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 چکیده

شیو.  هیر نونیه تغیییری .ر اتیی متغیرهیا م ا ی ات        ت خارجی آن محسوب میی نرخ ارز و قیمت نفت ازجمله متغیرهای مهم هر کشور، برای تجار
ثیر نو انات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی أی حاضر برر ی تک د  هدف مطالعهاقتصا.ی و تجاری کشورها را . تخوش تغییر می

 باشد  بیدتی م ویور، از .و الییوی   می 0998-7102های کشورها بیی  ال.ر اتی  Jکشور عمده شرتک تجاری خو. و   جش وجو. م ح ی  8اتران با 

ARDL های مطالعه موتد آن ا ت که مدل الیوی خطی و غیرخطی ا تفا.ه نر.تد  تافتهARDL     نماتید  نتیات    غیرخطی نتیات  بهتیری را اراتیه میی
کشورهای عراق، چیی، کره ج وبی و ه د نو انات افزاتشی )کاهشی( نرخ  بیانیر آن ا ت که تک رابطه بل دمدت بیی متغیرها وجو. .ار.  .ر بل دمدت .ر

که .ر کشورهای، ترکییه، امیارات، آلمیان و افغانسیتان نو یانات      ارز .وجان ه تاثیر مث ت )م فی( بر تراز تجاری اتران با اتی کشورها .اشته ا ت  .ر حالی
ی امر ممکی ا ت به .لیل م ا  ات  یا ی و اقتصا.ی اتی کشورها .ر تجارت بیا اتیران باشید     افزاتشی نرخ ارز تاثیر م فی بر تراز تجاری .اشت د که ات

.ر کشورهای ه د و چیی به اث ات ر یده ا ت  همچ یی نو انات قیمیت نفیت .ر بل دمیدت، .ر کشیورهای      Jهای مطالعه، وجو. م ح ی برا اس تافته
.ار .اشته و با افزاتش نو انات قیمت نفت تراز تجاری محصوالت کشاورزی اتیران بیا اتیی کشیورها     ترکیه، افغانستان، آلمان و ه د، اثری مث ت و مع ی

 ا ت  به و. تافته ا ت  .ر مقابل .ر کشورهای عراق، امارات متحده، چیی و کره با افزاتش نو انات قیمت نفت تراز تجاری بخش کشاورزی بدتر شده

 
 Jخطی، م ح ی  ARDLغیرخطی،  ARDLات قیمت نفت، نو انات نرخ ارز، نو ان :یکلید هایواژه

 

  3 2 1 مقدمه

 اغلی  .ر  یخارج قدرت رقابت نیریاز جمله عواملی که .ر شکل
تغیییرات ویول ملیی .ر مقابیل ارز     ، شو.می .ر حال تو عه یکشورها

خارجی .ر اتی کشورها ا ت  .ر واقع انر مییزان تعیعیپ ویول ملیی     
تا. باشد .ر آن صورت .ر بل دمیدت  نس ت به شاخص تورم آن کشور ز

شیو.  .ر  های تولید افزاتش تافته و توان رقابت خارجی کم میی هزت ه
غیر اتی صورت تععیپ وول ملی )به مان د کشور چیی( باعث افزاتش 

نر..  از طرفی اتی کشیورها  یعی   توان رقابت خارجی .ر کشورها می
تورم نیه مححویات   هاتی به م وور ک ترل نرخ ا تیاعمال   .ارند با
هیا را از   یه تهز ارز نیرخ .ر واقع  ،را حفظ ک  دارز  ینرخ ر م تجاری،
بیا    ک ید یمی  لتبرعکس ت د اتو  یخارج متیبه ق ی.اخل متیشکل ق

 ابید تیم عامل کاهش یتا ،ی .ر مقابل ارز ).الر(کاهش ارزش وول مل
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 اغلی  کشیورها  نیر..   ع ارت .تیر تا حدو.ی نرخ تورم ک ترل میی به
خو. را  یباال یها هتهز ک  د تا به م وورکس  توان رقابت،یتحش م

کاهش  ا تی  ،یرت. انیووشش .ه د  به ب یبا کاهش ارزش وول مل
ا یت کیه .ر    یارز یهیا ا یت ی  یتمتداولتر از یکت یارزش وول مل

میور.   یتیراز تجیار   یرفع کسر ی.ر حال تو عه برا یکشورها شتریب
   ر.ینیا تفا.ه قرار م

هیای  وتیهه بعید از اعمیال تحیرتم    اخیر به های ال .ر اتران طی
از  یا یو   یتجار هایاقتصا.ی از  وی امرتکا که شامل محدو.تت

شیرکت   ران،تاز ا یمیموا. وتروش دتو هرنونه خر یجمله م ا.الت نفت
وار.ات فیرش و   ران،تی ا یتانکر یاز  یو شرکت مل رانینفت، نفت یمل

و  یتجیار  یماهیا یو صیا.رات هواو  رانتی از ا مان ید وسیته   تیموا. غذا
بیو.ه، موجی     تا به امروز 0391از  ال  رانتقطعات و خدمات آن به ا

ث اتی آن .ر کشور شده ا ت  نو انات شدتد نرخ ارز و بی نیریشکل
نفت و تجارت محصوالت نفتیی   صا.رات روی بر از  وی .تیر تمرکز

نذاشیته   کشور اقتصا.ی وضعیت بر شدتدی آن تأثیر قیمت و نو انات
.اشیته   کشیور  اقتصیا.  بر نونانونی اثرات نو انات اتیای  که به نونه

 نفیت  صدور که ا ت واقعیت اتی بیانیر موجو. اطحعات و آمار ا ت 

 .رآمیدهای  بیه  اتران اقتصا. وابستیی باعث متما.ی  الیان برای خام

 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی 
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 شیده  غیرمسیتقیم  و مسیتقیم  طور به ما.ه اتی فروش از حاصل ارزی

از جملییه  غیرنفتییی محصییوالت صییا.راتاز اتییی رو  .(02) ا ییت
تجارت خارجی محسیوب   اصلی اهدافاز  محصوالت بخش کشاورزی

شد  اتی هدف زمانی قابل حصول خواهد بو. کیه کشیورمان .ارای   می
برای حفظ بازارهای صا.راتی و نفوذ  های نس ی و تحشتمامی مزتت

کشاورزی تکی از بزرنتیرتی  بخش  از طرفی باشد .ر بازارهای هدف، 
های اقتصا.ی کشور ا یت کیه نقشیی مهیم .ر تیأمیی ام ییت       بخش

زاتی، تولیید ناخیالص ملیی و .ر نهاتیت، اتجیا. ارزش      غذاتی، اشتغال
از صیا.رات غیرنفتیی را    ای همی عمده ،افزو.ه .ار.  اتی بخش مهم

و یعه  .ر رشید و ت  ایک  یده نیز به خو. اختصاص .ا.ه و نقشی تعیییی 
تیأمیی ام ییت غیذاتی کشیور      .رت هیا   نه( و 71اقتصا.ی کشور .ار. )

تأمیی میوا. اولییه میور. نییاز      .ربلکه  ،باشدمی ای.ارای اهمیت وتهه
 ا یاس  بیر  ( 0ها نییز میرثر ا یت )   ص اتع وابسته .ر رشد اتی بخش

، 0392.واز.ه ماهیه  یال    .ر ،جمهوری ا حمی نمرك یم تشرهآمار
هزار تی و  6956محصوالت کشاورزی و ص اتع غذاتی  مقدار صا.رات

.رصید و از   9/5باشد که از نویر وزن  .الر می ار.میلی 411/6به ارزش
.رصد کل صا.رات کاالهای غیر نفتیی کشیور را بیه     4/04نور ارزش

 92خو. اختصاص .ا.ه ا ت  ارزش صا.رات .واز.ه ماهه نخست  ال 
صید کیاهش .اشیته و .ر    .ر 5.2نس ت به نزارش  االنه  یال ق یل   

  .رصید کیاهش .ار.   8/3های برنامه و جم نییز مقاتسه با متو ط  ال
مقدار وار.ات محصوالت کشاورزی و صی اتع غیذاتی .ر .واز.ه ماهیه    

.الر بو.ه که  میلیار. 01حدو. 840هزار تی با ارزش  71485، 92 ال 
.رصید کیل    75.4.رصد و از نویر ارزش   63.9به ترتی  از نور وزن 

.رصید   0شو.  ارزش وار.ات .ر اتی میدت  ار.ات کشور را شامل میو
.رصید کمتیر از مییانییی     8.9کمتر از  یال ق یل و .ر مجمیوی نییز     

  برا یاس آمیار نمیرك    های برنامیه وی جم تو یعه بیو.ه ا یت      ال
های اخیر هشت کشور عمیده  ( .ر  ال0398جمهوری ا حمی اتران )

ات تجییاری محصییوالت تجییاری کییه کشییور اتییران بیشییترتی مییراو.
هیا را .ار. ع ارت ید از: چییی، کیره، افغانسیتان، کیره،       کشاورزی با آن

.رصد از صا.رات کشور  63امارات، ه د، عراق و ترکیه که .ر مجموی 
از اتیی کشیورها بیو.ه     0392 .رصد از وار.ات به کشور .ر  ال 64و 

 ا ت  
 رزیکشیاو  بخش تجاری توجه به اتی نکته ضرورت .ار. که تراز

 و  یو  تیک  از بخیش  اتیی  ارزآوری توان ارزتابی هایشاخص از تکی
 .تیر  وی از وار.ات محل از کشور غذاتی موا. وابستیی تامیی میزان

 ارزش وار.ات بیا  صیا.رات  ارزش تفیاوت  از که شاخص اتی. باشدمی

 ارز، نیرخ  تغیییرات  مان ید  مختلفی عوامل از آتد متاثرمی بد ت بخش

 اقتصیا.،  تجیاری  آزا.ی کشیاورزی، .رجیه   بخش هافزو. ارزش میزان

کیه، .ر  (  با توجه به اتی73 و 77) باشدمی ... و نفتی .رآمدهای میزان
های اخیر نرخ ارز و قیمت نفیت . یتخوش نو یانات بیاالتی .ر      ال

نو یانات   چیونیی تاثیراند، مطالعه حاضر .رتحش ا ت تا کشور بو.ه

بر تراز تجیاری بخیش کشیاورزی    های قیمت نفت را و شوك نرخ ارز
ع یارت  های غیر نفتی برر ی ک ید  بیه  بع وان تکی از مهمترتی بخش

.تیر  عی خواهد شید تیا اثیر اتیی نو یانات، بیر صیا.رات و وار.ات        
محصوالت کشاورزی بیی کشورهای عمده شرتک تجاری و .ر نتیجه 
تراز تجاری بخش کشاورزی میور. تحلییل قیرار نییر. و جهیت اتیی       

باشید   ا و نو انات بر تجارت بخش خارجی به چه صورت میی هشوك
بخیش   تراز تجارینفت و نااطمی انی نرخ ارز بر  قیمتهای آتا نو ان

 .ار.  و اتی تاثیر چیونه ا ت   چشمییری کشاورزی تاثیر
اند تا اثیر نو یانات   ویش از اتی نیز محققان مختلفی تحش نمو.ه

الت کشاورزی را مور. برر یی  نرخ ارز و قیمت نفت بر تجارت محصو
(، بیا برر یی   0391) ط اط یاتی  الهیی و  قرار .ه د بع وان مثال، نعمت

اتران نشیان .ا.نید کیه     تجاری تراز بر نفت اووک قیمت نو انات تاثیر
و  .ارمع ی اثر بل دمدت و مدت کوتاه .ر اووک   د نفت تغییرات قیمت

(، بیان 0394) مکارانو هبهار ویش ..اشت خواهد تجاری تراز بر م فی
بخیش   اتی تولید بر اتران بخش کشاورزی صا.رات ث اتیکر.ند که بی

اثیر   ارز نرخ و  رماته صا.رات، وار.ات، موجو.ی متغیرهای و اثر م فی
 .امداری زراعت، باغداری، هایبخش زتر برآن .ارند و .ارمع ی و مث ت

 بخیش  .راتصیا  نو یانات  بیر  تیاثیر را  بیشیترتی  ترتی  به شیحت و

 S  م ح یی  (، نشان .ا.ند کیه 0395.ارند  تز.انی و ج یی ) کشاورزی
 آن شرکای تجیاری  اکثر و اتران مور. .ر (s&j Curve) جیJ  و اس

 یهیا شیوك ( بیان کر.ندکیه  0395و همکاران ) شو.  بخشیمی تاتید
ی .ار. و رشید بخیش کشیاورز    بر مث ت ریتاث ی.رآمد نفت .ارا یم ف

محمیدی و    باشید ی میی م ف ریتأث یرآمد نفت .ارامث ت . یهاشوك
 خیارجی  تجیارت  بیر  واقعیی  ارز نیرخ  ناطمی انی (، اثر0396همکاران )
 کشاورزی اتیران را برر یی نمو.نیده و نشیان .ا.نید کیه       محصوالت

.ر بل دمیدت اثیر م فییی و   و .رآمیدهای ارزی نفیت   نو یانات نیرخ ارز  
  فححیی و  ی .ار.مع ا.اری بر صا.رات و وار.ات محصوالت کشیاورز 

که .ربل دمیدت،   ر مطالعه خو. به اتی نتیجه ر یدند.(، 0392مزرعه )
.ار متغیرهیای .رآمید کشیورها و نیرخ ارز     رغم تأثیر مث ت و مع یعلی

واقعی بر صا.رات محصول زعفران، متغیر نو انات نرخ ارز .ارای تأثیر 
 باشد  .اری بر صا.رات اتی محصول میم فی و مع ی

نفیت  که افزاتش قیمت نشان .ا.ند  (7101) 0ت و همکارانبروم 
 ،عیراق  ،اتیران  ،.ار و مث ت .ر رشد اقتصیا.ی الجزاتیر  مع ی اثر آماری

 ورته و امارات متحیده عربیی .ار. امیا بیر      ،قطر ،عمان ، لی ی،کوتت
، مراکش و تونس ا راتیل و جی یوتی  ار.ن ،مصر ،روی اقتصا. بحرتی

(، نشان .ا.نید  7100) 7هم ی ا کوتی و هارویب  .اری ندار.مع یتاثیر
که نو انات نرخ ارز، اثرات کوتاه مدت قابل توجهی بر روند تجارت .ر 
بیشتر صی اتع .ار. و اتیی اثیرات ت هیا .ر تعیدا. محیدو.ی از صی اتع        

                                                           
1- Berument et.al. 

2- Bahmani oskoee and Harvey 
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 0شیو.  وانیو و میک فیاتلی    کوچک به اثرات بل دمیدت ت یدتل میی   
 یانیر   متیشوك ق مدت.ر کوتاه  که (، به اتی نتیجه ر یدند7104)

ی بیر رشید   انیر   یهیا متیق ریتاث و .ار. یوربر رشد بهره یم ف ریتاث
 ا یت    یال  3.ر میدت   یکشیاورز  داتیاز  هم تول شیب بهره وری،

j (، بیان کر.ند که م ح ی جی)7105) 7بهم ی ا کوتی و فرتدی توانا

Curve ) ها شو. و .ر همیه کشیور  .ر کانا.ا و اتاالت متحده  .تده می
اثر تغییرات نرخ ارز .ر تعا.ل تجارت نامتقیارن هسیت د  چار.هیاری و    

نیرخ ارز و   ییرابطیه بل دمیدت بی   (، نشان .ا.نید کیه   7106)3همکاران
رابطه  و مور. مطالعه وجو. .ار. یاز کشورها یمیاز ن شیصا.رات .ر ب

  کشور نمونه قابیل مشیاهده ا یت    کتنرخ ارز و وار.ات ت ها .ر  ییب

م جیر بیه    یسیت تز یهیا تو عه  یوخت ( نشان .ا. که 2710)4وارتس
 دیی تول وشیده   یکشیاورز  یکاالهیا  متینفت برق متیق ریتاث شتافزا

 یکاالهیا  میت یق شتم جیر بیه افیزا    یسیت تز یهیا روزافزون  وخت

هیای  (، با برر ی جهیش 7108) 5وهمکاران    انوشو.یم یکشاورز
هیای عمیده چییی    ووتا .ر نو انات قیمت و تاثیر آن بر بازارهیای کاال 

 .اشیته و  نفت وجو. متیق نو انات.ر  اتوو یهاکه جهش نشان .ا.ند
بیه   زیی ن ی یچعمده  یکاالها بازار ،نفت متیق هایتحت فشار شوك
میرور مطالعیات انجیام نرفتیه .ر       ر.یی نیقیرار می   ریشدت تحت تیاث 

.هد که .ر اتی مطالعات بیشتر بیه برر یی   های نذشته نشان می ال
طیور جدانانیه   های قیمت نفت و نو انات نرخ ارز واقعی بهتاثیر شوك

های مختلیپ اقتصیا.   کحن اقتصا.ی .ر قال  مدل بر روی متغیرهای
 نییز  ،همچ یی .ر میور. بخیش کشیاورزی       جی ور.اخته شده ا ت

 نرفتیه  های قیمت نفت و نو انات نرخ ارز صورتشوكتاثیر جدانانه 
های م فی و مث ت نرخ ارز بر ی شوكاثر نامتقارن حال به تا ولی ا ت 

  .ر اتیی  مور. برر ی قرار نیرفته ا یت  بخش کشاورزی تراز تجاری
را تا، هدف از مطالعه حاظر برر ی اثر نو انات نرخ ارز و قیمت نفت 

 بر تراز تجاری کشاورزی اتران ا ت 
 

 مبانی نظری و روش تحقیق 

اللمیل  صا. بییی نورات متعد.ی .رباره روابط تجاری کشورها و اقت

وول .اخلی،  قدرت کهزمانی نماتدمیع وان ( 0923) 6  مییوجو. .ار.
زتا.ی نخواه یدکر.    حجم صا.رات و وار.ات تغییراتتابد، کاهش می

قرار.ا.های وار.ات و صیا.رات   کهاتی عدم تغییرات به اتی علت ا ت 
ی کیه ویول واقعی   زمیانی شیوند  امیا   می اغل  برای چ د ماه آتی م عقد

                                                           
1- Wang and Mcphail 

2- Bahmani oskoee and Fariditavana 

3- Chaudhary et al 

4- Paris 

5- Zhange et al 

6- Magee 

احید  شو. میزان وار.اتی که از ق ل مشخص شده ا ت بیا و ضعیپ می
وار.ات  رو ارزش  از اتیی شید خواهید   بیشیتری خرتیداری  وول .اخلی 
کیه ارزش و حجیم صیا.رات تغیییر چ یدانی      تابد  .رحیالی افزاتش می

تراز تجاری  وس از تععیپ واقعی وولشو. اتی امر باعث می ک د،نمی
و  تولیدک  یدنان ، با نذشیت زمیان   ا  امابدکاهش ت با  رعت بیشتری

به  شرویتری از خو. نشان خواه د .ا. و ک  دنان واک ش  رتعمصرف
و از  خواهید کیر.  تعدتل خو. برا اس قیمت نس ی کاالهیای .اخلیی   

میی اتیی مسیأله را تحیت    تابد  تجاری به و. می رو، وضعیت ترازاتی
ه ا ت که واته و ا اس بیان نمو. (j Curve) جی م ح یودتده ع وان 

ب یابراتی عکیس العمیل تیراز     باشد  خیلی از مطالعات .ر اتی زمی ه می
 خواهید  را نماتیان  شیکلی ( j Curveجیی )  تجاری طی زمان م ح یی 

به چییونیی واکی ش تیراز     (j Curve) جی م ح ی ( 0)نمو.ار   اخت
که ک د ور.از. و بیان میتجاری به تغییرات نرخ ارز به صورت ووتا می

تواند متفاوت واک ش کوتاه مدت تجاری به کاهش ارزش وول ملی می
.. جهت برر ی و اث ات نر(  مححوه می04) باشدبل دمدت از واک ش 

.ر روابیط تیراز تجیاری کشیورها نییاز      (  j Curve) وجو. م ح ی جی
هیای  خواهد بو. هم روابط کوتاه مدت و هیم بل دمیدت همان ید میدل    

VECM  و تاARDL ر. نر..  برآو 
( 00) ( و5( و )4ویشیی ه تحقییو و مطالعیات نذشیته )     ا یاس  بر

 شیده  حیل  فیرم  تیک  صورت کشورها را به تجاری تراز توان رفتارمی
 نیرخ  از ا یت  تجاری کشاورزی تابعی تراز معا.له آن .ر نمو. که بیان
و.رآمد واقعی کشورهای شرتک تجاری اتران،  .اخلی واقعی .رآمد ارز،

ارز، تغییییرات قیمییت نفییت و متغیییر مجییازی تحییرتم  نو ییانات نییرخ
 شو. تعرتپ می 0رابطه  به صورت شده تا. الیوی  اقتصا.ی

ttt

ttIRt

eDoilVREEX

GDPFGDPTB





6543

2,10

ln

lnlnln




   )0(   

(، 0.ر رابطه )
tTB      ،تیراز تجیاری بخیش کشیاورزی

tGDPF  و

tIRGDP ,
ص .اخلیی واقعیی اتیران و کشیور     به ترتی  تولید ناخیال  

تجیاری اتیران و    شرتک
tREEX  وجان یه(،   حقیقیی  ارز میوثر.(tV 

متغییر مجیازی    Dنو انات قیمیت نفیت،    oilنو ان نرخ ارز حقیقی، 
، 0391های اقتصا.ی از  وی امرتکا .ر  یال  مربوط به اعمال تحرتم

te  اجزای اخحل وln   نما. لیارتتمی ط یعی ا ت
tTBتجیاری  ، تراز 

بیه صیورت    و ا ت بخش کشاورزی اتران
ttt IMEXTB lnlnln  

شو. که .ر آن،محا  ه می
tEXمحصوالت کشاورزی  صا.رات ارزش

و tاتران .ر زمان 
tIM محصوالت کشاورزی اتران .ر  وار.ات ارزش

باشد  تولید ناخالص .اخلی .ر از کشور طرف تجارت اتران می tزمان 
واقع همان .رآمد ناخالص .اخلی ا ت که بصورت مستقیم بیر مییزان   
وار.ات و صا.رات محصوالت تاثیرنذار ا ت  .ر واقع بیه هیر میزانیی    

آمد .اخلی کشور افزاتش تابد وار.ات بیشتر و صا.رات کم شیده  که .ر
اتران م فی   GDPرو. عحمتتابد  انتوار میو تراز تجاری کاهش می
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باشد چراکه با افزاتش میزان .رآمد ناخالص .اخلی مقدار وار.ات اتران 
افزاتش تافته و اثری م فی بر تراز تجاری خواهد .اشت  از  وی .تیر 

هر کشور شیرتک تجیاری مث یت باشید      GDPرو. عحمت انتطار می
چراکه با افزاتش .رآمد ناخالص .اخلی برای هرتک از شرکای تجاری 

ها افزاتش تافته و صا.رات ما به هر تیک از اتیی کشیورها    وار.ات آن
افزاتش خواهد تافت و به موازات اتی افزاتش صیا.رات تیراز تجیاری    

نات نرخ ارز نییز نتیات  مشیابه و    کشور اتران به و. خواهد تافت  نو ا
مث تی بر تراز تجاری بخش کشاورزی خواهد نذاشت  نرخ ارز .وجان ه 
برای هر کشور تاثیر مث تی بر تراز تجاری .ار.  .ر واقع با افزاتش نرخ 
ارز، وول خارجی نس ت به وول .اخلیی قدرتم یدتر شیده و کشیورهای     

ه اتی امر باعث افزاتش .ه د کطرف معامله وار.ات خو. را افزاتش می
بخشد  انتوار صا.رات کشورمان شده و تراز تجاری کشور را به و. می

رو. نو انات قیمت نفت برای بععی کشورها تاثیر مث یت و بیرای   می
بععی از کشورها تاثیر م فی بر تراز تجاری .اشته باشد چراکه بععیی  

ی عمیده  هی عمده نفت و برخی وار. ک  ید از اتی کشورها صا.رک  ده
نفت هست د  از  وی .تیر هرچه نرخ ارز افزاتش تابید، از ارزش ویول   

تابد و .ر مقابیل ویول خیارجی    .اخلی کا ته شده و وار.ات کاهش می
تابد و نس ت به وول .اخلی با ارزش شده و میزان صا.رات افزاتش می

تابید  بیا افیزاتش قیمیت نفیت،      به اتی صورت تراز تجاری به و. میی 
ی حاصل از فروش نفت افیزاتش تافتیه و بیدن ال آن وار.ات    .رآمدها

ای و مصرفی( افزاتش خواهد تافت و ای، وا طهکاالها )اعم از  رماته
از اتیی رو از  (  02 و 75) اتی امر باعث کسری تراز تجاری خواهد شد

متغیرهای حاضر بع وان عوامل تاثیرنذار بر تراز تجاری ا یتفا.ه شیده   
 ا ت 

 
  jنحنی م -1 شکل

Figure 1 -j Curve 
 

نیر..    حقیقیی کشیورها بیرآور.    ارز باتستی نرخمی (،0.ر رابطه )
 مسیتقیم  ارز نیرخ  به نداشتی . تر ی روویش هایمحدو.تت از تکی

 بیه  حقیقیی  ارز نیرخ  نار اتی اتی رفع برای لذا  ا ت تجاری شرتکان
 نیرخ  تیر. ع ارت به شو.،می محا  ه متقاطع تا و غیرمستقیم صورت
 توانید بیا  میی  های تجاریوول .ر کشور اتران و شرتک .و بیی م ا.له

 یوم تع یی .الر آمرتکیا     ویول  حس  بر وول .و اتی برابری هاینرخ
 بیه  .وجان ه را ارز توان نرخ حقیقی(  .ر آن صورت می01) شو. تعییی

 ( تعرتپ کر. 7رابطه) صورت

 (7      )                                      BEX
P

P
RBEX

I

F

  

FP و
 بیه ترتیی  بیرای    ک  یده  مصرف هایشاخص قیمت 

نرخ ارز .و جان ه ا یت   BEXو اتران بو.ه و  Iتجاری  طرف کشور
 رتیال  رابطه شاخص از های متقاطع ارز و با ا تفا.هکه با شاخص نرخ

ا یتفا.ه کشیور    میور.  ارزهیای  از هرتیک  با .الر و  و تک از .الر هب
 ( 07)آتد می . تبه Iطرف تجاری

 از تیوان یمی نفیت   میت ینیرخ ارز و ق  نو یانات بیرآور.  به م وور 
 طورکه .ر ا.امه به (05و  9)بهره نرفت   GARCHخانوا.ه  یهامدل

  شدواهد خ اشاره هابه برخی از آن خحصه

 تیرتی معمییول EGARCH:  GARCHو  GARCHمدد   

باشی د  مالی می زمانی های  ری از بسیاری برای ا تفا.ه مور.  اختار
ها از جمله م فی بو.ن ضرات  تا عدم نشان که .ارای برخی محدوتت
هیا میدل   باشد  جهیت رفیع اتیی محیدو.تت    .ا.ن اثرات نامتقارن می

EGARCH  تعرتیپ  بیا  شد کیه  ( ارائه0999)0تو ط نلسی بار اولیی 

 مث یت  صیورت  به همواره وارتانس لیارتتمی، فرم شرطی .ر وارتانس

 م جر م فی هایشوك که واقعیت را اتی مدل، رو اتی از ماند می باقی

 شوندمث ت می مشابه هایشوك به نس ت بزرنتری شرطی وارتانس به

( 3میول ) .هد که شکل رتاضیی آن بیه صیورت فر    توضیح تواندمی را
 (:7) باشدمی
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 22 loglog         )3( 

آ تانه  GARCHتا مدل  TGARCHمدل  :TGARCH مد 

( راته شده ا ت  0993) 3( .و نلو تی وهمکاران0995)7تو ط زاکون
.ن ال ت ییی اثرات واقعی ا ت که .ر نذشته اتفیاق افتیا.ه   اتی مدل به

شیو. و ممکیی ا یت    میی  ها .ر زمیان فعلیی ظیاهر   ا ت ولی اثر آن

                                                           
1- Nelson 

2- Zakoin 

3- Glosten 
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( بییان  4نامتقارن باشد  .ر حالت کلی اتیی میدل بیه صیورت رابطیه )     
 شو.:می

 (4     )                

.اری مخالپ صفر باشد اثر اخ ار بر به صورت مع ی که .ر آن، 
نو انات نامتقارن ا ت بع ارت .تیر اخ ار مث ت )خوب( و م فیی )بید(   

 نامتقارنی بر نو انات نرخ ارز تا نفت خواهد نذاشت اثر 

 یرخطی یمیدل غ ( نخسیتیی  0991)0: انییل SAGARCH مد  
تحیت  را  SAGARCH ات GARCHتحت ع وان مدل  ا.ه نامتقارن

 نمو.: یمعرف( 5رابطه )

 

                                                                                 (5)  

و ، بو.ن  یم ف ریغ یهاتتمدل محدو. یت.ر ا 
  باشدیاثرات نامتقارن مم یی  ضرت   .

 .ر که شد مطرح( 0997) 7و براهیی ز تو ط NGARCH:مد  

 هایوقفه از تابعی و ر دمی δتوان  به شرطی ا تاندار. انحراف

 .ا ت توان همان با هاشوك و شرطی ا تاندار.های افآن انحر
 شو.می ت دتل GARCHمدل  به مدل اتی δ =0 انر

 .ا ت آمده (6) معا.له .ر آن رتاضی شکل  که (3،7118)بولر یو

            )6(  
غیرخطیی   GARCHط یعتا عحوه بر موار. تا. شده میدل هیای   

هیای مر یوم اشیاره    جا به برخی از مدلکه .ر اتی .تیری وجو. .ار.
های تیا. شیده  یعی شید     شده ا ت  .ر نهاتت با ا تفا.ه از اتی مدل

ی نو انات نرخ ارز و قیمت نفت .ر اتران برآور. شو. تا بتیوان رابطیه  
های  ری زمانی برآور. نمیو.  ویر   ( را .ر قال  تک یک0تراز تجاری )

ماناتی  ای  ری زمانی بسته به ماهیتهواضح ا ت که کاربر. تک یک
باش د، با توجه به ات که متغیرهیای  متغیرهای مور. برر ی متفاوت می

 GARCHهیای  ( از میدل oil( و قیمیت نفیت )  v2نو انات نرخ ارز )
ها مانا ا تخراج خواه د شد، لذا انتوار بر آن ا ت که که .ر  طح .ا.ه

الییوی م ا ی ی    ARDLویباش د  لذا به شواهد مطالعات تجربی، الی
خطیی و  ARDL( باشید کیه .ر ا.امیه الییوی     0جهت برآور. رابطه )

 شو.  غیرخطی بیان می

                                                           
1- Angel 

2- Higgins and Bera 

3- Bollerslev  

 

 خطی ARDLالگوی 

هییای مشییاهده شییده .ر جهییت برر ییی روابییط تکییی از رهیافییت
بل دمدت و کوتیاه میدت بییی متغیرهیای وابسیته و توضییحی الییو،        

( را برحسی  روش  0توان رابطه )(  می71می باشد )  ARDLرهیافت
ARDL ( باز  ازی نمو.:2صورت رابطه )به 

=a0+ j,t-i+ 

ir,𝑡-i 

+ 𝑗,𝑡-i++  

t-i+  

+ 𝐵j,𝑡+ ir,𝑡-i 

+ 𝑗,𝑡-i+ 𝑗,𝑡-i 

+ i,𝑡-i+ i,t-i +                                )2(  
 ضیرات   باشد  ضرات  معا.له فیوق ، طول وقفه میmکه .ر آن، 

 ضیرات    یطح،  ضیرات   کیر.ن  با نرمیالیزه  که باش دمی مدت کوتاه

 .شوندمی حاصل بل دمدت
نیر.: .ر مرحلیه  و مرحله صورت میبرای اتی مدل .ر .  Fآزمون 

، 𝑡𝑗𝑖𝐵T( م  ی بر عدم وجو. رابطه بل دمدت میان 0H(اول فرضیه عدم 
i   -j,tGDPi  , -ir,tGDP، 1-𝑡,𝑗  تع ییییییییی(

نر..  بدتی م ویور  ( آزمون می
و  I(0)بدون توجه به  Fشو. که توزتع مجان ی میا تفا.ه  Fاز آزمون

I(1)    ( و 0996بدون متغیرها، غیر ا تاندار. ا یت  وسیران و شییی. )
مقا.تر بحرانی برای اتی آزمیون بییان کر.نید کیه تیک مجموعیه بیا        

بیو.ن   I(1)بیو.ن متغیرهیا و مجموعیه .تییر بیا فیرض         I(0)فرض
ی احتمیاالت .ر بیاب   وذتر.  بدتی ترتی ، به تمیام متغیرها صورت می

محا  اتی بزرنتر از کیران    Fشو.  انران اشته بو.ن متغیرها توجه می
ان اشتیی مییان  شو.، تع ی همباالی تا. شده باشد فرضیه صفر ر. می

محا ی ه شیده کیوچکتر از کیران      Fمتغیرها وجو. .ار.  .ر مقابل انر 
م وجو. رابطه توان فرضیه صفر، تع ی عدواتیی تا. شده قرار نیر.، نمی

محا ی اتی .اخیل    Fبل دمدت میان متغیرها را ر. کر.  همچ یی، انیر  
ان اشیتیی متغیرهیا   توان .ر بیاب هیم  محدو.ه تا. شده قرار نیر.، نمی

اظهار نور قطعی کر.  .ر مرحله .وم میدل تصیحیح خطیا میرت ط بیا      
  شو. برآور. می ARDLرابطه تعا.لی بل دمدت با ا تفا.ه از 

 

 غیرخطی ARDLالگوی 

خطی امکان آزمون اثرات نامتقارن نو انات نیرخ  ARDL  الیوی
ک د برای اتی م ویور  های مث ت و م فی را فراهم نمیارز تع ی شوك

 ARDLغیرخطییی بهییره نرفییت  .ر الیییوی   ARDLتییوان از مییی
 کیه  .ه ید میی  را امکیان  اتی جدتد، متغیرهای غیرخطی لحاظ نمو.ن

 بیا  اتران تجاری تراز روی را ارز نرخ غییراتنامتقارن ت تا متقارن اثرات
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 میدل  تیک  تصیحیح خطیا   مدل اتی نمو.  آزمون خو. تجاری شرکای

معرفیی   و تفکییک  شیامل  بیو.ن  غیرخطی و شو.می نامیده غیرخطی
باشید  برای متغیر نو انات نرخ ارز می NEG و POS جدتد متغیرهای

  (:5) شوندتعرتپ می (8که به صورت رابطه )

 

 
(8 )                                                                          

0شییی  مطالعیات  وییرو 
 بیا  کیر.ن  جیاتیزتی  و (7103) 

صورت زتر خواهد غیرخطی به ARDLمدل  NEG و POS متغیرهای
  :بو.

𝑖𝑗𝑡= a0+ j,t-i 

+ t,𝑡-i+ 𝑗,𝑡-i 

+ 𝑗,𝑡-i+  

+ ,𝑡-i 

+ t-i 

+ 𝐵j,𝑡-i+ t,𝑡-i 

+ 𝑗,t-i+ 𝑗,𝑡-i 

+ i,t-i+ 

 

                                                                               )9( 
 کیه  .ه ید میی  را امکیان  اتی ما به (9) معا.له .ر جدتد متغیرهای

 بیا  تجیاری اتیران   تراز بر را ارز نرخ نامتقارن نو انات تا متقارن اثرات

 آزمون روتکر. ر.کارب (7103) شیی .آزمون ک یم خو. تجاری شرکای

7کران وسران
ضرات  شوك مث ت   .ک دمی را توجیه (7104) 

 .هد  شوك م فی نرخ ارز را نشان می نرخ ارز و 

 j) جی ، برای اث ات وجو. م ح ی9تا  2وس از برآور. معا.له 

Curve )توان از روش اراته شده تو ط ا کوتی و همکاران می
 jجی)بهره نرفت  بر اتی ا اس، جهت اث ات وجو. م ح ی ( 7105)

Curve ) ر مدل.ARDL ار بو.ن توان از وضعیت مع یخطی می.
نرفت  چ انکه ضرت  ضرات  برآور. شده برای متغیر نرخ ارز بهره
، .ارای 2.ر رابطه  برآور. شده برای متغیر نرخ ارز، تع ی ضرت 

 j) جی باشد، .لیلی بر وجو. اثر م ح ی .ارعحمت مث ت و مع ی

Curve ) ا ت  .ر مدلARDL  غیرخطی نیز، با جدا ازی نو انات
 j) جیتوان وجو. م ح ی نرخ ارز به .و نروه مث ت و م فی می

Curve) ار بو.ن را به اث ات ر اند  به ع ارت .تیر، مث ت و مع ی.
j ) جی وجو. م ح ی 9طه .ر رابنو انات مث ت نرخ ارز، تع ی 

                                                           
1- Shin 

2- Pesaran 

Curve )ودتده م ح ی جی ک د  .ر واقع .ررا اث ات می (j Curve )
تغییرات نرخ ارز .ر ابتدا تراز تجاری را بد نمو.ه و با نذشت زمان و 

العمل فعاالن  یا ی و اقتصا.ی به اتی تغییرات نرخ ارز، تراز عکس
توان د مداران نمیتابد چرا که اقتصا..انان و  یا ت تجاری به و. می

 .به صورت آنی راه حلی برای مشکل کاهش ارزش وول ملی ویدا ک  د
اما با نذشت زمان و .ر بل دمدت وا خی برای اتی مشکل تافته و تراز 

 تابد تجاری .ر بل دمدت به و. می
های میور. نییاز بیه صیورت  یاالنه بیرای ارزش وار.ات و       .ا.ه 

فصیل بیه    74ار قسیمت .ر  صا.رات محصوالت کشاورزی شامل چهی 
های کشاورزی شامل، قسیمت اول: حیوانیات   تفکیک تمامی زتربخش

زنده و محصوالت حیوانی  قسیمت .وم: محصیوالت ن یاتی  قسیمت     
های حییوانی تیا ن یاتی چربیی  قسیمت چهیارم:        وم: چربی و روغی

باشد که مطابو کدهای ها و غیره میمحصوالت ص اتع غذاتی نوشابه
بر کتاب مقیررات صیا.رات و وار.ات کشیور از نمیرك     تعرفه م ط و 

ای برای تمیامی  هزار کد تعرفه 71جمهوری ا حمی اتران مشمول بر 
کشورهای شرتک تجاری اتران به تفکیک هشت کشور تا. شیده هیر   

  ال جدانانه از نمرك جمهوری ا حمی ا تخراج شده ا یت  آمیار   

CPI    ری از اتران از بانک مرکیزی و کشیورهای شیرتک تجیاIMF  و
های مربوط به نرخ ارز اتران از بانک بد ت آمد و .ا.ه USDA اتت 

ها مرکزی، آمار مربوط به .رآمد ملی شرکای تجاری و نرخ ارز رات  آن
و قیمت نفت از وزارت نفت اتران و  ازمان اوک بیرای .وره   IMFاز 

 آوری شده ا ت   جمع 0322-96زمانی 
 

 نتایج و بحث

کیه هشیت کشیور امیارات متحیده عربیی، عیراق،        تیبا توجه به ا
 0322-96های افغانستان، ترکیه، کره، ه د، آلمان و چیی .ر طی  ال

هییای تجییاری اتییران .ر خصییوص تجییارت  جییزو بزرنتییرتی شییرتک
محصوالت کشاورزی بو.ه ا ت، لیذا .ر اتیی ویهوهش اتیی کشیورها      

 0د  جدول انهای تجاری اتران .ر نور نرفته شدهبع وان عمده شرتک
ارزش صا.رات محصوالت کشیاورزی اتیران بیه کیل جهیان و ارزش      

چ ییی ارزش وار.ات و صیا.رات از اتیی    وار.ات به .اخل کشور و هیم 
و تیراز تجیاری .ر طیی     0396و  0392های هشت کشور را طی  ال

 .هد  ها را نشان میاتی  ال
ی آتد تراز تجاری بخش کشیاورز بر می 0نونه که از جدول همان

کاهش تافتیه ا یت و اتیی     0396نس ت به  ال  0392اتران .ر ال 
.لیل افیزاتش وار.ات محصیوالت کشیاورزی .ر  یال     ممکی ا ت به

و کاهش صیا.رات .ر همییی  یال بیو.ه     0396نس ت به  ال  0392
، .ر کشورهای ه ید،آلمان، کیره و ترکییه تیراز     0باشد  مطابو جدول 

ق ل خو. بدتر شده ا یت  تجاری محصوالت کشاورزی نس ت به  ال 
.لیل کاهش صا.رات و اتی کاهش تراز تجاری .ر بخش کشاورزی به
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و افزاتش وار.ات محصوالت کشاورزی اتیران بیه کشیورهای میذکور     
باشد  .ر کشورهای چیی، عیراق، افغانسیتان و امیارات تیراز تجیارتی      
محصوالت کشاورزی نس ت به  ال ق ل خو. به و. تافته و صیا.رات  

)به جز کشیور چییی    کشاورزی از اتران به کشورهای فوق محصوالت

که  .ران کاهش وار.ات چشمییر بو.ه ا ت( افزاتش تافته ا ت کیه  
اتی امر تکی از .التل به و. ترازتجاری بخش کشاورزی اتران با اتیی  

 باشد کشورها می

 

 1371-79های شریک تجاری طی سا ارزش صادرات و واردات محصوالت کشاورزی ایران از جهان و کشورهای  -1جدو  

 )واحد: میلیارد دالر(
Table 1- export and import values of Iranian agricultural products from the world and trading partner countries 

during1998-2017 (Unit: Milliyard USD) 

 
 79تراز تجاری 

Trade balance 

of 2018 

 71 یتراز تجار

Trade balance 

of 2017 

 79ارزش صادرات
Export value of 

2018  

 71ارزش صادرات 
Export value of 

2017 

 79ارزش واردات 
Import value of 

2018 

 71ارزش واردات 
Import value 

of 2017 

 

 4.04- 3.86- 6.3 6.4 10.34 10.26 
 جهان

World 

 0.54- 0.71- 0.46 0.39 1 1.1 
 کشور امارات

UAE  

 0.11- 0.23- 0.029 0.041 0.14 0.28 
 کشور چیی

CHINA 

 1.44- 0.85- 0.16 0.15 1.6 1 
 کشور ه د

INDIA 

 -0.1 0.04 0.13 0.25 0.23 0.29 

 کشور آلمان

GERMA

NY 

 0.0046- 0.0032- 0.0045 0.0038 0.0091 0.007 

کشور کره 
 ج وبی

South 

Korea 

 0.41- 0.168- 0.15 0.21 0.56 0.42 
 ر ترکیهکشو

TURKE

Y 

 2.59 2.30 2.6 0.3 0.000061 0.00018 
 کشور عراق

IRAQ 

 0.76 0.71 0.77 0.73 0.009 0.014 

کشور   
 افغانستان

AFGHA

N 
  Source: Research findings                                                    های تحقیو                                                     ماخذ: تافته

 

توجه به اتی نکته الزام آور ا ت که عحوه بیر صیا.رات و وار.ات   
عوامل .تیری نیز )همچون قیمت نفت( نیز ممکی ا ت تراز تجیاری  
را به و. .هد و تا آن را بدتر ک د  توجه به اتی نکته الزام آور ا ت که 

 ارذنی ریتاث یاربر تراز تجی  میوار.ات و صا.رات به صورت مستق انرچه
نییز   ارز نیرخ  نو یانات  و نفیت  میت یقتیوان نفیت،   اما می باش د،می
بیذارنید  جهیت   اثیر   یبر تراز تجیار  میمستق ریبه صورت غ توان دمی

 میور.  هیای  یری  اتستاتیی تراز تجاری الزم ا ت که برآور. رابطه

برر یی شیو. کیه بیدتی      متغیرها ان اشتیی .رجه تعییی جهت ا تفا.ه
 شد ا تفا.ه (ADF)تافته تعمیم فولر .تکی واحد رتشه آزمون ازم وور

 ابتیدا  ADFنتیات  آزمیون    ( آمده ا ت 7) جدول .ر مربوطه نتات  که

 5 احتمیال   طح .ر واحد رتشه وجو. نشان .ه ده ها .ا.ه  طح برای
 اول مرت یه  تفاضل برای واحد رتشه وجو. بو.ه ا ت ولی فرض .رصد

 ا تفا.ه مور. های ری ب ابراتی، شو. ته نمیآن از لحاظ آماری وذترف

.ر ا.امه برای بد ت آور.ن   باش دمی  I(1)تع ی تک مرت ه از ان اشته
کشور شرتک تجاری و  8نو انات نرخ ارز واقعی .و جان ه بیی اتران و 

خطیی و غیرخطیی    GARCHنو انات قیمت نفیت انیوای الیوهیای    
هیای بیرآور.   مجموی الییوی  تخمیی ز.ه شد و الیوهای نهاتی از بیی

هیای  هیای نویری میدل   کشیور کیه شیراتط و وتهنیی     2شده بیرای  
GRACH          .به ع یوان مثیال مث یت و کیوچکتر از تیک بیو.ن خیو(

را .ارا  ( GARCHو ARCHضیرات  و همچ ییی مجمیوی ضیرات      
 3نماتش .ا.ه شده ا ت  بیر ا یاس نتیات  جیدول      3بو.ند .ر جدول 

باشید  ها مث ت می.ر اتی الیوی ϒ.ی شو.  ضرت  برآورمححوه می
که حاکی از آن ا ت که خ ر افزاتش نرخ ارز .و جان یه آتیی، نو یان    
بیشتری را .ر وی خواهد .اشت تیا اخ یار کیاهش نیرخ ارز  همچ ییی      
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شو. مجموی ضیرات   مشاهده می      ،بیرای کشیورهای ترکییه
کره بیه ترتیی  برابیر ا یت بیا      عراق، ه د، چیی، افغانستان، آلمان، و 

 .باشدمی 93/66،1/1، 87/1، 97/1، 0، 94/1، 88/1

 
 نظر مورد متغیرهای برای واحد ریشه آزمون نتایج -2 جدو 

Table 2- Results of unit root test of the variables 

 هاداده سطح

Data level 

 او  مرتبه تفاضل

First order 

difference  

 (logمتغیرها)برحسب 

Variables (by log) 

 

 داده سطح

Data level  

 او  مرتبه تفاضل

First order 

difference  

 (logمتغیرها)برحسب 

Variables (by log) 

 

2.6-  ***-5.7 

 تراز تجاری  ترکیه و اتران

Trade balance between 

Turkey and Iran 

 

1.9- ***-3.9 

نرخ ارز.وجان ه بیی اتران 
 وامارات 

Bilateral exchange rate 

between Iran and UAE 

-0.9 ***-4.1 GDP اتران 

Iran GDP 
-1.2  ***-5.1 

 تراز تجاری آلمان و اتران

Trade balance between 

germany and Iran 

 

0.7 ***-4.3 GDP ترکیه 

turkye GDP 
-0.4 ***-4.24 

GDP آلمان 

germany GDP 

-17.7 ***-3.7 
 یی اتران و ترکیهنرخ ارز .و جان ه ب

Bilateral exchange rate 

between Iran and Turkey 
-1.9 ***-3.92 

نرخ ارز .و جان ه بیی اتران و 
 آلمان

Bilateral exchange rate 

between Iran and 

Germany 

-2/06  ***-9.1 
 تراز تجاری  افغانستان و اتران

Trade balance between 

afghan and Iran 
-2.15 ***-6.32 

 تراز تجاری کره و اتران

Trade balance between 

kor and Iran 

 

-0.4 ***-4.2 GDP افغانستان 

Afghan GDP 
-2.69 ***-3.88 

GDP کره 

Kore GDP 

-2/03 ***-17.7 

نرخ ارز.وجان ه بیی اتران و 
 افغانستان

Bilateral exchange rate 

between Iran and Afghan 

1.57 ***-1.57 

رز .و جان ه بیی اتران و نرخ ا
 کره

Bilateral exchange rate 

between Iran and Kore 

-1.2 ***3.9- 

 تراز تجاری عراق و اتران

Trade balance between 

iraq and Iran 

 

-2.15 ***-0.47 

 تراز تجاری چیی و اتران

Trade balance between 

china and Iran 

 

-0.7 *** -5.6 
GDP عراق 

Iraq GDP 
-1.67 ***-5.89 

GDP چیی 

 china GDP 

-2.21  ***-5.1 
 نرخ ارز .و جان ه بیی اتران و عراق

Bilateral exchange rate 

between Iran and Iraq 

-1.34 ***-2.84 

نرخ ارز .و جان ه بیی اتران و 
 چیی

Bilateral exchange rate 

between Iran and 

China 

-1.4  ***-4.15 

 د و اترانتراز تجاری ه 

Trade balance between 

india and Iran 

 

-2.4  ***-7.2 

تراز تجاری امارات متحده و 
 اتران

Trade balance between 

UAE and Iran 

 

-3.4 *** -0.7 
GDP ه د 

 india GDP 
-1.4 ***-3.4 

GDP امارات متحده 

UAE GDP 
Source: Research findings                                                                                                                                   تحقیو    هایم  ع: تافته    
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از آنجاتی که مجموی ضرات  به تک نز.تک ا ت نو انات نیرخ   

ها .ار. -ارز تا حدو.ی واتدار ا ت و بیانیر واتداری نس تا باالی شوك
روند تع ی هر خ ری های وار.ه تدرتجا از بیی میارت .تیر شوكو بع 

اثر نس تا طوالنی روی نرخ ارز خواهد .اشت  همچ یی مجموی ضرات  
   باشد  .ر اتی متغییر نییز   می 28/1برای تغییرات قیمت نفت

.هد نو انات قیمت باشدکه نشان میمجموی ضرات  کمتر از تک می
های وار.ه به مرور از بیی خواهد رفت  وس از واتدار بو.ه و شوكنفت 

برآور. نو انات نرخ ارز و قیمت نفت و نور به وضیعیت اتسیتا بیو.ن    

هیای  خطی و غیرخطی برآور. نر.تد  تعدا. وقفیه  ARDLها، مدل آن
 3برابر  SBCو AIC و بر ا اس  7با  برابرFPE بهی ه برا اس معیار 

.ر نویر   تعیدا. وقفیه بهی یه .و    ه تعدا. کم مشاهداتبو. که با توجه ب
کشیور   8خطیی و غیرخطیی بیرای     ARDLنرفته شد   پس میدل  

شرتک تجاری با اتیران بیرآور. نر.تید  جهیت آزمیون وجیو. رابطیه        
کشیور محا ی ه و نتیات      8باند برای   Fان اشته بیی متغیرها، آمارههم

 نماتش .ا.ه شده ا ت  4مربوطه .ر جدول 

 
 خطی و غیرخطی برای نرخ ارز واقعی دوجانبه GARCHنتایج برآورد الگوی  -3 جدو 

Table3- Results of estimation linear and non-linear GARCH model for exchange rate   
 ترکیه

Turkey 
 عراق

Iraq 
 هند

India 
 چین 

China 
 افغانستان

Afghanistan 
 المان

Germany 
 کره 

Korea  
 قیمت نفت

Oil Price 

 کشور

Country 
GARCH TAGARCH TAGARCH SAGARCH NAGARCH GARCH EGARCH EGARCH ( مدModel) 

0.01 
(0.1) 

0.001 
(0.61) 

0.009 
(0.18) 

0.007 

(0.061) 
0.88 

(0.00) 
0.005 
(029) 

 1.82- 

(0.00) 

-2.16 
(0.20) 

  

0.16 
(0.09) 

0.00002 
 (0.041) 

0.99 
(0.00) 

0.42 
(0.044) 

0.22 
(0.001) 

0.18 
(0.086) 

0.30 
(0.001) 

0.28 
(0.1) 1


 

0.72 
(0.00) 

0.94 
(0.00) 

0.014 
(0.02) 

0.50 
(0.015) 

0.60 
(0.00) 

0.76 
(0.00) 

0.36 
(0.011) 

-0.50 
(0.009) 1  

    
2.04 

(0.00)   
0.34 
0.1)) ϒ 

 Source: Research findings                                                                            های تحقیو                                                   تهم  ع: تاف

 
بانید محا ی اتی بیرای کشیور ترکییه       Fبع وان مثال مقدار آماره  

.ار باشد  با توجه به مع یی می 89/7و مقدار بحرانی جدول برابر  30/5
کشور ).ر  طح احتمال تیک   8محا  اتی .ر اتی  Fبو.ن مقدار آماره 

توان نتیجه نرفت که تک رابطه تعا.لی بل دمدت بیی تیراز  .رصد( می
تجاری اتران با اتی کشورها به همراه  اتر متغیرهای مدل وجو. .ار.  

یرهای میدل .ر بل دمیدت   .رواقع اتی مساله بدتی مفهوم ا ت که متغ
نذارنید، بع یارت   همدتیر را .ن ال کر.ه و .ر بل دمدت بر هم تاثیر می

.تیر تراز تجاری کشاورزی اتران .ر بل دمیدت بیا تغیییرات نیرخ ارز،     
های تجاری کشورهای شرتک GDPاتران و  GDPنو انات نرخ ارز، 

ت )تع یی .ر    .ر بل دمید 0باشدها میاتران هماه و بو.ه و متاثر از آن

                                                           
بر به و. تراز تجاری مثح اتران بیا ترکییه    GDP انچه که .ر ات جا به ع وان اثر -0

بیان شده ا ت، .ر حقیقت اثرات بلدمدت ا ت نه کوتاه مدت  بدتی مفهیوم کیه .ر   
اتران اتفاق بیافتد )که  GDP اله انر رشدی .ر  05تا  01.وره بل دمدت تع ی  تک

ها م فی .رصد و االن هم به خاطر تحرتم 5معموال متو ط رشد  االنه اتران حدو. 
 05توان انتوار .اشت که تراز تجاری کشاورزی اتران با ترکیه حیدو.  شده ا ت( می

ارت محصیوالت کشیاورزی بخیش خیلیی     .رصد به و. تابد  .ر نور بییرتم که تجی 
ویزی به مرات  بیاالتر   GDPاتران ا ت و رشد تک .رصدی  GDPناچیزی از کل 

کل صا.رات و وار.ات کشاورزی اتران به کل .نیا ا یت  حیال از اتیی مییان  یهم      
کشور ترکیه هم بسیار کم ا ت  وس ط یعی که تراز کشاورزی به و. تابد  انهیا هیم   

ترکییه،   GDPطی تک افو زمانی تل دمدت( با افزاتش تک .رصدی 
تابد و اتیی امیر   .رصد به و. می34/04تراز تجاری بیی اتران و ترکیه، 

( نیز بیه نتیات    5و  4.  )خوانی .اربا تجربیات مطالعات نذشته نیز هم
.رصیدی   0چ ییی بیا افیزاتش    اتی رابطه . ت تافت د  هممشابهی .ر 

GDP      ،ر کشورهای عراق، افغانستان، امیارات متحیده عربیی، چییی.
، 113/2، 30/38ترتی  آلمان، کره، تراز تجاری اتران با اتی کشورها به

 . تابدافزاتش می 16/74و 39/1، 99/02، 40/01

 5خطیی و غیرخطیی .ر جیدول     ARDLهیای  نتات  برآور. مدل
 GDPعحمیت   اتران م فی و  GDPآمده ا ت  مطابو انتوار عحمت

هر کشور شرتک تجاری مث ت و نرخ ارز .وجان ه برای هر کشور تاثیر 
مث تی بر تراز تجاری .ارند  با توجه بیه مطالی  بییان شیده مححویه      

غیرخطی نس ت به میدل خطیی بیرآور. هیای       ARDLشو. مدلمی
.اری ک د  .ر واقع عحمیت صیحیح ضیرات  و مع یی    بهتر را اراته می

                                                                             

ات ما به ترکیه نه وار.ات  انتوار ا ت رشید اقتصیا.ی و جرتیان    بیشتر از ج  ه صا.ر
صا.رات محصوالت کشاورزی رابطه متقابل و .وطرفه .اشته باش د و باعیث تقوتیت   

.رصیدی بیا المیان .ر     02.رصیدی تیا    04ر د به یو.  همدتیر شوند لذا به نور می
اتران و .رصدی اقتصا.  0بخش محصوالت کشاورزی عد. چشمییری .ر برابر رشد 

  اشدان هم .ر تک باز.ه زمانی بل دمدت چ دتی  اله خیلی عجی  ن 
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مدل غیرخطی بیر میدل    اکتورهاتی ا ت که باعث شدها از عمده فآن
لیذا .ر ویهوهش حاضیر تاکیید بیشیتر بیر نتیات          خطی ویشیی نییر.   

غیرخطی ا ت هرچ د مقاتسه بیی اتی .و مدل ضرورت  ARDLمدل
 نیر.  می

 
 خطی و غیرخطی ARDLهای باند در مد  Fی نتایج آماره -4 جدو 

Table 4- F-band statistic results in linear and non-linear ARDL models 
 ترکیه

Turkye 
 عراق

Iraq 
انافغانست  

Afghan 

 امارات

UEA 
 چین

China 

 آلمان

Germany 
 هند

India 
 کره

Kore 
 نام کشور

Country 

5.31 6.64 4.55 5.04 8.52 23.89 33.25 76.69 

 غیرخطی ARDL.ر مدل  Fآماره 

F statistic in nonlinear ARDL model 

3.34 59.6 99.9 4.6 15.2 2.5 12.5 119.3 

 خطی ARDL.ر مدل  Fآماره 

F statistic in linear ARDL model 

 Source: Research findings                                                                                              های تحقیو          م  ع: تافته

 
غیرخطی حاکی از آن ا ت که  ARDL ت آمده از مدل نتات  بد

اتران تراز تجیاری اتیران بیا کشیورهای       GDP.ر بل دمدت با کاهش
تابید چیرا   ترکیه، عراق، افغانستان، امارات، چیی، کره و ه د به و. میی 

که با کاهش .رآمد ناخالص کشور اتران وار.ات اتیران .ر مقاتسیه بیا    
اتران .ر تیک .وره   GDPن مثال انر ع واتابد  بهصار.ات کاهش می

.رصد کاهش )افزاتش( تابد تراز تجاری بیی اتران و ترکیه  0بل دمدت 
تابد و اتی رقم .ر کشورهای عراق، .رصد افزاتش )کاهش( می 71/08

ترتیی  برابیر بیا    افغانستان، امارات متحده عربی، چیی، آلمیان،کره بیه  
.ر  باشیید مییی 17/77، 06/1، 37/06، 90/02، 78/76، 41/8، 12/59

ترکیه به میزان تک .رصد تراز تجاری بیی GDP بل دمدت با افزاتش 
تابید و اتیی امیر بیا تجربییات      .رصد به یو. میی  34/04اتران و ترکیه 

خیوانی .ار. زتیرا بیا افیزاتش .رآمید کشیورهای       مطالعات نذشته هیم 
تابید   ها از کشور میا افیزاتش میی   شرتک تجاری تقاضای وار.اتی آن

.ر کشورهای عیراق، افغانسیتان،    GDP.رصدی 0چ یی با افزاتش مه
، 40/01، 113/2، 30/38ترتی  عربی، چیی، آلمان، کره تراز تجاری به

رو. با افیزاتش نیرخ   انتوار می تابد افزاتش می 16/74و 39/1، 99/02
ارز میزان وار.ات به کشورمان کاهش و صا.رات افزاتش تابد که اتیی  

.ر مور. کشورهای افغانستان، آلمان، عیراق   5ت  جدول امر مطابو نتا
.رصد افزاتش تابید   0نماتد  بع وان مثال انر نرخ ارز و چیی صدق می

 69/4.رصد و .ر کشیور آلمیان    76/9تراز تجاری .ر کشور افغانستان 
.رصد به و. خواهد تابد  .ر کشیورهای ترکییه، کیره، امیارات و ه ید      

عکو ی بر تراز تجیاری .ار.    .ر واقیع بیا    ای مافزاتش نرخ ارز نتیجه
تابد و اتیی ت یاق    افزاتش نرخ ارز وار.ات از ترکیه و ه د افزاتش می

ها و شراتط موجو. اقتصا.ی کشیور  ممکی ا ت به .لیل اعمال تحرتم
رغم افزاتش نرخ ارز، اتران مج یور بیه وار.ات بیشیتر از    باشد که علی

تی امر شاتد بیه خیاطر م ا ی ات    اشده باشد )کشورهای ه د و ترکیه 
خاص اتران با اتی کشورها و تجارت نفت .ر برابر کاال باشد(  .ر واقع 

اتران به جای وار.ات از کشورهای .تیر توان تجاری خو. را بیر روی  
وار.ات از ترکیه و ه د نذاشته ا ت چرا که ممکی ا یت محصیوالت   

کل راحیت و  اتی کشورها .ر مقابل محصوالت کشورهای .تیر به شی 
غیرخطی نو انات نرخ ارز به ARDL تری حاصل شو.  .ر مدل  رتع

.و قسمت نو انات مث ت و م فی تفکیک شده ا یت کیه نشیانیر آن    
ا ت که آتا نو انات مث ت و م فی نرخ ارز بر تیراز تجیاری تاثیرنیذار    

 ARDLا ت تا غیر  بیا توجیه بیه نتیات  بد یت آمیده، .ر الییوی        
، با تفکیک نو انات نرخ ارز به .و قسم نو انات غیرخطی .ر بل دمدت

توان بییان کیر. کیه .ر کشیورهای ترکییه، عیراق،       م فی و مث ت می
افغانستان، چیی، آلمان، ه د وکره نو انات نرخ ارز بر تراز تجاری تاثیر 

باش د  .ر کشورهای ه د، چیی نو انات افزاتشیی )تیا همیان    نذار می
کاهشی )تا همان م فی( تاثیر م فیی بیر   مث ت( تاثیر مث ت و نو انات 

تراز تجاری .ار.  .ر واقع با افزاتش نو انات افزاتشیی نیرخ ارز، تیراز    
تابد و با افزاتش نو انات  م فی نرخ ارز تراز تجیاری  تجاری به و. می

باشید   ( همسو می5( و )4شو. که اتی امر با مطالعات نذشته )بدتر می
رات متحده عربی، آلمیان، افغانسیتان و   .ر کشورهای ترکیه، عراق، اما

شیو. کیه   کره با افزاتش نو انات مث ت نرخ ارز تراز تجاری بدتر  میی 
اتی امر ممکی ا ت بدلیل کاهش صا.رات اتران به کشورهای میذبور  
.ر نتیجه افزاتش نیرخ ارز باشید  .ر واقیع اتیی کشیورها بیا تغیییرات        

ک  ید   ان را محیدو. میی  افزاتشی و کاهشی نرخ ارز، تجارت خو. با اتر
اتی امر ممکی ا ت به .لیل عوامل  یا ی و تجاری حاکم بر قیوانیی  

های اقتصا.ی علیه اتران باشید کیه علیی رغیم     بیی کشورها و تحرتم
افزاتش نرخ ارز، صدور محصوالت کشاورزی اتران بیه اتیی کشیورها    
کاهش تافته ا ت  .رکوتاه مدت اتی نو یانات نیرخ ارز .رکشیورهای    

.ار ن یو.ه و  کیه، افغانستان، امارات متحده عربی، چیی و آلمان مع یتر
مدت نو یانات نیرخ ارز تیاثیری بیر تیراز      بیانیر آن ا ت که .ر کوتاه

 تجاری اتی کشورها ندار. 
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 نو یانات  باجدا یازی  ،(7106) تی یکو بیه مطالعیات  ا   ا ت ا. با

 که ا ت نآ یک  ده بیان مربوطه ضرات  ارز، افزاتشی و کاهشی نرخ

 اثیرات  لذا بو.ه  متفاوت نو انات اتی از هرتک به تجاری واک ش تراز

اتیی مسیله و آزمیون     تربرر ی .قیو م وور نرخ ارز نامتقارن ا ت  به
بهره نرفته  t .ار بیی ضرات  اتی .و متغیر از آزمونوجو. تفاوت مع ی

ت م فی و )م  ی بر متقارن بو.ن اثرا tشد  نتات  موتد ر. آماره آزمون 
اثیرات   بو.ن بر نامتقارن تأتیدی و مث ت نرخ ارز بر تراز تجاری( بو.ه 

، .ر بل ید  5تجاری ا ت  مطیابو جیدول    تراز بر ارز نرخ مث ت و م فی
غیرخطی با افزاتش قیمت نفت .ر کشیورهای   ARDLمدت، .ر مدل 

ن تابد  به ع یوا ترکیه، افغانستان، امارات، آلمان، تراز تجاری به و. می
مثال با تک .رصد افزاتش قیمت نفت، تراز تجیاری اتیران بیا ترکییه     

تابد  افیزاتش قیمیت نفیت انرچیه .رآمیدهای      .رصد به و. می 76/8
ها علیه .هد، اما اعمال تحرتمحاصل از فروش نفت خام را افزاتش می

اتران باعث عدم خرتد نفت اتران و تا بلوکه شدن ارزهیای حاصیل از   
نر..  .ر واقع علی رغم بیاال رفیتی قیمیت نفیت     فروش نفت خام می

شیو.  لیذا وار.ات   خام، .رآمدهای نفتی قابل توجهی عاتد کشور نمیی 
تابد  چیرا کیه قیمیت    محصوالت کشاورزی از اتی کشورها کاهش می

محصوالت کشاورزی .ر اتی کشورها به نس ت  اتر کشیورها نرانتیر   
زان شییدن شییو.  از طرفییی بییی ارزش شییدن وییول .اخلییی و ار مییی

محصییوالت کشییاورزی .اخلییی باعییث افییزاتش خرتیید محصییوالت   
شو. که اتی امیر باعیث به یو. تیراز     کشاورزی تو ط اتی کشورها می

 0391های اخیر ) ال تجاری با کشورهای مذکور نشته ا ت  .ر  ال
های اقتصا.ی از  وی آمرتکا بیه کشیورمان   تا به االن( اعمال تحرتم

ی تجاری روابط خو. با کشورمان را محدو. باعث شد تا برخی از شرکا
تا به طور کل قطع ک  د که اتی امر باعث کاهش وار.ات و صا.رات با 
اتی کشورها شده ا یت  .ر ا.امیه افیزاتش نو یانات قیمیت نفیت .ر       
کشورهای عراق، چیی، ه د و کیره باعیث بیدتر شیدن تیراز تجیاری       

راز تجیاری  شو.  بع وان مثال افزاتش تک .رصدی قیمت نفیت تی  می
.رصد کاهش .ا.ه ا ت  با افزاتش قیمت نفیت   70بیی اتران و عراق 

تابید امیا بیدن ال    انرچه .رآمدهای حاصل از فروش نفت افزاتش میی 
ها و عدم خرتد نفت اتران از طرف کشورهای شرتک تجیاری،  تحرتم

وار.ات از کشورهای عراق، چیی، ه د و کره افزاتش می تابد  چرا کیه  
اورزی .ر اتی کشورها به نس ت  اتر کشورها از جملیه  محصوالت کش

آلمان و امارات و ترکیه ارازانتر شده و موجی  افیزاتش وار.ات از اتیی    
کشورها شده ا ت  همانیونه که ق ح نیز اشاره شید  افیزاتش وار.ات   

 ک د تراز تجاری با اتی کشورها را بدتر می
مییال شییو.، متغیییر مجییازی اع مححوییه مییی 5مطییابو جییدول 

.ار بو.ه کیه  ( از لحاظ آماری مع یDهای اقتصا.ی علیه اتران )تحرتم
هیا، باعیث به یو. تیراز تجیاری بیا       موتد آن ا ت که اعمیال تحیرتم  

شیو. و .ر کشیورهای عیراق افغانسیتان،     کشورهای امارات و ه د می
چیی، آلمان و کره ج وبی باعث بدتر شدن تراز تجاری شده ا یت  .ر  

 8بییی اتیران و   ( j Curve) جیی وجو. اثر م ح ی  نهاتت جهت تعییی
غیر خطی برآور. شده از روش اراته    ARDLکشور تجاری .ر الیوی

( بهره نرفتیه شیده ا یت  .ر    7105شده تو ط ا کوتی و همکاران )
غیرخطیی، ضیرت  متغییر نو یانات مث یت نیرخ ارز .ر        ARDLمدل 

ه و .لیلی بر وجو. .ار بو.کشورهای ه د، چیی، .ارای اثر مث ت و مع ی
  باش د بیی اتران و کشورهای مذکور می (j Curve) جی م ح ی

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

شیو. بیشیترتی مییزان    با توجه به نتات  بد ت آمده مححوه میی 
ارزش صا.رات بخش کشاورزی اتران به کشور عراق و کمترتی میزان 

رتی مقیدار وار.ات  آن به کشور کره ج وبی تعلو .ار.  .ر مقابل بیشیت 
محصوالت کشاورزی کشور، از امارات متحده عربی و کمترتی مییزان  

باشد  با توجه به نتات  وار.ات محصوالت کشاورزی کشور، از عراق می
آزمون هم ان اشته مشیاهده شید کیه، متغیرهیای میدل .ر بل دمیدت       

هیای  نذارند  برا یاس عحمیت  همدتیر را .ن ال کر.ه و بر هم اثر می
ها، مشاهده شد کیه الییوی   .اری آنبل انتوار برای متغیرها و مع یقا

ARDL ک د  نتیات  بد یت   تری را اراته میغیرخطی نتات  قابل ق ول
آمده از اتی الیو .ر بل د مدت نشیان .ا. کیه، تولیید ناخیالص .اخلیی      

های تجاری اتران ) چیی، کره، آلمان، امارات متحده کشورهای شرتک
.ار و تولیید  ان، عراق، ه د و ترکیه( اثیر مث یت و مع یی   عربی، افغانست

.ار بیر تیراز تجیاری بخیش     ناخالص .اخلی اتران اثیر م فیی و مع یی   
کشاورزی اتران .ار.  همچ یی .ر بل دمدت، تغییرات قیمیت نفیت، .ر   

.اری بیر  کشورهای ترکیه، افغانستان، آلمان و ه د، اثر مث یت و مع یی  
ران نذاشته ا ت  افزاتش قیمت نفیت  تراز تجاری بخش کشاورزی ات

.هید، امیا   انرچه .رآمدهای حاصل از فروش نفت خام را افزاتش میی 
ها علیه اتران باعث عدم خرتد نفیت اتیران و تیا بلوکیه     اعمال تحرتم

رغیم  نر..  .ر واقیع علیی  شدن ارزهای حاصل از فروش نفت خام می
تید کشیور   باال رفتی قیمت نفت خیام، .رآمید نفتیی قابیل تیوجهی عا     

شو.  لذا وار.ات محصیوالت کشیاورزی از اتیی کشیورها کیاهش      نمی
تابد  چرا که قیمت محصوالت کشاورزی .ر اتی کشورها به نس ت می

 اتر کشورها نرانتر ا ت  از طرفی کاهش ارزش وول .اخلیی و ارزان  
شدن محصوالت کشاورزی .اخلی باعث افیزاتش خرتید محصیوالت    

شو. که اتی امیر باعیث به یو. تیراز     می کشاورزی تو ط اتی کشورها
 تجاری با کشورهای مذکور نشته ا ت 

هیای  تیا بیه االن( اعمیال تحیرتم     0391های اخیر ) ال .ر  ال
اقتصا.ی به کشورمان باعث شد تا برخی از شرکای تجاری روابط خو. 
با کشورمان را محدو. تا به طور کل قطع ک  ید کیه اتیی امیر باعیث      

.رات با اتی کشورها شده ا ت  .ر ا.امه افیزاتش  کاهش وار.ات و صا
نو انات قیمت نفت .ر کشورهای عراق، چیی، ه د و کره باعث بیدتر  

 شو. شدن تراز تجاری می
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با افزاتش قیمت نفت انرچه .رآمیدهای حاصیل از فیروش نفیت     

ها و عدم خرتد نفت اتیران از طیرف   تابد اما بدن ال تحرتمافزاتش می
کشیورهای شییرتک وار.ات از کشییورهای عیراق، چیییی، ه یید و کییره   
افزاتش می تابد  چرا که محصوالت کشیاورزی .ر اتیی کشیورها بیه     
نس ت  اتر کشورها از جمله آلمان و امارات و ترکییه ارازانتیر شیده و    

تیی  .هدو بدن ال افزاتش وار.ات تراز تجاری بیا ا وار.ات را افزاتش می
 شو. بدتر میکشورها 

ا تقسیم نو انات نرخ ارز بر .و قسم مث ت و م فی مشیاهده شید   ب
که، نو انات مث ت نرخ ارز .ر کشورهای ه د و چیی تیاثیر مث یت بیر    
تراز تجاری بخش کشاورزی اتران )با افیزاتش نیرخ ارز تیراز تجیاری     

انید)با  تابد( و نو انات م فی تاثیر م فی بر تراز تجاری .اشتهبه و. می
تابید(  از  یوی .تییر .ر    تیراز تجیاری کیاهش میی    کاهش نیرخ ارز  

آلمان و افغانستان  کشورهای، ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، کره،
نو انات مث ت تاثیر م فی بیر تیراز تجیاری نذاشیته ا یت  .ر واقیع       

رغم افزاتش نرخ ارز  صدور محصوالت کشاورزی اتیران بیه اتیی    علی
 یت بیه .لییل م ا ی ات     کشورها کمتر شده ا ت  اتی امیر ممکیی ا  

 یا ی و اقتصا.ی کشورهای طرف معامله با اتران باشد  .ر نهاتت با 
نتیجه نرفته شد که اثر نو انات مث ت و م فی نیرخ ارز   tانجام آزمون 

باشی د  همچ ییی نتیات     کشور، بر تراز تجاری متقیارن نمیی   8.ر اتی 
اعمیال  ( وار. شیده .ر میدل نشیان .ا. کیه     Dحاصل از متغیر .امیی ) 

ها، .رکشورهای امارات و ه د باعث به و. تراز تجیاری بخیش   تحرتم
کشاورزی اتران و .ر کشورهای عراق افغانسیتان چییی و کیره باعیث     
کاهش تراز تجاری شده ا ت  مطالعیه حاضیر بیا ا یت ا. بیه مطالعیه       

( و با توجه به نتات  بد ت آمده از الیوی 7105ا کوتی و همکاران،) 
ARDL . کشورهای ه د و چییی، وجیو. م ح یی جیی)     رغیرخطیj 

Curve)   ،را اث ات کر.  .ر واقع با نو انات نرخ ارز و تغییر قیمیت .الر
بیا   اامتراز تجاری اتران با کشورهای شرتک تجاری خو. کاهش تافته 

از  را تیری ک  دنان واک ش  رتعو مصرف تولیدک  دنان، نذشت زمان
خیو. برا یاس قیمیت نسی ی      به تعیدتل  شرویو  .ه دمیخو. نشان 

بخیش  تجیاری   رو، وضیعیت تیراز  و از اتیی  ک  ید میکاالهای .اخلی 
  ب ابراتی عکس العمل تراز تجاری بخش دکشاورزی اتران را به و. می

 اخته ا ت  امیا   نماتان را .ر اتی .و کشور شکل J طی زمان م ح ی
.ر  اتر کشورها تک شوك ارزی تیراز تجیاری بخیش کشیاورزی را     

را به و. ن خشیده و به حالیت ق یل   هش .ا.ه و نذشت زمان نیز آنکا

واک ش کوتاه مدت تجاری بیه کیاهش ارزش ویول     بر نیر.انده ا ت 
   باشدبل دمدت تواند متفاوت از واک ش ملی می

های اقتصا.ی .ر کشورهای آن ا ت که اعمال تحرتم موتدنتات  
کیاهش تیراز تجیاری    .اری بیر  عراق افغانستان چیی و کره اثر مع یی 

بخش کشاورزی .اشته ا ت  از  وی .تییر .ر کشیورهای امیارات و    
ه د باعث به و. تراز تجاری با اتی کشورها شیده ا یت  لیذا توصییه     

شو.  یا تی اتخاذ شو. که با وجیو. تحیرتم .ر کشیور بتیوانیم از     می
طرق .تیری روابط تجاری خو. بیا عیراق افغانسیتان چییی و کیره را      

هیای الزم  های اقتصا.ی تیحش یم و تا برای حذف تحرتمبه و. بخش
های به و. تجارت محصوالت کشیاورزی فیراهم   صورت نیر. تا زمی ه
های تحقیو نشیان .ا. کیه نو یانات نیرخ ارز و     نر..  همچ یی، تافته

لیذا   خو. نرخ ارز بر تراز تجاری محصوالت کشاورزی تاثیرنذار ا یت  
بانک مرکیزی جمهیوری ا یحمی     شو. .ولت با همکاریویش ها. می

اتران تمهیداتی را برای ک ترل نو انات نیرخ ارز .ر اتیران بیا اعمیال     
تیوان بیه   کارهیا میی   یا ت ارزی م ا   اتخاذ نماتد از جمله اتی راه

ازر ی و ویییری معامحت ارزی با اولوتت برر ی ارزهیای ور.اخیت   ب
هیا بیه   آن شده .ر  ال جاری با هدف ش ا یاتی متخلفییی و معرفیی   

شی اخت شییر.ها و    و . تیاه قعاتی تو ط  تا. ک ترل ارزی کشور
رتیزی متقابیل .ر   ترف دهای عوامل افزاتش .ه ده قیمت ارز و برنامیه 

م ع  ر و.ر بازار ارز کشو هاجهت خ ثی  ازی اقدامات اخحلیراتانه آن
و کاالهیای .ارای مشیابه  یاخت     یورو. کاالهای ارز بر غیر ضیرور 

اشیاره   هدف صیانت از ذخاتر ارزی و رشد تولید ملی .ر کشیور .اخل با
کر.  با ا ت ا. به مطالعه حاضر روابط تجاری اتران با کشورهای عراق، 
افغانستان و ترکیه نس ت به  اتر کشورها بیشتر ا ت  لذا .ولت اتران 

هیای م ا ی  زمی یه م ا ی  جهیت انجیام       تواند با اتخاذ  یا تمی
ای را اتجا. نمات د و بیا رفیع موانیع    ، تجارت و تعرفهیاتوافقات م طقه

تجاری، تراز تجاری بخش کشاورزی اتران به و. تابید  .ر نهاتیت، بیا    
 بییی اتیران و  یه کشیور    ( j Curve) جیی توجه بیه وجیو. م ح یی    

شیو. .ر مقابیل  یاتر کشیورهای     چیی، آلمان، ویش ها. می افغانستان،
 تیری واک ش  رتع .اخلی  دنانک  و مصرف تولیدک  دنان تجاری نیز

ی خو. را .ر مقابل تغییرات از خو. نشان .ه د تا بتوان د به حالت اولیه
 بازنر.ند و ضررهای کمتری را متحمل شوند 
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Introduction: Exchange rate and oil prices are the important factors for foreign trade in any country and 
even fluctuation in these variables will affect the economic and trade growth. The purpose of this study is to 
investigate the effect of exchange rate and oil price fluctuations on trade balance of Iran's agriculture sector with 
its 8 major trading partner over the period 1998 to 2017 and examine also the existence of the J Curve in these 
countries. To this end, linear and nonlinear ARDL models were utilized based on literature and tried to 
determine lung-run and short run effect of underling variables. Then, the results of linear and non-linear ARDL 
models were compared. 

Materials and Methods Methodology: Since eight countries, including the United Arab Emirates (UAE), 
Iraq, Afghanistan, Turkey, Korea, India, Germany and China are Iran's largest trading partners during 1998-
2017, we focused on these countries. In this context, the model proposed by Oskoee et al. (2011) has been used 
to evaluate the impact of exchange rate and oil price fluctuations on agriculture trade balance. To capture the 
exchange rate and oil price fluctuations, the GARCH family models were applied (including EGARCHT, 

GARCH, SAGARCH, and NGARCH)  Time series of exchange rate and oil price fluctuations which are 

extracted from GARCH models, are expected to be stationary. So, according to the empirical studies, the ARDL 
model is an appropriate model. However, both linear and nonlinear ARDL models were estimated. To specify 
trade balance equation, variables including Iran's GDP, GDP of eight trading partner countries, exchange rate, 
Oil prices fluctuations, exchange rate fluctuations and economic sanctions have been used. We used the ADF 
unit root test to check stationary of the variables. 

Results and Discussion: The estimated results of the GARCH family models show that the sum of the 
coefficients of α+β for Turkey, Iraq, India, China, Afghanistan, Germany, and Korea are 0.88, 0.94, 1, 0.92, and 
0.82, respectively. As the sum of the coefficients must be between 0 and 1, the predicted fluctuations series of 
exchange rate are stationary and also the predicted fluctuations series is as well. After obtaining fluctuations 
series of exchange rate and oil price, the number of optimal lags should be determined in ARDL model. 
According to the FPE criterion, the optimal lag is two and according to the AIC and SBC the optimal one is 
three.  Since the number of observations is low, the optimal lag number was selected two and the Linear and 
non-linear ARDL model was estimated. The results revealed that if Iran's GDP increased by 1%, the trade 
balance between Iran and Turkey would  improve by 18.20% and this value for Iraq, Afghanistan, UAE, China, 
Germany, Korea would be 59.07, 8.40, 26.28, 91.17, 16.32, 0.16, 22.02 respectively. In the long run, if Turkey's 
GDP rises 1%, the trade balance between Iran and Turkey will improve 14.34%. Moreover, if GDP in Iraq, 
Afghanistan, UAE, Chinese, German, Korean climb by 1%, the trade balance reaches 38.31, 7.003, 10.41, 17.99, 
0.39 24.6 respectively. If the exchange rate rises 1% in Iraq and Germany, the trade balance will improve 
roughly 26.9, 69.4 respectively. Escalating National currency in Turkey and India has reverse effects on the trade 
balance. In fact, as the exchange rate rises, imports from Turkey and India increased and this contradiction may 
be due to sanctions and economic conditions. In China and India, positive and negative fluctuation has positive 
and negative effects on the trade balance. Indeed, by increasing the positive exchange rate fluctuations, the trade 
balance would improve and with the negative exchange rate fluctuations (the exchange rate decline) the trade 
balance might worsen. In the nonlinear ARDL method, exchange rate fluctuations in India and China are 
positive and have significant effect, and it shows that there is a j-curve between Iran and these countries. Also 
separating exchange rate fluctuations in positive and negative groups can prove the existence of the j Curve. 

Conclusion: According to the results, the highest value of agricultural exports is related to Iraq and the least 
is to Korea. The UAE has the highest imports from Iran and Iraq has the lowest one. The co-integration test 
reveals that the underlining variables follow and influence each other in the long run. Based on previous studies 
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and predicted signs for coefficients of the variables in the models, the non-linear ARDL model provides better 
results. The finding showed that GDP of 8 countries were positive and had significant effects and Iran's GDP 
was negative and significant in these eight countries. In the long run, an oil price fluctuation in Turkey, 
Afghanistan, Germany and India has positive and significant impact. In fact, as oil prices increase, the 
agricultural trade balance improves. In the short run, as oil prices rise, the agricultural trade balance would 
decline in countries such as Turkey, Germany and India and increase in Iraq and China. By dividing the 
exchange rate fluctuations into positive and negative parts, we conclude that positive exchange rate fluctuations 
in China and India have a positive effect on the trade balance and negative fluctuations have a negative effect on 

the trade Balance  The current study confirmed the existence of the J curve in India and China. 
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