاواني در كشرراا  يتلف  بعا  شناسرايي و تع ر ن اثرع نرعخ ارز برع      

ارا   يتلف  اقلصاد  صررت گعفله اس ، كه آشرنايي برا ايرن يطالعرات و نلراي  آن       اا بت 

( 0831)گرردرز    بعرسري نلراي    .گشا باشداا راه ثع  در ديگع  پژوا تراند به صررت ير يي

دار  نداشرله،   نعخ يرثع واقعي ارز بع صادرات خعيا، زتفعان و خاويار تاث ع يعنري  كه نشان داد

 .دار داشله اس  ايا بع صادرات پسله، فعش و كشم  اثع يثب  و يعني

بع نعخ يررثع واقعري ارز بعرسري    را صاد  تاث ع ترايل بن ادين اقل( 0838)يجعد و رازيني  

نلاي  نشان داد كه با ترجه به آياراا  يتلف ، يدل يناسب يدلي اس  كه در آن يلغ رع  . كعدند

بعآورد  برعا  نرعخ      رابطه. وابسله، نعخ يرثع واقعي ارز يبلني بع ارزش واجد صادرات باشد

شرد كره در بفنديردت، تمرايي      و ديرده  اسر ، بفنديردت     يك رابطره  گريا يرثع واقعي ارز 

نلراي  دادرس  . و با يباني نظع  سازگار اس  را دارد،اا  بعآورد  تالي  يررد انلظار  ضعيب

اا  كشراورز    بعا  يهار تررم و افزاي  ق م  يحصرالت و نهاده كه نشان داد( 0833)يقدم 

يلغ عاا  اقلصاد كالن    كه در بفنديدت بايد امه اا  پرلي تك ه نمرد، بل نبايد تنها بع س اس 

تغ  عات يلغ عاا  اقلصاد كالن بع بتر  كشراورز  يررثع     كه دعتاك د ك و . ش نظع دا دررا 

 كره  نشران داد ( 0833)تعب يازار و قاسرمي راد    اا يافله. درس  ن س ولي تكس آن  اس ،

ارا   لافزاي  نعخ واقعي ارز در سا   تكانهاثع يك  بع اع چند صادرات يحصرالت كشاورز 

و يحصرالت كشاورز  برا گيشر     اس افزاي  آن ناچ ز  درصد كند، ايا اول ه افزاي  پ دا يي

يردت اسر     يدت يا بفنرد  افزون بع آن، افزاي  صادرات يك س اس  ي ان. يابد زيان كاا  يي

تفف ق اين س اس  با افزاي  تسه الت بانكي بع . شرد اا  اول ه ديده نمي كه اثعاا  آن در سال

يلغ عارا  يترار     كه دانشان د( 0833)بعقندان . درات يحصرالت كشاورز  اثع يثب  داردصا

تجرار  و نرعخ ارز      يبادلره    دوللي، جعيان خالص ورود  سعيايه، درآيداا  نفلي و رابطه

از سرر   . بت  كشاورز  در ايرعان اثرع ينفري دارد      دكننده واقعي بع شاخص جماي  از ترل
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واقعي بع نرعخ ارز واقعري يثبر        باز بردن اقلصاد و نعخ بهعه   اا  درجهتاث ع يلغ ع  ،ديگع

، برع نرعخ ارز   اسر  سايرئفسرن   گع اثع باال ور  كه نشان يلغ ع تغ  ع بهعه ،افزون بع اين. اس 

ارا    جماير     سرط  برعآورد شرده    كره  نشران داد  اين بعرسينلاي  . اثع اس  واقعي ايعان بي

ويژه انگايي كه انحعاف نعخ ارز اثرع يسرلق مي    گزين نعخ ارز، به جا  اا  كشاورز  به فعض

يا تقري  نمايرد، كرايال جسراس     ااا  خاص بت  كشاورز  اس ، خنث را كه جاصل س اس 

برع  تقاضرا،   يجرعا  نعخ يرثع واقعري ارز از راه   كه نشان داد( 1110)تاپا    نلاي  يطالعه. اس 

ين صررت كه كراا  نرعخ يررثع واقعري     ا ه ب گيارد، يترل د ناخالص داخفي كشرر نپال تاث ع ي

و  ،و سبب افزاي  صادرات كند ييالمففي كاالاا  داخفي نپال را تقري   ارز، قدرت رقاب  ب ن

 .شرد در نهاي  افزاي  ترل د ناخالص داخفي اين كشرر يي

و يررثع ارز را از ديردگاه سراخلار       گزين نرعخ يبادلره   چندين روش جا ( 1112)ينز   

 دربع انحرعاف نرعخ ارز   را اثع انلتاب رژيب ارز  ( 1112)دوباس . كعداا  نظع  بعرسي  بن ان

ك نظرام  ير نلاي  اين يطالعه نشان داد كره  . كعد يافله بعرسي كشرراا  در جال ترسعه و ترسعه

بعا  كشررراا  در جرال ترسرعه در    ( نظام ارز  كه ي ان شناور و ثاب  باشديك ) ي انهارز  

ابرزار    ياننرد يرك رژيرب ارز     گزين به تالوه، . ع  از انحعاف نعخ ارز يرثعتع اس گ  پ  

بعا  يحدود كعدن انحعاف در كشرراا  در جال ترسعه نسرب  بره كشررراا  ترسرعه يافلره      

برع ترل رد ناخرالص داخفري اوگانردا      را اثع نعخ يررثع ارز  ( 1112)يرسا . داردتع   اام   ب  

نتسل ن ديردگاه  . در اين رابطه دو ديدگاه نظع  يطعح اس    او لهگف به .كعدتحف ل و بعرسي 

و باترث   دارد  يري كراا    واردات يراد خام را   آن اس  كه افزاي  واقعي پرل داخفي ازينه

در جالي كه ديدگاه سنلي آن اس  كه افزاي  واقعي پرل داخفي رقاب   ؛گعدد افزاي  ترل د يي

  ارا  يافله. گعدد اا  صادرات خالص و تقاضا  كل ييو سبب ك داد ييالمففي را كاا   ب ن

تكرس     تغ  عات نعخ يرثع واقعي ارز با رشد ترل د ناخرالص داخفري رابطره    كه و  نشان داد

اوگاندا تراث ع  انقباضري    GDPترل د  بع (REER) دارد، بنابعاين كاا  نعخ يرثع واقعي ارز

 . دارد
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 تحقيق  شرو

شراخص   جرا  بره  ترع  ب   كننده يصعف اا ق م  شاخص بع يبلني واقعي يرثع ارز نعخ

 برع  يبلنري  واقعري  يررثع  ارز نرعخ  يهرب  اا بعتع  از يكي .رود كار يي به پييع  رقاب  يناسب

 كشرراايي از بس ار  بعا  تراند يي شاخص آن اس  كه اين كننده يصعف اا ق م  شاخص

اين يطالعره   در. گعدد اس ، يحاسبه رس دس  اا در آن   كننده يصعف اا ق م  شاخص كه

 (.0831نجفي،)زيع بعا  تع  ن نعخ يرثع واقعي ارز اسلفاده شده اس     از رابطه
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يعني يك دالر ايعيكا بع جسب واجد پرل يفري  )نعخ اسمي ارز بعا  ايعان  EOكه در آن 

t*و ،ايرعان    شاخص ق م  يصعف كننده tcpi،(ايعان
cpi     شراخص ق مر  يصرعف كننرده   

 .آيعيكا اس 

كار رفله در اين يطالعه بعا  بعرسي اثع نعخ يررثع واقعري ارز برع ترل رد ناخرالص       يدل به

 صرررت به ( 1112)و صادرات بت  كشاورز  بع اساس الگر  داده شده ترسط يريا  ،داخفي

 :اس  زيع
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lnGDPtكرره در آن 
A  ، لگرراريلب ترل ررد ناخررالص داخفرري بترر  كشرراورزlnREERt 

lnGtلگاريلب ججرب پررل،    lnMtلگاريلب نعخ يرثع واقعي ارز، 
A     و  ،لگراريلب يترار  دولر

lnXt
A   اس لگاريلب صادرات يحصرالت كشاورز. 
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يلغ عارا را بعرسري    ي ران تران روابط تعادلي و بفنديدت  كارگ ع  الگر  س سلمي يي هبا ب

بنرد  شرده    را زيران ( ارا  شرر  )ارا   تاث ع تكانه ، وبه دس  آورد اا  بفنديدت را ضعيب ،كعد

كرارگ ع  ايرن يع رار     با به. ي اسلفاده شدي بعا  اين كار از يع ار تابع واكن  ضعبه. كعدارزيابي 

. تعين تاث ع تكانه را پرس از وقررع تكانره يشرتص نمررد      دت زيان تاث ع تكانه و ب  تران ي يي

ب نري ديگرع      واريانس بعا  تع  ن سهب اع يلغ ع در خطا  پ   تران از يع ار تجزيه سپس يي

  تف  و يعفرلي ي ان يلغ عارا را نشران    تران رابطه چرن ن، يي اب. يلغ عاا  الگر اسلفاده نمرد

از الگرر  تصرح   خطرا     ،  تعادلي و بفنديدت رابطه پس از تاي د(. 0831بت ،  ش عين) داد 

(ECM )      ارا    برا نرسران    بعا  ايجاد ارتباط ي ران روابرط تعرادلي بفنديردت ي ران يلغ عارا

 . يدت اسلفاده شد كرتاه

برا   Ytيدت  يدل تصح   خطا بعا  پ رند دادن رفلار كرتاه(: ECM) الگر  تصح   خطا 

 :   زيع را در نظع گعف  تران رابطه يي .رود كار يي بهلي بفنديدت آن يقدار تعاد

),( 20  IID            tttt uXY   1210       tit xyu  
ايرن يردل   .   زياني اس  خطا  بعآورد رگعس رن باال با يك وقفه   جمفه 1tuكه در آن 

گرع   ن رز ب ران   txو  ،  قبرل بسرلگي دارد   به خطا  تعرادل دوره  ytتغ  ع در كه  دادنشان يي

و انلظرار   ،دارد  بفنديدت را نشان يري  سر ن ز تعديل به  1tu. اس  xtيدت در  انحعاف كرتاه

 (.0813نرفعسلي )باشد داشله رود تاليلي ينفي  يي

آيرار  بانرك     اا نايه از سال 0811 -0831  زياني  ررد ن از بعا   دورهآيار  ي  اا داده

 . دس  آيد نايه بازرگاني و تارنما  بانك جهاني به يعكز ، سال

 

 نتایج و بحث

از  0811ترا   0811از بعابرع، و   نعخ يرثع واقعي ارزبا  0811تا 0811نعخ اسمي ارز از سال 

سرپس   .به بعرد افرزاي  يافر     0811ولي از  ،ثاب  برد 0811نعخ ارز اسمي تا  .تع برد ب   آن

-شراخص ق مر   كه رود زيعا گمان يي ،تع شد تدري  از نعخ ارز اسمي ب   نعخ يرثع واقعي به
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ترع  افرزاي     خارجي با شدت بر     اا اا  داخفي با گيش  زيان نسب  به شاخص ق م 

گريار  پررل    ارزش و بر    تراند ناشي از س اسر  ارز  دولر   و اين اخلالف يي ،يافله اس 

 (. 0جدول و نمردار ) داخفي باشد

 
 .(ارقام به ريال) 0811 – 31اا  و رسمي ارز در سال نعخ يرثع واقعي(. 0)جدول 

 نرخ رسمي نرخ موثر واقعي سال نرخ رسمي نرخ موثر واقعي سال

 
 اا  تحق ق يافله: يأخي 
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 0811-31  زياني  اسمي ارز در دوره ثع واقعي وتغ  عات نعخ ير روند(.  0)نمردار 

 

خرديات و كراا  آن ن رز     افزاي  در ترل د ناخالص داخفي، سبب افزاي  تقاضا  كاال و

ترانرد سربب افرزاي      تقاضرا  افرزوده يري   . شرد به كاا  تقاضا بعا  كاال و خديات ينجع يي

  فشار تقاضا شرد  ات در نل جهترل د بعا  بعآوردن تقاضا و يا افزاي  در ق م  كاالاا و خدي

 اس اا  يهب  اقلصاد  كشرر جا كه كشاورز  يكي از بت  از آن(. 1112 ب س، لي ك لسر و)

ي در ترل د ناخالص يفي دارد، اع تايل اثعگيار بع ترل رد ناخرالص يفري    ي و سهب قابل يالجظه

طررر كره در نمرردار     مانا. ارديگب بت  كشاورز  ن ز اثع   تراند بع ترل د و ارزش افزوده يي

ايرن در  . داردشرد ترل د ناخالص داخفي كشاورز  رشد  آرام و نسربلا برا ثبرات     ديده يي( 1)

ترا   0811طررر  كره از    هبر  دارد،اا  فعاوانري  جالي اس  كه ترل د ناخالص داخفي كل نرسان

گراز،   اا  نفر  و  تع ناشي از افزاي  ترل د بت  اين روند ب   .روند  صعرد  داش  0812

و نق  كشراورز  در رونرد صرعرد  ترل رد ناخرالص       ،و خديات برده اس  ،صنع  و يعدن

ارا    انقالب و جنگ تاث ع فعاواني بع ترل د بت  0821تا 0811از . تع برده اس  داخفي كل كب

ارا كراا  شرديد     طرر  كه ترل د اين بت به ،و خديات داش  ،نف  و گاز، صنع  و يعدن

 . در اين دوره ترل د در بت  كشاورز  روند  صعرد  داشله اس  كه ، در جالياس  داشله
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 (GDPA)  اا  يتلف  كشاورز بت  روند ترل د ناخالص كل و(. 1)نمردار 

 (GDPIND) يعادن ع ويصنا ((GDPOIL نف 

 ( GDPT) كل (GDPSER)خديات 

. ده اسر  خررد رسر    تعين يقردار  به كب 0821به ام ن دل ل ترل د ناخالص داخفي كل در 

د، در ديگرع  شر رونق كشاورز   يرجبكه بارندگي  0812 و 0811 ن ز به جز در 0821پس از 

پر   از برعآورد    .اا رشد ترل د ناخالص داخفي كشاورز  چندان درخرر ترجه نبرده اس  سال

 . شد دهالگر، ايسلايي يلغ عاا  يرجرد در يدل آزير

 ن رز گ ع  آزيرن ديكي فرلع تعمر ب يافلره و   كار پس از آزيرن ايسلايي يلغ عاا  الگر با به

ع   ر گ برار تفاضرل  اا پرس از يرك   يشتص شد كه تمام سع  ،اا بعرسي شكس  ساخلار  آن

كرارگ ع  روش   ، برا بره  اسر   I(1)كار رفله  با ترجه به اين كه يلغ عاا  به. رفلار  ايسلا دارند

   .جمعي آزيرده شد جرس ف رس بعداراا  اب -جمعي يراانسن اب
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 اول   نلاي  آزيرن پايايي يلغ عاا در تفاضل يعتبه(.  1)جدول        

 نتيجه وقفه محاسباتي ADF متغير

ALnG 11/4- 1 پايا 

ALnGDP 81/1- 1 پايا 

Lnm 43/8- 1 پايا 

LnREER 1/1- 1 پايا 

ALnx 24/4- 1 پايا 

ADF   22/1: 1%جدول در سط- 

 اا  تحق ق يافله: ياخي               
 

 (اثر نرخ موثر واقعي ارز بر توليد ناخالص داخلي کشاورزی)نتایج برآورد الگوی اول 

كارگ ع  روش  با به .(8جدول )جمعي انجام شد  نلاي  بع اساس روش تع  ن بعداراا  اب

 بعرد بعدارارا      يعجفره در  .(4جدول)دس  آيد  جمعي نعيال نشده به سه بعدار ابيراانسن، 

جمعري بفنديردت كره     بعدار اب   نلاي  با ترجه به نل جه .(1جدول) دس  آيده نعيال گعديد به

 .(2جدول )بعا  ترل د ناخالص داخفي بت  كشاورز  پييعفله شده نشان داده شده اس  
            

 .جمعي اي  آزيرن تع  ن تعداد بعداراا  ابنل(.  8)جدول 

 فرضيه

 توليد ناخالص داخلي کشاورزی

 ترین مقدار ویژه آزمون بيش آزمون اثر

جددول در سد      ی آماره محاسباتي ی آماره

%5 

 5%جدول در س    ی آماره محاسباتي ی آماره

r = 0 3/010 3/22 84 33/88 

1r 3/21 32/41 8/13 13/11 

2r 1/82 12/12 0/11 08/10 

3r 4/04 42/01 23/01 12/04 

4r 1/0 34/8 41/0 34/8 

 اا  تحق ق يافله: يأخي



 111 ...بررسی اثر نرخ موثر واقعی

 
يلغ عارا  ترابع ترل رد     جمعي نعيال نشده به روش يراانسن برعا  يجمرتره   بعداراا  اب(. 4)جدول 

 كشاورز  خالص داخفينا

 اا  تحق ق يافله: يأخي      
 

انسرن يعبررط بره ترابع  ترل رد ناخرالص داخفري        جمعي نعيال شده به روش يرا بعداراا  اب(. 1)جدول 

 كشاورز  

 بردار سوم بردار دوم بردار اول متغير 

Ln XA 11/0 02/1 23/1- 

LnREER 0/0 112/1- 03/1 

LnM 11/8 108/0- 22/0 

LnGA 11/1 80/1- 18/1- 

 اا  تحق ق يافله: يأخي     
  

 دت پييعفله شدهبفندي نلاي  بعدار(. 2)جدول                       

 

 اا  تحق ق يافله: يأخي   

 
 

 بردار سوم بردار دوم بردار اول متغير

ALnGDP 42/0- 3/2- 28/0- 

Ln XA 11/1 8/0 32/0- 

LnREER 13/0 4/1- 84/1 

LnM 1/1 2/2- 1/8 

LnGA 1/8 0/1- 4/0- 

 tی  آماره انحعاف يع ار  ضریب متغير 

LnREER 
*** 13/0 40/1 41/1 

LnM *** 11/8 48/1 11/8 

LnGA *** 11/1 12/0 23/8 

Ln XA 
*** 11/0 22/1 11/8 

 %0دار  در سط   يعني ***
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دار  برع   نعخ يرثع واقعي ارز اثرع يثبر  و يعنري   شرد،  ديده يي( 2) درجدول آن گرنه كه

با افزاي  نعخ يررثع واقعري ارز، ترل رد ناخرالص      .ردترل د ناخالص داخفي بت  كشاورز  دا

افرزاي   % 0واقعري ارز   بع اين اساس، اگع نرعخ يررثع   .يابد داخفي بت  كشاورز  افزاي  يي

با افزاي  ججب پرل ترل رد  . ابدي افزاي  يي% 13/0يابد ترل د ناخالص داخفي بت  كشاورز  

افرزاي  يابرد ترل رد ناخرالص      %0اگع ججرب پررل   . يابد ناخالص داخفي كشاورز  افزاي  يي

افرزاي  ججرب پررل ينجرع بره افرزاي        . افزاي  خرااد ياف % 11/8داخفي بت  كشاورز  

انگايي كه طعف ترل رد ايرن افرزاي     . شرد تقاضا  كل و افزاي  يصعف بت  خصرصي يي

كنرد برعا  پاسرا دادن بره ايرن       ا را در بت  كشاورز  و كاا  نعخ بهعه را يشااده ييتقاض

ترع    تا بلراند يحصررل بر     يي دادتقاضا  افزوده، سعيايه گيار  در اين بت  را افزاي  

 (. 0221ريچارد، )بعا  تعضه به بازار ترل د نمايد 

تر  تراث ع يثبر     بايرن  ترل رد ناخرالص داخفري     يتار  دول  در بت  كشراورز  برع  

. يابرد  افزاي  يري  آن، ترل د ناخالص داخفي اين بت  و با افزاي  يتار  دول  در رد،ايگ يي

ترل رد ناخرالص داخفري     ،افرزاي  يابرد  % 0در صررتي كه يتار  دول  در بت  كشراورز   

تقاضرا در برازار      افرزوده افزاي  در يتار  دولر  باترث   . يابد افزاي  يي% 11/1كشاورز  

ارا و ن رز بتر      بتر     ترل د كل امه يتعادل بيكه بعا  رفع اين  ،شرد و خديات يي كاالاا

صادرات كشاورز  اثع يثبلي بع ترل رد ناخرالص داخفري كشراورز      . يابد كشاورز  افزاي  يي

زيعا  ،يابد افزاي  يي% 11/0ترل د ناخالص داخفي بت  كشاورز   در آن افزاي  %0و با  دارد

 .تع بت  خارجي بعا  ترل دات كشاورز  اسر   تقاضا  ب     دانده افزاي  صادرات نشان

 . يابد بنابعاين ترل د داخفي ن ز به تف  افزاي  تقاضا  بت  خارجي افزاي  يي
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کداریيری الگدوی تيدحي  خ دای      مدل اول با بده  یمدت ميان متغيرها کوتاه ی آورد راب هبر

 (ECM)برداری 

تران از الگر  تصرح     يلغ عاا  اقلصاد  يي   جمعي ي ان يجمرته درصررت وجرد اب

اا  تعادلي بفنديردت   اا را به اندازه يدت يلغ ع كرتاه اا  خطا  بعدار  اسلفاده كعد، كه نرسان

  ارا  ي از يلغ رع ير  جمعي ي ان يجمرته وجرد ابكه تران گف   در واقع يي. داد يي پ رنداا  آن

ارا در   ايرن الگرر  . آورد صرح   خطرا را فرعااب يري    اقلصاد  يبنا  آيار  اسلفاده از الگراا  ت

تعين دل ل شهعت الگراا  تصح   خطا آن اس   تمده. دداري ي كاراا  تجعبي شهعت فزاينده

دارد   يري  پ رنرد ارا   ارا  تعرادلي بفنديردت آن    يدت يلغ عاا را بره انردازه   كرتاه اا  كه نرسان

ناخالص داخفي تتم ن زده شده تصح   خطا  بعدار  بعا  ترل د    جمفه(. 0813نرفعسلي )

 011/1كه در اع سرال   داد ييكه نشان  ،اس  -011/1ضعيب تصح   خطا (. 1جدول ) اس 

 1بر   از   يزيانبه  و اس ، دبفنديدت كن سر شرد، بنابعاين تعديل به  تعديل يي يتعادل بياز 

 .ايجاد شرد دوبارهسال ن از اس  تا تعادل 
 .رل د ناخالص داخفي كشاورز  به كمك الگر  تصح   خطا  بعدار نلاي  تتم ن بعا  ت(. 1)جدول 

 t ی آماره انحراف معيار ضریب متغير

C   *** 111/1 10/1 1/4 

)1(
A

DLnGDP  
** 8/1 12/1 1/8- 

DLnXA(-1)  ** 11/1 10/1 1/0 

DLn REER (-1) **1022/1 11/1 11/1 

DLnM(-1)   ** 8/1 00/1 24/1 

DLnGA(-1)   ** 23/1 88/1 2/1- 

ECM(-1)   *** 011/1- 14/1 4- 

2R 10/1 

F 2/1 

 .اس % 0و % 1، %01دار   سط  يعني   دانده به تعت ب نشان ***، **، *       اا  تحق ق يافله: يأخي   
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tAtAtttAt GBGDPBMBREERBBX  lnlnlnlnln 54321

 (ورزیاثر نرخ موثر واقعي ارز بر صادرات محيوالت کشا)نتایج برآورد الگوی دوم 

 كار رفله در اين يطالعه برعا  بعرسري اثرع نرعخ يررثع واقعري ارز برع        شكل پريايي يدل به

 :اس  به صررت زيع( 1112) يريا   رو  از روش داده شده صادرات كشاورز  به پي
 

     

لگراريلب صرادرات يحصررالت    = ALnx :شررد  صررت تععي  يياين يلغ عاا  يدل به  

= LnREER -لگرراريلب ترل ررد ناخررالص داخفرري بترر  كشرراورز = ALnGDPز  كشرراور

لگراريلب يترار    = ALnG -لگاريلب ججب پرل=  Lnm -واقعي لگاريلب نعخ يرثع واقعي ارز

 . دول 

جرا كره    از آن. اورز  اسر  ادف از اين قسم  تتم ن ترابع صرادرات يحصررالت كشر    

برعا  تع ر ن برعدار     ،يلغ عاا  ترل د ناخالص داخفي كشراورز  برا صرادرات يشرلع  اسر      

كارگ ع  آزيررن اثرع و آزيررن     با به. از روش يراانسن اسلفاده شد ن زاين قسم  در بفنديدت 

جمعري ي ران يلغ عارا  صرادرات يحصررالت       ترران سره برعدار ارب     تعين يقدار ويژه يي ب  

آيرده  ( 3)نلاي  بعدار بفنديدت صادرات يحصرالت كشاورز  كه در جدول . اورز  نرش كش

دار  بع صادرات بت  كشراورز    نعخ يرثع واقعي ارز اثع يثب  و يعني كه داد نشان يياس  

تف  آن اس  كره برا   . يابد با افزاي  نعخ يرثع واقعي ارز، صادرات كشاورز  افزاي  يي. دارد

و يرجرب   يابد ييواقعي رقاب  پييع  يحصرالت كشاورز  داخفي افزاي  افزاي  نعخ يرثع 

ك واجد ياگع نعخ يرثع واقعي ارز . شرد تقري  انگ زه بعا  صادرات يحصرالت اين بت  يي

افرزاي    %0ججرب پررل    اگع. يابد واجد افزاي  يي8/1صادرات بت  كشاورز   ،افزاي  يابد

 .يابد ييافزاي  % 8/1يابد صادرات بت  كشاورز  

يابد، زيعا ترل دات يك جايعه شايل  با افزاي  ججب پرل، صادرات كشاورز  افزاي  يي 

 يابرد،  ييبا افزاي  ججب پرل، نعخ بهعه كاا  . ترل دات قابل تجارت و غ عقابل تجارت اس 

تقاضرا    ،پررل    برا افرزاي  تعضره    ،از طعفري  .يابرد  يري گريار  افرزاي     در نل جه سعيايهو 

در  .يابرد  يري گان بعا  يصعف كاالاا  يتلف  از جمفه كاالاا  كشاورز  افزاي  كنند يصعف
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ترع  برعا     يابد و در پي آن كاالاا  كشاورز  قابل تجرارت بر     ترل دات افزاي  يي ،نل جه

. يابرد  شرد، بنابعاين صرادرات كشراورز  افرزاي  يري     صادرات به بازاراا  خارجي تعضه يي

و در صرررتي كره    ،گيارد ييبع صادرات كشاورز   يتاث ع يثبليتار  دول  در كشاورز  ن ز 

افرزاي  خراارد   % 2/0صادرات كشاورز   ،افزاي  يابد %0يتار  دول  در بت  كشاورز  

زيرعا برا    ،يابرد  افزاي  يين ز با افزاي  يتار  دول  در كشاورز ، صادرات كشاورز  . ياف 

ترع،   و بره دنبرال ترل رد بر       شررد،  يري ي  افزاي  ترل دات كشاورز  تقر   زي نه آن،افزاي  

ترل رد ناخرالص داخفري بتر      . خراارد بررد   دسر  كرعدن در   رتع  بعا  صاد يحصرل ب  

صادرات  در آن، افزاي  %0با كه  طرر  ، بهگيارد كشاورز  اثع يثبلي بع صادرات كشاورز  يي

داخفري بتر     صادرات كشاورز  با افزاي  ترل رد ناخرالص  . يابد افزاي  يي% 1/1كشاورز  

تران يازاد تقاضرا  داخفري را    زيعا با افزاي  ترل د كشاورز  يي ،يابد كشاورز  ن ز افزاي  يي

 .صادر نمرد
 

 .بعا  صادرات يحصرالت كشاورز بفنديدت پييعفله شده  نلاي  بعدار(. 3)جدول 

 t   آياره ضریب متغير

LnREER 
*** 8/1 41/4 

LnM *** 8/1 8/8 

LnGA 
*** 2/0 11/8 

DLnGDPA *** 18/1 18/1 

                   %0دار  در سط   يعني ***

        اا  تحق ق يافله: يأخي     
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کداریيری الگدوی تيدحي  خ دای      مدت ميان متغيرهای مدل دوم با بده  کوتاه ی برآورد راب ه

 (ECM)برداری 

ارا   يدت يلغ ع رتاهك اا  تعين دل ل شهعت الگراا  تصح   خطا آن اس  كه نرسان تمده

دسر  آيرده از    بره  نلراي  (. 0830ب ردرام )داد  اا ارتباط يي اا  تعادلي بفنديدت آن را به اندازه

بعآورد ضعايب الگر  تصح   خطا  بعدار  بعا  صرادرات يحصررالت كشراورز  گرزارش     

 (.2 جدول) شده اس 
 

 ع صادرات كشاورز نلاي  تتم ن به كمك الگر  تصح   خطا  بعدار  بعا  تاب(. 2)جدول 

 t ی آماره انحراف معيار ضریب متغير 

C   ** 011/1 11/1 41/1- 

)1(ADLnX  
*** 121/1 102/1 14/8 

)1(ADLnGDP 
** 11/1 11/0 11/1 

DLn REER (-1)  * 021/1 018/1 32/0 

DLnM(-1)  * 118/1 11/1 21/0 

DLnGA(-1)  *** 12/1 122/1 8 

ECM(-1)  *** 1/1- 12/1 21/1- 

2R 38/1 

F 13/1 

  .اس % 0و % 1، %01دار   سط  يعني   دانده تعت ب نشانبه ***، **، *    
 تحق ق  اا يافله: يأخي                 

 

صرادرات     ضرعيب تصرح   خطرا در يعادلره     ،اسر   آيرده گرنه كه در اين جدول امان

ترران   بنرابعاين يري  . دار اسر   كه از لحاظ آيار  ن ز يعنري  ،دس  آيده اس  هب -1/1 كشاورز 

و  شرد، ييتعديل  يتعادل بياز % 11نل جه گعف  كه اگع يدل از تعادل خار  شرد، در اع دوره 

 38/1ضعيب تع  ن تعديل شرده  . كشد تا يدل به تعادل بعگعدد سال طرل يي 1زياني در جدود 

 . داند از تغ  عات يلغ  ع وابسله را ترض   يي% 38اد كه يلغ عاا  يسلقل د اس  و نشان يي
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   ی واریانس  تجزیه

 ،ب س  سراله    ب ني يلغ ع نعخ يرثع واقعي ارز بعا  يك دوره خطا  پ  ( 01)در جدول 

و سهب اع يك از يلغ عاا  دسلگاه در تغ  عات يلغ ع نعخ يرثع واقعي ارز در ايرن دوره نشران   

 .ده اس داده ش
 ب ني يلغ ع نعخ يرثع واقعي ارز تفك ك خطا  پ  (. 01)جدول 

 
        اا  تحق ق يافله: يأخي

ترع ترسرط    نعخ يرثع واقعي ارز در طرل اين يدت، ب   وخ زاا  اا اف    اين داده بع پايه

دوم، ترل رد ناخرالص      در درجره . شررد  يعبرط به خرد اين يلغ ع ترضر   داده يري    اا تكانه

. كنرد  يي بازگرب ني نعخ يرثع واقعي ارز را  تع  از خطا  پ   ب   درصد داخفي كشاورز  ن ز

                                           
2
 . Variance Decomposition 
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ترع  از   بر    درصد و ردسرم قعار دا   سپس صادرات يحصرالت كشاورز  اس  كه در رتبه

سپس يتار  دولر  در بتر  كشراورز  در درجره بنرد  برعا        . نمايد ييبازگر اين خطا را 

اثعترعين يلغ رع در    و ججب پرل يا نقدينگي كرب  ،ع واقعي ارز قعار داردب ني نعخ يرث خطا  پ  

ب ني نعخ  از خطا  پ   %20چهارم    بعا  نمرنه در دوره. ب ني نعخ يرثع واقعي ارز اس  پ  

ب ني نرعخ يررثع واقعري ارز ترسرط      از خطا  پ   %02/8ارز يرثع واقعي ترسط خرد نعخ ارز، 

% 13/8ب ني نعخ ارز يرثع واقعي ترسط ججرب پررل،    ا  پ  از خط% 41/1 صادرات كشاورز ،

ب ني نعخ ارز يرثع واقعي ترسط ترل د ناخرالص داخفري بتر  كشراورز  و در      از خطا  پ  

 .شرد يي بازگرب ني نعخ يرثع واقعي ارز ترسط يتار  دول   از اين خطا  پ   %1نهاي  

 8يی توابع واکنش ضربه

ترابع واكرن   . واريانس يك نماي  ي انگ ن يلحع  اس    ترابع واكن  آني يانند تجزيه

آني رفلار پريا  يلغ عاا  الگر به انگام شر  يا تكانه، واجد ارع جرزت تصرادفي را در طررل     

شرد، بنرابعاين   يك انحعاف يع ار انلتاب يي   اا يعمرال به اندازه اين تكانه. داد زيان نشان يي

اا   شعوع جعك  يلغ ع پاسا، اندازه   دا يتلصات يا نقطهيب. گريند واجد يي   اا تكانه به آن

كارگ ع  تابع واكرن    با به. اس ( بدون جضرر تكانه)يعبرط به وضع   اول ه و پايدار دسلگاه 

  واجرد اتمرال شرده از سرر  ارع يرك از يلغ عارا  دسرلگاه،          آني، پريايي دسلگاه به تكانه

يرك انحرعاف يع رار       تكانه يا شر  به اندازه تأث ع  2و  1، 4، 8 اا  شكل. گعدد يشتص يي

يلغ عاا  ترل د ناخالص داخفي بت  كشاورز ، صرادرات بتر  كشراورز ، ججرب پررل و      

 . داد يتار  دول  بع نعخ ارز يرثع واقعي را نشان يي
 

                                           
3
 . Impulse Response Function 
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 صادرات بت  كشاورز  و اثع آن ترابع واكن  آني تعم ب يافله ناشي از(. 8)نمردار 
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 ترابع واكن  آني تعم ب يافله ناشي از ترل د ناخالص داخفي(. 4)نمردار 
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 يتار  دول    تكانهواكن  آني نعخ يرثع واقعي ارز نسب  به  (. 1)نمردار 
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 ججب پرل   تكانهواكن  آني نعخ يرثع واقعي ارز نسب  به  (. 2)نمردار 

 

ايا  ،افزاي  يافله اس  صادرات كشاورز  تا سال پنجب   اثع تكانه بع نعخ يرثع واقعي ارز

از سال شانزداب به بعد با شردت كمري افرزاي  يافلره      كاا ، واز سال افلب تا سال شانزداب 

ترل د ناخالص داخفي بت  كشاورز  بع نرعخ ارز ترا      اثع تكانه اين نعخ بع (.8نمردار ) اس 

 برع رز يرثع واقعي نعخ ا .(4نمردار ) از سال داب به بعد افزاي  يافله اس و سال داب كاا ، 

و از سرال  ، يتار  دول  بع بت  كشاورز  تا سرال چهرارم افرزاي  يافلره اسر         اثع تكانه

و سپس از سال شانزداب به بعرد كراا     ،از سال نهب به بعد افزاي ، چهارم تا سال نهب كاا 

و ، فرزاي  ججب پرل بع نعخ ارز يرثع واقعي تا سال نهرب ا    ع اثع تكانهب(. 1نمردار ) يافله اس 

 (.2نمردار )از سال نهب به بعد كاا  يافله اس  

 

 یيری و پيشنهادهانتيجه

اين يطالعه برا اردف تع ر ن نرعخ يررثع       .داردنعخ يرثع واقعي ارز بع بت  كشاورز  اثع 

و بعرسرري آثررار آن بررع ترل ررد ناخررالص داخفرري و  0811 -0831  زيرراني  واقعرري ارز در دوره

اخرلالف   و ،نعخ يرثع واقعي ارز در ايعان يحاسبه شرد . گعديد صادرات بت  كشاورز  انجام

نلاي  نشان داد كه در بفنديدت نعخ يررثع  . نعخ يرثع واقعي ارز و نعخ ارز اسمي نشان داده شد

واقعي ارز، ججب پرل، يتار  دول  در بت  كشاورز  و صادرات يحصرالت كشاورز  برع  

نلاي  بعدار بفنديردت صرادرات يحصررالت    . دارددار   ترل د ناخالص داخفي اثع يثب  و يعني
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نعخ يرثع واقعي، ترل د ناخالص داخفي، يتار  دول  در   اا يلغ ع كه دادكشاورز  نشان يي

 از ايرن . دار  بع صادرات بت  كشاورز  دارد بت  كشاورز  و ججب پرل اثع يثب  و يعني

 :گعدد تحق ق، يرارد زيع پ شنهاد يي  اا رو، بع اساس يافله

 بع ترل رد ناخرالص داخفري و     يبا ترجه به اين كه افزاي  نعخ يرثع واقعي ارز اثع يثبل

   صادرات كشاورز  دارد، اخلالف نعخ يرثع واقعي و نعخ اسرمي ارز نشران دانرده   

برعا    دشرر پ شنهاد يي .اس  گيار  شده ارزش پرل يفي ب  در آن س اسلي اس  كه 

شررد،   درات و ترل رد ناخرالص داخفري يري    كاا  اين اخلالف كه باتث افزاي  صرا 

 .بازنگع  شرد س اس  ارز 

         ترل رد و صرادرات    با ترجه بره اثرع يثبر  يترار  دولر  در بتر  كشراورز  برع

بهبررد   برعا  تمعانري دولر     ارا   ازينره  شررد يحصرالت اين بتر ، پ شرنهاد يري   

ه باترث تعغ رب ترل دكننردگان بر    اين افزاي  . يابدكشاورز  افزاي    اا زيعساخ 

 .شرد گيار  در اين بت  يي افزاي  سعيايه

   ، با ترجه به اثع يثب  افزاي  ترل د ناخالص داخفي بع صادرات يحصرالت كشراورز

جماير  ق ملري يحصررالت      ارا  س اس  راهافزاي  جماي  از بت  كشاورز  از 

 . شرد كشاورز  ترص ه يي
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