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  چكيده

نرخ ارز نشان دهنده قدرت پول داخل به پول كشوري خارجي است كه از عوامل تاثير گذار بر تجارت مي باشد،  

برنج از كاالهاي اساسي مي باشد كه حضور آن بر . كند خودنمايي مي محصوالت كشاورزي نيز اين اثرگذاري در تجارت

با توجه به اين مسئله، هدف از اين پژوهش بررسي اثرگذاري نوسانات نرخ ارز بر . سر سفره ايراني عادت شده است

نوسانات نرخ ارز  GARCH 1ورد اهداف مطالعه، به روش براي برآ. باشد توليد و تجارت اين محصول استراتژيك مي

نتايج حاكي از اين است كه نوسانات نرخ ارز بر توليد برنج اثر . دش مدل سازي  1340-1390ي  طي دورهواقعي 

  .دشو گذارد كه به مرور زمان تعديل نمي داري از نظر آماري مي داري ندارد ولي بر صادرات و واردات برنج اثر معني معني

 

  .نرخ ارز ،برنج، مدل خوتوضيح برداري، تابع واكنش به ضربه: كلمات كليدي

  

 يار گروه اقتصادكشاورزي دانشگاه فردوسي مشهددانش -1

  دانشگاه فردوسي مشهد اقتصادكشاورزي كارشناسي ارشد اندانشجوي - 2

1- Generalized autoregressive conditional heteroskedasticit 
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   مقدمه

صوالت در هر كشوري بستگي به قدرت برابري پول كشور مورد نظر در مقابل اسعار ديگر قدرت تجارت مح

در كشور ما مسئله . بنابراين كشورها تالش دارند تا ارزش پول داخلي را در مقابل ديگر ارزها حفظ كنند. كشورها دارد

تصميماتي در مورد آزادسازي و يا (اي ديرين بوده كه در مورد آن تصميمات مختلفي اتخاذ شده است  نرخ ارز مسئله

باشد، كه مطمئناً  گير نرخ ارز بوده بحث نوسانات آن در طول زمان مي اي كه هميشه گريبان ، ولي مسئله)تثبيت آن

در اين خصوص بخش كشاورزي و در نهايت محصول برنج نيز از اين . اثرات زيادي بر واردات و صادرات محصوالت دارد

  .د بوداثرات مستثني نخواه

ميزان  به طوري كه. ي اكثر ايراني ها مي باشد از سوي ديگر برنج محصولي استراتژيك و قوت غالب سفره

مصرف سرانه برنج يعني  شود، تن برآورد ميميليون  2.9تا  2.8برنج در كشور در حدود  ساالنه ي متوسط مصرف

در  شرايط اقليمي مناسب دربا توجه به  .باشدمي كيلوگرم  46تا  45براساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت 

تن  ميليون 2.3درصد بر عملكرد برداشت برنج در واحد سطح افزوده شد و توليد داخلي كشورمان به  10 ،90سال 

ساالنه نيازمند واردات يك ميليون تن برنج هستيم و اگر هم مصرف سرانه كشورمان طبق اعالم وزارت  ، بنابراينرسيد

وزارت صنعت، آمار (هزار تن واردات براي تامين نياز بازار كافي است 700ساالنه  ،كيلوگرم باشد 40 زيجهاد كشاور

هزار دالر  14به ارزش يك ميليون و  تن برنج  ميليون 1.3، 90ماهه اول سال  10اما طي  ). 1390، معدن و تجارت

نسبت به سال قبل داشت، ه لحاظ ارزشي درصدي ب 32.59درصدي به لحاظ وزني و  36.47وارد كشور شد كه رشد 

 ).1390 آمار بانك مركزي و جهاد كشاورزي(كشورهاي هند، امارات متحده عربي و پاكستان وارد ايران شده استكه از 
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باتوجه به تاثير پذيري تجارت جهاني محصوالت كشاورزي از تغييرات نرخ ارز، اين فاكتور به عنوان يكي از عوامل مهم 

  ).1386.صبوحي،م.پيري،م(كند ار در تجارت جهاني مطرح شده و نقش قابل توجهي دراين زمينه ايفا ميو تاثير گذ

نوسانات اين متغير . نوسانات نرخ ارز يكي از محدوديت هاي اصلي در سر راه تجارت محصوالت كشاورزي است 

ارز و سطح قيمت هاي داخلي  است، كه بر نرخ اسمي) سياست داخلي(در اصل ناشي از شوك هاي مختلف اقتصادي 

با توجه به ارزش غذايي برنج و  ).1999ك، دروديان  .(كند اثر مي گذارد و به اين ترتيب نرخ ارز واقعي را بي ثبات مي

هاي غذاي ايرانيان و با توجه به نقش نوسانات نرخ ارز در تجارت محصوالت و اثرگذاري آن بر ميزان  جايگاه آن در سفره

رسي شده و شود تا نقش نرخ ارز و نوسانات آن در مورد محصول برنج بر صول، در اين مطالعه تالش ميتوليد اين مح

  .اثرات آن شناسايي شود

  

  پيشينه پژوهش

از جمله . مطالعات انجام شده در زمينه موضوع مورد بررسي را مي توان به دو گروه خارجي و داخلي تقسيم كرد

، كامن و ساندو و 2005، كاسمن و كاسمن 2005، لي و ساسير 2004تنريو ت مطالعات خارجي مي توان به مطالعا

همچنين در . اشاره كرد  و سينق  ، خان و نايت ، باند ، سوژو ، سكات و واروداكيس  هاتاكر و مگيو  2011نيكل چيبا 

و  1386 ، پيري و صبوحي1383، نيلي  1375ميالني و همكاران …، عبدا1375بخش داخلي مطالعات ، عسلي 

  .را مي توان معرفي نمود 1390مرتضوي و همكاران 
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ولدخاني صادرات را به عنوان تابعي از متغيرهاي نرخ ارز بازار آزاد، مجموع ارزش افزوده بخش كشاورزي، صنعت 

د نتايج اين مطالعه نشان مي ده. و معدن و حمل و نقل و ارتباطات و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است

كه رابطه بلند مدتي بين صادرات كاالهاي غير نفتي و متغيرهاي مذكور وجود دارد، به طوري كه اين متغيرها تاثير 

ميالني و همكارانش در مطالعه اي، با بهره گيري از روش هم تجمعي، رابطه  …عبدا. مثبت بر صادرات غير نفتي دارند

نتايج اين تحقيق بيانگر . بررسي كرده است 1338-1372طي دوره بلند مدت بين نرخ ارز و برخي متغيرهاي كالن را 

باند به بررسي عملكرد صادرات كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر  .عدم رابطه بلند مدت بين نرخ ارز و توليد است

ي سطح قيمت در اين مطالعه ، تقاضا و عرضه صادرات هر كاال تابعي از متغيرها. صادرات كاالهاي اوليه پرداخته است

داخلي، قيمت كاالهاي صادراتي، درآمدكشورهاي وارد كننده، نرخ ارز، شاخص ظرفيت بهره وري كل و تكانه 

سوژه عكس العمل نرخ هاي واقعي ارز در مقابل تكانه هاي مختلف . هاي عرضه در نظر گرفته شده است)شوك(

عنوان تابعي از متغيرهاي قيمت جهاني نفت، مخارج اقتصادي را بررسي كرده است، در اين تحقيق نرخ واقعي ارز به 

نتايج اين تحقيق بيانگر عدم كارايي سياست هاي . دولت، اختالف در بهره وري وعرضه پول در نظر گرفته شده است

  .پولي در تغيير روند بلند مدت نرخ واقعي ارز به منظور تحت تاثير قراردادن بخش واقعي اقتصاد است

، نسبت )تجاري(نرخ موثر واقعي ارز را به عنوان تابعي از متغيرهاي رابطه مبادله بازرگاني  سكات و واروداكيسا

توليد ناخالص داخلي به مجموع صادرات و واردات، جريان خالص، مازاد توسعه اعتبارات داخلي و درصد تغييرات نرخ 

، نرخ موثر واقعي ارز، GDPاي صنعتي به رسمي ارز و صادرات به عنوان تابعي از متغيرهاي نسبت ارزش افزوده كااله

در . نوسان در نرخ موثر واقعي ارز و شاخص اندازه گيري انحراف نرخ واقعي ارز از حالت تعادلي آن در نظر گرفته اند
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مطالعه سينق، تراز تجاري هند به صورت تابعي از متغيرهاي درآمد حقيقي داخلي و خارجي و نرخ واقعي ارز در نظر 

در مطالعه مزبور نشان داده شده كه در بين نر خهاي واقعي ارز، نرخ موثر واقعي موزون تجاري ارز . است گرفته شده

  .مناسب تر است
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  مواد و روشها 

نوسانات نرخ ارز الگوسازي شده و اين نوسانات در قالب مدل  ARCHدر اين مطالعه با استفاده از تكنيك 

VAR1 داده هاي پژوهش مربوط . شود و ميزان توليد برنج در كشور تخمين زده ميهاي صادرات، واردات  در كنار داده

به مقادير توليد و صادرات و واردات برنج و همچنين نرخ ارز غير رسمي از سازمان مركز آمار ايران، آمارنامه هاي جهاد 

 1350- 1390زماني  براي دوره) FAO(كشاورزي، آمار سري زماني بانك مركزي و هچنين سازمان خوار بار جهاني 

 .شود براي اينكه اثرات واقعي نرخ ارز را در الگو وارد شود از نرخ ارز واقعي استفاده مي. بدست آمد

نرخ ارز اسمي در بازار غير رسمي،  EEكه در آن . براي محاسبه نر ارز واقعي از رابطه ي زير استفاده شده است

Pf  شاخص قيمت مصرف كننده كشور امريكا وPi من و ساندو و سكا( .ص قيمت مصرف كننده داخلي مي باشدشاخ

  )2011نيكل چيبا 

  

هچنين به منظور مدلسازي نوسانات نرخ ارز از الگوي ناهمساني شرطي خودرگرسيوني تعميم يافته 

)GARCH (مدل . ده گرديدااستفARCH  و تعميم يافته آنGARCH  مطرح  1986توسط بالرسلف در سال

  )2011اندو و نيكل چيبا من و سسكا( .گرديد

 

1- vector autoregressive model 
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در ادامه با  .است εاولين معادله نشان دهنده ي معادله ميانگين و معادله دوم واريانس شرطي ) 1(در رابطه 

ود روش خ بر صادرات و واردات برنج، واقعي جهت ارزيابي اثر نوسانات نرخ ارز جه به ماهيت داده هاي سري زمانيتو

  .مورداستفاده قرار گرفته است) VAR(رگرسيون برداري 

زير است كه استفاده از آن را توجيه پذير مي   هاي ويژگياين روش نسبت به ساير روش هاي ممكن، داراي 

  :سازد

زا  درون  مدلاين رها در متغي  تماميزيرا ،  رها نيستمتغي  درونزا و برونزا بودن  تعيين  درباره  نگراني  به  نيازي

از   كه  هايي بيني پيش .كرد  استفادهحداقل مربعات معمولي   متعارف  روشبوده و مي توان از   ساده  مدل  تخمين .هستند

،  گجراتي(  است  همزمان  معادالتمانند   پيچيده  هاي مدل  موارد بهتر از نتايج از  در بسياري و آيد مي  بدست  روش  اين

ي اول مرحله :كند كه شامل دو مرحله استروشي را پيشنهاد مي VARتخمين مدل  ايبر) 1990(سيمز .)1378

با  .باشد مي VARهاي مناسب مدل وقفه ي دوم تعيين تعدادتعيين متغيرهايي است كه بايد وارد مدل شود و مرحله

و توابع مورد استفاده ما در اين  VARمدل  ،و بررسي مطالعات قبلي انجام شده نوع مطالعه توجه به موارد ذكر شده و

  :اند  پژوهش به شكل زير تصريح يافت

EXO = f (RER, PRO, IMP) 

IMP= f (RER, PRO, EXO) 

PRO = f (RER, EXO, IMP) 
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 RERمقدار توليد برنج و  PRO مقدار واردات برنج، IMPمقدار صادرات برنج،  EXOكه در اين معادالت 

هر كدام از معادله هاي باال به صورت خطي با نرم افزار  .مي باشد 1340- 1390ره نوسانات واقعي نرخ ارز طي دو

eviews برآورد شد و نتايج آن در قالب نمودار عكسالعمل ضربه گزارش و تفسير شد.  

  نتايج و بحث

واحد كه به تحليل و تخمين معادالت الگو پرداخته شود، بايد آزمون ريشه  در داده هاي سري زماني، قبل از آن

بر اساس آزمون ديكي فولر انجام شده، تمامي متغير ها  ريشه . شود هاي زماني متغيرها انجام  براي تعيين مانايي سري

هاي خود بعد از تشخيص ايستايي متغيرهاي مدل، اولين مسئله در مدل .واحد نداشته و در سطح داده ها مانا هستند

، آكائيك (SC)بيزين  - در اينجا براي تعيين طول وقفه از معيار شوراتز. رگرسيون برداري تعيين طول وقفه بهينه است

(AIC)  و حنان كوئين(HQ) در اين راستا، بر اساس تمامي معيار هاي ذكر شده، همنطور كه . و استفاده شده است

  .ستمشاهده مي شود وقفه اول براي متغيرهاي توضيحي بهترين معيار براي الگوسازي بوده ا) 2(در جدول 

  تعيين وقفه بهينه -)2(جدول 

Lag AIC SC HQ 

0  106.1823  106.3547 106.2437 

1111    101.9381∗101.9381∗101.9381∗101.9381∗    102.8000∗102.8000∗102.8000∗102.8000∗    102.2448∗102.2448∗102.2448∗102.2448∗    

2 102.2363 103.7877 102.7883 

3 102.3732 104.6141 103.1705 

  سطح وقفه بهينه: *                                                                                          يافته هاي تحقيق  : ماخذ
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همانطور كه در . استفاده شده است ARCH-LMجهت بررسي وجود ناهمساني واريانس در مدل از آزمون 

فرضيه صفر مبني بر عدم وجود واريانس همساني رد ميشود،   LMو  Fمشاهده مي شود، با توجه آماره ي ) 3(جدول 

  .استفاده شود ARCHايد از و براي الگوسازي نوسانات ب

  

  ARCH-LMنتايج آزمون  -)3(جدول 

  احتمال  مقدار آماره  آماره

F 98690/5  04326/0  

LM  56032/6  04289/0  

                    يافته هاي تحقيق  : ماخذ                               

  

ي نرخ ارز را بر توليد و صادرات و واردات نتايج تخمين بردار خودرگرسيوني تاثير نوسانات واقع )4(جدول در 

شوند، نتايج صرفاً در جدل  از آن جايي كه نتايج تخمين مدل خود رگرسيوني برداري تفسير نمي. برنج نشان مي دهد

معني دار ) IMO(، واردات )EXO(ميتوان دريافت كه ضرايب صادرات ) 4(ارائه شده اند، ولي از نتايج جدول ) 4(

بي معني شده ) PRO(نوسان نرخ ارز بر صادرات و واردات برنج تاثير دارد ولي ضرايب مقادير توليد شده اند يعني 

ه شده است كه اطّالعات اين ئدر ادامه توابع واكنش به ضربه ارا. است و نرخ ارز بر توليد برنج تاثيري نداشته است

ه يك انحراف معيار در نرخ ارز ايجاد شود، اثر آن بر جدول بيانگر آن است كه اگر يك تكانه يا تغيير ناگهاني به انداز

  .مقادير توليد و صادرات و واردات برنج چگونه خواهد بود
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  )VAR(برآورد مدل خود رگرسيو برداري  -)4(جدول

PRO EXO IMP RER  

0000....005005005005    

(0(0(0(0....007)007)007)007)    

−0−0−0−0....009009009009    

(0(0(0(0....003)003)003)003)    

−3−3−3−3....66661111E−05−05−05−05    

(1(1(1(1....9Ε−05)9Ε−05)9Ε−05)9Ε−05)  

−0−0−0−0....939939939939    

(0(0(0(0....041)041)041)041)    
RER 

−89−89−89−89....140140140140    

(63(63(63(63....21)21)21)21)    

66667777....374374374374    

(32(32(32(32....66)66)66)66)    

0000....141141141141    

(0(0(0(0....16)16)16)16)    

−199−199−199−199....343343343343    

(371(371(371(371....48)48)48)48)    
IMP(-1) 

0000....235235235235    

(0(0(0(0....24)24)24)24)    

0000....867867867867    

(0(0(0(0....12)12)12)12)    

−0−0−0−0....0001000100010001    

(0(0(0(0....00)00)00)00)    

−0−0−0−0....186186186186    

(1.45)(1.45)(1.45)(1.45)    
EXO(-1) 

0000....807807807807    

(0(0(0(0....09)09)09)09)    

0000....013013013013    

(0(0(0(0....04)04)04)04)    

9999....66666666E−05−05−05−05    

(0(0(0(0....00)00)00)00)    

0000....538538538538    

(0(0(0(0....54)54)54)54)    
PRO(-1) 

310667310667310667310667    

(184783)(184783)(184783)(184783)    

125455125455125455125455    

(95477)(95477)(95477)(95477)    

482482482482....53535353    

(487)(487)(487)(487)    

19793637197936371979363719793637    

(1085)(1085)(1085)(1085)    
C 

0000....767067767067767067767067    0000....669561669561669561669561    0000....112142112142112142112142    0000....942054942054942054942054    R-squared 

0000....935431935431935431935431    0000....010672010672010672010672    0000....631796631796631796631796    0000....740448740448740448740448    Adj. R-squared 

                     يافته هاي تحقيق  : ماخذ       

  

  

  



  

١١ 
 

  توابع واكنش به ضربه

 

است از اثر نوسانات نرخ ارز بر مقدار توليد برنج بي معني شده ) 4(از آنجا كه با توجه به نتايج جدول شماره

  :گزارش و تفسير تابع عكس العمل ضربه آن خودداري كرده و دو تابع ديگر را به شكل زير گزارش كرديم

 

  

  اثر شوك در نرخ ارز بر صادرات برنج ايران  -) 1(نمودار

  

                     يافته هاي تحقيق  : ماخذ               

  

ف معيار در نرخ ارز را بر صادرات برنج نشان مي دهد، چنانچه تاثير شوكي به اندازه ي يك انحرا) 1(نمودار

شوكي به اندازه يه انحراف معيار در نرخ ارز به وجود آيد، باعث نوسان پي در پي بر صادرات برنج شده و به مرور زمان 

  .ادامه يافته و تعديل نخواهد شد



  

١٢ 
 

  اثر شوك در نرخ ارز واقعي بر واردات برنج ايران -)2(نمودار

  

                     يافته هاي تحقيق  : ماخذ    

تاثير شوكي به اندازه ي يك انحراف معيار در نزخ ارز را بر واردات  برنج كشور نشان مي دهد،   )2( نمودار

 چنانچه شوكي به اندازه يه انحراف معيار در نرخ ارز به وجود آيد، باعث نوسان پي در پي بر واردات برنج شده و به مرور

  .زمان ادامه يافته و تعديل نخواهد شد

با توجه به نتايج بدست آمده و تاثيرپذيري صادرات و واردات برنج از نرخ ارز و نوسانات آن پيشنهادات زير ارائه 

برقراري محيط باثبات اقتصادي به عنوان سياستي تاثير گذار و ارائه اطالعات شفاف درباره ي روند تغييرات  :ميشود

ارز، كه هم براي صادر كننده و وارد كننده ي برنج، و هم توليدكننده و مصرف كننده و نتيجه كل جامعه  آينده نرخ

باتوجه به اثر منفي نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات برنج توصيه مي شود عوامل موثر بر  .مفيد فايده مي باشد

 .ص شودنوسانات نرخ ارز در مطالعه اي ديگر بررسي و سهم هر يك مشخ
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