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  1مقدمه 
اقتصـادي و کـاهش   نفتـی در رشـد و توسـعه     نقش صادرات غیر

 وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خـام، اهمیـت صـادرات غیـر    
خـوبی نمایـان     نفتی، بخصوص صادرات محصوالت کشـاورزي را بـه  

به یک یا چنـد   غالباً توسعه  حال درصادرات کشورهاي ). 36(سازد  می
کـه ارزش آن حـدود    شـود  یمـ محصول عمده کشاورزي خام محدود 

هاي صادر کننده ی در کشورنفت ریغکل صادرات درصد ارزش  90-80
 حـال  هاي بیشتر کشـورهاي در  یکی از ویژگیاز طرفی . باشد یمنفت 

ثبـات و تـوأم بـا نوسـانات شـدید       توسعه، وجود محیط اقتصـادي بـی   
نوسانات اقتصادي موجود در چنـین کشـورهایی، عـالوه بـر     . باشد می

ي پـولی و مـالی، از   هـا  جمله عدم ثبـات در سیاسـت   عوامل داخلی از
ویژه وجود نوسانات شدید در رابطه مبادله نیز ناشـی   عوامل خارجی، به

با شروع نوسانات قیمتی در بازار جهانی آن محصـوالت، تـراز   . شود می
  ). 32(تجاري کشور مربوطه دچار عدم موازنه خواهد شد 

منتظـره نـرخ ارز    نوسانات نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات غیر
اصـلی در سـر راه تجـارت     يهـا  تیمحـدود که یکی از  شود یمیر تعب
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نوسـانات ایـن    واقـع  در). 34( شود یممحصوالت کشاورزي محسوب 
 يهـا  اسـت یس جملـه  از(مختلف اقتصـادي   يها شوكمتغیر ناشی از 

داخلـی اثـر    يهـا  مـت یقاست، که بر نرخ ارز اسـمی و سـطح   ) داخلی
ـ  یثبات یبنرخ واقعی ارز را دچار  بیترت نیا بهو  گذارد یم ). 12( کنـد  یم

کـه نوسـانات نـرخ ارز اثـر منفـی بـر تجـارت         کند یمبیان ) 13(ادیر 
تجـارت جهـانی    يریرپـذ یتأثبـه   بـا توجـه  . خواهد گذاشت یالملل نیب

یکـی از   عنوان بهمحصوالت کشاورزي از تغییرات نرخ ارز، این فاکتور 
  قابـل و نقـش   شـده   مطـرح جهانی در تجارت  رگذاریتأثعوامل مهم و 

  ). 32( کند یمزمینه ایفا  نیدر ا یتوجه
بر اساس مطالعـات مختلـف، نوسـانات نـرخ ارز عـالوه بـر تـأثیر        

بـه   ینـان ینـا اطم تجـاري، از طریـق افـزایش     يها تیفعالمستقیم بر 
و همچنین تغییر مسیر تهیه منابع از خارج به داخل، بر جریان  ها متیق

ذکـر ایـن نکتـه    ). 39 و 28، 13، 12(تجارت تأثیرگذار خواهد گذاشت 
نوسانات نـرخ ارز   يهنیدرزمنیز ضروري است که بررسی مطالعاتی که 

اسـت مـا را بـه نتـایج قطعـی و       گرفتـه   انجـام بر روي سطح تجارت 
تجـارت   ي مالحظـه   قابلطرف دیگر افزایش از . رسانند ینممشخصی 

خارجی کشورهاي جهان، باعث شده اسـت کـه محققـین زیـادي بـه      
بررسی تأثیرگذاري نوسانات نرخ ارز بر روي تجارت خـارجی بپردازنـد   

  ). 24 و 9(
 هـا  واردکننـده یا  ها صادرکننده، ها تولیدکنندهنوسان نرخ ارز براي 
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 غیـر ست که اگر نوسـان نـرخ ارز   دلیل آن این ا. اهمیت بسیاري دارد
و یـا توجیـه    گذاري سرمایهبر تصمیمات  تواند میباشد  بینی پیش  قابل

اقتصادي طرح اثر بگذارد و فعالیت فعاالن اقتصـادي را تحـت شـعاع    
 1386-1389 هـاي  سـال طـی  در ایـران  نوسـانات نـرخ ارز   . قرار دهد

  ). 6(درصد روزانه براي دالر بوده است  6 تقریباً
 هـزار  754 ،1391کشاورزي در سـال   محصوالت میزان صادرات

 درصـد  6/1 ارزش نظر از که است بوده دالر میلیون 884 ارزش به تن
 قبـل  سـال  مشـابه  مدت با مقایسه در درصد 10 حدود وزنی ازلحاظ و

خرما، انگور و پرتغال از محصـوالت مهـم صـادراتی    . داشته است رشد
کشـور   10میزان تولید جـزء   نظر از، بطوریکه شوند یمایران محسوب 

میزان تولید انگـور در سـال   . میباش یماین محصوالت  دکنندهیتولبرتر 
تـن بـه بـازار     850هـزار و   9هزار تن بوده که  158میلیون  3، 1390

انگـور   ساالنه میزان متوسط مصرف. است شده صادرکشورهاي هدف 
 41مصرف سرانه انگـور  عنی ، یباشد یم	148میلیون  3در کشور حدود 

 ،90سال  درشرایط اقلیمی مناسب با توجه به . باشد یمکیلوگرم  42تا 
پرتغال . درصد بر عملکرد برداشت انگور در واحد سطح افزوده شد 7/0

ـ نیز یکی دیگر از محصوالت صادراتی مهم کشور محسوب  ، شـود  یم
خشک کرده  پرتقال تازه یاتن  900هزار و  7 ،1391بطوریکه در سال 

همچنـین  . میلیون دالر به کشورهاي دیگـر صـادر شـد    5/5به ارزش 
 و اول مقـام  دنیـا  در خرما هکتاري هزار 244 کشت زیر سطح با ایران
 100 سـاالنه  و دارد قرار دوم رتبه در تن میلیون یک با نیز تولید ازنظر
  ). 25، 6( شود می صادر کشور از خارج به محصول این از تن هزار

تـأثیر نوســانات نــرخ ارز بـر ســطح تجــارت    ي نحــوه يدرزمینـه 
 ازجملـه . اسـت  شـده  انجـام  اي گستردهمحصوالت کشاورزي مطالعات 

 روي بـر  ارز نرخ پذیري نوسان تأثیر خصوص در) 38(راجان  و سیرگار
 ارز نـرخ  پـذیري  نوسـان  کـه  دریافتند اندونزي، کشور تجاري عملکرد

کامرون و  .است داشته کشور این رداتوا و صادرات بر منفی تأثیر یک
نرخ ارز را بر صادرات  یثبات یبنیز فرضیه وجود اثر منفی ) 5(همکاران 

تـا   1994 ي دورهماهی در اوگانـدا تحـت سیسـتم نـرخ ارز شـناور در      
وجـود اثـر منفـی     ي هیفرضـ نتایج این تحقیق . اند کردهبررسی  2001

مونیامـا و   .کند یمنرخ ارز بر صادرات ماهی در اوگاندا را تأیید  یثبات یب
 کمـک  بـا  و 2004 تا 1984 فصلی يها داده از استفاده با) 27( تودانی

 نـرخ  یثبات یب اثر) ARDL( توزیعی يها وقفه با بازگشت خود تکنیک
  .قراردادند یموردبررس جنوبی آفریقاي صادرات بر را ارز

بـه  ) 1970-2002(فصـلی   يها دادهبا استفاده از ) 33(سرگی ري 
بـه   1نرخ مؤثر ارز اسمی و واقعی شش کشور عضو منا یثبات یببررسی 

ـ نتایج ایشان نشـان  . پردازد یمپانزده عضو اتحادیه اروپا  کـه   دهـد  یم
براي کشورهاي الجزایر، مصر، تونس، مـراکش و   بلندمدتصادرات در 

 ي رابطهمنفی و براي کشور مراکش  ي بطهرانرخ ارز  یثبات یبترکیه با 
                                                             
1- MENA (Middle Eastern and North Africa) 

ـ اثر ) 43(همچنین، وانگ و بارت . مثبت دارد نـرخ ارز را بـر    یثبـات  یب
صادرات کاالهاي هشت بخش اقتصادي تایوان به آمریکا با استفاده از 

نتـایج نشـان   . انـد  کردهبررسی  1989 -1998 ي دورهماهانه  يها داده
ندارد؛ بخـش   ها بخشنرخ ارز اثر یکسانی بر تمام  یثبات یبکه  دهد یم

ریسک نرخ  که یحال درکشاورزي بیشترین تأثیرپذیري را داشته است، 
کـه در   يا مطالعـه طـی  ) 7(چن . اثر ناچیزي دارد ها بخشارز بر سایر 

انجام داد، نشـان داد کـه نوسـانات نـرخ ارز بـر صـادرات        2009سال 
  . یر مثبت داردکشاورزي کشور چین به ژاپن، تأث

که تغییرات نرخ ارز، بسته  دهد یمنتایج مطالعات داخلی نیز نشان 
تحقیـق، اثـرات متفـاوتی بـر عرضـه صـادراتی        يسـاز  مدلبه روش 

در این رابطه هژبر کیـانی و نیـک اقبـالی    . محصوالت کشاورزي دارد
نشان دادند که نوسانات نرخ ارز بر صادرات کل بخش کشاورزي ) 16(

نیز به نتیجه تأثیر منفـی  ) 26(فی دارد و مرتضوي و همکاران تأثیر من
 کـه  یدرحـال ارزش صادراتی پسـته دسـت یافتنـد،     بر ارزنوسانات نرخ 

نشـان داد کـه تغییـرات نـرخ ارز بـر      ) 41(مطالعه ترکمانی و طرازکار 
  .تأثیر مثبتی دارد بلندمدتو  مدت کوتاهقیمت صادراتی پسته در 

یک رابطه منفی بـین نوسـان پـذیري     نشان داد که) 35(صمدي 
 لهیوس به، )34(صبوحی و پیري . وجود دارد یالملل نیبنرخ ارز و تجارت 

اثر نوسـان نـرخ ارز بـر قیمـت صـادراتی زعفـران را        ARDLالگوي 
که اثر این متغیر بر قیمت صادراتی زعفـران   اند افتهیدربررسی کرده و 

از سـایر متغیرهـا    تر بزرگو  دار یمعنمثبت و  مدت کوتاهو  بلندمدتدر 
 .باشد یمنظیر مقدار صادرات 

اخیـر، همـواره در جهـت     هـاي  سـال دولت در طـی   هاي سیاست
کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و افـزایش محصـوالت   
غیرنفتی بوده، ولی نفت همچنان محصول عمده صـادراتی کشـور بـه    

حصـوالت غیرنفتـی،   توجه بیشتر به صـادرات م  رو ازاین. رود میشمار 
آن دسته از محصـوالتی کـه در    ویژه بهمحصوالت کشاورزي،  ازجمله

آینده قابلیت صادرات بیشـتر و دسترسـی بـه بازارهـاي جدیـد را دارا      
با توجه به کاهش نسبی سهم ایـران  . رسد میهستند، ضروري به نظر 

 یثبـات  یب در تولید و صادرات جهانی محصوالت کشاورزي و همچنین
اصلی در سر راه تجـارت ایـن    يها تیمحدودیکی از  عنوان بهرز نرخ ا

نوسانات نرخ ارز بر ارزش  ژهیو به، بررسی عوامل تأثیرگذار، محصوالت
  .رسد یم نظر بهصادراتی محصوالت کشاورزي ضروري 

ذکر این نکته نیز ضروري است کـه ارزش صـادراتی محصـوالت    
اما با توجه  باشد یمکشاورزي تحت تأثیر متغیرهاي متنوع و گوناگونی 

و استفاده از متغیـر   یموردبررسبه مطالعات گذشته در رابطه با موضوع 
متغیرهاي اثرگذار بر سطح تجـارت،   نیتر مهمیکی از  عنوان بهنرخ ارز 

ر صــرفاً اثــر نوســانات نــرخ ارز بــر ارزش صــادراتی در مطالعــه حاضــ
و اثر سایر عوامـل ثابـت    قرارگرفته یموردبررسمحصوالت کشاورزي 

  .  فرض شده است
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  خالصه اي از مطالعات انجام شده در ارتباط با نوسانات نرخ ارز و سطح صادرات - 1جدول 

Table 1- Summary of the studies undertaken in relation to the exchange rate fluctuations and the level of export  
  سندگانینو

Authors  
 نوع نرخ ارز

Exchange rate 
type  

 روش تخمین
Method of estimating  

 نوسانات نرخ ارز بر صادرات ریتأث
The impact of exchange rate fluctuations on the 

export  
 )17(هوك و بون 

Hook and  Boo (17)  
 اسمی و واقعی

Nominal and real 
 

VAR  
 اثر منفی

Negative effect  
 )1(آریستوتلوس 

Aristotelous (1)  
 واقعی
Real  

 
Gravity Model 

 اثر یب
Ineffective  

 )11(دوگانالر 
Doganlar (11)  

 واقعی
Real  

 
EG, Cointegration 

 اثر منفی
Negative effect  

 )42(ورگیل 
Vergil (42)  

 واقعی
Real  

 
Standard Deviation 

 اثر منفی
Negative effect  

 )10(داس سوجیت 
Das Sujit (10)  

 اسمی و واقعی
Nominal and real  

 
Cointegration, ADF, 

ECM  

 با عالمت منفی دار یمعناثر 
Significant effect with the negative sign  

 )3(باك 
Baak (3)  

 واقعی
Real  

 
OLS 

 اثر یب
Ineffective  

  )40(تنریرو 
Tenreyro (40)  

 اسمی
Nominal  

 
Gravity Model 

 اثر یب
Ineffective  

  )8(کالرك و همکاران 
Clark et al. (8)  

 اسمی و واقعی
Nominal and real  

 
Gravity Model 

 اثر منفی
Negative effect  

  )21(کاسمن و کاسمن 
Kasman and Kasman 

(21)  
 واقعی
Real  

Cointegration ، 
ECM  

 اثر مثبت
Positive effect  

  )2(آریز و همکاران 
Arize et al. (2)  

 واقعی
Real  

 
ECM 

 با عالمت منفی دار یمعناثر 
Significant effect with the negative sign  

  )18(هوآنگ و لی 
Hwang and Lee (18)  

 واقعی
Real  

 
GARCH-M 

 یمعن یباثر 
Non-significant effect  

  )23(لی و ساسیر 
Lee and Saucier (23)  

 اسمی
Nominal 

 
ARCH-GARCH 

 اثر منفی
Negative effect  

  )32(پیري و صبوحی 
Piri and Sabouhi (32)  

 واقعی
Real 

 
ARDL  

 اثر مثبت
Positive effect  

  )26(مرتضوي و همکاران 
Mourtazavi et al. (26)  

 واقعی
Real 

 
GARCH-VECM 

 اثر منفی
Negative effect  

  Source: Ozturk (28)                                                                                                                                              )28(ایلهان : مأخذ

  
   ها روشمواد و  

نوسانات نرخ ارز از الگوي ناهمسـانی شـرطی    يساز مدل منظور به
  ARCHمـدل  . استفاده گردید) GARCH( افتهی میتعمی ونیخود رگرس

 1986در سـال  ) 4(توسط بالرسـلف   GARCHآن یعنی  افتهی میتعمو 
  : مطرح گردید که به شکل زیر است 

  
1

p
t j t j tjY Y e  
    

)1(  
11

q

t i t tie e   (0,1)t NID   

نشان دهنده سري زمانی مورد نظـر کـه بـه     Yt) 1(که در معادله 
نشان دهنده جمالت  etدنبال به دست آوردن نوسانات آن می باشیم و 

  .اخالل می باشد
)2( ht =휔 + ∑ 훽 ℎ + ∑ 훼 휖   

نشان دهنده واریانس ناهمسان اجزاي اخالل مـدب   htکه در آن 
نیز نشان دهنده جمالت اخالل در رابطه یـک    εtمیانگین می باشد و 

  .می باشد
منظور بررسی رابطه میان نوسـانات نـرخ ارز و ارزش صـادراتی     به

محصوالت کشاورزي از آزمون ریشه واحد و آزمون همجمعی مربـوط  
هـاي تـابلویی   اسـتفاده از داده . ده اسـت ش هاي تابلویی استفاده به داده

ها قـدرت ایـن   منظور بررسی ایستایی و رابطه همجمعی میان متغیر به
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ها اطالعات مربـوط بـه   دهد چراکه در این دادهها را افزایش میآزمون
 ).28(اند  شده مقطع زمانی و سري زمانی با یکدیگر تلفیق

ها بـا اسـتفاده از   یربراي رسیدن به هدف مطالعه ابتدا ایستایی متغ
هـاي تـابلویی موردبررسـی قـرار     هایی ایستایی مربوط بـه داده آزمون
ها بـرآورد شـده و درنهایـت    سپس رابطه همجمعی میان متغیر. گرفت

منظور بررسی روابط بلندمدت ضرایب همجمعی بلندمـدت محاسـبه    به
  . گردید

ایسـتایی  هـاي  در سالیان اخیر تعداد زیادي از مطالعات از آزمـون 
با توجـه  . اندبراي اعتبار بخشیدن به نتایج مطالعات خود استفاده نموده

هـاي تـابلویی کـه    هاي ایستایی مربـوط بـه داده   به این مسئله آزمون
شـده اسـت    توسط لوین و همکاران و ایـم و همکـاران گسـترش داده   

  ). 28( طور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است به
بـراي  ) 3(الزم است که رابطـه   LLCستایی براي انجام آزمون ای

  .هاي تابلویی مورداستفاده قرار گیردداده
 

)3( 
∆푦 = 휇 + 휌푦 + 

훼 ∆푦 + 훿 푡 + 휃 + 휀  

 kباشـد،  دهنده عملگـر تفاضـل مـی    نشان که در رابطه فوق 
دهنـده تـأثیر ثابـت و     نیز نشان tو  iها، دهنده تعداد وقفه نشان

  .باشندتأثیر زمان می
0در این آزمون فرضیه صفر     براي تمامی مقاطع در مقابـل

0فرضیه جایگزین      براي تمامی مقاطع مورد آزمـون قـرار مـی
هـاي  دهد که دادهرد شدن فرضیه صفر در این آزمون نشان می. گیرد

  .باشندتابلویی ایستا می
همگن بـودن ضـریب    LLCیکی از فروض اصلی آزمون ایستایی 

تأمین چنـین فرضـی در   . باشدبراي تمامی مقاطع می برآورد شده 
ن است هر یک از واحـد باشد چراکه ممکاین آزمون بسیار مشکل می

هاي مقطع زمانی داراي سرعت تعدیل متفاوتی دررسـیدن بـه تعـادل    
با توجه به این مسئله ایم و همکاران ). 19(بلندمدت خود داشته باشند 

هاي تـابلویی ابـداع نمودنـد کـه     آزمون ایستایی جدید براي داده) 19(
براي هر  وجود چنین فرضی را نادیده بگیرد و ضریب برآورد شده 

با توجه به این مسـئله و  . باشدیک از مقاطع در این آزمون متفاوت می
تـوان آزمـون ایسـتایی ایـم و همکـاران را      می) 4(با استفاده از رابطه 
  .موردمحاسبه قرارداد

 
)4( 

∆푦 = 휇 + 휌 푦 + 

훼 ∆푦 + 훿 푡 + 휃 + 휀  

مقدار آزمون ریشه واحد ایم و همکاران بر اساس میـانگین آمـاره   
در مقاطع محاسبه مـی ) ADF(یافته  آزمون ایستایی دیکی فولر تعمیم

0iدر این آزمون فرضیه صفر . شود      بـراي تمـامی مقـاطع در
0مقابل فرضیه    براي حداقل یک مقطع مورد آزمون قرار می

هاي زمانی کند که تمامی سريفرضیه صفر این آزمون بیان می. گیرد
کـه   باشـند درحـالی  هاي تابلویی داراي ریشه واحد مـی موجود در داده

هـاي  باشد که برخـی از سـري  کننده این مطلب می فرضیه مقابل بیان
براي بررسـی وجـود   . باشندا میهاي تابلویی ایستزمانی موجود در داده

) 29(1ها در این مطالعـه از آزمـون پـدرونی   رابطه بلندمدت میان متغیر
در آزمون پدرونی الزم اسـت کـه ابتـدا رگرسـیون     . شده است استفاده

هاي مستقل بر روي متغیر وابسته براي هر یک از مقاطع بـرآورد  متغیر
فاده از رابطـه زیـر   هـا بـا اسـت   گردد و سپس اجزا اخالل این رگرسیون

  .موردبررسی قرار گیرد

)5(                     1
1

iK

it i it ik it k it
k

v     


     
باشـد و  نشان دهنده جمالت اخالل رابطه یک مـی  itεکه در آن 

iϕ باشد که براي بررسی ایستایی باید بـرآورد  نشان دهنده ضریبی می
  .شود

در این آزمون براي بررسی فرضیه صفر عدم همگرایی در مقابـل  
هاي تابلویی هفت آماره که توسـط  جایگزین همگرایی در دادهفرضیه 
  .گیردشده است موردمحاسبه قرار می ارائه) 29(پدرونی 
ها موردبررسـی قـرار   ازاینکه وجود رابطه بلندمدت میان متغیر پس

ضرایب بلندمدت . باشدگرفت مرحله بعدي برآورد ضرایب بلندمدت می
توان با اسـتفاده  هاي تابلویی را میبراي میانگین مقاطع موجود در داده

و حداقل ) FMOLS2(هاي حداقل مربعات کامال اصالح شده از روش
یافتـه   گسـترش ) 31، 30(که توسـط پـدرونی   )  DOLS3(مربعات پویا 

  . است برآورد نمود
راحتـی و بـا    توانـد بـه  مـی  FMOLSهاي تـابلویی  برآوردگر داده
  :محاسبه شود) 6(استفاده از رابطه 

)6(                                          * 1 *

1

ˆ N

GMF FMi
i

N 



   
*که در رابطه فوق 

MFi   ضرایب برآورد شده مربوط به هر سري
بـراي   FMOLSهاي تابلویی با اسـتفاده از روش  زمانی مربوط به داده

هاي مستقل مـی تابع رگرسیونی مربوط به متغیر وابسته بر روي متغیر
تـوان از رابطـه زیـر    مربوطه را نیـز مـی   tمقدار آماره  طور همین. باشد

  .محاسبه نمود

)7(                                         * *

1/2
ˆ ˆ

1GFM FMi

N

i
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هـاي  همچنین براي به دست آوردن بـردار همگرایـی بـراي داده   

                                                             
1- Pedroni (1999) 
2- Fully Modified Ordinary Least Squares 
3- Dynamic Ordinary Least Squares 
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 ،)8(رابطـه  در  شـده  دادهمدل شرح  DOLSتابلویی با استفاده از روش 
  .گرددهاي تابلویی برآورد میبراي هر یک از مقاطع داده

)8( 0 1

i

i

K

it i i it it it
k K

y x x  


      

نشـانگر وقفـه و مقـادیر آتـی      iKو  iKکه در رابطه فوق 
بـا اسـتفاده از    DOLSروش بـرآورد   مقادیر ضریب در. باشدمتغیر می

  .شودمحاسبه می )9(رابطه 
)9( * 1 *

1

ˆ N

GD Di
i

N 



   

*که 
Di   از برآوردOLS  بـه دسـت   ) 7(هر یک از مقاطع رابطه

برآورد شده با استفاده  مربوط به ضریب tهمچنین مقدار آماره . آیندمی
  .شودمحاسبه می )10(از رابطه 

)10( 
*

1/2
ˆ

1

ˆ
GD

N

Di
i

t N t






   
کـه  . است شده استفادهي زیر  رابطهبراي محاسبه نرخ ارز واقعی از 

شــاخص قیمــت  Pfی، ررســمیغنــرخ ارز اســمی در بـازار    EEدر آن
داخلـی   کننـده  مصرفقیمت  شاخص Piکشور آمریکا و  کننده مصرف

  .باشد یم
)11( RE =  

	×	  
پژوهش مربوط به مقادیر ارزش صادرات انگور، پرتغال و  يها داده

ـ غخرما و همچنین نرخ ارز  از سـازمان مرکـز آمـار ایـران،      یرسـم  ری
جهـاد کشـاورزي، آمـار سـري زمـانی بانـک مرکـزي و         يها آمارنامه

 1348-1391براي دوره زمانی ) 22(جهانی  خواروبارهمچنین سازمان 
  .آمد دست به

  
  نتایج و بحث

 -نوسانات نرخ ارز، ابتـدا بـا اسـتفاده از معیـار شـوارتز      يساز مدل
ــزین  ــ ) SBC(بی ــین رتب ــس از تعی ــایی پ ــالت )d(ه مان ــداد جم ، تع

خودرگرسیو و تعداد جمالت میانگین متحـرك بـراي تخمـین معادلـه     
استفاده از آن براي برآورد و محاسبه متغیر نوسانات،  منظور بهمیانگین 

 يهـا  حالـت بر اساس نتایج معیار شوارتز بیـزین در بـین   . تعیین شدند
بهتـرین حالـت لحـاظ     عنوان  به ARIMA(1,1,1)مختلف، فرآیند 

باشـد، همبسـتگی    شـده   حیتصـر  یدرست بهمدل  که یصورت در. گردید
به این منظور با استفاده . سریالی در اجزا اخالل نباید وجود داشته باشد

. این موضوع بررسـی و تأییـد گردیـد   ) LM(از آزمون ضریب الگرانژ 
در مـدل از  ) ARCHاثـر  (جهت بررسی وجـود ناهمسـانی واریـانس    

) 2(که در جدول  طور همان. است شده استفاده ARCH-LMمون آز
است فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همسانی واریانس  شده دادهنشان 

  . شود یمرد شده و فرضیه مقابل پذیرفته 

  
  ARCH-LMنتایج آزمون  - 2جدول 

Table 2- Test results ARCH-LM 
  احتمال

Probability  
  مقدار آماره

Value of statistics  
  آماره

Statistics  
0.01  4.396  F 
0.014  10.565  LM  

    Source: Research findings      هاي تحقیق       یافته: مأخذ 

  
توزیـع   دهـد  یمنشان ) 3(در جدول ) JB(برا  -کوجارنتایج آزمون 

مــدل  جــهینت درنرمــال اســت و   صــورت بــهجمــالت اخــالل  
GARCH(1,1) همچنـین نتـایج آزمـون    . است شده حیتصری درست به

ARCH-LM ر همسانی واریانس جمالت اخالل مدل برازش شـده،  ب
 . تأکید دارد

 
جهت بررسی  ARCH-LMبرا و  -کونتایج آزمون جار - 3جدول 

 ARCH(1)تصریح مدل 
Table 3- Test results of Jarque-Bera and ARCH-LM in 

investigation of model specification ARCH (1) 
  احتمال

Probability  
  مقدار آماره

Value of statistics  
  آماره

Statistics  
0.287  2.495  JB 
0.77  0.085  ARCH-LM  

     Source: Research findings               هاي تحقیق یافته: مأخذ        
 

نیز آزمون  نظر موردبررسی وجود ناهمسانی واریانس سري جهت 
LM-test با توجه به نتایج آزمون مشـخص  . قرار گرفت استفاده مورد

بنابراین براي . باشد یمشد که متغیر نرخ ارز داراي واریانس ناهمسانی 
 شـده   اسـتفاده  GARCHالگوسازي نوسانات سري زمـانی از الگـوي   

و بـا توجـه بـه     شـود  یمـ مشـاهده  ) 2(که در جدول  طور همان. است
فرضیه صفر مبنی بر عـدم وجـود واریـانس همسـانی رد      LMي  آماره

با توجه بـه تأییـد وجـود اثـرات     . باشد یم دار یمعن ARCH، و شود یم
ARCH  ــوارتز ــار ش ــتفاده از معی ــا اس ــین ب ــزین  -و همچن ) SBC(بی

بهتـرین الگــو بــراي   تیــنها درو  شـده   یبررســي متفـاوت  هــا مـدل 
-نتایج بـه . ست آمدبه د GARCH(1,1)ي نوسانات نرخ ارز، ساز مدل

  .است نشان داده شده) 4(جدول  در GARCHکاري گیري الگوي 
با توجه به اینکه متغیر نوسانات نرخ ارز براي تمـامی محصـوالت   

ناهمگنی براي مقاطع مختلـف ایـن متغیـر     نتیجه درباشد،  یکسان می
 -توان از آزمون لوین بنابراین براي بررسی ایستایی آن می. وجود ندارد

  .لین و چاو استفاده نمود
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  نوسانات نرخ ارز GARCH(1,1)نتایج تخمین الگوي  - 4جدول 

Table 4- The results of GARCH (1, 1) model of exchange rate fluctuations  
  متغیر

Variable  
  ضریب

Coefficient  
  Zآماره 

Z-Statistics 
  احتمال

Probability 
 The equation of the mean   معادله میانگین

  (AR.1)نوسانات نرخ ارز در وقفه اول 
Exchange rate fluctuation in the first lag AR.1  

  0.044  0.05  0.95  
  (MA.1)اجزاي اخالل تغییرات  نرخ ارز در وقفه اول 

Disturbing components exchange rate changes in the first lag MA.1  
  0.22  0.74  0.76  

  The equation of the variance  معادله واریانس
  )C(عرض از مبدأ 
Intercept  

  0.021  5.39  0.000  
휺풕)مجذور جزء اخالل با یک وقفه  ퟏ)ퟐ  

Square of disturbing component with one lag  
  -0.075  -164.26  0.000  

             -0.61        SC = -0.87             AIC  =     R2 = 0.056  
   Source: Research findings                                                                                                                           هاي تحقیق یافته: مأخذ           
  

 نتایج آزمون ریشه واحد پانل - 5جدول 
Table 5- Test results of panel unit root   

 متغیر
Variable  

 نوسانات نرخ ارز
Exchange rate fluctuations  

 ارزش صادرات محصوالت
The value of export products  

 مبدأبا عرض از  LLCآزمون  tآماره 
The Statistic t of LLC Test with Intercept  

 مبدأبا عرض از  IPSآماره آزمون 
The Statistic t of IPS Test with Intercept  

  )First Difference( تفاضل مرتبه اول  )Level( سطح  )First Difference( تفاضل مرتبه اول  )Level( سطح
-0.21  -16.64  -1.03  -7.99  
   Source: Research findings                                                                     تحقیقهاي  یافته: مأخذ 

  
متغیـر نوسـانات نـرخ ارز و    ) 5(با توجه به آماره موجود در جـدول  

ارزش صادراتی محصـوالت کشـاورزي در سـطح داراي ریشـه واحـد      
بعد از ایستایی . شوند تفاضل گیري ایستا می بار یکباشند و پس از  می

ریشـه  ارزش صادراتی محصـوالت کشـاورزي   متغیر نوسان نرخ ارز و 
بررسی واحد پانل براي پی بردن به وجود رابطه همجمعی بین متغیرها 

 .شده است
آماره فرضیه صـفر   پنج، )6(هاي موجود در جدول  با توجه به آماره

ها نوسانات نرخ ارز و ارزش صـادرات   در خصوص عدم همگرایی متغیر
 داري معنـی بنابراین با توجـه بـه   . کنند محصوالت کشاورزي را رد می

در ایـن   اسـتفاده  مـورد هاي  متغیر کهتوان نتیجه گرفت  پنج آماره می
  . باشند مطالعه همگرا می

اسـت، مقـدار    شـده   ارائه) 7(بر اساس نتایج تخمین که در جدول 
بدست آمد کـه   2/0ضریب همجمعی آزمون پانل براي محصول انگور 

نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی انگور  مدت  کوتاهدر  دهد یمنشان 
در بازار نرخ ارز صادرات  یثبات یببه عبارتی با افزایش . تأثیر مثبت دارد

همچنین . کند یمپیدا افزایش  مدت  کوتاهانگور به کشورهاي هدف در 

بوده که  9/0مقدار ضریب بدست آمده براي پرتغال نیز مثبت و برابر با 
تأثیر مثبت نوسانات نرخ ارز بر بـازار صـادراتی محصـول     دهنده  نشان

 یثبات یب .باشد یم مدت  کوتاهپرتغال و ایجاد ارزش صادراتی بیشتر در 
ـ اثر مثبت و  مدت  کوتاهدر بازار ارز در  بـر ارزش صـادراتی    يدار یمعن

  کوتـاه گفـت کـه در    تـوان  یمبه عبارتی . کند یممحصول خرما ایجاد 
افزایش در نوسان در نرخ ارز بر محصوالتی که ارزش صـادراتی   مدت

ایـن   مـدت  بلنـد امـا در   گـذارد  یمبیشتري دارند، تأثیر مثبت بیشتري 
والت در بازار ارز اثـرات متفـاوتی بـر ارزش صـادراتی محصـ      یثبات یب

 مـدت  بلند، بطوریکه عالمت ضرایب بدست آمده در گذارد یمنامبرده 
ـ بوده که نشان  دار یمعنبراي هر سه محصول منفی و  ایجـاد   دهـد  یم

نوسان در بازار نرخ ارز، ارزش صادراتی محصـوالت انگـور، پرتغـال و    
بطوریکه بـا افـزایش    دهد یمخرما را در جهت عکس تحت تأثیر قرار 

 بـه شـکل  رخ ارز، ارزش صـادراتی محصـوالت نـامبرده    نوسانات در ن
  .کاهش پیدا خواهد کرد يدار یمعن
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 نتایج آزمون همجمعی پانل - 6جدول 

Table 6- Test results of panel cointegration  
 Probabilityاحتمال   Test Statisticآماره آزمون   Testآزمون 

Panel v-statistic  
  0.7858  1.184395  پانل vآماره 

Panel rho-statistic  
  0.0000  *1.446674  پانل rohآماره 

Panel PP-statistic  
  0.0000  *2.518798  پانل PPآماره 

Panel ADF-statistic  
  0.0141  **3.635961  پانل ADFآماره 

Group rho-statistic  
  0.0369  **1.788411-  گروهی  rhoآماره 

Group PP-statistic  
  0.0784  1.415989-  گروهی PPآماره 

Group ADF-statistic  
  0.5302  0.075754  گروهی ADFآماره 

 درصد 5دار در سطح  معنی **    ، یک درصددار در سطح  معنی *
*Significant at the Level of 1%,    **Significant at the Level of 5% 

   Source: Research Findings                                           هاي تحقیق یافته: مأخذ 
  

 ضرایب همجمعی پانل - 7جدول 
Table 7- Panel Cointegration coefficients  

 
 
  

 FMOLSمدل پانل 
FMOLS panel model 

 DOLSمدل پانل 
DOLS panel model  

LERF _سطح  LERF _سطح D(LERF) -تفاضل مرتبه اول  
  انگور

Grape  
-0.792766  

 )-9.27(  
-0.78  

)-9.3(  
0.2  

)0.39(  
  پرتغال
Orange  

-0.869084  
 )-3.99(  

-0.87  
)-4.04(  

0.9  
)0.67(  

  خرما
Dates 

-2.47384  
 )-41.18(  

-2.46  
)-41.4(  

1.17  
)3.15(  

  پانل
Panel  

-1.37  
)-6.86(  

-1.37  
)-9.42(    

   Source: Research Findings                                                               هاي تحقیق هیافت: مأخذ 
  

بر محصوالتی کـه   بلندمدتدر بازار ارز، در  یثبات یبهمچنین این 
، تـأثیر  )مانند محصول خرمـا ( باشند یمداراي ارزش صادراتی بیشتري 

و این محصوالت را تحت تأثیر بیشتري قـرار   گذارد یممنفی بیشتري 
براي این مطالعه و بر روي محصـوالت   صرفاًالبته این نتیجه . دهد یم

و براي تعمیم آن بـه کـل محصـوالت کشـاورزي      شده  انیب شده ذکر
بـاال، نیـاز بـه مطالعـات آتـی بـر روي محصـوالت         یصـادرات  باارزش

  .  باشد یمبیشتري 
  

  هاو پیشنهاد يریگ جهینت
 الگـوي  از اسـتفاده  با ارز نرخ نوسانات شاخص طالعه حاضر، ابتدام

 محاسبه) GARCH( افتهی میتعم اتورگرسیو شرطی ناهمسانی واریانس
 ارزش و ارز نـرخ  نوسـانات  میـان  رابطه بررسیمنظور  به سپس. گردید

ــاورزي محصــوالت صــادراتی ــون از کش ــون و واحــد ریشــه آزم  آزم
 استفاده 1348 -1391 دوره طی تابلویی يها داده به مربوط همجمعی

 در ارز نـرخ  نوسـانات  کـه  داد نشـان  مـدل  برآورد از حاصل نتایج. شد
 و پرتغـال  انگـور،  صـادراتی  ارزش روي مثبتی اثر تواند یمدت م  کوتاه
ـ  منفـی  تـأثیر  مدت بلند در اما باشد داشته خرما ـ . گـذارد  یم  نیهمچن

 صـادراتی  ارزش از که کاالهایی ، رويمدت  کوتاهدر  ارز نرخ نوسانات
 صـادراتی  ارزش کـه  کاالهـایی  به نسبت ،)خرما( برخوردارند بیشتري
  .بیشتري دارد و بالعکس مستقیم تأثیر ،)پرتغال و انگور( دارند کمتري
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چنین استدالل کرد کـه اگـر    توان یمتحقیق  يها افتهی اساس رب
صادرات این محصوالت از درجـه   يهنیزم درفعاالن بخش کشاورزي 

موجـود در   یثبـات  یبریسک گریزي باالیی برخوردار باشند، در صورت 
بـراي   جـه ینت دردچار زیان خواهنـد شـد و    مدت بلندبازار نرخ ارز، در 

. دهند یم کاهش زیان و یا پرهیز از آن، فعالیت تجاري خود را کاهش
ثبـات در   تواند یمر ارز، در بازا یثبات یبگفت که این  توان یماز طرفی 
 طـور  بـه آن سود را دچار مشکل کنـد و از ایـن طریـق     تبع بهقیمت و 

مستقیم بر حجم تجارت محصوالت کشاورزي، بخصوص محصـوالت  
  . صادراتی باال اثر بگذارد باارزش

با توجه به نتایج بدست آمده و تأثیرپـذیري صـادرات محصـوالت    
 : شود یمخرما، انگور و پرتغال از نوسانات نرخ ارز پیشنهادات زیر ارائه 

سیاسـتی   عنـوان  بـه  مـدت  بلنـد ایجاد محیط اقتصادي باثبات در 
  ، رگذاریتأث

  کوتاهروند تغییرات آینده نرخ ارز در  ي دربارهارائه اطالعات شفاف 
  ،مدت بلندو  دتم

 ي حـوزه چه بهتر تولیدکننـدگان فعـال در    بازاریابی و تبلیغات هر
  .مدت  کوتاهصادرات، در صورت وجود نوسان در بازار نرخ ارز در 
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