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Abstract 
Objective: Although most business models argue that exchange rate volatility increase uncertainty and 

risk, thereby reducing trade flows and imports; however, some other studies show the opposite results. 
Although many studies have been conducted on the exchange rate on trade and specifically on imports 

in the world, but the non-linear and asymmetric effect of exchange rate fluctuations and uncertainty on 

agricultural imports in Iran remains unknown. Therefore, this article tries to test the absence or 

asymmetry in possible photos of agricultural imports due to exchange rate changes in the Iranian 

economy. In addition, this study provides empirical evidence to advance policy-making in exchange 

rate management, as exchange rate uncertainties affect trade, and the results of this study provide 

information that can guide and develop the literature on the subject. The present study has examined 

the effect of market exchange rate uncertainty (unofficial) on the import of Iran's agricultural sector in 

the period 2001-2016. 
 

Method: Exponential generalized conditional heterogeneity variance (EGARCH) model for deriving 

exchange rate volatility and conditional variance for estimating exchange rate uncertainty and two 

methods of Autoregressive distributed lag (ARDL) and Non-linear Autoregressive Distributed Lag 

(NARDL) to estimate the effect of volatility and uncertainty agricultural imports.  
 

Findings: The results indicate that the market exchange rate always has a positive and increasing effect 

on the value of imports in the agricultural sector (which is mainly input of agriculture production). In 

addition, examining the nonlinear relationship between exchange rate uncertainty and agricultural 

imports shows that positive shocks (increasing) of uncertainty has a decreasing effect on agricultural 

imports and negative shocks (decreasing) of uncertainty has an increasing effect on agricultural imports. 

Examining the linear relationship between exchange rate fluctuations and agricultural sector imports 

shows that current level of fluctuations do not have a significant effect on agricultural sector imports, 

but after a lag level (past period), it has a significant but positive weak effect on agricultural sector 

imports. Finally, by examining the long-term and short-term model between these two variables, no 

significant relationship was observed. 
Examination of the linear relationship between exchange rate fluctuations and agricultural sector 

imports shows that current exchange rate fluctuations do not have a significant effect on agricultural 

sector imports, but the previous period has a positive, significant and weak effect on agricultural sector 

imports. Examining the long-term and short-term relationships of these two variables, no significant 

relationship was observed. This is while the real free market exchange rate still has a positive effect on 
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Abstract 
 

imports. However, this study on the effect of exchange rates is in line with most domestic and foreign 

studies and confirms their results. 
The results of research in modeling of effect of currency fluctuations on agricultural imports show that 

the effect of currency fluctuations on imports is symmetrical and currency fluctuations with a lag period 

have a positive and weak effect on imports. In the long run, the positive shock of currency fluctuations 

has not had a significant effect on agricultural imports. Also, 96% of short-term and long-term 

imbalances are adjusted in the pattern of the effect of exchange rate fluctuations on agricultural imports. 

Due to the high speed of adjustment, if positive currency shocks are managed, its negative effects will 

be adjusted after a period. Free market exchange rate has a significant and positive effect on the value 

of agricultural imports. GDP and prices and trade liberalization have a significant and positive effect 

on agricultural imports. 
 

Conclusion: Exchange rate uncertainty should be considered as an important issue by economic policy 

makers to reduce risk of trade flows. It is recommended to use exchange rate risk coverage tools, clarify 

government foreign exchange policies to reduce the risk of exchange rate fluctuations and uncertainty 

to ensure a continuous flow of agricultural import inputs. Exchange rate has always been considered as 

a key and important economic variable in policy making. It is recommended to use exchange rate risk 

hedging tools, clarify government foreign exchange policies to reduce the risk of exchange rate 

fluctuations and uncertainty to ensure a continuous flow of agricultural import inputs. 

In conditions of volatile and risky currency, the devaluation of the national currency (exchange rate 

increase) causes an increase in the value of imports in the agricultural sector, which indicates the 

management of foreign exchange expenditures on agricultural imports in line with government 

sovereign duties. 

The import of the agricultural sector reacts to the illegal market exchange rate rather than reacting to 

the uncertainty and riskiness of the exchange rate, and this high rate of adjustment, if positive exchange 

rate shocks are managed, its negative effects are adjusted after a period. In addition, high-risk currency 

conditions increase incentives and competition in the import of the agricultural sector, and the high 

sensitivity of agricultural imports to the illegal market exchange rate confirms this result. The behavior 

pattern of exchange rate (linear and nonlinear/ symmetric or asymmetric) and choosing a illegal market 

exchange rate instead of government and official exchange rates is effective in analyzing the impact of 

exchange rates on imports. 

Finally, there are many changes and fluctuations in the Iranian economy, it is suggested that, firstly, by 

formulating appropriate policies and strategies to stabilize the exchange rate and increase trade, the field 

of controlling and adjusting currency uncertainties be provided to witness this. Increase production, 

exports and improve the trade balance. 
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هیافت )ر نی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی ایرانیر نوسانات و نااطمیناتأث الگوسازی

 (NARDL ی توضیحی غیرخطیهاوقفهخودرگرسیونی با 
 

 احسان رجبی

 چکیده

 6916-6931بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی  واردات بر )غیررسمی( بازار آزاد ارز نرخ نااطمینانی اثر حاضر مطالعه هدف:
  .است داده قرار بررسی مورد ساالنه یهاداده از استفاده با را

 

واریانس شرطی ارز و از نرخ  نوسانات استخراج  برای  (EGARCH)1الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی روش:
ی توضیحی هاوقفهدرگرسیونی با و خو (ARDL) 2عیتوزی یهاخود توضیحی با وقفه از دو روش و ارز برای تخمین نااطمینانی نرخ

 ( برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است. NARDL) 3غیرخطی
 

 اًعمدت)که  یر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزیتأثاز آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره  حاکی نتایج ها:فتهیا
( دارد. عالوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان یاواسطهی و انهادهکاالهای 

نااطمینانی منفی )کاهشی( اثر افزایشی  واثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد  ،مثبت )افزایشی( ارزدهد که نااطمینانی یم
 بر واردات بخش کشاورزی داشته است. 

تجاری  هایانیجربرای کاهش ریسک  سیاستگذاران اقتصادی عنوان یک مسئله مهم از سوی نااطمینانی نرخ ارز باید به :گیرییجهنت
از  ناشیبرای کاهش ریسک  دولت یارز هایاستسشفاف کردن ، ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز استفاده از .گیردمدنظر قرار 

 .شودیمپیشنهاد وارداتی کشاورزی  یهانهادهجریان مستمر  ینتأمنوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای 
، آثار ، نرخ ارزی توضیحی غیرخطیهاوقفهنی با خودرگرسیو الگوی ،نااطمینانی ارزی کشاورزی، واردات لیدی:ک هایهواژ

 .نامتقارن
 .JEL: C22، F14، Q17،F31بندی طبقه

یر نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی ایران )رهیافت تأث(. الگوسازی 6046) رجبی، احسان :استناد
.03-12(، 2)1، رمایهمجله توسعه و س(. NARDLی توضیحی غیرخطی هاوقفهخودرگرسیونی با 
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 مقدمه

همواره افزایشی بوده است.  یباًتقرگذشته،  دهه 9در طول  )غیررسمی( و آزاد )بانک مرکزی( در ایران، نرخ ارز رسمی

باعث شده که در فواصل زمانی متفاوت، اقتصاد ایران با افزایش  ،سرکوب نرخ ارز و حفظ تصنعی ارزش پول ملی

افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم  ریزی نشده( نرخ ارز )کاهش ارزش پول ملی( مواجه شود.ریزی شده و برنامه)برنامه

کرده  سخت هادولتمد و عقالیی را برای آ، اتخاذ برخی از تصمیمات کار)توسط ایالت متحده آمریکا( اقتصادی جدید

ت محصوالت ارات و واردای به بازارهای خارجی )صادوابستگی محصولی و نهاده دلیل بخش کشاورزی به است.

شدید و افزایش نرخ ارز )چه مالیم و چه  گسترده منفیو  مثبت های کشاورزی( از آثارکشاورزی و واردات نهاده

در یک دهه گذشته اقتصاد کشور ایران در زمینه محصوالت  در امان نبوده است.و بلندمدت  مدتکوتاهدر ناگهانی(

 توجهی از مصرف داخلی این اقالم از راه ت وابسته به واردات بوده و بخش قابلشد کاالهای اساسی به کشاورزی، بویژه

 یهانهادهکاهش و قیمت واردات و در نتیجه هزینه  کاهش ارزش پول کشور قیمت صادرات. با واردات تأمین شده است

 (.0944شافعی و همکاران، ) گیرندیمداخلی تحت تأثیر قرار  یافته و تولید و قیمتهای وارداتی افزایش

 آن باعث نوسانات است که واردات قیمت، ارزش، حجم تعیین در متغیرها ترینمهم از یکی ارز نرخ ،از سویی دیگر

 یکی ارز نرخ شود؛ بنابراین،می خارجی تجارت میزان کاهش یا و افزایش نتیجه در و کاالهای وارداتی قیمت در تغییراتی

 خصوص به اقتصاددانان از برخی که طوری شود، بهمی قلمداد هاگذاری سیاست در اقتصادی مهم و کلیدی هایمتغیر از

 .کنند می یاد لنگر اسمی عنوان به آن از توسعه، درحال کشورهای در

 بازتاب وضعیت دیگر، کشورهای پول برابر در کشور یک ملی پول برابری ارزش معیار عنوان به ارز نرخ ،همچنین

 متقابل ارتباط دلیل به نرخ ارز باز، اقتصاد یک در کشورهاست. دیگر اقتصادی شرایط با مقایسه در کشور آن قتصادیا

و  خارجی و داخلی اقتصادی هاییاستسکه  رودمی بشمار کلیدی متغیری خارجی، و داخلی متغیرهای دیگر با آن

 و اقتصاد کلعملکرد تواندمی که است متغیری ارز نرخ ابل،در مق گذارند.می آن بر بسیاری تأثیرات اقتصادی، تحوالت

 تمامی بین ساختاری ارتباط وجود دلیل به .(0989همکاران،  و اقبالی) قرار دهد تأثیر تحت را اقتصادی متغیرهای سایر

 گوناگون یهاراه از کشور، هر قتصادا در مؤثر و مهم متغیرهای از یکی عنوان به ارز نرخ کالن اقتصادی، متغیرهای

 (.0949 بشرآبادی، مهرابی و زمانی) باشد مؤثر تجارت جمله از کالن متغیرهای بر تواندمی

 جهانی اقتصاد سطح در شده شناور مدیریت یا و شناور صورت به ارز یهانرخ ، 0وودز برتون نظام شکست از پس

 گسترش و تشویق ابزار کاراترین عنوان به ارز نرخ .شد مطرح جهانی سطح در ارز نرخ ساننو موضوعو  شد مطرح

(. 0949 بشرآبادی، مهرابی و زمانیگرفت ) قرار تحول و تغییر معرض متغیرها در سایر از بیش واردات، تحدید و صادرات

محیط  ارز، نرخ یهانوسان دامنه کاهش با نظام این که است این ثابت، ارزی نظام طرفداران دالیل اصلی از یکی

 بسیاری 0421 دهه هایاز میانه حال، هر به اما کند،می فراهم المللیبین گذاریسرمایه و تجارت تولید، برای را مساعدتری

دادند.  تغییر انعطاف از متفاوتی درجات با هاییبه نظام ثابت نظام از را خود ارزی نظام توسعه، درحال کشورهای از

 از که ارز نرخ وسیع یهانوسان .آوردمی فراهم را ارز نرخ بیشتر یهانوسانرا برای  زمینه ،شناور ارزی هاینظام انتخاب
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 برای را (وقایع آینده بینییشپبه معنی عدم )نااطمینانی ایجاد فضای موجباست،   درحال توسعه کشورهای هاییژگیو

 (.0941 جاودان، و مهرابی بشرآبادی) شودیم تجاری و یدیتول هایگیرییمتصم

 شودمی تعبیر ارز نااطمینانی نرخ دیگر، بیان به یا و ارز، نرخ غیرمنتظره تغییرات از ناشی ریسک به ارز نرخ یهانوسان

 و سان) آیدمی شمار به شاورزیک تجارت محصوالت جمله از و تجارت راه سر بر اصلی محدودیتهای از یکی که

 برای را مهم داخلی، عالمتی کاالهای به خارجی کاالهای قیمت نسبت ،واقعی ارز نرخ رفته، هم (. روی2112، 0همکاران

 همچنین، و تهگذاش اثر خارجی یهاپرداختتراز  بر مستقیم گونه به واقعی ارز نرخ تغییرات .کندمی ایجاد اقتصادی عوامل

 در نوسان و نااطمینانی رفته، هم روی .سازدیم متأثررا  تجاری و غیرتجاری کاالهای تولید بین منابع تخصیص جهت

 جامعه رفاه اقتصادی، یهابخش همه ساختن متأثر با دیگر، سوی از و اقتصاد در تعادل عدم یک سو از ،نرخ ارز عملکرد

 ایجاد نااطمینانی باعث مستقیم صورت به هانوسان این نظری، مبانی بنابر .دهدمی ارقر خود منفی )کاهشی( تأثیر را تحت

 رو این از بود. دخواه دولت تأثیرگذار هاییاستس و منابع تخصیص بر غیرمستقیم صورت به و شد خواهند هاهزینه

 طی سالهای .داشت خواهد اقتصاد گوناگون یهابخش و کالن بر متغیرهای بسزایی تأثیر ،ارز نرخ به مربوط هاییاستس

 تأثیر تحت اقتصاد اصلی یهابخشاز  یکی عنوان به کشاورزی بخش توسعه، درحال کشورهای دیگر و ایران در اخیر

 صادرات و واردات بخش در رقابت و ارز نرخ حد از بیش یگذارارزش که طوری به .است گرفته قرار ارزی هاییاستس

 است. برده میان از را کشورها این در داخلی کشاورزی انگیزه تولید و داده یکدیگر دست به دست

 به مختلف که مطالعات نحوی به ندارد؛ وجود اتفاق نظر نیز واردات بر ارز نرخ نوسانات اثرگذاری مورد همچنین در

 اند. مشخصاً، بیشتریافته دست واردات میزان بر نرخ ارز نوسانات و نااطمینانی اثرگذاری نحوه با رابطه در متفاوتی نتایج

 به .اندشدهانجام  ارزی یهاشوکبودن  متقارن فرض پایه بر را ارز نرخ نااطمینانی زمینه در گرفته صورت یهاپژوهش

 به حاضر پژوهش رو، ازاین .اندنشده قائل تفاوتی نرخ ارز افزایش یا کاهش هنگام نااطمینانی، اثرات بین ،دیگر عبارت

 0920-0946 زمانی دوره طی بخش کشاورزی کشور واردات بر ارزش ارز نرخ نااطمینانی نوسانات و اثر بررسی دنبال

 نرخ نااطمینانی شاخص ،هاشوک اثر نامتقارن بودن یا و متقارن تشخیص و آزمون انجام از پس نیز، پژوهش این است. در

روش  ارز( و نرخ )تخمین نااطمینانی 2ARCHG واریانس هایسری لگاریتم تولید برایو  EGRACHالگوی  طریق از ارز

 ((Nonlinear-ARDL غیرخطی توزیعی یهاروش خود توضیحی با وقفه و (ARDL) عیتوزی یهابا وقفه یحیخودتوض

 به مربوط مفاهیم برخی توانندمی این مطالعه از حاصل نتایج است. شده استفاده برای برآورد مدل و استخراج نتایج

تجاری  سیاست در تجدیدنظر لزوم صورت در دهند ارائه است را مرتبط تجاری تعادل عدم با که تجاری هایسیاست

واردات  بر عوامل این اثرگذاری نحوه و کشور واردات کنندهیینتععوامل  بایستمی گذارانیاستس )واردات(،

وبی شناخته و در سیاست خود را به خ )غیررسمی( نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد خصوص اثر محصوالت کشاورزی به

اطمینانی نوسانات و نالحاظ کنند. از این رو در این مطالعه ضمن بررسی مطالعات انجام شده و با توجه به مبانی نظری، روند 

 (0942و  0942، 0940های )با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در سال آنبررسی و تأثیر  0920-0946های طی سال نرخ ارز
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 رداتوانرخ ارز و  رابطههای متعددی در مورد پرسش ،همچنین در این حینشود.الگوسازی میت بخش کشاورزی واردا بر

 وارداتای میان نرخ ارز و چه رابطه که این پژوهش به آنها پاسخ خواهد داد. قابل طرح هستند بخش کشاورزی ایران

بخش کشاورزی ایران چقدر بوده واردات نرخ ارز بر  )افزایش یا کاهش( یرتأثبخش کشاورزی ایران وجود دارد؟میزان 

ت و نااطیمنانی نوسانا ریتأثآیا  بخش کشاورزی ایران باقی گذاشته است؟ وارداتنرخ ارز چه تاثیری بر  ثباتییباست؟

نوسانات و نااطیمنانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی  ریتأثنرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی غیرخطی است؟آیا 

 متقارن است؟

، سپس ،شودیمپژوهش ارائه  و پیشینه ابتدا مبانی نظریدر پنج بخش سازماندهی شده است.  در ادامه ساختار مقاله

 تیجهو در نهایت، بحث و ن شودیمبیان  نتایج تجربیو پژوهش  هایافته. بخش چهارم شودیمبیان  پژوهش شناسی روش

 ..گرددیمارائه  کاربردهای سیاستیو  گیری

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 به دسترسی برای همچنین و اقتصادی رشد به برای رسیدن خارجی تجارت اهمیت و اقتصادی هایاندیشه تاریخ در

 توانمی را خارجی تجارت در واقع. شده است آغاز اقتصادی سوداگران و هایسممرکانتلدوران  از اقتصادی سالم رقابت

 باشند داشته تأثیر خارجی تجارت بر که عواملی میان از .آورد حساب به اقتصادی رشد مهم یهامحرک از یکی به عنوان

 پولی ارزش کاهشیا ارز ) نرخ افزایش دارد، کشور یک اقتصاد در نقشی دوگانه ارز نرخ برد. نام ارز نرخ از توانمی

 کشور توسعه صادرات باعث و بخشدمی بهبود خارجی بازارهای در را کشورتجاری  رقابت قدرت یک طرف ملی( از

 پول تضعیف که معتقدند ،پول ارزش کاهش طرفداران .داشت خواهد بازرگانی تراز بر مثبت تأثیر نتیجه و در گرددمی

 تغییر واردات و صادرات حجم حقیقی مقدار ملی پول تضعیف با کند، چونمی بدتر را جاری حساب تراز ابتدا ملی

 ارز نرخ افزایش واقع شود. درمی بدتر تجاری تراز وضعیت لذا و شودمی ترگران به قبل بتنس واردات ولی ،کندنمی

 یداتشانتول که صنایعی برای بویژه را تولید هایهزینه و دهد قرار تأثیر تحت را وارداتی کاالهای مستقیماً قیمت تواندمی

است  باال قیمت تعدیل سرعت بازارهایی که ببرد. در باال د،ندار زیادی وابستگی خارجی یاواسطهو کاالی  اولیه مواد به

 ممکن دهد. یعنینشان می واکنش رایج پول ارزش تغییرات به سرعت به واردات هایقیمت تجاری، کاالهای بازار مانند

 هم زمان، گذشت با ولی منعکس شود واردات هایقیمت در سرعت به یا و کامل طور به ارز نرخ تغییرات است

 اساس بر واردات و صادرات مقادیر و داده واکنش نشان ملی پول تضعیف به نسبت کنندگانمصرف هم، و دکنندگانتولی

 ملی پول تضعیف دیگر، . به عبارتیابدیم بهبود به تجاری وضعیت تراز و کرده تعدیل به شروع کاالها نسبی هایقیمت

 .گذاردمی تأثیر تجاری تراز بر زمانی هایوقفه با

 در گستردهای تحقیقات تجربی و نظری مباحث میالدی، هفتاد دهه اوایل در شناور ارز نرخ کارگیری به با مانهمز

 نوسانات ،متنوعی مجاری .است گرفته المللی صورت بین تجارت بر آن از ناشی نااطمینانی و ارز نرخ نوسانات تأثیر مورد

)بخصوص « اقتصادی فعالین ریسک گریزی درجه»مجاری به  ینازجمله ا سازدیم متأثر را تجاری هایجریانارز  نرخ

 .اشاره نمود توانمی «داخل به خارجی خریدهای انتقال» و نهایتاً «سود و هاقیمت نااطمینانی» ،تجار(
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 عدم هانآتعیین کرد که ازطریق  توانیمتجارت حداقل چهار کانال اقتصادی را  یهامؤلفهدر بررسی از سویی دیگر 

به کاهش  تواندیماقتصادی  : اول، نااطمینانی سیاستگذاردیمان سیاست اقتصادی داخلی و جهانی بر تجارت تأثیر اطمین

. شودیمکاهش واردات کاالهای مصرفی منعکس  منجر شود، که این امر در کنندهمصرف هایینههزاحتیاطی در کل 

دمات در افزایش ظرفیت خ گذارییهسرماخارجی را برای  یهاشرکت یزهانگ تواندیمدوم، نااطمینانی سیاست اقتصادی 

 انگیزه تواندیم، تأثیر منفی بر واردات داشته باشد. سوم، نااطمینانی سیاست اقتصادی رودیم به بازار کاهش دهد و انتظار

 یهارکتش یزهانگ حذف کند. چهارم، نااطمینانی سیاست اقتصادی با تضعیف گذارییهسرماداخلی را برای  یهاشرکت

درنهایت منابع کمتری را از خارج وارد  ارزش جهانی اثر گذاشته و یرهزنج، به مشارکت در گذارییهسرماداخلی برای 

 (.2121، کنستانتینس و همکارانکند )

 هاآن گریزی یسکدرجه ر بر تمرکز با را ارز نرخ نااطمینانی به تجاری هایبنگاه واکنش نظری، مطالعات اغلب

 انتظار طرف، یک از .وجود دارد 0جایگزینی رابطه المللیینب تجارت بازده و ریسک بینکه  اندیافتهو  اندکرده تحلیل

در چنین . دهدمی کاهش را انتظاری سود مطلوبیت ،نااطمینانی حال، این با .یابد افزایش سود ،نااطمینانی افزایش با رودمی

 ؛گذاردیمر فعال هستند، تأثی المللیینب عرصهکه در  ییهاشرکتپـذیری  رقابـت ـرخ ارز بـر قـدرتتغییـرات نشرایطی 

. اثر ذیرندپیم نهاده یا ستانده آنها به نرخ ارز وابسته است، از نوسان نرخ ارز تأثیر هاییمتقکه  ییهاشرکت همچنین،

شتر برای تجار بی هایینههزمنجر به  فی باشد. نااطمینانی نرخ ارزمثبت یا من تواندیمالملل  نوسان نرخ ارز بر تجارت بین

 ممکن گریزیسکر تجار اساس، این بر .شودیمخارجی  گریز و کاهش منافع تجارت شده و باعث کاهش تجارت ریسک

 کافی اندازه به تجار از توجهی و قابل وسیع بخشو در صورتی که  کنند محدود را صادرات در گذارییهسرما ،است

 نسبت تفاوتیب یهابنگاهو  تجار مقابل، در باشد ارز نوسانات نرخ از منفی تابعی است ممکن تجارت باشند، گریزیسکر

 بازدهی کسب برای نیاز مورد ریسک به نسبت نتیجه در و کنندمی انتظار مراقبت مورد بازده نرخ مورد در تنها ،ریسک به

 ادامه در است که شده انجام تجاری تراز بر آن نااطمینانی و ارز نرخ تأثیر با رابطه در پرشماری یهاپژوهش. اندتفاوتیب

  شود.یم اشاره آنها از و مطالعات خارجی مطالعات داخلی برخی به

 است آن گویای نتایج .اندپرداخته کشور اقتصادی هایفعالیت بر ارز نرخ نوسان تأثیر بررسی (0984) سیاح و توکلی

 .دهندیم نشان خود از را مثبتی خانوارها واکنش هایینههز و منفی واکنش غیرنفتی صادرات ارز، نرخ افزایش با که

 چندانی تأثیر ارز نرخ مقابل در و بوده حساس بسیار ارز نرخ به نوسان نسبت کشور واردات برآوردی، نتایج بنابر همچنین،

 ندارد. خصوصی گذاریهیسرماو  کشور واقعی تولید بر

ر مثبت نااطمینانی نرخ ارز اث گیرندیمبا استفاده از الگوی تالطم تصادفی نامتقارن نتیجه  (0942الیاسپور و همکاران )

نرخ ارز و تراز  رابطه (0948)بیگی و مهدوی ابوالحسن .بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری و اثر منفی بر واردات دارد

کالن ایران با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ برآورد کردند. اثر نرخ  تجاری ایران را در شرایط نااطمینانی اقتصاد

 .ست آمده استد اقتصاد کالن بر این رابطه منفی به ثباتییبشرایط نااطمینانی مثبت و اثر  ارز بر تراز تجاری در این

                                                                                                                                                                                     
1 Trade-off 



 ...هایوقفه با خودرگرسیونی رهیافت) ایران کشاورزی بخش واردات بر ارز نرخ نااطمینانی و نوسانات تأثیر الگوسازی/ 00
 

)چین، امارت،  اطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری کشورهای اصلی نابه بررسی اثر  (0948افسری بادی و همکاران )

 پرداخته است. 2102تا  0441های فصلی برای دوره زمانی دادهاستفاده از  با در تجارت با ایران آلمان، کره جنوبی و ترکیه(

دهد که در صورت تغییر نرخ ارز، تراز تجاری مدت و بلندمدت میان متغیرهای مدل نشان میهنتایج برآورد مدل در کوتا

هریک از کشورهای طرف تجاری با ایران با توجه به میزان، حجم و نوع کاالیی که در تجارت خود با ایران دارند، 

 .دهندهای متفاوتی را از خود نشان میواکنش

بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات بخش کشاورزی ایران با هدف  یامقالهدر  (0944همکاران ) شافعی و

 یسازشاخصبرای  یافتهیمتعما استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو ، ب0921-0941برای دوره 

 یجمعمهبرداری برای برآورد رابطه  و تصحیح خطای خودرگرسیونی هاییالگونااطمینانی نرخ ارز حقیقی، از رهیافت 

ان از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نش بینییشپو بلندمدت و در نهایت، برای  مدتکوتاههای  و پویای

م یدادند که رابطه غیرمستقیم از نوسانات نرخ ارز حقیقی و الگوی مصرفی جامعه بر واردات بخش کشاورزی و رابطه مستق

با افزایش نوسانات نرخ ارز، واردات همچنین  .از متغیر درآمد نفتی و متغیر جذب بر واردات بخش کشاورزی وجود دارد

 .یابدیمبخش کشاورزی کاهش 

نی اهمبستگی پویای نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با نااطمین تحت عنوان مطالعهدر  (0944آشنا و لعل خضری )

اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان متغیرهای صادرات، واردات و نرخ تأثیر عدمبه بررسی  سیاست اقتصادی جهانی

 دهدیماست. نتایج نشان  پرداخته 0948تا اسفند  0989زمانی فروردین  دورهماهانه برای  یهاازدادهارز در ایران با استفاده 

 ابطهربر نوسانات نرخ ارز، صادرات و واردات حقیقی دارد. این شاخص  داریمعنی اثر که  نوسانات سیاست اقتصادی جهان

ی ، شاخص نااطمینانی سیاست اقتصاددر نتیجهمنفی با نوسان صادرات دارد؛  رابطهمثبت با نوسان واردات و نرخ ارز، و 

 .تأثیر قرار دهدایران را تحت المللیینبتجارت  تواندیمجهانی 

 شناسایی و مدیریت ریسک به مدیریت ریسک واردات ذرت دامی ایراندر مقاله با عنوان  (0911تحی و قربانیان )ف

با استفاده از تئوری  0942تا  0928واردات ذرت دامی برای دوره زمانی  یک و غیر سیستماتیکتشناسایی ریسک سیستما

ز ریسک های مختلف، بیشتر ناشی ااساس نتایج ریسک پرتفوی در سالپرداخته شده است. بر  یافتهتوسعهپرتفوی 

ای . نتایج شاخص ریسک نشان داد که ریسک واردات ذرت دامی براستسیستماتیک نسبت به ریسک غیرسیستماتیک 

 لی در جهتداخ هاییاستسکه عواملی چون نوسانات نرخ ارز ایران،  استایران بیشتر ناشی از ریسک غیرسیستماتیک 

و مشکالت هر یک از کشورهایی صادرکننده ذرت به ایران، مسبب آن هستند. رابطه خطی  مسائلواردات ذرت دامی و 

ی های مورد بررسمشخص بین شاخص تنوع و شاخص ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت دامی به ایران، طی سال

ت فتن ریسک وارداتی ذرمعنای کاهش و یا از بین روجود ندارد و افزایش تعداد کشورهای مبدأ واردات ذرت به ایران به 

 .ایران نیست

های نرخ ارز بر توزیع درآمد در تأثیر نامتقارن تکانهدر پژوهشی تحت عنوان  (0944) جعفری صمیمیو  لعل خضری

الگوی با  0912-0941در دوره زمانی  راننرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ای یهاتکانهبررسی اثرات نامتقارن ، به ایران

ثبت و منفی م یهاتکانهاثرات  دهدیمپرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان  توزیعی غیرخطی یهاباوقفهخودرگرسیونی 
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و  مدتوتاهکاز تأثیر تکانه منفی کاهش آن در  تریشبنرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی 

ضریب جینی  مدت بر شاخص رین تأثیر را در کوتاهتبا اثرگذاری مثبت، بیش کنندهمصرفمدت است. شاخص قیمت بلند

 .رین تأثیر را داردتدارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش

 هاییتعالنرخ ارز در ف نیو نااطمینا نوسانات مورد انتظار یرأثدر مطالعات خارجی براین موضوع تاکید شده است که ت

 یشروپ یازارهاعدم وجود ب یاوجود  یرنظ یکه در مورد مسائل هایییهبسته به فرض تواندیم )تراز تجاری( المللیینب یتجار

و  چککو یهاشرکت رواجمانند  ید، ساختار تولگرانمعامله یسکر یحاتترج یسازمدل یتی،حما یابزارها یرو سا

 (.2،2112اسکویی و هگرتی؛ 2109، 0روبا و اوبوین) باشد یمنف یامثبت  با جامعه بین الملل، اقتصاد ادغام ٔ درجهو  متوسط

شود، یم یالملل یننوسانات نرخ ارز منجر به کاهش حجم تجارت ب یشکه افزا یدها یناز ا یحال، اکثر مطالعات نظر ینا با

 یشفزابرخوردار باشند، امناسبی  یریپذ یسکاز ر ی، اگر عوامل اقتصادها انجام شدهیسازاساس مدل کنند. بریم یتحما

 یشا افزار یالملل ینانجام تجارت ب هایینهو هز شودیدر بازار م یت و نااطمینانیعدم قطع یشنوسان در نرخ ارز باعث افزا

ت است که احتماالً به تجار «یرمنتظرهنوسانات غ»ر درون خود، بلکه است که نوسانات د ینا ینقطه بحران یک. دهدیم

 .رساندیم یبآس المللیینب

 یراثرات متغ (2101) 9چیتکند. یم یبانیرا پشت ینظرات متناقض نظر ینا ،گستردهخارجی  یتجرب ادبیاتهمچنین، 

تائید  یمنف راثبر یج و نتا کندیم یبررسشرقی نوظهور  یاییکشور آسپنج  یبرا ینوسانات نرخ ارز را بر صادرات واقع

هش نرخ نوسانات نرخ ارز منجر به کا یش، افزاشودینم ینیب یشنرخ ارز به طور کامل پ یهاکه حرکت یهنگام کند.یم

در تمام موارد رابطه هند دیمنشان  (2111و همکاران ) هآریز، طور مشابه شود. بهیم هاآن یالملل ینب یتجار هاییتفعال

 را وجود دارد. ینالت یکایهشت کشور آمربین متغیر در  معنادار یو آمار یبلندمدت منف

 00و نوظهور  یاقتصادها 01از ای  گروه یحجم معامالت براو نرخ ارز  ین نوساناترابطه ب (2101و همکاران ) 9هال

 یبازارها ینب هایج و یافته. نتاپرداخته است 0481-2116دوره  یسه ماهه برا یهااز داده کشور درحال توسعه با استفاده

 یرتأث هسعدر حال تو یبر صادرات کشورها یمنفاثر در حال توسعه متفاوت است. نوسانات نرخ ارز  ینوظهور و کشورها

 ،نوظهور اقتصادهایباز  هاییهبازار سرما کنندیم ها استداللنوظهور ندارد. آن یبر صادرات اقتصادها یری، اما تاثگذاردیم

 .در حال توسعه کاهش دهد یکشورها یربا اثرات آن در سا یسهنوسانات نرخ ارز بر صادرات را در مقا یرممکن است تأث

ریان ج یرأثت ییراتبر تغ یزن یانحجم تجارت جر تأثیر نوسانات نرخ ارز، عالوه بر کنندیاز اقتصاددانان ادعا م برخی

ت معامال هاییانجرنرخ ارز را بر حجم و تنوع  نااطمینانی() یتعدم قطع یرتأث (2101) 1بام و کاگیان .گذاردیمتجارت هم 

متمرکز هستند.  0448-0481در دوره  یافتهکشور توسعه  09 ینتجارت دوجانبه ب یانها در جرآن .کنندیم یبررستجاری 

آنها  جیحال، نتا ینوجود ندارد. با ا ینرخ ارز و حجم تجارت رابطه معنادار ینانیاطمین ناکه ب دهدینشان م شپژوه یجنتا

 دارد. المللیینبتجارت  هاییانبر نوسانات جر یمثبت یرکه نوسانات نرخ ارز تأث دهدینشان م

                                                                                                                                                                                     
1 Auboin and Ruta 
2 Oskooee and Hegerty 
3 Chit 

4 Hall 
5 Baum and Çağlayan 
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رز بر تجارت در زمینه صادرات، واردات و تراز تجاری در غرب آفریقا نوسانات نرخ ا یرتأثبررسی به  (2121) 0فوفاناه

دهد که تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات ناچیز است. با این حال، نتایج . نتایج تجربی نشان میپرداخته است

تری د. معامله گران تمایل بیشدهمدل تراز تجاری رابطه مثبت و معناداری را بین نوسانات نرخ ارز و تراز تجاری نشان می

م و واردات ارتباط مثبت بین نرخ تورٔ  دهندهصادراتی با افزایش نوسانات نرخ ارز دارند. نتیجه همچنین نشان  هاییتفعالبه 

 .با هدف کنترل تورم است مؤثرپولی  هاییاستساجرای  دهندهاست. این امر نشان 

رای ماهانه ب یهادادهتجاری در نیجریه را با استفاده از  هاییانجرنوسانات نرخ ارز بر  یرتأث (0421)2یعقوب و همکاران

این مطالعه نشان داد که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت بر جریان تجاری نیجریه  کرده است. بررسی 2106-0442دوره 

همچنین، نادیده گرفتن نوسانات نرخ  .شودینمو تائید ته این موضوع وجود نداشتأثیر منفی گذاشته است، اما در بلندمدت 

 .تأثیر منفی بگذارد مدتکوتاهتجاری نیجریه بویژه در  هاییانجربر  تواندیمارز 

لعه مورد مطا 2109-2106ا در دوره زمانی نوسانات نرخ ارز بر واردات هند ردر مقاله با عنوان  )2104)9شارما و پال 

درصدی  011در بلندمدت، افزایش  که دهدیمنشان  9. مدل ناهمگونی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافتهانددادهقرار 

شود. با این حال، واردات در بخش کشاورزی و وابسته به نوسانات نرخ منجر به کاهش واردات هند مینرخ ارز نوسانات 

 تر است.حساس اقتصاد یهابخشسایر ارز نسبت به 

 با در آفریقا را تجاری هاییانجراثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر ، یامقالهدر  (2121) 1بهمنی اسکویی و آریزه

های خطی زمانی که از مدلکه  دهدیممطالعه کرده است. نتایج نشان  (GARCH) تعمیم یافته شرطی اتورگرسیوروش 

دست باثرات بلندمدت قابل توجهی  ،شود، تقریباً در یک سوم کشورهای نمونهرن فرض میاثرات متقاشود و استفاده 

هی ، اثرات بلندمدت قابل توجبه کار بسته شدهای تقاضای صادرات و واردات غیرخطی با این حال، زمانی که مدل .آیدیم

 .دارنداین اثرات ماهیت نامتقارن  کهاستخراج شد های تجاری تقریباً همه کشورها از عدم قطعیت نرخ ارز بر جریان

در بازه زمانی به بررسی اثرات سیاست اقتصادی و عدم اطمینان بازار مالی بر واردات هند  (2120) 6شارما و پارماتی

پرداخته  8DL)-(CS توزیع شده افزایش یافته مقطعی یرتأخو   (PMG)2گروه میانگین تلفیقی با دو روش 2104 الی 2100

س، در . برعکشودیمعدم اطمینان اقتصادی منجر به واردات بیشتر به هند  مدتکوتاهدر  که دهدیم. نتایح نشان است

اقتصادی داخلی و جهانی  هاییتقطعکه عدم  دهدیمدارد. برآوردها نشان عدم اطمینان اثر کاهنده بر واردات ، بلندمدت

دست نیامده بمحسوسی از عدم اطمینان بازار مالی بر واردات  یرتأثدارد. با این حال، هیچ  تأثیر قابل توجهی بر واردات هند

دهد که واردات محصوالت اولیه نسبت به محصوالت تولیدی نسبت به عدم قطعیت نشان می هایلتحل. در نهایت، است

 .تر استسیاست حساس

تجارت و به طور مشخص بر واردات در جهان صورت گرفته  رـبارز  خرـن ثردر ا نیاوافر تمطالعا ینکها با ،ینابنابر

است ولی جنبه تاثیرغیرخطی و غیرمتقارن بودن رفتار نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی در ایران 

                                                                                                                                                                                     
1 Fofanah 
2 Yakub, Sani, Obiezue and Aliyu 
3 Sharma, and Pal 
4 Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity Mode 

5 Bahmani-Oskooee, and Arize 
6 Sharma and Paramati 
7 Pooled Mean Group 
8 Cross-sectionally Augmented Distributed Lag 
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ش واردات بخ ممکن یهاعکسدر  رنتقایا عدم وجود  دجوو معد تادارد  عیـس هـمقال نـیا ینابنابر .ستا هماند ناشناخته

رد این مطالعه شواهد تجربی را برای پیشبد. ضمناً، هد ارقر نموآز ردمو انیرا داـقتصارز را در ا خرـن اترـتغیی هـب کشاورزی

 ین پژوهش،نتایج ا و گذاردیمبر تجارت تأثیر ناطمیناتی نرخ ارز  ، زیراکندیمتدوین سیاست در مدیریت نرخ ارز ارائه 

 و توسعه دهد. را در مورد این موضوع راهنماییادبیات موضوع را  تواندیمکه  دهدیماطالعاتی را ارائه 

 :گرددیم ارائه ریز شرح به حاضر پژوهش یهاهیفرض

 منفی بر واردات بخش کشاورزی دارد. ریتأثنرخ ارز 

 منفی بر واردات بخش کشاورزی دارد. ریتأثنوسانات نرخ ارز 

 بر واردات بخش کشاورزی دارد. منفی ریتأثنااطمینانی نرخ ارز 

 اثر نوسانات نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی غیر خطی و نامتقارن است.

 اثر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی غیر خطی و نامتقارن است.

 های منفی برابر نیست.های مثبت ارزی از اثر شوکاثر شوک

 پژوهشو روش  یسازمدل

است  0920-46های رفتار نرخ ارز بر واردات در بخش کشاورزی طی سال ریتأثبررسی به ش هدف اصلی این پژوه

تار خطی و رف ریتأثبررسی و  نوسانات/نااطمینانی نرخ ارز بر واردت بخش کشاورزی ریتأثشناسایی که به همزمان به 

 ریأثتو در نهایت  شودیمته پرداخ ت بخش کشاورزی بخش کشاورزیاغیرخطی نوسانات/نااطمینانی نرخ ارز بر وارد

 .استخراج خواهد شد ت بخش کشاورزیامتقارن و نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر وارد

به  0946تا  0920ی هاسالکشاورزی ایران و قلمرو زمانی پژوهش بین بخش قلمرو مکانی پژوهش، تجارت خارجی 

یر نوسانات و تأثهای ارزی و بررسی یاستسپژوهش در حوزه تجاری خارجی و  موضوعی . قلمرواستصورت ساالنه 

 نااطمینانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی است.

وارادت بخش  یهانهادهو  ( فهرست کاالهایHSگانه کدهای تعرفه )29فصول  شامل پژوهشجامعه آماری این 

توسط گمرک جمهوری اسالمی  که آمارهای ساالنه ارائه شده است ایران کشاورزی ایران از کلیه شرکای تجاری خارجی

سری  هایهای مورد نیاز از حسابهای ملی منتشر شده در پایگاه دادهاز مورد نیاز داده هاداده سایر؛ ایران استخراج شده است

)تورم  0941های بکار رفته در این مطالعه براساس قیمت ثابت سال زمانی بانک مرکزی استخراج شده است. همچنین داده

های موجود در دسترسی به اطالعات، به عنوان یتمحدودبر اساس  پژوهشاستفاده شده است. دوره زمانی ( زادیی شده

 حاظل ازبا توجه به این مطالب پژوهش و  ماهیت از نوع همبستگی است لحاظ ازنمونه پژوهش انتخاب شد.این پژوهش 

 .استسنادی ی و ااکتابخانههدف کاربردی است. همچنین روش این مطالعه از نوع 

. اندرفته پیش ارزی بودن شوکهای متقارن فرض پایه بر ارز نرخ نااطمینانی زمینه در گرفته صورت یهاپژوهش بیشتر

جهت  نیز، پژوهش این . دراندنشده قائل تفاوتی نرخ ارز افزایش یا کاهش هنگام نااطمینانی، اثرات بین دیگر به عبارت

 نامتقارن بودن یا و متقارن تشخیص و آزمون انجام از پس ی مثبتهاشوکمنفی و  یهاشوکبررسی اثرگذاری نامتقارن 

 استخراج مناسب الگوی طریق از (EGARCHارز توسط الگوی گارچ نمایی ) نرخ نااطمینانی شاخص ،هاشوک اثر
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تبعی و متغیرهای  شکل، کشاورزی ایران بخش ارزش واردات بر ارز نرخ نااطمینانی به منظور ارزیابی اثر سپس و گرددیم

 شود.یم بررسی الگو براساس مبانی نظری ذکر شده و باتوجه به مطالعات انجام شده،

الگوی و تصریح مدل اقتصادسنجی که برای کشف اثر نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز بر ارزش وارادت بخش کشاورزی 

آریزو توسط  ،پیشنهاد شدهپژوهش بر اساس الگوی  .تی معتبر استفاده شده اسهاپژوهشبراساس الگوی مقاالت و  ،ایران

است.  (2102) 9جونتیال و کرهوئنو  (2102) 9آگوئری و همکاران، (2106)2و همکاران آستریو، (2111)0و همکاران

 وسانات نرخ ارز بر واردات کشاورزی به شرح زیر بیان شده است.تصریح مدل براثر ن

(0) 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝑉𝑂𝐿𝑡 + 𝜃2𝑃𝑡 + 𝜃3𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜃4𝑅𝐸𝑋𝑡 + 𝜃5𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 + 𝑢𝑡 

 نشان هنده زمان است به طوری که tفوق که اندیس  0 دلدر م

Importلگاریتم ا ،( ی هاتعرفهفصل کد  29رزش واردات بخش کشاورزی به میلیون دالرHS ) توسط نرخ دالر که

 .بازار رسمی تسعیر شده است

Vol شاخص نوسانات نرخ ارز غیررسمی که براساس الگوی ،EGARCH  شودیممحاسبه. 

Pار واردات واردات بخش کشاورزی بر مقد حاصل تقسیم ارزش ریالی ، قیمت واردات محصوالت کشاورزی

 محصوالت کشاورزی

GDP بر حسب میلیون ریال 0941های ثابت سال یمتق، لگاریتم تولید ناخالص داخلی به 

REX یررسمیغ، نرخ معامالتی هر دالر آمریکا در بازار 

OPENدرجه بازبودن تجاری کشاورزی ، 

 زیر استفاده شده است:( 2مدل )همچنین برای بررسی رابطه نااطمینانی نرخ ارز و واردات کشاورزی از رابطه 

(2) 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡 = 𝜃0 + 𝜃1𝑆𝐷𝑡 +  𝜃2𝑃𝑡 + 𝜃3𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝜃4𝑅𝐸𝑋𝑡 + 𝜃5𝑂𝑃𝐸𝑁𝑡 + 𝑢𝑡 

ده ش، متغیر نااطمینانی نرخ ارز غیررسمی که به وسیله انحراف معیار ماهانه نرخ ارز بازار آزاد محاسبه SDکه درآن 

 .هستند 0یرها مدل متغاست. سایر متغیرها همان 

 دهد.ی فوق را نشان میهامدلمتغیرهای بکار رفته در  یریگاندازهگذاری و نحوه محاسبه و  نام 0جدول 
 متغیرهای مدل یریگاندازهی هاروشعالمت و . 1جدول 

 یری متغیرگاندازهنام و روش  عالمت متغیر

Import 
( کاالها و محصوالت HSی )هاتعرفهفصل کد  29ت بخش کشاورزی: مجموع ارزش دالری ارزش ریالی واردا

 دولتی( ریالی شده است.) یرسمکه با نرخ ارز  کشاورزی

GDP ( به میلیون ریال0941تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ) 

P 
بر مقدار واردات محصوالت قیمت واردات محصوالت کشاورزی: حاصل تقسیم ارزش ریالی واردات بخش کشاورزی 

 کشاورزی

                                                                                                                                                                                     
1Arize, Osang, & Slottje 
2 Asteriou, Masatci, & Pılbeam 

3 Aguerre, Fuertes, & Phylaktis 
4 Junttila & Korhonen 
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 یری متغیرگاندازهنام و روش  عالمت متغیر

SD :غیررسمی(آزاد )معیار ماهانه نرخ ارز بازار  انحراف نااطمینانی نرخ ارز آزاد 

Vol  نوسانات نرخ ارز غیررسمی: استخراج نوسانات نرخ ارز غیررسمی توسط مدلEGARCH(1,1) 

REX یررسمیغ نرخ ارز بازارغیررسمی: نرخ معامالتی هر دالر آمریکا در بازار 

 های پژوهشماخذ: یافته

شد که اخیراً  استفاده خواهد ی توضیحی غیرخطیهاوقفهخودرگرسیونی با  در این مطالعه از شکل خاصی از روش

همجمعی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرها را به تصویر  تواندیماین روش  توسعه یافته است. (2100)ن شین و همکاراتوسط 

ز بر نوسانات و نااطمینانی نرخ ارمدت  ادر به بررسی اثرات نامتقارن و غیرخطی بلندمدت و کوتاهبکشد و در نتیجه ق

خود توضیحی با  شکل خاصی از فرمت ،ی توضیحی غیرخطیهاوقفهخودرگرسیونی با است.  واردات بخش کشاورزی

. آوردیممدت بین متغیرها را فراهم  خطی است که امکان بررسی عدم تقارن در روابط بلندمدت و کوتاه ی توزیعیهاوقفه

دارای مشاهدات کم،  یهامدلهمجمعی این است که کارایی آن در  یهاروشنسبت به سایر   NARDL مزیت روش

 .باشند نیز کاربرد دارد زادرونتر است. همچنین این روش برای حالتی که متغیرهای توضیحی مدل البا

مثبت و  یهاتکانه ران،یدر ا و نااطمینانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی نوساناتاثرات نامتقارن  یبا هدف بررس

نوسانات مثبت  یهاتکانه. به عنوان مثال، شودیممورد نظر استخراج  (نااطمینانی نرخ ارز یانوسانات مستقل ) یرهایمتغ یمنف

نوسانات یا نااطمینانی مثبت )اجزاء مثبت  یعمصورت مجموع تج به (2112ن )ویگرنجر و  فیبراساس تعر یا نااطمینانی نرخ ارز

 :شودیممحاسبه  ریو به صورت ز فی( تعرنرخ ارز

(9)  𝑉𝑜𝑙𝑡
+ =  ∑ ∆𝑉𝑜𝑙𝑡

+1396
1371 = 𝑀𝑎𝑥( ∆𝑉𝑜𝑙 .0)   

 

(9) 𝑆𝐷𝑡
+ =  ∑ ∆𝑆𝐷𝑡

+

1396

1371

= 𝑀𝑎𝑥( ∆𝑆𝐷 .0) 

 یمنف یبه صورت مجموع تجمع نوسانات یا نااطمینانی نرخ ارز یمنف یهاهتکان ،(2112ن )ویگرنجر و  فیبراساس تعر

 :شودیممحاسبه  ریو به صورت ز فیتعر ی)اجزاء منف

(1) 𝑉𝑜𝑙𝑡
− =  ∑ ∆𝑉𝑜𝑙𝑡

−1396
1371 = 𝑀𝑎𝑥( ∆𝑉𝑜𝑙 .0)      

 

(6) 𝑆𝐷𝑡
− =  ∑ ∆𝑆𝐷𝑡

−

1396

1371

= 𝑀𝑎𝑥( ∆𝑆𝐷 .0)   

رز( به و منفی متغیر مستقل )نوسانات یا نااطمینانی نرخ امثبت  یهاتکانه یجداساز یا در نظر گرفتن چگونگاکنون ب

 صورت رابطه

 𝑥𝑡 =  𝑥𝑡 + 𝑥𝑡
+ +  𝑥𝑡

 آید.بدست می، NARDL(p,q)، مدل  ARDL(p,q)و وارد کردن آن در یک مدل  ،−

(2) 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡 =  ∑ 𝜑𝑗

𝑝

𝑗=1

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡−𝑗 +  ∑(𝜃𝑗
+𝑋𝑡−𝑗

+ + 𝜃𝑗
−𝑋𝑡−𝑗

− )

𝑞

𝑗=0

+  𝜀𝑡 
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 یهاوقفهضریب  𝜑𝑗و بهینه  یهاوقفهتعداد   qو pبر وادات بخش کشاورزی است و مؤثرر طیفی از متغیرهای گبیان Xکه 

𝜃𝑗متغیر وابسته و 
𝜃𝑗و  +

 جمله اخالل با میانگین صفر و واریانس ثابت است. 𝜀𝑡متغیر وابسته و  یهاوقفهضرایب نامتقارن  −

 پژوهشنتایج 

های ارزی از انحراف معیار تغییرات ماهانه نرخ دالر آمریکا در بازار غیررسمی استفاده شده است. جهت بررسی شوک

به  0940اطمینانی یا ریسک نرخ ارز در سال دهد. نازیر روند تغییرات شوک ارزی )نااطمینانی( را نشان می 0نمودار 

شروع و در  0941واحد رسیده است. البته روند افزایش ریسک ارزی ایجاد شده از سال  2989به میزان  صورت فزآینده

 خاتمه یافته است. 0949سال 
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 1731-69های ه کمک انحراف معیار تغییرات ماهانه طی سالروند نااطمینانی نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد ب .1نمودار 

 پژوهشهای ماخذ: یافته

)غیررسمی(که با کمک روش گارچ نمایی استخراج شده  روند نوسانات نرخ ارز دالر آمریکا در بازار آزاد 2نمودار 

 029رت فزآینده ای به میزان به صو 0942نوسانات نرخ ارز در سال  دهد.یمنشان  0946الی  0920را در طول دوره  است

خاتمه یافته  0949شروع و در سال  0941میلیون واحد رسیده است. البته روند افزایش ریسک ارزی ایجاد شده از سال 

 است.
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 1731-69 هایطی سال EGRACH(1,1)روند نوسانات نرخ ارز دالر آمریکا در بازار آزاد به کمک روش  .2نمودار 

 پژوهشهای ماخذ: یافته

 ARDLدر الگوی  نرخ ارز بر واردات کشاورزی یر نااطمینانیتأثنتایج برآوردی 

 لحاظ از هاداده بررسی ساختار دارد، ضرورت ابتدا آنچه متغیرها، بین بلندمدت تعادلی رابطه و هم انباشتگی تحلیل در

 تحلیلهای و کاذب رگرسیون برآورد از زمانی، رفتار سری نوع از اطمینان با تا است، متغیرها انباشتگی مرتبه تعیین و مانایی

 تا مشخصمانایی متغیرهای استفاده شده در مدل  مرتبه بایستیممدل  تخمین از شود. در نتیجه قبل جلوگیری نادرست

این مطالعه در  تهرف رهای بکاریتغی میستایاه منظور بررسی ب. نیستانباشتگی آنها بیشتر از یک  مرتبه که حاصل شود اطمینان

ای رهیمتغنشان داده شده است  2ق جدول طب آزمونج یاستفاده شده است. نتا(  ADFاز معیار دیکی فولر تعمیم یافته )

و سایر  I(0) شوندیمایستا  یریگتفاضل بار با یک و روند مبدأبا در نظر گرفتن عرض از  واردات و نااطمینانی نرخ ارز

لذا شرط الزم  I(1) اری در سطح ایستا هستندجشامل قیمت، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و درجه بازبودن ت متغیرهای

 وجود دارد.ARDLبرای استفاده از روش 
 ADFوضعیت ایستایی متغیرها بر اساس معیار  .2جدول 

 عالمت متغیر نام متغیر
وقفه بهینه 

(SIC) 

 ADFمقدار آماره 

 در سطح

با یک  ADFمقدار آماره 

 مرتبه تفاضل گیری

-IMPORT 0 491/1- 82/9 واردات   

  -SD 1 46/9 نااطمینانی نرخ ارز آزاد

  -LP 1 10/9 قیمت واردات محصوالت کشاورزی

  -LGDP 1 29/9 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

  -LREX 1 89/9 نرخ ارز بازارغیررسمی

  -LOPEN 1 4/9 درجه بازبودن تجاری کشاورزی

 -VOL 0 01/2- 29/1 نوسانات نرخ ارز

 -60/9 -22/9 %0 مقادیر بحرانی 

 
 

1% 
01% 

19/9- 
2/9- 

49/2- 
6/2- 

 پژوهش هاییافتهمنبع: 
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ی با از الگوی خودتوضیح نرخ ارز بر واردات کشاورزی یر نااطمینانیتأثبه منظور بررسی اثر خطی ، در مرحله بعد

ت. وقفه بهینه براثر معیار آکائیک اصالح شده انتخاب شده است. نتایج برآورد الگوی های گسترده استفاده شده اسوقفه

ARDL  در ذیل آورده شده است. 9در جدول 

نی نااطمینادهد های ارزی و واردات در بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی نشان میبررسی رابطه میان نااطمینانی

 ،بدین معنا که در شرایط پرریسک بازار ارز ؛ردات بخش کشاورزی داشته استاثر معنادار منفی بر وا نرخ ارز غیررسمی

ش قوی( بر ارزو  مثبت )یر معنادار و تأثنرخ ارز آزاد  میزان شود. همچنینیمکاهش واردات محصوالت کشاورزی  موجب

 د.معنادار و مثبت دار یرتأثنیز  واردات بخش کشاورزی دارد و تولید ناخالص داخلی و قیمت و درجه بازبودن تجاری 
 (ARDL) ی توضیحی خطیهاوقفهمدل خودرگرسیونی با  نرخ ارز بر واردات کشاورزی یر نااطمینانیتأثنتایج الگوی . 7جدول 

Selected Model: ARDL (1, 0, 0, 0, 0, 0) 

 احتمال tآماره  خطای معیار ضریب عالمت متغیر نام متغیر
 LIMPORT(-1) 198/1 181/1 162/1 128/1 واردات با یک وقفه زمانی

 SD 12/8- 09/9 160/2- 1042/1 نااطمینانی نرخ ارز آزاد

 LP 892/1 049/1 909/9 111/1 قیمت واردات محصوالت کشاورزی
 LGDP 299/0 992/1 282/2 102/1 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 LREX 014/0 096/1 491/2 111/1 نرخ ارز بازارغیررسمی

 LOPEN 881/1 098/1 469/1 111/1 ه بازبودن تجاری کشاورزیدرج

 C 114/08- 092/6 491/2- 118/1 عرض از مبداء

    آماره )آزمون( اف ضریب تعیین تعدیل شده 

 
484/1 

912/924 
(111/1) 

   

 ی است.معناداراعداد داخل پرانتز نشان دهنده سطح 

 پژوهشهای ماخذ: یافته

 NARDLدر الگوی  نرخ ارز بر واردات کشاورزی نااطمینانی یرتأثنتایج برآوردی 

بازار آزاد و نااطمینانی آن بر واردات در بخش کشاورزی از الگوی  با نرخ به منظور بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز

( AICمعیار آکائیک ) توسط( استفاده شده است. وقفه بهینه NARDLهای گسترده غیر خطی )خودتوضیحی با وقفه

 آورده شده است. 9ح شده انتخاب شده است. نتایج برآورد الگوی در جدول اصال

استفاده شده است، نتایج این  LMبرای بررسی خودهمبستگی پیاپی بین جمالت خطا آزمون ضرایب الگرانژ و آماره 

ی مشکل خود ایشود و الگوی نهینمدهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی پیاپی رد یمآزمون نیز نشان 

( استفاده شده BPGگادفری )-پاگان-همبستگی پیاپی ندارد. جهت بررسی پدیده واریانس ناهمسانی از آزمون بروش

دهد که برای الگوی نهایی، فرضیه صفر مبنی بر واریانس همسانی، رد نشده و بنابراین یماست. نتایج این آزمون نیز نشان 

 الگو مشکل واریانس ناهمسانی ندارد.

 جدول ضرایب در اساس بر ایران و نااطمینانی نرخ ارز، کشاورزی بخش واردات رابطه برآورد از آمده به دست نتایج

 منفی() یو نااطمینانی کاهش یر معنادار و منفیتأثمثبت( ارزی ) یشیافزانااطمینانی  نتایج، براساس. است شده منعکس 9

ش کشاورزی دارد. بدین معنا در شرایط پرریسک بازار ارز باعث کاهش بر ارزش واردات بخ مثبت معنادار و یرتأثارزی 
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یر معنادار و مثبت بر ارزش واردات بخش تأث( غیررسمیشود. نرخ ارز بازار آزاد )یواردات محصوالت کشاورزی م

 ت دارد.مثب یر معنادار وتأثکشاورزی دارد. متوسط قیمت وارداتی و آزادسازی تجاری )درجه بازبودن تجاری کشاورزی( 
 (NARDL)خطی ی توضیحی غیرهاوقفهنرخ ارز بر واردات کشاورزی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با نااطمینانی  یرتأثنتایج الگوی . 0جدول 

Selected Model: NARDL (2, 1, 1, 1, 0, 0, 0) 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب عالمت متغیر نام متغیر

 LIMPORT(-1) 924/1- 091/1 191/2- 128/1 قفه زمانیواردات با یک و

 LIMPORT(-2) 219/1- 124/1 149/2- 121/1 واردات با دو وقفه زمانی
 SD_POS 1119/1- 49/6 426/9- 111/1 شوک مثبت نااطمینانی نرخ ارز آزاد

شوک مثبت نااطمینانی نرخ ارز آزاد با یک 
 وقفه زمانی

SD_POS(-1) 1111/1 1110/1 096/9 114/1 

 SD_NEG 1111/1 1110/1 298/2 104/1 شوک منفی نااطمینانی نرخ ارز آزاد

شوک منفی نااطمینانی نرخ ارز آزاد با یک 
 وقفه زمانی

SD_NEG(-1) 1110/1- 64/9 190/9- 111/1 

 LP 019/0 069/1 189/2 111/1 قیمت واردات محصوالت کشاورزی
قیمت واردات محصوالت کشاورزی با یک 

 وقفه زمانی
LP(-1) 968/1 211/1 621/2 199/1 

 LGDP 941/0- 022/0 922/0- 202/1 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 LREX 681/1 242/1 241/2 192/1 نرخ ارز بازارغیررسمی

 LOPEN 222/1 029/1 282/6 1110/1 درجه بازبودن تجاری کشاورزی

 C 691/90 986/02 821/0 1460/1 مبدأعرض از 

 Trend 264/1 161/1 096/9 1106/1 روند زمانی

 باگان -آزمون بروش خودهمبستگی سریالی زمونآ )آزمون( افآماره ضریب تعیین تعدیل شده 

 441/1 
199/909 

(111/1) 

614/0 

)212/1( 

018/0 
)996/1( 

 ی است.معناداراعداد داخل پرانتز نشان دهنده سطح 

 پژوهشهای ماخذ: یافته

با بزرگی یکسان( نااطمینانی نرخ ارز در بلندمدت با ) یمنفی مثبت و هاشوکآزمون تقارن  1ه در جدول در ادام

، ی مثبت و منفی در کوتاه مدت یا بلندمدت استهاشوکاستفاده از آزمون استاندارد والد که با فرضیه صفر عدم تقارن 

یا بلندمدت  مدتدر کوتاه) یمنفی مثبت یا هاشوکمعنا است  به این ،در این آزمون اگر فرضیه صفر رد شود .شودیمانجام 

تقارن بر ارزش واردات بخش کشاورزی را نتیجه گرفت. در نتیجه منااثرات پویای  ،یا هر دو( ناشی از نااطمینانی نرخ ارز

 .ن استرزی نامتقارا یهاشوکی مثبت و منفی رد و بنابراین اثر هاشوکدهد که فرضیه تقارن میان یمآزمون والد نشان 
 ی مثبت و منفی نااطمینانی نرخ ارزهاشوکنتایج آزمون تقارن/عدم تقارن  .0جدول 

 احتمال درجه آزادی مقدار آماره آزمون

 1194/1 00 -116/9 آماره تی استودنت

 1194/1 (0، 00) 249/02 آماره)آزمون( اف 

 1111/1 0 249/02 آماره)آزمون( کای دو

 های مثبت و منفی وجود ندارد(د تقارن )تفاوتی میان شوکفرضیه صفر: وجو

 پژوهشهای ماخذ: یافته
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 ،تاثیرات مثبت گویای دهد. نتایجیماثر بلندمدت تغییرات نااطمینانی ارز را بر واردات بخش کشاورزی نشان  6جدول 

 این بدین معناست که .تاس ایران واردات بخش کشاورزی بر ارز نرخ ی مثبت و منفی نااطمینانیهاشوکشاخص 

 بخش تجاری تراز دادن افزایشی واردات وخامت قرار تأثیر تحت با ارز، نرخ نااطمینانی افزایش و کاهشی یهانوسان

نااطمینانی ارزی  ()منفی یکاهشی هاشوکداشت. تغییرات  خواهد دنبال به را ی ارزیهاشوکدر جریان  ایران کشاورزی

 اشته است.داری بر واردات بخش کشاورزی دنیز اثر منفی معنی (مثبتافزایشی )اطمینانی ارزی نیز اثر مثبت و تغییرات نا

 یک این به این معنا است که در بلندمدت است، معنادار و - 941/0 مدل برابر داخلی ناخالص تولید لگاریتم ضریب

 درصد 941/0 یزانمکشاورزی به  منجر به کاهش ارزش واردات بخش ایران، داخلی ناخالص درآمد در یشاافز درصد

مرتبط با  هانهادهدارد چون واردات بخش کشاورزی از اغلب از نوع  همخوانی اقتصادی هاییتئور با نتیجه شود. اینیم

 روغنی یهادانهبرنج، واردات )مانند محصوالت اساسی همچون گندم،  جایگزینی است و راهبرد کشاورزی بخش تولید

و روی خواهد داد کشاورزی  واردات کاهش و تولید داخلی افزایش با نتیجه شود کهیمموضوع  منجر به این ...( و

 شود.یمکشاورزی وارداتی حاصل  ینهادهاوابستگی به 
 (NARDLالگوی ) یکشاورزیر بلندمدت میان نااطمینانی نامتقارن ارزی و واردات بخش تأثنتایج بررسی  .1جدول 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد بضری عالمت متغیر نشان متغیر

 C 691/90 986/02 821/0 146/1 عرض از مبداء

 TREND 268/1 161/1 096/9 110/1 روند زمانی

 LIMPORT(-1) 199/0- 061/1 149/4- 110/1 واردات با یک وقفه زمانی

 SD_POS(-1) 1112/1 1110/1 200/0 0010/1 شوک مثبت نااطمینانی نرخ ارز با یک وقفه زمانی

 SD_NEG(-1) 1119/1 1110/1 068/2 119/1 شوک مثبت نااطمینانی نرخ ارز با یک وقفه زمانی

 LP(-1) 620/0 266/1 141/6 121/1 قیمت واردات محصوالت کشاورزی با یک وقفه زمانی

 D(LIMPORT(-1)) 219/1 124/1 149/2 110/1 تغییرات واردات با یک وقفه زمانی

 D(SD_POS) 1119/1- 11-49/6 426/9- 104/1 نااطمینانی نرخ ارز تغییرات شوک مثبت

 D(SD_NEG) 1111/1 1112/1 298/2 110/1 تغییرات شوک منفی نااطمینانی نرخ ارز

 D(LP) 019/0 069/1 189/2 200/1 تغییرات قیمت واردات محصوالت کشاورزی

 LGDP 941/0- 022/1 922/0- 192/1 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 LREX 681/1 246/1 241/2 111/1 نرخ ارز بازارغیررسمی

 LOPEN 228/1 029/1 282/6 111/1 درجه بازبودن تجاری کشاورزی

 پژوهشهای ماخذ: یافته

درصد  یک روی این از .است معنادار آماری لحاظ از و گردیده برآورد 624/1نرخ ارز بازار آزاد )غیررسمی(  کشش

ی انگیزه  دهندهشود. این موضوع نشان یمدرصدی واردات  68/1 آزاد )غیررسمی( منجر به افزایش نرخ ارز در بازار

 واردات بیشتر است. برای ی ترجیحی دولتی(هانرخبازرگانان برای واردات محصوالت کشاورزی )با 

 فراهم را خطا تصحیح یهامدل از استفاده امکان ،اقتصادی متغیرهای از یامجموعه بین هم انباشتگی رابطه وجود

 این بر است. شده گزارش 2 جدول در بخش کشاورزی واردت الگوی برای خطا تصحیح الگوی برآورد نتایج سازد.یم

اما مقدار ضریب  است داریمعن آماری لحاظ از و منفی اثری ،ارز نرخ نااطمینانی به شوک مثبت مربوط ضریب اساس
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 کشاورزی بخش موجب کاهش واردات ارز نرخ نوسان، مدتکوتاه در گربه عبارت دی برآوردی بسیار کوچک است.

)آزمون تصحیح  ECMضریب  .است آنها بلندمدت اثر نیز همانند واردات بر متغیرها سایر کوتاه مدت اثر. گرددیم

 -82/1 که دهدیمکوتاه مدت به سوی روند تعادلی بلندمدت را نشان  در شده وارد یهاشوک تعدیل چگونگی کهخطا(

به سوی مقادیر تعادلی  مدتکوتاهی وارده در هاشوکدرصد  82هر سال  که . این بدین معناستاست شده برآورد

 تعادلی سوی مقادیر به الگو در آمده به وجود نوسان تا کشدیم طول دوره دو از کمتر شود. همچنینیمبلندمدت تعدیل 

 شود. نزدیک بلندمدت
 ECMی کوتاه مدت در بلندمدت الگوی هاتعادلکوتاه مدت نااطمینانی های ارزی و تعدیل عدم یر تأثنتایج بررسی . 3جدول 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب عالمت متغیر نام متغیر

 D(SD_POS) 16-11/8- 11-69/9 291/1- 802/1 تغییرات شوک منفی نرخ ارز

 LGDP 922/1- 111/1 942/6- 110/1 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 LREX 289/0 068/1 621/01 110/1 نرخ ارز بازارغیررسمی

 LOPEN 486/1 012/1 644/4 110/1 درجه بازبودن تجاری کشاورزی

 CointEq(-1)* 821/1- 126/1 121/00- 110/1 آزمون تصحیح خطا

 پژوهشهای ماخذ: یافته

 ARDLدر الگوی  ینرخ ارز بر واردات کشاورز یر نوساناتتأثنتایج برآوردی 

( طی دوره مورد 8 ی ارزی و واردات در بخش کشاورزی در الگوی خطی )جدولهانوساناتبررسی رابطه میان 

دهد که وقفه یک دوره گذشته نوسانات نرخ ارز اثر معنادار مثبتی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. بررسی نشان می

شود. یمباعث کاهش واردات محصوالت کشاورزی ، بازار ارز رتالطمپو  این بدین معنا است که در شرایط پرریسک

یر معنادار و مثبت بر ارزش واردات بخش کشاورزی دارد و تولید ناخالص داخلی و تأث )غیررسمی( همچنین نرخ ارز آزاد

 یر معنادار و مثبت دارد.تأثقیمت و درجه بازبودن تجاری 

 درصد یک این به این معنا است که در بلندمدت و است معنادار و 410/0ایران  داخلی ناخالص تولید لگاریتم ضریب

شود. یم درصد 410/0 یزانممنجر به کاهش ارزش واردات بخش کشاورزی به  ایران، داخلی ناخالص درآمد در یشاافز

 د نیاز برای تولیداتمور هانهادهواردات بخش کشاورزی از اغلب از نوع . دارد همخوانی اقتصادی هایتئوری با نتیجه این

منجر به  و...( روغنی یهادانهبرنج، واردات )مانند محصوالت اساسی همچون گندم،  جایگزینی است و راهبرد کشاورزی

و وابستگی به محصوالت تجربه خواهد شد کشاورزی  واردات کاهش و تولید داخلی افزایش با شود کهیماین موضوع 

 شود.یمکشاورزی وارداتی حاصل 

درصد  یکافزاییش  روی این از .است معنادار آماری لحاظ از و گردیده برآورد 412/1ارز بازار آزاد  نرخ شکش

 یاهبنگاهو انگیزه بازرگانان  دهندهشود. این موضوع نشان یمدرصدی واردات  40/1 نرخ ارز در بازار آزاد منجر به افزایش

 دولتی بیشتر است. ارز ترجیحی یهانرخواردات محصوالت کشاورزی با واردکننده به 
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 (ARDLالگوی )یر نوسانات نرخ ارز بر واردات کشاورزی با استفاده از مدل خودرگرسیونی خطی تأثنتایج بررسی  .8جدول 

Selected Model: ARDL (1, 1, 0, 0, 0, 0) 

 احتمال tآماره  خطای معیار ضریب عالمت متغیر نام متغیر
 LIMPORT(-1) 190/1 144/1 906/1 216/1 یواردات با یک وقفه زمان

 VOL 14-61/0- 14-11/2 612/1- 104/1 نوسانات نرخ ارز آزاد

 VOL(-1) 14-09/9 14-99/2 269/0 146/1 نوسانات نرخ ارز آزاد با یک وقفه زمانی
 LP 206/1 201/1 912/9 119/1 قیمت واردات محصوالت کشاورزی

 LGDP 412/0 149/1 289/9 119/1 تتولید ناخالص داخلی به قیمت ثاب
 LREX 412/1 089/1 426/9 1110/1 نرخ ارز بازارغیررسمی

 LOPEN 241/1 064/1 618/9 1112/1 درجه بازبودن تجاری کشاورزی
 C 248/26- 401/2 986/9- 119/1 عرض از مبداء

 
 )آزمون( افآماره ضریب تعیین تعدیل شده

خطای  آزمون
تصریح معادله 

 رمزی رگرسیون

 زمونآ

خودهمبستگی 
 سریالی

آزمون 
 -بروش
 باگان

 
482/1 

611/266 
(111/1) 

162/1 
410/1 

049/1 

)826/1) 

060/2 
)142/1( 

 های پژوهشماخذ: یافته

 NARDLدر الگوی  نرخ ارز بر واردات کشاورزی یر نوساناتتأثنتایج 

وی از الگ ،انات آن بر واردات بخش کشاورزیو نوس ) غیررسمی(به منظور بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز بازار آزاد

( اصالح AIC( استفاده شده است. وقفه بهینه براثر معیار آکائیک )NARDLیرخطی )غهای گسترده خودتوضیحی با وقفه

 شده انتخاب شده است.

یج این استفاده شده است، نتا LMبرای بررسی خودهمبستگی پیاپی بین جمالت خطا آزمون ضرایب الگرانژ و آماره 

کل خود شود و الگوی نهایی مشینممبنی بر عدم وجود خودهمبستگی پیاپی رد  ،دهد که فرضیه صفریمآزمون نیز نشان 

( استفاده شده BPGگادفری )-پاگان-از آزمون بروش ،همبستگی پیاپی ندارد. جهت بررسی پدیده واریانس ناهمسانی

الگوی نهایی، فرضیه صفر مبنی بر واریانس همسانی، رد نشده و بنابراین دهد که برای یماست. نتایج این آزمون نیز نشان 

 الگو مشکل واریانس ناهمسانی ندارد.

 جدول ضرایب در اساس بر ایران و نوسانات نرخ ارز، کشاورزی بخش واردات رابطه برآورد از آمده به دست نتایج

یر و معنادار بر تأثبرآوردی مثبت و منفی  ماری شوکآ لحاظ از نوسانات نرخ ارز نتایج اساس بر. است شده منعکس 4

یر معنادار و مثبت بر ارزش واردات بخش کشاورزی تأثارزش واردات بخش کشاورزی ندارد. نرخ ارز بازار آزاد )واقعی( 

 یر معنادار و مثبت دارد.تأثدارد. متوسط قیمت وارداتی و آزادسازی تجاری )درجه بازبودن تجاری کشاورزی( 
 EGARCH(1,1)و  (NARDL)ی توضیحی غیرخطی هاوقفهنرخ ارز بر واردات کشاورزی با استفاده از مدل خودرگرسیونی با  نوسانات یرتأثنتایج الگوی . 6 جدول

Selected Model: NARDL (2, 1, 1, 1) 

 احتمال tآماره  خطای معیار ضریب عالمت متغیر نام متغیر
 LIMPORT(-1) 109/1- 009/1 029/1- 419/1 واردات با یک وقفه زمانی

 VOL_POS 14-98/2 14-14/9 661/1 106/1 شوک مثبت نوسانات نرخ ارز آزاد

 VOL_NEG 14-04/6- 14-16/9 129/0- 098/1 شوک منفی نوسانات نرخ ارز آزاد

شوک منفی نوسانات نرخ ارز آزاد با یک 
 وقفه زمانی

VOL_NEG(-1) 14-88/1 14-68/9 148/0 090/1 
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 احتمال tآماره  خطای معیار ضریب عالمت متغیر نام متغیر
 LP 292/1 222/1 992/9 111/1 مت واردات محصوالت کشاورزیقی

 LGDP 994/2 264/1 089/9 116/1 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 LREX 206/1 241/1 964/9 126/1 نرخ ارز بازارغیررسمی

 LOPEN 229/1 084/1 821/9 112/1 درجه بازبودن تجاری کشاورزی

 C 918/92 122/4 989/9- 119/1 مبدأعرض از 

 ضریب تعیین تعدیل شده 
)آزمون( آماره

 اف

خطای  آزمون
تصریح معادله 
 رگرسیون رمزی

 زمونآ

خودهمبستگی 
 سریالی

 -آزمون بروش
 گادفری-باگان

 486/1 
602/216 

(111/1) 

689/1 
929/1 

282/1 

)214/1) 

161/0 
)206/1( 

 ی است.معناداراعداد داخل پرانتز نشان دهنده سطح 

 پژوهشهای تهماخذ: یاف

با بزرگی یکسان( نااطمینانی نرخ ارز در بلندمدت با ) یمنفی مثبت و هاشوکآزمون تقارن  01در ادامه در جدول 

، ی مثبت و منفی در کوتاه مدت یا بلندمدت استهاشوکاستفاده از آزمون استاندارد والد که با فرضیه صفر عدم تقارن 

ا بلندمدت در کوتاه مدت ی) یمنفی مثبت یا هاشوکیه صفر رد شود به این معنا است در این آزمون اگر فرض .شودیمانجام 

یا هر دو( ناشی از نوسانات نرخ ارز نشانگر اثرات پویای عدم تقارن نرخ ارز بر ارزش واردات بخش کشاورزی را نتیجه 

های ر شوکمنفی پذیرفته و بنابراین اثی مثبت و هاشوکدهد که فرضیه تقارن میان یمگرفت. در نتیجه آزمون والد نشان 

 شود.یمارزی متقارن است. در نتیجه در ادامه بر روی الگوی خطی نوسانات نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی تمرکز 
 ی مثبت و منفی نوسانات نرخ ارزهاشوکنتایج آزمون تقارن/عدم تقارن . 11جدول 

 احتمال درجه آزادی مقدار آماره آزمون
 1881/1 01 822/0 تی استودنتآماره 

 1881/1 (01/0) 908/9 )آزمون( اف آماره

 1681/1 0 908/9 )آزمون( کای دو آماره

 های مثبت و منفی وجود ندارد(فرضیه صفر: وجود تقارن )تفاوتی میان شوک

 پژوهشهای ماخذ: یافته

این  ٔ هندهددهد. نتایج نشان یمورزی نشان یر بلندمدت تغییرات نوسانات نرخ ارز بر واردات بخش کشاتأث 00جدول 

به  .موضوع است که در بلندمدت نیز شوک مثبت نوسانات ارزی اثر معناداری بر واردات بخش کشاورزی نداشته است

داخلی،  رود. همچنین تولید ناخالصیمیر نوسانات نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی در بلندمدت از بین تأثعبارت دیگر 

 واردات بخش کشاورزی دارد. یر مثبت و معنادار برتأثبازار غیررسمی و درجه بازبودن تجاری کشاورزی نرخ ارز 
 (ARDLالگوی ) یکشاورزیر بلندمدت میان نوسانات نمتقارن ارزی و واردات بخش تأثنتایج بررسی  .11جدول 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب عالمت متغیر نشان متغیر

 C 248/26- 401/2 981/9- 119/1 اءعرض از مبد

 LIMPORT(-1) 468/1- 144/1 240/4- 110/1 واردات با یک وقفه زمانی

 VOL(-1) 14-94/2 14-46/2 894/1 909/1 نوسانات نرخ ارز با یک وقفه زمانی

 LP 201/1 201/1 912/9 119/1 قیمت واردات محصوالت کشاورزی

 D(VOL) 14-61/0- 14-11/2 612/1- 104/1 یمتغییرات نوسانات نرخ ارز بازارغیررس
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 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب عالمت متغیر نشان متغیر

 LGDP 410/0 149/1 289/9 119/1 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 LREX 412/1 089/1 426/9 111/1 نرخ ارز بازارغیررسمی

 LOPEN 241/1 064/1 918/9 111/1 درجه بازبودن تجاری کشاورزی

 پژوهشهای ماخذ: یافته

ضریب  .است شده گزارش 02 جدول در بخش کشاورزی واردت الگوی برای خطا یحتصح الگوی برآورد نتایج

ECM 42/1دهد برابر یمبه سوی روند تعادلی بلندمدت را نشان  مدتکوتاه در وارده یهاشوک تعدیل چگونگی که- 

شود. یمتعدیل ی وارده در کوتاه مدت به سوی مقادیر تعادلی بلندمدت هاشوکدرصد  42 ،هر سال .است شده برآورد

 شود. نزدیک بلندمدت تعادلی سوی مقادیر به الگو در آمده به وجود نوسان تا کشدیم طول دوره دو از کمتر همچنین
 ECMی کوتاه مدت در بلندمدت الگوی هاتعادلی ارزی و تعدیل عدم هانوساناتیر کوتاه مدت تأثنتایج بررسی . 12جدول 

 احتمال tآماره  استاندارد خطای ضریب عالمت متغیر نام متغیر

 D(VOL) 14-61/0 14-21/0 462/1- 992/1 تغییرات نوسانات نرخ ارز بازارغیررسمی

 LGDP 410/0 999/1 914/9 119/1 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 LREX 412/1 021/1 292/2 110/1 نرخ ارز بازارغیررسمی

 LOPEN 241/1 021/1 292/6 110/1 درجه بازبودن تجاری کشاورزی

 CointEq(-1)* 464/1- 149/1 926/01- 110/1 آزمون تصحیح خطا

 پژوهشهای ماخذ: یافته

 هاو پیشنهاد گیرییجهنت

از  بعد بر این، عالوه شودیم قلمداد ها سیاستگذاری در اقتصادی مهم و کلیدی متغیر یک عنوان به همواره ارز نرخ

 نرخ نااطمینانی و نوسانات چه دولتی و بازار آزاد(،) یخارجگذاری ارزهای یمتقی هانظامو  ارز نرخ ناگهانی تغییرات

پیشینه پژوهش، در خصوص ارتباط بین نرخ ارز شود. یم واقع محققین مورد توجه خارجی نیز تجارت بر اثرات آن و ارز

 نرخ و نوسانات نااطمینانی اثر پژوهش، ایناما  گیردیمو واردات کشاورزی، به بررسی خطی و متقارن بین آنها را در نظر 

در الگوی خطی و غیرخطی ) متقارن و غیرمتقارن( از  0920-0946در دوره زمانی  ایران کشاورزی بخش واردات بر ارز

 از اطمینان و آزمون انجام از پس .است شده بررسی .پردازدیمگسترده  یهاوقفهطریق روش خودرگرسیونی غیرخطی با 

نااطمینانی ارزی از و  EGARCH(1,1) رابطه، نوسانات ارزی از طریق نوسانات و نااطمنیانی نرخ ارز اثر بودن نامتقارن

 NARDLالگوی  از استفاده با کشاورزی اثر آن بر واردات بخش ، وواریانس شرطی تغییرات نرخ ارز استخراجطریق 

 .گردید برآورد

رز فی نوسانات و نااطمینانی نرخ امثبت و من یهاشوکان یتقارن م الد که برای آزمون وجودآماره و جینتا با توجه به

اثر نااطمینانی است. الگوی برتر  NARDL و لذا روشاست نامتقارن  نااطمینانی ارزی یهاشوکثار آ ،شودیماستفاده 

های ین شوکاثر منفی بر واردات بخش داشته است. همچنآن، های مثبت )افزایشی( ارزی ارزی نامتقارن بوده و شوک

های مثبت های منفی کمتر از شوکشوک ریتأثکاهشی( نرخ ارز، اثر مثبتی بر واردات بخش داشته است. میزان ) یمنف

 بوده است.
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ت )افزایشی( نااطمینانی مثب، میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزینتایج تحقیق نشان داد در رفتار غیرخطی 

بخش کشاورزی دارد ولی نااطمینانی منفی )کاهشی( اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی  ارز اثر کاهشی بر واردات

اورزی ی بخش کشاواسطهی و انهاده عمدتاًیر مثبتی بر واردت تأثداشته است. این درحالی است نرخ ارز بازار آزاد نیز 

میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات در  .است متأثردارد که این خود رویکرد حمایتی دولت از واردات بخش کشاورزی 

ی وجود دارد. همزمان، سرعت تعدیل اثرات داریمعناثر منفی و بلندمدت رابطه مثبت و  مدتکوتاهبخش کشاورزی، در 

. به عبارت شودیمی کوتاه مدت در یک دوره زمانی به تعدیل هاتعادلدرصد عدم  82 در بلندمدت باال بوده و مدتکوتاه

مثبت بر  ریتأثنرخ ارز بازار آزاد نیز  .سازدیمآشکار  0948، آثار منفی خود را در سال 0942ر شوک ارزی سال دیگر اث

 واردات در بخش کشاورزی داشته است.

ن اثر نوسانات ارزی بر واردات متقار دهدیمنتایج تحقیق در الگوسازی اثر نوسانات ارزی بر واردات کشاورزی نشان 

رزی با یک دوره وقفه اثر مثبت و ضعیفی بر واردات بخش داشته است. در بلند مدت نیز شوک مثبت بوده و نوسانات ا

در  کوتاه مدت در بلندمدت یهاعدم تعادل %46 نوسانات ارزی اثر معناداری بر واردات بخش کشاورزی نداشته است.

توجه به سرعت باالی تعدیل، در صورت با  .شودیتعدیل م نوسانات نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی ریتأثالگوی 

مثبت  معنادار و ریتأثنرخ ارز بازار آزاد  .شودیمهای مثبت ارزی، اثرات منفی آن پس از یک دوره تعدیل مدیریت شوک

ر واردات ب معنادار و مثبت ریتأثتولید ناخالص داخلی و قیمت و آزادسازی تجاری  بر ارزش واردات بخش کشاورزی دارد.

 با افزایش نرخ ارز، واردات زیرزمینی از راه کاهش سودباشد که  تواندیمین موضوع به دلیل . اورزی داردبخش کشا

رجیحی ارز با نرخ ت ینتأم. همچنین تضمین دولت برای یابدیمافزایش واردات از راه مبادی رسمی و  یابدیمقاچاق کاهش 

ریسک ناشی از  ،کاالیی قرار دارند 0گروه کشاورزی که در  تولید یهانهاده( برای کاالهای اساسی و ریالی 92111)

نده واردکن یهابنگاهو سود ناشی از واردات کشاورزی برای  دهدیمتجارت به دلیل افزایش نرخ ارز را در واردات کاهش 

صرفه  یت و، مزاندوابسته. از سویی دیگر تولیدات کشاورزی که شدت به واردات نهاده یابدیمو بازرگانان افزایش 

 د.کشاورزی خواهد ش ینهادها. این نیز خود عاملی برای افزایش تقاضا برای واردات کنندیماقتصادی صادراتی پیدا 

دهد که نوسانات ارز دوره جاری اثر یمبررسی ارتباط خطی میان نوسانات نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان 

ره گذشته آن اثر مثبت و معنادار و ضعیفی بر واردات بخش کشاورزی معنادار بر واردات بخش کشاورزی ندارد ولی دو

دارد. با بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت این دو متغیر رابطه معناداری مشاهده نشد. این درحالی است کماکان نرخ 

ر مطالعات بیشت اثر نرخ ارز با اما این مطالعه در مورد دهد.یمیر مثبتی بر واردت از خود نشان تأثارز واقعی بازار آزاد نیز 

 .کندیمو نتایج آنها را تأیید  استداخلی و خارجی صورت گرفته همسو 

 .استارائه نماید به شرح زیر  تواندیمکه نتایج این پژوهش  یشنهادها و راهکارهاپ

خش بواردات ش افزایش در ارز، کاهش ارزش پول ملی )افزایش نرخ ارز( باعث و پرریسک ارزی ثباتیبدر شرایط 

که این خود مدیریت در مصارف ارزی واردات کشاورزی در راستای وظایف حاکمیتی دولت را  شودیمکشاورزی 

 .شودیممتذکر 
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واردات بخش کشاورزی بیش از اینکه به نااطمینانی و پرریسک نرخ ارز واکنش و حساسیت نشان دهد، به میزان نرخ 

های مثبت ارزی، اثرات منفی این سرعت باالی تعدیل، در صورت مدیریت شوک و دهدیمارز بازار آزاد واکنش نشان 

. عالوه بر این، شرایط پرریسک ارزی باعث افزایش انگیزه و رقابت در واردات بخش شودیمآن پس از یک دوره تعدیل 

 است. این موضوع کنندهدییتأکشاورزی را فراهم نموده و حساسیت باالی واردات بخش کشاورزی به نرخ ارز بازار آزاد 

نحوه انتخاب الگوی رفتاری نرخ ارز )خطی و غیرخطی/ متقارن یا نامتقارن( و انتخاب نرخ ارز بازار آزاد به جای نرخ 

 .و تاثیرگذار است مؤثرنرخ ارز بر واردات  ریتأثارز دولتی و رسمی در تحلیل 

، با تدوین  اوالًه ک شودیم، همین اساس پیشنهاد استر زیاد و نوسانات در اقتصاد ایران بسیاتغییرات  با توجه به اینکه 

 شودا ارز فراهم ه تثبیت نرخ ارز و افزایش تجارت، زمینه کنترل و تعدیل نااطمینانیمینه و راهکارها مناسب در ز هایاستس

 ترازتجاری باشیم.د ورات و بهبد، صاداین راه شاهد افزایش تولی زا تا

در  نگذارایاستسشدن دولت و مقید  یارز هایاستسشفاف کردن ، پوشش ریسک نرخ ارزاستفاده از ابزارهایی 

 هاییاستساست و پس از اجرای واردات  مدیریتاز راهکارها مناسب در جهت  تواندیمنوسانات نرخ ارز،  کاهش جهت

دی و کاهش ریسک فضای تولیی برا هاییاستسو  گذار بر واردات توجه یرتأثتعدیل نرخ ارز در بازار به رفتار عوامل 

 .در دستور کار قرارگیرد تجاری

 تقدیر و تشکر

، اقتصاد ریزیهای برنامهسسه پژوهشؤاز طرح پژوهشی تحت همین عنوان در م نظر به اینکه مقاله پیشرو برگرفته

 .شودمیسسه تقدیر و قدرانی ؤم ین وسیله از مسئولین محترمدلذا ب ؛کشاورزی و توسعه روستایی بوده است

 منابع

ی مطالعات اقتصادی کاربرد .)رویکرد غیرخطی( رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران تحت شرایط نااطمینانی(. 0948)مهدوی، ابوالقاسم  و بیگی، هانا ابوالحسن

 .0-02(، 92)8 ،ایران

 مالی و هاییاستفصلنامه س .بر تجارت ایران با شش کشور اصلی اثر نوسانات نرخ ارز(. 0948)سیده فاطمه  ،معافی و آرش ،نائب یزدی ؛رضا ،فسری بادیا

 .2-21(، 21)2، یاقتصاد

-088(، 09)9، پژوهشنامه اقتصادی. انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران .(0989ریحانه ) ،گسگری و حمیدرضا ،حالفی ؛علیرضا ،اقبالی

062. 

رهیافت  نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران تأثیر (.0942) فالحی، محمدعلی وعلیپور، محمدرضا  مدطاهر؛ لطفالیاسپور، بهنام؛ احمدی شادمهری، مح

 .212-211(، 22)88 ،پژوهشنامه بازرگانی .الگوی تالطم تصادفی نامتقارن

-M نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی )کاربرد الگویهمبستگی پویای نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با . (0911) حمید ،لعل خضری و ملیحه ،آشنا

GARRCH  رهیافت .(DCC 091-062، (92)01 ،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. 

 .14-22(، 2)9 ،و اقتصاد پول فصلنامه ر.کشو اقتصادی هایفعالیت بر ارز نرخ نوسانات تأثیر. (0984) محسن سیاح،اکبر و توکلی،

پژوهشی تحقیقات -فصلنامه علمی ن، ایرا بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصوالت کشاورزی در .(0949) حسین ،مهرابی بشرآبادیو  فهیمه ،زمانی

 .09-28(، 22) 6 ،یاقتصاد کشاورز

بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر  بینی وپیش .(0944) رحمان ،عرفانی مقدم و درنا ،جهانگیرپور ؛احمد ،فتاحی اردکانی ؛یداهلل ،بستان ؛سیما ،شافعی

 .021-011، (92)02، یپژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورز-فصلنامه علمی  .واردات بخش کشاورزی ایران
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 .024-040(، 2)91، اقتصاد و توسعه کشاورزی. مدیریت ریسک واردات ذرت دامی ایران .(0911عفت ) ،قربانیان و فاطمه ،فتحی

، (19)09، اقتصاد مالی  NARDL.های نرخ ارز بر توزیع درآمد در ایران: رویکردتأثیر نامتقارن تکانه .(0944احمد ) ،عفری صمیمیج و حمید ،لعل خضری

69-91. 

قیقات پژوهشی تح-فصلنامه علمی . ایرانتأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در  .(0941ابراهیم ) ،جاودانو  حسین ،مهرابی بشرآبادی

 .22-96(، 4)9، اقتصاد کشاورزی
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