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  چکیده
درآمـد   عمـده  قسـمت  ایران کـه  نظیر کشورهایی در و است اقتصادي نظام در مهم متغیرهاي از ارز نرخ

 از تغییرات ايمجموعه تغییر آن، شود،می تأمین معدنی ادمو صدور از ناشی ارزي عایدات محل از دولت
توانـد  مـی  آن برآینـد  کـه  دارد همـراه  بـه  اقتصـاد  داخلـی  و خارجی بخش در را متضاد حتی و متفاوت
این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینـانی نـرخ ارز واقعـی بـر     دهد.  تأثیر قرار تحت را کشور اقتصاد عملکرد

نااطمینـانی نـرخ ارز واقعـی بـا اسـتفاده از       شـاخص  ابتـدا  در این راسـتا ران پرداخته و تراز تجاري غیرنفتی ای
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دهدک دربلندمدتنرخارزواقعینتایجتحقیقنشانمید.گردبرآوردمی1394-1368فصلیدورهزمانی
لرنرربرقررارنیسرت.-ترازتجاریغیرنفتیایراندارند؛بنرابراینشررممارشرالونااممینانیآنتأثیرمنفیبر

 شود.یهمچنینباتوج ب توابعواکنشب ضرب وجودمنحنیجینیزردم



جمعی.همنرخارزواقعی،ترازتجاریغیرنفتی،نااممینانی،مدلتالممتصادفی،ها: کلیدواژه

JEL:F31, F10, D80, C32بندی  طبقه
 

 مقدمه

بودنردکر نررخارزشرناوراغلبکشرورهانگرران19731اززمانظهورنرخارزشناوردرسال
بیشترکشورهایاروپاییسعیکردنردتراازمریرقشود.باعثایجادنااممینانیدربازارهایجهانی

الحاقب اتحادی اروپاواتخاذواحدپرولیمشرتراازایرنتهدیرداجتنرادکننرد.هرینرد،دیگرر
 & Bahmani-oskooee)روبرروبودنردشرناورنررخارزناشریازکشورهاباآثرارجران ینااممینرانی

Bolhassani, 2014)رزشناورمقاالتبسیاریدرجهتتوضری آثرارافرزایش.اززمانشروعنرخا
 تالممنرخارزبرتجارتنگاشت شدهاست.

 کر مروریبر  دارد، کشرورهایمختلر برای ایویژه اهمیت خارجی تجارتازسوییدیگر،

 بخرش ایرن .برنردمی نام اقتصادی رشد موتور عنوانب  آن از نئوکالسیکو کالسیک اقتصاددانان

 در را آن ب  دسترسی ابزارهای و آورد فراهم را اقتصادی توسع  الزمبرای تجرب  و دانش تواندمی

 تجرارت برر تأثیرگذار عوامل میان از.(Lotfalipour & Bazargan, 2016)دهد قرار کشورها اختیار

 شررای  و اقتصراد در ارز نررخ اهمیرت و ترأثیر از گذشت  اشارهکرد. ارز نرخ ب  توانمی خارجی،

ارز نررخ ث رات خروردن هرم ب  با دارااست.اصوالً خودرا خاص ت عات نیز آن نوسانات اقتصادی،

 تخصری  و شرده غیرمنطقی گذاریسرمای  روند آن، مستمر نااممینانی و مکرر نوسانات و واقعی

.(Hasani Dizaji, 2011)بود نخواهد پذیرامکان بهین منابع

تواندجریرانتجراریرانااممینانینرخارزمیهاآنازمریقهایمختلفیوجودداردک کانال
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ب پایانرسیدوپسازآننظامنرخارزشرناورجرایگزینشرد.از1973نظامنرخارزثابتیاهماننظامبرتونوودزدرسال- 1

بازارومقابل عرض وتقاضاواگذارگردید.اینپستعییننرخارزب مکانسیم
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منظروربر هرایخرودراتیرتواننردفعالگریزباشند،میتحتتأثیرقراردهد.اوالً،اگرتجارریسک
توانرداجتنادازهرگون ضررناشیازنااممینانینرخارزکاهشدهند.ثانیاً،نااممینانینرخارزمی

درویرژهبر هراومنرافعحجرمتجرارتراازمریرقایجرادنااممینرانیدرقیمرتمسرتقیمصرورتب 
بازارهایسل وجودنردارد،تحرتترأثیرهاآندرتوسع درحالکشورهاییک همانندکشورهای

قراردهد.حتیاگربازارهایسل دربرخیازکشرورهایصرنعتیوجرودداشرت باشرد،برخریاز

تواننددرحرذ کامرلنااممینرانینررخارزمر ثر بازارهایسل نمیمطالعاتنشاندادهاستک
تواندتولیدکنندگانداخلریرامیادام یابد،دورهموالنیبرایباشند.ثالثاً:اگرنااممینانینرخارز

منجرربر مسرئل منابعداخلیازمنابعخارجیخریدارینمایند،بنابراینایرنجایب مجادکندک 
توانردنااممینانینرخارزمریدرنهایتشود.هایقابلتجارتمینهادهویژهب متجارتکاهشحج

توانردحجرمخرودمرینوبر ب گذاریمستقیمخارجیراتحتتأثیرقراردهدک تصمیماتسرمای 

.(Mohammadi et al., 2012)تجارتراکاهشدهد
توانردازمریرق نااممینانیدرنرخارزمیتوانگفتکهایمختل زمانینیزمیازمنظردوره

گررذاریوخریرردهایدولررت،تصررمیماتتررأثیربرررحجررمصررادراتوواردات،تخصرری سرررمای 
توانردتررازتجراریوسرط مدت،نااممینانینرخارزمیبلندمدتراتحتتأثیرقراردهد.درمیان

کننردگانوتجرارداخلریدتمصرر مرهایاقتصادیراتحتتأثیرقراردهردودرکوتراهفعالیت
 ارز نررخ بر  مربوم هایسیاست روازاین.(Kemal, 2005)گیرندتحتتأثیرایننااممینانیقرارمی

 بررای ارز نررخ نااممینرانی .دارد مختلر اقتصراد هرایبخرش و کرالن متغیرهرای بر سزاییب  تأثیر

 و تجراری تمعرامال از ایردهگسرت بخرش یراکر دارد، بیشرتری اهمیت توسع درحال کشورهای
 یکی میان این در شودک می انجام صنعتی پولکشورهای با کشورها این در المللیبین مالی تأمین

 گیررد،قررارمری ارزی نوسرانات تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم مورب  ک  متغیرهایی ترینمهماز

.(Khosravi & Mohseni, 2014)است تجاری تراز
(در1394-1368تحوالتاقتصادیمتعددم ثربررنررخارزدردورهمروردمطالعر )باتوج ب 

 دو مری واردات ازجرایگزینی) بازرگرانی هایسیاست تغییر نفت، قیمتی هایهمانندشوا،ایران

 و ارزی هایسیاست توسع (،تغییر برنام سوم آغاز از صادرات توسع  سیاست ب  توسع  اول برنام 

 وارداتری، هرایکنتررل و ارزی هرایاعمرالمحردودیت ،1371 سرال در ارز نررخ سرازییکسران

اقتصادیکر موجربنوسراناتبسریاریدرنررخارزشردهاسرت، هایتحریم و تجاری آزادسازی
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 .(Heydari et al., 2014)بررسیاثرنوساناتنرخارزبرترازتجاریغیرنفتیضروریاست

 کراالیی تجراری ترراز بررسری بر  صررفاً خردمات، حسراد گررفتن نظر در بدون مقال  این در

 غیرنفتری صادرات ارزش تفاضلغیرنفتی، کاالیی تجاری تراز از شود.منظورمی غیرنفتیپرداخت 

 جهرانی قیمرت برا مسرتقیم وابسرتگی متغیر این ازآنجاک  همچنین .است کل واردات ارزش ازکل

 و بروده امان در نفت قیمت نوسانات از ناشی یاقتصاد هایآسیب از ک  گفت توانمی نفتندارد

 بر  بلندمردترا در تحروالت تواندرونردمی باشدومی کل تجاری تراز ب  نس ت تریمتغیرباث ات

.(Ahmadi Shadmehri & Ahmadian, 2012)نشاندهد بهتری نحو

هرایخرانوادهلروشمعمولدراکثرمطالعاتبرایمحاس  نااممینانینررخارزاسرتفادهازمرد
ARCH

2باشد،امادراینمطالع برایمحاسر  نااممینرانینررخارزازالگرویتالمرمتصرادفیمی1
(SVاستفادهشدهاستکر بنرابراظهراربروونودیگرران)(Bauwens et al., 2012)هرایمردلSV

دوتفسریرترنرزمرانیمنعطر هرایسرریسرازیدادهبرایمردلARCHخانوادههاینس تب مدل
دهند.اقتصادیم یعیراازتالممارائ می

درادام یاریودمطالع ب ایرنصرورتاسرتکر دربخرشدومم رانینظرریتحقیرقبیران
شناسریوروشگرردد،سرپسدربخرشیهرارمشودودربخشسومپیشین تحقیقبررسیمریمی

شودودرانتهانترایجقنشاندادهمیهایتحقیمعرفیشده،دربخشپنجمیافت مدلتجربیتحقیق
گردد.تحقیقارائ می



 مبانی نظری

روشکشرش،شررمهاینظریمختلفیهمانندرابط بیننرخارزوترازتجاریازمریقروش

ومدلدوکشورباجانشینیناق شرحلرنر،روشجذد،روشپولی،روشمنحنیجی-مارشال
د.گردمیمعرفیاختصارب هاازاینروششود.درادام هریکدادهمی

:3روشکشش

________________________________________________________________ 

1 -Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

2 -Stochastic Volatility 

3 -Elasticity Approach 



 53 تالطم تصادفی الگوی رهیافت تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران:

،نیرزشرهرتداردبرایتررازتجراری(BRM)1متزلر-رابینسون-روشکششب مدلبیکردیک
(معرفریگردیردودرادامر توسر رابینسرونBickerdike, 1920زیرااولینبارتوس بیکردیرک)

(Robinson, 1947(ومتزلر)Metzler, 1948 توسع)م نایاثراتجانشرینی.اینرویکردبردادهشد
اسرتکر ازتغییرراتدرقیمرتنسر یناشریازنوسراناتدرنررخارزحاصرلتولیدوصر درم
)داخلریودوکشروربراتعرادلجزئریاسرتانداردایازمردلدرحقیقتنسخ BRM.مدلشودمی

مردل.باشردمریامرلدربرازارجهرانی)صادراتیووارداتی(همراهبارقابرتکودوکاالخارجی(
BRMهرایعرضر وتقاضرایصرادراتوکندک تغییردرترازتجاریبستگیب کشرشاشارهمی

یرخردوارداتومقادیراولی تجارتدارد.بیشترم احثدررویکردکششحولاینپرسرشمری
دهنرد.اقعرینشرانمریک حجموارزشصادراتووارداتی واکنشیب تغییراتدرنررخارزو

برایمثالاگرتقاضایداخلیوخارجیبرایوارداتوصادراتباکششباشند،تغییریکویرک

.(Ali et al., 2014)یدرترازتجاریگرددتوجهقابلتواندمنجرب تغییراتدرنرخارزواقعیمی
:2لرنر-شرممارشال

اگرر"کنردکر میبیانشرمباشد.اینییافت روشکششملرنردرواقعتعمیم-شرممارشال
ازیرکباشردآنگراهدرترربرزر قدرمطلقکشرشقیمتریتقاضرایصرادراتووارداتمجموع

کنرد.اینرویکردفرضمی"بلندمدتتضعی ارزشپولترازتجاریکشوررابه ودخواهدداد
حرالیاسرتکر نررخارزدررتواندترازتجاریرابه ودبخشد.ایرندک یکنرخارزباث اتمی

.(Ogutu, 2014)هایخارجیقرارداردوممکناستباث اتن اشدمعرضشوا

:3روشجذد
جرایگزینیبررایرویکرردکشرشعنوانب و(Alexander, 1952)روشجذدتوس الکساندر

تجراریرا،ویتررازارائر گردیرد(Johnson)توسع دادهشدوباجزئیاتبیشتریتوس جانسون
تفاوتبینمجموعدرآمدداخلیومجموعمخارجداخلیتعری کرد.صورتب 

،مجمروعتقاضرایکرلyمخارجکینزیاگردرآمدملی)تولیرد(رابرا-باتوج ب مدلدرآمد

________________________________________________________________ 

1 -Bickerdike-Robinson-Metzler Model 
2 -Marshall-Lerner Condition 
3 -Absorption Approach 
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(C+I+Gیاجذدرابا)AوترازتجراریکاالهراوخردماترابراBایرنصرورتنشراندهریمدر
خواهیمداشت.

BAy یاAyB  

حالبادرنظرگرفتنتغییراتداریم:

AyB   
باتوج ب رابط فوقبرایاینک تضعی ارزشپولترازتجاریرابه ودبخشدبایردبرافررض

بدیادربهترینثابتبودندرآمد،جذدکاهشیابدیابافرضثابتبودنجذددرآمدافزایشیا
کننردمیرزانتغییرراتمروریباشردکر حالتهردوباهماتفاقبیافتدویرااگررهرردوتغییررمری

یطرورتضرعی ارزشپرول-1آیرد:پیشمریس الیابد.دراینجاس به ودترازتجاریدرنهایت
دهرد؟رقرارمییطورتغییریدردرآمدجذدراتحتتأثی-2دهد؟درآمدراتحتتأثیرقرارمی

مستقیم)درهرسط معینیازدرآمد(جذدراتحتترأثیرمورب یطورتضعی ارزشپول-3و
گذاریترابعیازهابایددرنظربگیریمک مصر وسرمای دهد؟برایپاسخب اینپرسشقرارمی

باشندومخارجدولتمستقلازدرآمداست،بنابراینداریم:درآمدمی
dycA   

اثرمستقیمdگذاریاستومجموعمیلنهاییب مصر ومیلنهاییب سرمای cدررابط باال
باشد.حالباجایگذاریداریم:تضعی ارزشپولرویجذدمی

dycB  )(1
 

آثرار(1)شرود.جردولربروممریمdسرومبر سر الوcدومب اندازهس ال،yاولب س ال
 خالص کردهاست.مختل تضعی ارزشپولبرترازتجاریرا

 
 تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری بر مبنای روش جذب آثار :(1)جدول 

)]([آثار روی و از طریق درآمد  yc 1                                   ( آثار مستقیم روی جذبd) 

 ابع بیکار                                                                  اثر تراز نقدیاثر من
 اثر رابطه مبادله                                                                 اثر توزیع مجدد درآمد

 اثر توهم پولی                                                                                       
 آثار متفرقه مستقیم روی جذب                                                                                      

 آثار نامتناسب و گذرا                                                                                      

 (2013منبع: گاندولفو )
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.(Gandolfo, 2013 )الکساندردرمقال خودهریکازآثارفوقراباجزئیاتشرحدادهاست
هرراثابررتاسررتواقتصراددرشررای شودنرخبهرهوسط قیمرتجذدفرضمیروشدر

.(Heidari & Zarei, 2012)اشتغالناق قراردارد
:1روشپولی

عرضر کر موریب دهد،زتجاریراازمریقعرض وتقاضایپولتوضی میروشپولی،ترا

شود.براسرا ایرنرویکررد،درشررایطیپولتوس دولتوازمریقبانکمرکزیمدیریتمی
ک تقاضایداخلیپولبیشترازعرض پولتوس بانکمرکزیباشد،برایپرکردنشکا مازاد

ممکرناسرتوضرعیتدرنتیجر پولازکشورهایخارجیخواهدبرودومینأتقاضایپولنیازب ت
ترازتجاریبه ودیابد.برعکس،درشرایطیک توس مقاماتپولیمازادعرضر پرولدراقتصراد

وضرعیتتررازدرنتیجر تواندمنجرب خروجپولازاقتصادشدهومیمسئل داخلیایجادگردداین

بنرابراینایرنرویکرردمرازادعرضر وتقاضرایپرولرابررای؛(Duasa, 2007)تجراریبردترشرود
گیرد.تأثیرگذاریبرترازتجاریدرنظرمی

:2روشمنحنیجی
هرایبلندمردتازکشرشتررکویرکمدتخیلیهایکوتاهکششتنهان المللدرتجارتبین

شروروضرعیتتررازباشد،بلک ممکناستدرابتداوبالفاصل بعدازکاهشارزشپولیککمی
زیرابالفاصل بعدازکاهشارزشپول،قیمرت؛تجاریآنکشوربدترشدهوبعدهابه ودپیداکند

تردریجومریزمرانمقردار یابرد.برترازقیمتصادراتافرزایشمریوارداتب پولداخلیسریع

متوارداتپیشرییابدوقیمتصادراتازقییابدومقداروارداتکاهشمیصادراتافزایشمی
روندابتداییبدترشدنترازتجاریکشورمتوق شدهواینرونردمعکرو ک موریب گیرد،می

 .(Salvatore, 2013)کندشودوترازتجاریشروعب به ودمیمی

 یکردیگر از تروانمری را اثرر دو یابردمری کراهشکشرور یرک پول ارزش ک هنگامیبنابراین

 کرد: تفکیک

 تررملریگرران پرول حسرب بر واردات و ترارزان خارجی پول حسب بر صادرات یمت:ق اثر -

________________________________________________________________ 

1 - Monetary Approach 

2 - J-Curve Approach 
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 د.گردمی نظر مورد کشور تجاری تراز شدن بدتر موجب قیمت اثر لذا شود،می

 حجرم افرزایش و صرادرات تشرویق تررموجربارزان صرادرات کر  ب ایرندلیرل :مقدار اثر -

 اثرر درمجمروعبنرابراین ؛شرودمری واردات حجم کاهش موجب ترگران صادراتشدهوواردات

گردد.می تجاری تراز موجببه ود مقدار
؛خال ایندوبستگیب غل  اثرقیمتبراثرمقداریراغل ر اثررمقرداربرراثررقیمرتدارد اثر

 مروربر  وارداتو و صرادرات هرایقیمرت مریرق از مرورمسرتقیمبر  ارز نررخ تغییررات بنرابراین،

 نسر ی،ترراز هرایقیمرت تغییر ب  نس ت واردات صادراتو حجم العملعکس مریق از غیرمستقیم

ایپدیرده بر  منجرر مردتکوتراه در مقدار اثربر قیمت اثر غل  دهد.می قرار تأثیر تحت را تجاری
.علت(Pedram & Shirinbakhsh, 2011)نامید منحنیجی را آن (Magee, 1973)مگی ک  شودمی

ستک وقتیترازتجاریخال ملیبررویبردارعمودیوزمانبرررویبرردارنامگذاریاینا

انگلیسریJب شرکلحرر ملیشود،واکنشترازتجاریب تضعیفیدرارزشپولافقیرسممی
رسد.ب نظرمی

:1مدلدوکشورباجانشینیناق 
روشدیگریبرایتعری (Rose & Yellen, 1989)مدلدوکشورباجانشینیناق رزویلن

دهندهم یعرترابطر نررخارزواقعریوباشد.اینرویکردنشانرابط بیننرخارزوترازتجاریمی
باشد.مدتوبلندمدتمیترازتجاریدرکوتاه

هماننردتحلیرلهراآنکننرد.رزویلنمدلخودراباتعری تابعتقاضایصادراتشرروعمری

کنندگانداخلی)خرارجی(راضایمارشالی،مقدارکاالهایوارداتیتقاضاشدهتوس مصر تقا
تابعیمث تازدرآمدواقعیکشورداخلی)خارجی(وتابعیمنفیازقیمتنس یکاالهایوارداتی

گیرند.درنظرمی

)(),(),( **** 1mmmmmm pYDDوpYDD 
mmدررابطرر فرروق DوD*

ورکاالهررایوارداترریتوسرر کشررورداخلرریمقرردابیررترتبرر 

YوYخارجی، قیمتنسر یکاالهرایmpخارجی،وترتیبسط درآمدواقعیکشورداخلیب *

________________________________________________________________ 

1 -Two Country Imperfect Substitute Model 
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*وارداتیبرحسبپولداخلیب کاالهایتولیدشدهدرداخلکشوربرحسربپرولداخلریو
mp

دهد.مشاب قیمتنس یکاالهایوارداتیب کشورخارجیرانشانمیمورب 
صرورتزیرر ترابععرضر کاالهرایصرادراتیرابرهراآنهمچنینبافرضبازاررقابتکامرل

تعری کردند:

)()()( *** 2xxxxxx pSSوpSS   
*وxSدررابط فوق

xS خرارجی،وایصادراتیکشورداخلیترتیبعرض کاالهبxpقیمرت

نس تقیمتکاالهرایصرادراتیبر پرولداخلریصورتب نس یکاالهایصادراتیکشورداخلی،

(xP(برر سررط قیمررتداخلرری)Pو)*
xpیکشررورخررارجیکرر قیمررتنسرر یکاالهررایصررادرات

*صورتقیمتکاالهایصادراتیب پولخرارجی)ب 
xP(تقسریمبررسرط قیمرتخرارجی)*P)

شود.تعری می
باشد:زیرمیصورتب بنابراینقیمتنس یکاالهایوارداتیداخلی

)()/).(/(/ ***** 3xxxm PREXPPPEPPEPp   
PEPREXنرخارزاسرمیوEک  /*مرورمشراب قیمرتنسر ی نررخارزواقعریاسرت.بر

کاالهایوارداتیب کشورخارجیع ارتاستاز:

)(/* 4REXpp xm   
دارتجارتوقیمتنس یکاالهایصادراتیدرهرکشورازمریقدوشرمقدرحالتتعادلم

گردد:تعادلزیرتعیینمی

)(** 5xmxm SDوSD   
همچنینارزشترازتجاریکشورداخلریبرابررتفراوتبرینارزشصرادراتوارزشواردات

برحسبپولداخلیاست.

)(... ** 6mxmx DpREXDpB   
شود:شکلخالص شدهزیرنتیج می6تا1باتوج ب معادالت

)(),,( * 7YYREXBB   
ترابعتررازتجراریبررایمطالعر خرودبررایعنوانب تابعفوقراخطیرزویلنشکللگاریتم
کشورآمریکابکاربردند:

)(lnlnln 8tjtjtitjt REXdYcYbaTB   
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صرادراتبر کر برابررخرال jتررازتجراریکشرورداخلریبراکشرورjtTBدرمعادل فوق
تولیدناخال ملی)داخلی(کشورداخلی،itYباشد،میjکشور

jt
Y)تولیدناخال ملی)داخلری

باشرردمرریjنرررخارزواقعرریکشررورداخلرریدرمقایسرر برراکشررورخررارجیjtREXوjکشررور
(Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004).

درمطالعر خروداز(Bahmani-Oskooee & Brooks,1999)برروکسبهمنیاسکوییودرادام 

نسر توارداتکشرورداخلریبر صرورتبر ترازتجاریراهاآنمدلرزویلناستفادهکردنداما
XMTB)ندنمودصادراتب کشورخارجیبازتعری  /)تنهرانر ،ینینتعریفیازترازتجاری

هایواقعریوکنندهتحرکاتترازتجاریدربخشگیریاستبلک منعکسمستقلازواحداندازه
صورتزیرتغییریافت: شدهرزویلنببنابراینالگویاصالح؛باشداسمیمی

)(lnlnlnln 9tjtjtitjt REXdYcYbaTB   
،تضرعی موریتعری شردهاسرتکر کاهشریدرآننرخارزواقعیدوجان  دررابط فوق

سایرمتغیرهاهماننرددهدو(رانشانمیjواقعیارزشدالرآمریکادربرابرپولشرکایتجاری)

رودک درآمدکشرورداخلریاثررمث رترویشود.درشرای م یعیانتظارمیتعری می8رابط 

TBفزایشدرآمدکشورداخلیوارداتافزایشیابردوبر ت رعآنب اینمعنیک باا.داشت باشد

اگررافرزایشدردرآمردکشرورداخلریبر دلیرلافرزایشتولیردهریندنیزافزایشیابد.TBمتغیر
منفریbیابدوبنابراینعالمتبرآوردیبررایکاالهایجانشینوارداتباشد،وارداتکاهشمی

TBتوانداثرمث تیرامنفریرویگردد.باتوج ب همیناستدالل،درآمدکشورخارجینیزمیمی

داشت باشد.همچنیناگرکاهشیدرنرخارزواقعیوارداتکشرورداخلریراکراهشوصرادرات
مث تباشردdرودک عالمتبه وددرترازتجاریاستانتظارمییمعناب آنراافزایشدهدک 

( Bahmani-Oskooee & Brooks,1999).
اثرنرخارزواقعریبررتررازینیزدرتحقیق(Shirvani & Wilbratte, 1997)شیروانیوویل ریت

صرورتزیررتعریر  مدلتحقیرقرابرهاآنتجاریرابااستفادهازمدلرزویلنبررسیکردند.

دند.نمو

tttt uYYQB  *lnlnlnln 2321   
شرودنسر تصرادراتبر وارداتتعریر مریصرورتبر کر اسرتترازتجاریBک درآن

(MXB /.))/( *PEPQ ،نرخارزواقعیPو*P هرایترتیبشراخ قیمرتهمر کاالب



 59 تالطم تصادفی الگوی رهیافت تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران:

ترتیربدرآمردکشرورداخلریونیرزبر Y*وYباشرند.نررخارزاسرمیمریEداخلیوخارجیو
خارجیهستند.

شدهکاهشیدرنررخارزواقعریداللرتبررکراهشواقعریارزشپرولباتوج ب تعاری بیان
لرنربرقرارباشد)ب ایرنمعنریکر -رودک اگرشرممارشالفوقانتظارمیداخلیدارد.دررابط 

شررودمنفرری2اگرررتضررعی واقعرریارزشپررولداخلرریترررازتجرراریرابه ررودب خشررد(عالمررت

(Shirvani & Wilbratte, 1997).


 پیشینه تحقیق

 دریوخارجیزیادیانجامگرفتر اسرت.پیرامونرابط نرخارزوترازتجاریمطالعاتداخل

 شررم تحقرق ها،کشش نظری  قالب در متغیر دو رابط بیناین بررسی منظورب  عمدتاً مطالعات این

 یرا اقتصرادی مختلر  هرایبخرش در و مختل  زمانی هایدربازه جی، منحنی اثر و لرنر-مارشال

.دراسرت گرفتر  قررار آزمرون مرورد مختل  تجاری شرکای با تجاریکشور رواب  ب  بست  حتی

شود.پرداخت میهاآنداخلیب وادام ودرقالبدوگروهمطالعاتخارجی
شردهبر بررآورددرتحقیقریبرااسرتفادهازرویکرردمردلفررمتعردیل(Stucka, 2004)استوکا

هرایفصرلیادهواکنشترازتجاریب تضعی پایدارپولداخلیدرکشورکرواسیبااستفادهازد
مردتبرااسرتفادهازسر روشپرداخت است.ب ایرنمنظرورآثراربلندمردتوکوتراه1992-2002
سازیب همراهدومعیارازنرخارزواقعریمر ثروروشترکی ریمتغیرهرایابرزاریوالگرویمدل

ARDLچنرینبرآوردشدهاست.نتایجحکایتازوجودشواهدیازپدیردهمنحنریجریدارد.هم
آمدهاینپرسشرامطرحکردهاستک آیاتضعی پایدارپرولدستب نویسندهباتوج ب نتایج

هرایاقتصرادی،داخلیبرایبه ودترازتجاریباوجودآثارمعکرو ومنفریآنبررسرایربخرش
مطلوداست؟

اثرتالممنرخارزدرتحقیقخودب دن الپاسخب اینس البودهک (Tenreyro, 2007)تنریرو
هایسنتیک بررایپاسرخبر ایرنسر البکراراسمیبرتجارتییست؟ویمعتقداستک روش

بنرابراینوی؛باشرندهرایسیسرتماتیکدیرارمشرکلمریاندتوسر منرابعمختلفریازترورشرفت 
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هرایدهامعرفیکرردوبررآوررابرایدرنظرگرفتنهمزمانهم اینتورشPPML-IV 1رویکرد
آورد.برآوردهرانشرانب دستکشورمختل 87برای1997-1970جدیدیرابرایدورهزمانی

داریرویجریاناتتجاریندارد.اسمیاثرمعنیدهندک تالممنرخارزمی
2006-1980هرایفصرلیمریدورهبااستفادهازداده(Shahbaz et al., 2010)شه ازودیگران

انرد.درهایترازتجاریدرپاکستانرابررسیکردهتدرنرخارزواقعیوشاخ رابط بینتغییرا

اسرتفادهشردهاسرت.نترایجنشرانARDLاینتحقیقبرایبررسیوجرودرابطر بلندمردتازمردل
رابط منحنیجیتأییدنشدهاست.-2هاوجودداردورابط بلندمدتبینسری-1دهدک می

درتحقیقخروداثررتغییرراتدرنررخارزواقعریرویتررازتجراریو(Yusoff, 2010)یوس 
روشکرارگیریبر و1998-1977هرایفصرلیمریدورهتولیدداخلیمالزیرابااسرتفادهازداده

دهدک دربلندمدتکراهشنررخارزبررسیکردهاست.نتایجنشانمیVECMومدلجمعیهم

کنرد،د.درابترداکراهشارزشپرولتررازتجراریرابهتررمریبخشواقعیترازتجاریرابه ودمی
شرود،امراتررازتجراریکندوسپسرکرودآغرازمریترازتجاریشروعب بدترشدنمیبعدازآن

کند.متعاق اًبه ودپیدامی
درپرژوهشخرودبر بررآورداثررتالمرمنررخارزبررتجرارت(Bakhromov, 2011) وبهرام

یوهانسرنجمعریهرموبااسرتفادهازرویکررد2009-1999رازبکستانمیدورهالمللدرکشوبین
داریبررتوابرعدهدک افزایشتالممنرخارزواقعیاثرمنفیومعنیپرداخت است.نتایجنشانمی

صادراتووارداتدربلندمدتدارد.

نررخارزوتالمرمدرپژوهشیب بررسیاثرر(Huchet & Korinek, 2011)هیویتوکورینک
نرخارزبرجریرانتجراریدریرین،اروپراوآمریکرادردوبخرشکشراورزیوصرنعتومعردن

وبررایبررآوردمردلتحقیرقازGARCHاند.محققانبرایمحاس  تالممنرخارزازمدلپرداخت 
 تالمرمنررخدهدکاند.نتایجنشانمیاستفادهکرده2009-1999هایماهان ودادهARDLالگوی

ارزآثارکمیبرجریانتجاریدارد.

درتحقیرقخرودبر بررسریاثررنررخارزو(Huchet & Korinek, 2012)نرکیکورهیویتو

________________________________________________________________ 

1 -Pseudo Poisson Maximum Likelihood-Instrumental Variable 



 61 تالطم تصادفی الگوی رهیافت تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران:

انرد.تالممنرخارزبرجریانتجاریبیندواقتصرادبرازکویرکیعنریشریلیونیوزیلنردپرداختر 
وبررایبررآوردمردلتحقیرقازالگرویGARCHنویسندگانبرایمحاس  تالممنرخارزازمدل

ARDLدهردکر تضرعی نررخارزاند.نتایجنشانمیاستفادهکرده2009-1999هایماهان وداده
شانباسر شرریکتجراریعمردهنخواهرددرشیلیونیوزیلندمنجرب تغییرمهمیدرترازتجاری

شد.

مردتوبلندمردتتغییرراتودآثرارکوتراهدرمطالع خ(Wang et al., 2012)وانگودیگران
FMOLSPanelشریکعمدهتجاریشرابااستفادهازالگروی8نرخارزبرترازتجاریبینیینو

اند.نتایجفرضی وجرودمنحنریجریمعکرو آزمونکرده2009-2005میدورهECMPanelو
دکر افرزایشواقعریارزشواحرددهرنتایجنشانمیهریندکند.میدییتأبینیینوشرکایشرا

شریکتجاریییناثریکاهشیوبلندمردت8شریکتجاریاز3پولییینتنهابرترازتجاری

راثریافزایشیوبلندمدتدارد.شریکتجاریدیگ5داردوروی
انردترابر درتحقیقخودتالشکرده(Lotfalipour & Bazargan, 2014)پوروبازرگانلطفعلی

داریرویترازتجاریداردیانر ؟پرسشپاسخدهندک آیاتالممنرخارزاثرمستقیمومعنیاین
هرایبررایاسرتخراجتالمرمنررخارزواقعریمر ثروالگرویدادهGARCHآنانبااستفادهازمدل

نردابرایایرانب ایرننتیجر رسریده2011-1993تابلوییبرایبرآوردمدلتحقیقمیدورهزمانی
منظروربر بنرابرایندولرتبایرد؛گیرردصادراتتحتتأثیروارداتقرارمیجایب ک ترازتجاری

هراییرااتخراذکنردکر بررتولیردکاالهرایجانشرینوارداتمتمرکرزتقویتترازتجاریسیاست

هستند.
جراریدرتحقیقخوداثرکاهشنرخارزبررتررازت(Igue & Ogunleye, 2014)ایگوواگونلی

اند.برایبررسیرابط بلندمدتبینتررازلرنربررسیکرده-کشورنیجری رابرم نایشرممارشال
ب کارگرفت شردهVECMیوهانسنومدلجمعیهمتجاریومجموع مشخصیازمتغیرهاروش

هردکر دردکندونشانمیلرنررابراینیجری تأییدمی-است.نتایجتحقیقبرقراریشرممارشال

بلندمدتکاهشنرخارزاثرمث تیرویترازتجاریدارد.
منظروربررسریترأثیرتغییرراتنررخارزبررقیمرتدرمطالع خرودبر (Rahimi, 2001)رحیمی

یهارمعادل ساختاریبرایقیمتمواداولیر ،1376-1345صادراتوترازتجاریایرانمیدوره
وبرااسرتفادهازالگرویسیسرتمیوروش اسرتدرنظرگرفتقیمتصادرات،صادراتوواردات
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ایبرآوردکردهاست.نتایجحاصلازبررآوردالگرویمروردنظررنشرانحداقلمربعاتس مرحل 
یابردوبنرابراینتررازصادراتافزایشووارداتکاهشمری،دهدک باکاهشارزشپولملیمی

.یابدتجاری)بدوننفت(ایرانبه ودمی
 برابر در تجاریایران تراز رفتار(Memarian & Jalali Naeeni, 2007)نائینی جاللی و معماریان

رامریدوره ایرران تجراری ترراز بر ارزی هایتکان  بلندمدت و مدتکوتاه آثار و تجاری شرکای

 آمده دستب  نتایج اند.داده قرار بررسی موردVECM1وبااستفادهازالگوی2004-1992زمانی

 پول ارزش کاهش تأثیر تجاری، تراز متغیرهایالگوی بین بلندمدت رابط  یک وجود تأیید ضمن

 کند.می تأیید نیز را مدتکوتاه در کل تجاری تراز بر

درتحقیقخودب بررسیاثرنوساناتنررخارزبررترراز(Hasani Dizaji, 2011)حسنیدیزجی
پرداخت است.ویبرایبررسی1388-1340هایساالن زدادهتجاریبخشکشاورزیبااستفادها

سرازی(وبررایمردلVECMوتصرحی خطرایبررداری)جمعریهمرواب میانمتغیرهاازتحلیل
دهردکر دربلندمردتبرااسرتفادهکرردهاسرت.نترایجنشرانمریGARCHتالممنرخارزازمردل

یابد.میتضعی پولملیترازتجاریبخشکشاورزیبه ود
درپژوهشیتأثیرریسکنرخارزواقعیبرصرادرات(Nouri & Navidi, 2012)نوریونویدی

انرد.هایترابلوییبررسریکرردهوبااستفادهازالگویداده1389-1364غیرنفتیایرانرامیدوره
دهردنشرانمریاند.نترایجدهنموبرایسنجشنوساناتنرخارزازهفتمعیارمختل استفادههاآن

صادراتغیرنفتیاست.رویداریمدتدارایتأثیرمث تومعنیک ریسکنرخارزدرکوتاه

ایتأثیرنااممینرانینررخارزواقعریبرردرمقال (Asgharpour et al., 2012)اصغرپورودیگران
گانبررایانرد.نویسرندبررسیکرده2007-1974صادراتبخشکشاورزیدرایرانرامیدوره

وبرایآزمونوجودرابط بلندمدتبینمتغیرهاازEGARCH2محاس  نااممینانینرخارزازمدل
وبرایبرآورداینرابطر بلندمردتازروشحرداقلمربعرات3لوتکیپول-سیکننجمعیهمآزمون
ارزتأثیرمنفریودهدک نااممینانینرخهانشانمیاند.یافت (استفادهکردهFMOLS4شده)اصالح

________________________________________________________________ 

1 -Vector Error Correction Model 
2 -Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
3 -Saikkonen and Lutkepohl 

4 -Fully Modified Ordinary Least Square 
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داریبرصادراتبخشکشاورزیدارد.معنی
درمقال خرود(Ahmadi Shadmehri & Ahmadian, 2012)احمدیشادمهریواحمدیانیزدی

ب بررسیارت امبینترازتجاریغیرنفتیایرانونرخارزواقعیبااسرتفادهازمعادلر تررازتجراری
ARDL1والگرویاقتصادسرنجی2007-1970هایسراالن مریدورهرزویلنوبااستفادهازداده

یرکعنروانبر توانرددهدک سیاستکاهشارزشپولملیمریاند.نتایجتحقیقنشانمیپرداخت 

گرذارانسیاستتأثیرگذاردربه ودروندترازتجاریغیرنفتیایرانوآلمانمورداستفادهسیاسرت
قرارگیرد.

ب بررسیتأثیرنااممینانینرخارزواقعیبرریدرتحقیق(Falahi et al., 2013)فالحیودیگران
کننرردهوتولیرردتوسررع درحررالکشررور9درینرریزمبیسررتقاضررایصررادراتمحصرروالتسرریبو

اند.دراینپژوهشنااممینانینررخارزپرداخت 2009-1992صادرکنندهاینمحصوالتمیدوره

هرایترابلوییاثررنااممینرانینررخارزبررپسبااستفادهازالگرویدادهمحاس  وسARCHازمدل
دهدکر نررخارزواقعریترأثیرشدهاست.نتایجنشانمیرسیتقاضایصادراتیایندومحصولبر

مث تونااممینانینرخارزواقعیتأثیرمنفیبرتقاضایصرادراتیایرندومحصرولدرکشرورهای
منتخبدارد.

بررسریاثررمنظروربر درپرژوهشخرود(Khosravi & Mohseni, 2014)حسرنیخسررویوم
نااممینانینرخارزبرترازتجاریبخشکشاورزیایران،شاخ نااممینانینررخارزراازالگروی

TGARCHسپساثرنااممینانینرخارزبرترازتجاریبخشکشاورزیایرراناندواستخراجنموده

انرد.نترایجنشرانبرآوردکررده1390-1363هایدورهزمانیودادهVECMلگویرابااستفادهازا
مدتوبلندمدتمنجرربر بردترشردنتررازتجراریبخرشدهدک نوساناتنرخارزدرکوتاهمی

شود.کشاورزیمی
درپژوهشخودب بررسیرفتارتررازتجراریایرران(Rasekhi et al., 2014)راسخیودیگران

وبااستفادهازمدلرگرسیونانتقالمالیمباتابعانتقرال1388-1352ط بانرخارزمیدورهدرراب

غیرخطریوصورتب دهدک اوالً،نرخارزواقعیاند.نتایجنشانمی(پرداخت LSTR2الجستیک)
________________________________________________________________ 

1 -Autoregressive Distributed Lag 

2 -Logistic Smooth-Transition Regression 
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ثررمنفریبررپرولداخلریاازحدشیبگذارینامتقارنبرترازتجاریایرانم ثراستوثانیاً،ارزش
ترازتجاریکشوردارد.

نررخدرتحقیقخودب بررسیتأثیرنااممینرانی(Mansouri Bidakani, 2014)منصوریبیدکانی
برااسرتفادهازالگروی1391-1344ارزبرتوابعتقاضایصادراتووارداتایرانبرایدورهزمانی

ARDLهررایرخارزازمرردلگیرررینااممینررانینررپرداخترر اسررت.ویبرررایانرردازهARCH و 

GARCHدهدک باکاهشنوساناتنرخارزصادراتافزایشواستفادهکردهاست.نتایجنشانمی
یابدواینمنجرب به ودترازتجاری)بدوننفت(ایرانخواهدشد.وارداتکاهشمی

بررسیآثارتغییرراتدرمقال خودب (Lotfalipour & Bazargan, 2016)پوروبازرگانلطفعلی
نرخارزواقعیمر ثر،صرادراتووارداتبررتررازتجراریایررانوشررکایتجراریعمردهبررای

انرد.نترایج(پرداختر VECMدرقالبمدلتصحی خطرایبررداری)1390-1372هایساالن داده

منجرربر مدتنوساناتنرخارزواقعریمر ثرتنهرابررایکشرورآلمراندهدک درکوتاهنشانمی
گررددودربلندمردتبررایکشرورایتالیرامنجرربر افرزایشتررازتجراریکاهشترازتجاریمری

شود.می

 شناسی تحقیق: روش

دراینمطالع برایاستخراجمقادیرعددینااممینانینرخارزواقعریازمردلتالمرمازآنجاک 
بنرابرایندرایرنشرود،لبررآوردمریورابط بلندمدتبینمتغیرهایمردگرددتصادفیاستفادهمی

-جمعررییوهانسررنروشهررماختصرراربرر بخررشودرابترردامرردلتالمررمتصررادفیتشررری وسررپس
مردلشرودودرانتهراجوسیلیو شرحدادهشده،درادام توابعواکنشب ضرب توضری دادهمری

گردد.پژوهشارائ می


 (:SVMمدل تالطم تصادفی )

(Engle, 1982)انگرلARCHهاینروعجایگزینیبرایمدلعنوانب (SVمدلتالممتصادفی)
شاملدوفرآیندتصادفییکیبرایمشراهداتوSVمعرفیشد.مدل(Taylor, 1982)توس تیلور

هراینروعتررازمردلپرذیروانعطرا تررانر یگراواقرعبنابراین،هایپنهاناستدیگریبرایتالمم
ARCHهایدالیلاصلیاستفادهازمدلباشد.یکیازمیSVسرازیهابررایمردلتواناییاینمدل
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واریانسشرمییرکسراختارSVهای،درمدلARCHهایخانوادهبرخال مدلباشد.تالمممی
.شودیمتغییراتیپنهانداردوبنابراینبرایمعادل واریانسشرمیجزءاخاللتعری 

 شود. میزیرتعریصورتب SVمدلساده
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2logاست.tمشاهداتدرزمانtYک درآن tth شرودکر لگاریتمتالمماستوفرضمی

درشررای (اسرت.1)(براپرارامترAR)1(یمرت ر اول)رگرسریونیکفرآینردپایرایخود
),(0یعنریمستقلهستند،tوtاستانداردجمالتاخالل ttCOV اسرت(Takahashi et al., 

2009).

هراییبراهرایتالمرمتصرادفیمعرفریشردهاسرت.روشهایمختلفیبرایبرآوردمردلروش
2نمراییحرداکثرراسرت(،روششر  GMM)1یافتر ندروشگشرتاورهایتعمریمکاراییکمترهمان

(QMLوروشتابعمشخص تجربی)3(ECFروش.)نماییکاملهماننردروشهاییبرم نایراست
(وروشNML)5نماییعرددی(،روشحداکثرراستSML)4شدهسازینماییش ی حداکثرراست

(.MCMC)6بیزیمونتکارلویزنجیرهمارکو 

هایمختل درمطالعاتمونتکرارلورابرا(روشAndersen et al, 1999اندرسونودیگران)
یکریازMCMCیکنمون محدودموردمقایسر قرراردادنردوبر ایرننتیجر رسریدندکر روش

راییعنوانمعیاریبرایکرامعموالًدرادبیاتب MCMCباشد.روشکاراترینابزارهایبرآوردمی
MCMCعنروانیرکنتیجر جران یبررآوردپارامترهرا(روشگیرد.بعرالوه)بر موردتوج قرارمی

________________________________________________________________ 

1 -Generalized Method of Moments 
2 -Quasi-Maximum Likelihood 
3 -Empirical Characteristic Function 
4 -Simulated Maximum Likelihood 
5 -Numerical Maximum Likelihood 
6 -Bayesian Markov Chain Monte Carlo 

 :معادله میانگین شرطی

 :شرطی واریانس معادله
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فضرایMCMCدهرد،زیرراروشراازمتغیرهایپنهانارائ می1تروهموارتریبرآوردهایمطمئن
یهرادهرد.همچنرینبررخال اغلربروشرابادرنظرگرفتنمتغیرهایپنهانافزایشمری2پارامتر

بررم نرایMCMCاسرت،منطرقروش3هرایمجران یشانبراسا اسرتداللشوندهک منطقتکرار
مرورایناستک ب MCMCتوزیعدقیقپسینپارامترهاومتغیرهایپنهاناست.دیگرمزیتروش

ک یکمدلپارامترهرایویژههنگامیسازیعددینیازنیست.اینمزیتب کلیدراینروشبهین 

بر MCMCبنرابرایندرادبیرات،روش؛یزیادیداردازاهمیتفراوانریبرخرورداراسرتآوردبر
(.Yu & Meyer, 2006تکمتغیرهاستفادهشدهاست)SVهایمیزانزیادیدربرآوردمدل

،ازایرنروشMCMCشردهبررایروشبررآوردهایبیاندرتحقیقحاضرنیزباتوج ب مزیت
گردد.تالممتصادفیاستفادهمیبرایبرآوردمدل


 لیوس:یجوس-یوهانسن جمعی همروش 

هاپایاباشد.درواقرعبسریاریان اشت گویندک ترکیبخطیازآنایازمتغیرهاراهممجموع 

گررآناسرتکر کنندک بیرانهایزمانی،ناپایاهستند،امادرمولزمانباهمحرکتمیازسری
ان اشرتگی()هرم4جمعریبنرابراینرابطر هرم؛انردوس یکرابط محدودشردههادربلندمدتتآن

زمرانیباشردکر درهرایگررابط بلندمدتیایکپدیدهتعادلیبلندمدتبینسرریتواندبیانمی
؛گردنردهاازاینرابط تعادلیمنحر شوند،امرامجردداًبر آنبرمریمدتممکناستآنکوتاه

ییکمعادل رگرسیونی،جمل خطاپایاباشدبدینمعنااسرتکر رونردمتغیرهرایبنابرایناگربرا

توضیحیووابست داللرتبرروجرودیرکرابطر تعرادلیداردودرینرینشررایطیامکرانوجرود
رود.ازبینمی5رگرسیونکاذد

اشرتگیان امرادارایهرمپایراهرایزمرانیناهرایسرریایناستک اگردادهیاساسس الحال
هراییوجرودداردباشند،ضرایبآنرایگون بایدبرآوردکرد.س روشبرایبرآرودینینمدل

________________________________________________________________ 

1 -Smoothed Estimates 

2 -Parameter Space 

3 -Asymptotic Arguments 

4 -Cointegration 

5 -Spurious regression 



 67 تالطم تصادفی الگوی رهیافت تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران:

وروش(Engle-Yoo)یررو-،روشانگررل(Engle-Granger)گرنجررر-کرر ع ارتنرردازروشانگررل
-وهانسرنیازروشپرژوهش.درایرن(Soori, 2012)(Johansen-Juselius)جوسریلیو -وهانسرنی

.شودمیاستفادهجوسیلیو 
انجراملیو یجوسر-یوهانسرنروشب همجمعیبردارهایآوردندستب برایمورخالص ب 
الگرویوقفر مرولتعیین-2.یمدلمتغیرهابودنجمعیمرت  تعیین-1:استضروریزیرمراحل

برررآوردبردارهررای-4.همجمعرریبردارهررایتعرردادتعیررین-3(.VAR)1خودرگرسرریونبرررداری
ی.جمعهم


 توابع واکنش به ضربه:

برایبررسیاثریکانحرا معیارتغییرناگهرانی)شروامصرنوعی(ازتوابعواکنشب ضرب 
منظوربررسرینحروهواکرنشمتغیررمروردشود.ب نظراستفادهمیدرمتغیرهایدیگربرمتغیرمورد

دارد.درروشاولکر نظرنس تب یکانحرا معیارشروادرسرایرمتغیرهرادوروشوجرود

بررداریرگرسیونهایخودمعمولتحلیلپویایمدلمورب معرفیشد(Sims, 1980)توس سیمز
و3گیرد.دراینروشبااستفادهازتجزی یولسرکیانجاممی2بااستفادهازواکنشب ضرب متعامد

ینردنترایجایرنروشدرشود.هر،متعامدمیVARق لازواکنشب ضرب ،شوااساسیب مدل
اماروشدومبرایتحلیلواکنشب ضرب ک ؛کندتغییرمی،VARتغییرترتیبمتغیرهادرمدلاثر

هرایگفتر شردهدربراالبررایروشابداعشدکاستی(Koop et al., 1996ودیگران)توس کوپ

هرایروشدومو است.مزیرتمعر4یافت اولراندارد.اینروشب تحلیلواکنشب ضرب تعمیم
تغییررترتیرباثررنترایجروشدومبررخال روشاولدر،نس تب روشاولایناسرتکر اوالً

ترواناشرکالمختلفریاز،معمروالًدرروشاولمریکنردوثانیراًتغییررنمری،VARمتغیرهادرمدل
گونر روشادهکردوهری هایریاضیرابرایمحاس  وبررسیواکنشب ضرب متعامداستفمدل

یافتر منحصررتعمیممشخصیبرایتعیینبهترینمدلوجودندارد.درمقابلروشواکنشب ضرب 

________________________________________________________________ 

1 -Vector Autoregressive Model 

2 -Orthogonalized Impulse Responses 

3 -Cholesky Decomposition 

4 -Generalized Impulse Response Analysis 
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هرایشردهدرمیرانشرواهرایمشراهدهکاملالگوهرایتراریخیهم سرتگیمورب ب فرداستو
.(Pesaran & Shin, 1998)گیردمختل رادرنظرمی


 مدل تحقیق:

دوکشورباجانشرینینراق رزوشدهاصالحمدل،مطالع شکلکلیمدلترازتجاریدراین
بر شرکلزیررخواهردغیرنفتیایررانوترازتجاریواقعیرابط بیننرخارزباشد،بنابراینمییلن
بود.

)(110 ttttt uLGDPWLGDPILRERLTB    
کر برابررنسر تصرادراتنبرابقیر دنیراایرراغیرنفتریترازتجاریلگاریتمtLTBدرآن:ک 

ک ازمتغیررتولیردناخرال لگاریتمدرآمدواقعیخارجیtLGDPW،باشدغیرنفتیب وارداتمی
ک ازمتغیرلگاریتمدرآمدواقعیداخلیtLGDPIشود،جایآناستفادهمیداخلیواقعیجهانب 

کر لگاریتمنرخارزواقعیtLRER،گرددجایآناستفادهمییواقعیایرانب تولیدناخال داخل

کننردهدرکنندهجهرانیبر شراخ قیمرتمصرر برابرحاصلضردنس تشاخ قیمتمصر 
.استجمل خطاtuوباشدایراندرنرخارزاسمیمی

ترازتجراریغیرنفتریرویواقعیبرآورداثرنااممینانینرخارزدراینتحقیقهد ازآنجاک 
مردلنهرایی،استبنابراینبااضاف کردنمتغیرنااممینانینرخارزواقعیب مدلترازتجاریفروق

گردد:زیرارائ میصورتب تحقیق

)(120 tttttt uLGDPWLGDPILVRERLRERLTB    
دهد.نرخارزواقعیرانشانمیلگاریتمنااممینانیtLVRERدرآنک 

صورتتفاضلبینارزشصادراتدرضمنباتوج ب اینک معموالًترازتجارییککشورب 
شود،ممکناستمقداراینتفاضلمنفریگررددودرایرنووارداتکاالهاوخدماتتعری می

د.ازایرنرودرینرینشرای لگاریتمتفاضلارزشصادراتب وارداتقابلمحاسر  نخواهردبرو
 Torkiصورتنس تارزشصادراتب وارداتبیانگردد)مواردیبهتراستمتغیرترازتجاریب 

et al., 2014)بنابرایندراینمقال ؛MXTB /باشد.می

رودکر درآمردکشرورداخلریاثررم قم انینظریمدلرزویلندرشرای م یعیانتظارمی
داشت باشدب اینمعنیک باافزایشدرآمدکشورداخلیوارداتافرزایشیابردوTBنفیرویم
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کاهشیابد.هرینداگرافزایشدردرآمدکشورداخلیب دلیلافزایشتولیدTBب ت عآنمتغیر
یابردوبنرابراینعالمرتبررآوردیبررایکاالهایجانشرینوارداتباشرد،وارداتکراهشمری

توانداثررمث رتیرا.باتوج ب همیناستدالل،درآمدکشورخارجینیزمیهمباشدمث تتواندمی
تواندمث رتیرامنفریباشرد.اگررعالمتضریبنرخارزواقعینیزمیداشت باشد.TBمنفیروی

باشدودرغیررلرنربرقرارباشدعالمتضریبنرخارزواقعیدربلندمدتمث تمی-مارشالشرم

 اینصورتعالمتآنمنفیخواهدبود.

هایتحقیقازمنابعبانرکمرکرزیومرکرزآمرارایررانومنرابعامالعراتیبانرکجهرانیداده

1368بودهوازفصلاولسرالصورتفصلیهادراینمطالع ب استخراجشدهاست.همچنینداده
گردد.ختممی1394شروعوب فصلیهارمسال



 های تحقیق: یافته

 :SVمحاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل 

کنرد،رابررآوردمریSVمردلMCMCافزاریاستک برم نایروشنرمWinbugsازآنجاک 
واستخراجمقادیرنااممینانینرخارزواقعیازایرننررمSVلبنابرایندراینمقال برایبرآوردمد

افزاراستفادهشدهاست.
دهد.(رانشانمی10براینرخارزواقعیمربومب رابط )SV(نتایجبرآوردمدل2جدول)

تررازمربومب هرپارامتربرآوردیکویکMC1باتوج ب جدولوازآنجاک مقدارخطای
 باشد.باشد،بنابراینمقدارضرایببرآوردیمناسبمینحرا معیارآنمیمقدارا


 SVنتایج برآورد مدل  (:2)جدول 

  MCخطای  انحراف معیار ضریب متغیر

 05393/0- 3174/0 001483/0 

 9901/0 006426/0 00008818/0 

 5982/0 1308/0 003541/0 

 های تحقیق منبع: یافته

________________________________________________________________ 

1 -Monte Carlo Error 



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   70

بعدازبرآوردضرایبمربومب پارامترهاحالمقادیرعددینااممینانینرخارزواقعیبررآورد
 (نشاندادهشدهاست.1گرددک درنمودار)می

 
 نااطمینانی نرخ ارز واقعی (:1)نمودار

 
 های تحقیق منبع: یافته


دارمشخ استدردورهموردبررسرینااممینرانینررخارزواقعریدردودرنمومورک همان

اتفاقافتادهکر علرتآن1373مقطعحداکثرمقدارخودرادارد.اولینمورددرفصلیهارمسال
 ایرران در ارز نررخ سازیباشد.یکسانمی1372سازینرخارزدرسالبحثاعمالسیاستیکسان

 و نفرت قیمرت کراهش درنتیجر  عمردتاً کر  هاپرداختتراز در توازن معد دلیل ب  1372 سال در
 همرراه ارز نررخ شردید براافرزایش شد ایجاد معوق  و شده هایسررسیدبدهی پرداخت باز مشکل

 کشرور هرایسیاسرت تمرام نیازدر مورد الزامات و هاهماهنگی اینک  دلیل ب  کلی، مورب گردید.

ن رود.دومرینمرورد آمیزشدهموفقیتاعمال هایسیاست بود رفت نگ صورت ارز سازییکسان برای
کر هاسرتاستک درایندورهنیزافزایشناگهانیدرنرخارزپدیردآمرد1391فصلدومسال

عاملاصلیوورودتقاضایسوداگریب برازارارزعنوانب هایغردعلی کشوردالیلآنتحریم
هایق لبرود.همچنرینشدهمیسالهایان اشتازناحی نقدینگیوهمچنینتشدیدروزافزونآن

گیرریثرسرازدعردمشرکلأهایاقتصادینظامارزیکشورراب شدتمتآنچ س بشدتاتحریم

هایگذشت بود.ال تر عرواملینظیررنظامارزیوبازارارزیعمیقوکارادراقتصادایرانمیسال
التفاوتنرخترورمداخلریب میزانماب حداقلق لوعدمتعدیلنرخارزهایتورمان اشت میسال

 ,Vartabian Kashani)بودهاسرتدرایندورهثیرگذاربرتالممنرخارزأوخارجینیزازعواملت

2013).
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جوسیلیو جهتبرآوردرابط بلندمدتبرینمتغیرهرایمردل-مراحلروشیوهانسندرادام 
گردد.انجاممی


 آزمون ریشه واحد:

یافتر مروردبررسریفولرتعمیم-دیکیدراینبخشپایاییکلی متغیرهایالگوازمریقآزمون
(آوردهشدهاست.3گیردک نتایجدرجداول)قرارمی


 یافته فولر تعمیم-نتایج آزمون دیکی (:3)جدول 

 متغیر
و بدون  مبدأآماره آزمون با عرض از 

 روند

نتیجه 

 آزمون

و  مبدأآماره آزمون با عرض از 

 روند

نتیجه 

 آزمون

LTB 65/1- ناپایا -26/3 ناپایا 

DLTB 32/12- پایا -25/12 پایا 

LGDPI 3/1- ناپایا -57/2 ناپایا 

DLGDPI 67/3- پایا -27/4 پایا 

LGDPW 007/0- ناپایا -05/3 ناپایا 

DLGDPW 17/5- پایا -14/5 پایا 

LRER 95/1- ناپایا -49/2 ناپایا 

DLRER 55/8- پایا -62/8 پایا 

LVRER 1/3- ناپایا -16/3 پایا 

DLVRER 48/3- پایا -45/3 پایا 

 -89/2و با عرض از مبدأ و بدون روند،  -46/3%، با عرض از مبدأ و روند 5*مقدار بحرانی در سطح                    های تحقیق             هتمنبع: یاف
 است.


%همر متغیرهرایمردلدردو5داریگردددرسط معنیمشاهدهمی2درجدولمورک همان

کر درحالرتبراLVRERوروند)بر جرزأوبدونروندوباعرضازم دأحالتباعرضازم د

گیرریپایراوبدونرونددرسط پایااست(درسط ناپایابرودهوبرایک رارتفاضرلأعرضازم د
جمعریتروانازروشهرمهسرتندومریI(1)بنابراینمتغیرهایمردلان اشرت ازمرت ر یرک؛اندشده

(برایآزمونوجرودروابر بلندمردت1990(ویوهانسنوجوسلیو )1991پیشنهادییوهانسن)
نمراییوجرودبینمتغیرهایمدلاستفادهکرد.اینروشبااستفادهازروشبرآوردحداکثرراسرت

هرایبهینر بنابرایندرادام تعدادوقف ؛کندمشخ میVARجمعیرادریکمدلدارهایهمبر
گردد.تعیینمیVARمدل
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 :VARهای بهینه مدل  تعیین تعداد وقفه

دهد.باتوج ب نتایجوبراسرا رانشانمیVAR(نتایجتعیینتعدادوقف بهین مدل4جدول)

هرایبهینر کند،تعدادوقفر جوییمیهایبهین صرف ک درتعدادوقف (SBCبیزین)-معیارشوارتز
گردد.وقف تعیینمیVAR،4مدل


 VARنتایج آزمون تعیین تعداد وقفه بهینه مدل  (:4)جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 0 تعداد وقفه

 62/446 29/487 59/522 1/568 06/599 72/594 41/594 74/524 -73/649 بیزین-معیار شوارتز

 های تحقیق منبع: یافته


 جوسلیوس:-جمعی یوهانسن آزمون هم

برایبررسیوجودرابط بلندمدتبینمتغیرهرایVARهایبهین مدلپسازتعیینتعدادوقف 
جوسلیو راانجامداد.براسرا نترایجایرنآزمروناگرر-جمعییوهانسنالگوبایستیآزمونهم

توانگفرتکر وجرودرابطر ینمتغیرهایمدلوجودداشت باشدمیجمعیبحداقلیکبردارهم
رسد.بلندمدتبینمتغیرهایالگوب اث اتمی


 جمعی های تعیین تعداد بردارهای هم نتایج آزمون (:5)جدول 

فرضیه 

 صفر

آماره آزمون 

 حداکثر مقدار ویژه

مقدار بحرانی در 

 درصد 5سطح 

آماره آزمون 

 اثر

مقدار بحرانی در 

 درصد 5سطح 
 رتبه

معیار 

-شوارتز

 بیزین

r=0 499/71 4/34 2723/137 98/75 r=0 2095/620 

r<=1 6723/27 27/28 7733/65 48/53 r=1 7371/632 

r<=2 9249/20 04/22 101/38 87/34 r=2 9957/627 

r<=3 5901/12 87/15 1761/17 18/20 r=3 5249/624 

r<=4 586/4 16/9 586/4 16/9 r=4 5312/621 

 های تحقیق منبع: یافته


،آزمروناثررجمعریهرمحداکثرمقدارویژهتعدادیکبردار،آزمون5باتوج ب نتایججدول

رابرینمتغیرهرایمردلجمعریهرمبیزینتعدادیکبرردار-ومعیارشوارتزجمعیهمبردار3تعداد

مقدارویژهواثرباهممغایرهسرتندهایحداکثرک نتایجمربومب آزموندهد.ازآنجایینشانمی
گرردد.بینمتغیرهایمردلمشرخ مریجمعیهمبیزینتعدادیکبردار-بنابراینازمعیارشوارتز
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مربومب متغیرهرایمردلجمعیهمرابط بلندمدتبینمتغیرهایمدلوجودداردوبرداردرنتیج 
زیررصرورتبر (LTBمتغیرروابسرت یعنریبعدازنرمالسازی)اعمالقیدبرابریکبودنضرریب

 باشد.می


 نتایج برآورد ضرایب بلندمدت(: 6)جدول 

 LTB Intercept LRER LVRER LGDPI LGDPW متغیر
 -27/2 9/5 411/0 86/0 38/18 1 ضریب

 های تحقیق منبع: یافته



LGDPWLGDPILVRERLRERLTB 2729541108603818 /////   
دمدترابط بیننرخارزواقعیوترازتجاریغیرنفتیمنفریدهدک دربلنرابط فوقنشانمی

بنرابراین؛یابداست،یعنیدربلندمدتباکاهشنرخارزواقعیترازتجاریغیرنفتیایرانبه ودمی
درصرد86/0دربلندمدتباافزایشیکدرصردینررخارزواقعری،تررازتجراریغیرنفتریایرران

منفیاسرتویرکایرانباترازتجاریغیرنفتیواقعیممنرخارزیابد،بعالوهرابط تالکاهشمی

شودک ترازتجاریغیرنفتریایرراندربلندمدتباعثمیواقعیدرصدافزایشدرتالممنرخارز
دربلندمدتباعثتضرعی تررازواقعیبنابراینافزایشتالممنرخارز؛درصدکاهشیابد411/0

دد.همچنیندربلندمدترابط بینتولیدناخال داخلیایرانبراتررازگرتجاریغیرنفتیایرانمی
منفیاستویکدرصدافزایشدرتولیدناخال داخلیایران،ترازتجاریایرانتجاریغیرنفتی

کر رابطر تولیردناخرال داخلریدهددرصورتیدرصدکاهشمی9/5راب میزانایرانغیرنفتی

مث تاستوبایکدرصدافزایشدرتولیردناخرال داخلریایرانیرنفتیجهانیباترازتجاریغ
یابد.درصدافزایشمی27/2جهانی،ترازتجاریغیرنفتیایران



 :توابع واکنش به ضربه 
یافتر شرمردهشردتحلیلواکنشب ضرب تعمیمروشهاییک برایب علتمزیتدراینمقال 

ترازتجراریغیرنفتریایررانبر یرکانحررا معیرارشروادرازاینروشبرایبررسیواکنش

 استفادهشدهاست.متغیرهایدیگرمدل،
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 واکنش تراز تجاری غیرنفتی ایران به یک انحراف معیار شوک در نرخ ارز واقعی (:2)نمودار 
     Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LRER

 LBP          
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 ز واقعیواکنش تراز تجاری غیرنفتی ایران به یک انحراف معیار شوک در تالطم نرخ ار (:3)نمودار 

     Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LVRER

 LBP          
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 واکنش تراز تجاری غیرنفتی ایران به یک انحراف معیار شوک در تولید ناخالص داخلی ایران (:4)نمودار 

    Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LGDPIR

 LBP          
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 واکنش تراز تجاری غیرنفتی ایران به یک انحراف معیار شوک در تولید ناخالص داخلی جهانی (:5)نمودار 

    Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LGDPW

 LBP          
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فتیایرانب یکانحرا معیرارتغییررواکنشمتغیرلگاریتمترازتجاریغیرن5تا2نمودارهای

 های تحقیق منبع: یافته
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ناگهرانی)شرروا(درلگرراریتمنرررخارزواقعرری،لگراریتمتالمررمنرررخارزواقعرری،لگرراریتمتولیررد
دهد.نشانمیراناخال داخلیایرانولگاریتمتولیدناخال داخلیجهانی

یابرد،تررازتجراریدهدک اگرنرخارزواقعییکانحرا معیارافزایش(نشانمی2نمودار)
یابدوبعدبیندورهاولودومافزایشیافتر وبر اوجخرودغیرنفتیایراندردورهاولکاهشمی

یابردوبعردازدورهسروممنفریونوسرانیاسرت.مطالعراترسدسپستادورهسومکاهشمریمی

(،یرونلینرگوNarayan, 2006)انیرنر(،Lal & Lowinger, 2002)نگریلرومحققانیهماننداللو
(،شرره ازودیگرررانHerve et al.,2010(،هررروودیگررران)Yuen-Ling et al., 2009دیگررران)

(Shahbaz et al., 2010و،)نیتر(Trinh, 2012نشانمی)توانوجودپدیدهمنحنیجریدهدک می
(وجرودپدیردهمنحنری2)راازمریقتوابعواکنشب ضرب آزمونکرد،بنابراینباتوج ب نمودار

ال ت وجودپدیدهمنحنیجیبستگیب یندفرضداردک ع ارتنردشود.جیدراینمطالع ردمی

مردتقیمرتکشرشباشرد،درکوتراهمدتحجموارداتنس تب قیمرتوارداتبریاز:درکوتاه
بر نررخارزکنردوبایستیواکنشحجمصرادراتکششباشدونهایتاًوارداتنس تب نرخارزبا

آهست باشد.
دهدک اگرتالممنرخارزواقعییکانحرا معیرارافرزایشیابرد،ترراز(نشانمی3نمودار)

یابردویابردوبعردازآندردورهدومکراهشمریتجاریغیرنفتیایراندردورهاولافرزایشمری
یابردوازتادورهدوازدهمکاهشمیرسدوبعدسپستادورهپنجمافزایشیافت وب اوجخودمی

دورهدوازدهمب بعدمنفیاست.

دهدک اگرتولیدناخال داخلیایرانیکانحرا معیرارافرزایشیابرد،(نشانمی4نمودار)
امنوسانیاماافزایشیاسرتوبعردازآننوسرانیوکاهشری33ترازتجاریغیرنفتیایرانتادوره

باشد.می
دهدک اگرتولیدناخال داخلیجهانییکانحرا معیارافزایشیابرد،(نشانمی5نمودار)

یابرردامررابعرردازدورهاولکرراهشیافترر ترررازتجرراریغیرنفترریایررراندردورهاولافررزایشمرری

ک درانتهایدورهدوممنفیاست،منفیبودنترازتجاریغیرنفتیترااواسر دورههفرتمموریب 
یابدتادردورهدهرمبر اوجخرودرسریدهووبعدازدورههفتممث تشدهوافزایشمیادام دارد

یابداماهمچنانمث رتاسرتوبعردازدورهشرانزدهمبعدازدورهدهمتادورهشانزدهمکاهشمی
افزایشیونوسانیاست.
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 نتایج:

 عمده قسمت ایرانک  یرنظ کشورهایی در و است اقتصادی نظام در مهم متغیرهای از ارز نرخ

بابر هرمخروردنشود،می تأمین معدنی مواد صدور از ناشی ارزی عایدات محل از درآمددولت
گذاریغیرمنطقیشدهوتخصی بهین منرابعث اتنرخارزوایجادنااممینانیدرآنروندسرمای 

 متضراد حتری و متفاوت تغییراتاز ایمجموع  ارز، نرخ تغییر مورکلیامکانپذیرنخواهدبود.ب 

 کشرور اقتصاد تواندعملکردمی آن برآیند ک  دارد همراه ب  اقتصاد داخلی و خارجی بخش در را

 شررای  در امرر ایرن دارد. بسریاربراالیی اهمیت ارز نرخ مدیریت بنابراین؛دهد قرار تأثیر تحت را

 هرایتحرریم هرا،افرزایشرانر یا کردن هدفمند مرح اجرای از پس بخصوص کشور، اقتصاد فعلی

 نرخریاهمیرت دو ارزی نظرام بر  بازگشرت و آزاد برازار در ارز غیررسرمی نرخ جهش اقتصادی،

مطالع تأثیرنوساناتنرخارزبرترازتجاریغیرنفتیایرانضرروریبنابراین؛است یافت  نیز بیشتری
مروردایرانبرترازتجاریغیرنفتیعیواقباشد.ب اینجهتدراینمطالع تأثیرتالممنرخارزمی

مطالع وبررسیقرارگرفت است.

دهردکر تولیردناخرال داخلرینتایجبرآوردمدلترازتجاریغیرنفتیدربلندمدتنشانمی
ایرانتأثیرمنفیوتولیدناخال داخلیجهانیتأثیریمث تبرترازتجراریغیرنفتریایرراندارنرد

نرخارزواقعیترأثیردربلندمدتباشد.ازسوییدیگر منط قبام انینظریمیک اینهردونتیج
شرود،ازایرنرولرنررنقرممری-شررممارشرالمنفیبرترازتجاریغیرنفتیایرانداردوبنرابراین

.شرودکاهشارزشپولداخلیدربلندمدتمنجرب بدترشردنتررازتجراریغیرنفتریایررانمری

شودایننتیج مشاب براب توابعواکنشب ضرب وجودپدیدهمنحنیجینیزردمیهمچنینباتوج 
(،اک وسرررتانیBaharumshah, 2001شررراه)(،بهررررام1989نترررایجمطالعررراتیهماننررردرزویلرررن)

(Akbostanci, 2002(احمردویانرگ،)Ahmad & Yang, 2004(وگرومزوآلروارز)Gomez & 

Alvarez-Ude, 2006ش،)(اوShao, 2008،)((،کیم)2009یونلینگودیگرانKim, 2009)شه از

باشد.ال ت بایددرنظرداشتکر براتوجر بر (م نیبرعدموجودمنحنیجیمی2010ودیگران)
مطالعاتق لیوجودیاعدموجودمنحنیجیبستگیب شررای دورهمروردبررسریتررازتجراری

نااممینانینرخارزواقعیوترازتجاریغیرنفتریایررانمنفریاسرتونشرانبعالوهرابط بیندارد.

بنرابراین؛داردایرراندهدک نوساناتشدیددرنرخارزترأثیرمنفریبررتررازتجراریغیرنفتریمی
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منجرب ایجادشرفافیتدرسیسرتمرااتخاذنمایندتامعقولومناس یهایسیاستگذارانبایدسیاست
واقعیشودتاازاینمریقث اتنرخارزواقعریحاصرلگررددوبر ت رعآنتررازتجرارینرخارز

توانباانجامتحقیقراتیدرارت رامبراشناسراییعوامرلایجادکننردهغیرنفتیبه ودیابد.همچنینمی
 نااممینانینرخارزواقعیامکانکاهشوکنترلنااممینانیدرنرخارزواقعیرافرآهمآورد.
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