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  113- 126 صفحه                  

  چكيده

 هاي بخش ،گوناگون هاي جنبه از كه است كالن اقتصاد متغيرهاي ترين مهم از يكي آن از حاصل نااطميناني و ارز نرخ نوسانات

 اقتصادي هاي بخش كليه بر آن از حاصل نااطميناني و نوسانات اين كه اين به نظر. دهد مي قرار تأثير تحت را اقتصادي مختلف

 دوره طي ايونقل جادهبخش حمل رشد بر  نرخ ارز اطميناني نابررسي اثرات  به تحقيق اين در لذا ،ندارد يكسان و مشابه تأثير

 كشور ايجاده ونقل حمل بخش رشد بر نرخ ارزتغييرات  اثرات هدف از اين مطالعه بررسي است. شده پرداخته1368-97 زماني

الگوي  از و جهت برآورد مدل اصلي شده استفاده نرخ ارزتغييرات  براي محاسبه EGARCHاز مدل   باشد. براي اين منظورمي

هم در  داري معنينااطميناني نرخ ارز تأثير منفي و كه  دهد مينتايج نشان است.  شده استفادهتوزيعي  هاي وقفهخودرگرسيون با 

 دهد مينشان  تصحيح خطاضريب  نتايج همچنيناي دارد. جاده ونقل حملو هم در بلندمدت بر رشد اقتصادي بخش  مدت كوتاه

   درصد از نوسانات نرخ ارز را توضيح دهد. 4/43مدل آهسته و مدل تصحيح خطا تنها قادر است  سرعت تعديل

  ARDL2 مدل،  1EGARCHاي، مدلجاده ونقلحملرشد اقتصادي، ، نرخ ارز تغييرات هاي كليدي:واژه

  

  مقدمه -1

نرخ ارز از متغيرهاي كالن اقتصادي است كه از طرق مختلف 
و بيش از ساير  گذارد ميبر متغيرهاي اسمي و واقعي تأثير 

متغيرها با بخش خارجي ارتباط تنگاتنگ و مستقيم دارد. 
 هاي سياستتحت تأثير  تنها نهامروزه ارزش پول كشورها 
ارزي در بلكه نوسانات  گيرد مياقتصاد داخلي و خارجي قرار 

آن بر تجارت  تبع بهبازارهاي جهاني نيز بر ارزش پول و 
ارزي در سطح  هاي نظام. باشد ميثر مؤ ها آنخارجي 

زيادي  هاي نشيبطي ساليان متمادي با فراز و  الملل بين
بوده است و ساختار اقتصادي كشورها را تحت تأثير  رو روبه

ارزي مختلف چگونگي تعيين  هاي نظامخود قرار داده است. 
. نرخ ارز در طول ساليان دهند مينرخ ارز در اقتصاد را نشان 

متمادي خصوصاً بعد از فروپاشي سيستم نرخ ارز ثابت 

نرخ  هاي ثباتي بينوسانات بسياري داشته و از همان زمان اثر 
كانون توجه طرفداران دو سيستم  الملل بينارز بر تجارت 

طرفداران نظام  كه طوري به. اور بوده استنرخ ارز ثابت و شن
نرخ ارز ثابت معتقدند كه اين نظام با كاهش دامنه نوسانات 
ارزي، محيط مساعدتري را براي توليد، تجارت و 

. با گسترش دامنه تجارت آورد ميفراهم  گذاري سرمايه
پل ارتباطي بين اقتصادهاي  عنوان به، نرخ ارز الملل بين

نوسانات آن ساير متغيرهاي اقتصادي مختلف عمل كرده و 
و به دليل وجود ارتباط  دهد ميكشور را تحت تأثير قرار 

ساختاري بين همه متغيرهاي كالن اقتصادي نوسانات نرخ 
و توليد و  ها قيمتاز طرق مختلف سطح  تواند ميارز 

      ازجملهاز طرفي رشد اقتصادي  صادرات را متأثر سازد.
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قتصادي است كه نسبت به تحوالت نرخ متغيرهاي ا ترين مهم
. چنانچه نرخ دهد ميواقعي ارز حساسيت بسياري را نشان 

اقتصاد متناسب و هماهنگ با دنياي داخل و خارج  طور بهارز 
نشده باشد سبب كندي رشد اقتصاد خواهد شد. از  تنظيم

در انتخاب نظام ارزي مناسب  برانگيز بحثموضوعات بسيار 
، ارتباط نرخ واقعي ارز و رشد توسعه درحالدر كشورهاي 

اخير گزينش يك نظام ارزي  هاي دههاقتصادي است. در طي 
ارزي نامناسب در بسياري از  هاي سياستناكارآمد و اتخاذ 

فراهم  ها آنمنفي را براي رشد اقتصادي  هاي زمينهكشورها 
اقتصادي  ي عمده هاي بخشنموده است. با توجه به نقشي كه 

از اهداف اوليه  ها بخش، رشد اين كنند ميدر اقتصاد ايران ايفا 
، بنابراين نوسانات رود ميبه شمار  گذاران سياستو اساسي 

نيز تغييرات  پذير انعطاف هاي سيستمنرخ واقعي ارز، تحت 
 ويژه بهبسياري را در متغيرهاي اساسي اقتصاد كالن 

از اين طريق بر رشد  و الملل بينو تجارت  گذاري سرمايه
 كه ازآنجايي. همچنين كند نميايجاد  ها بخشاقتصادي اين 

ارزي و  هاي سياسترفتار واقعي نرخ ارز نتيجه ارتباط بين 
عملكرد متغيرهاي اساسي اقتصادي است بديهي است كه 

كه در نظام ارزي كشور باعث تنظيم نامناسب  هايي سياست
سبب توقف  هايي كانيسمماز طريق  شوند مينرخ واقعي ارز 

 ها بخشحركات اقتصادي و كندي رشد اقتصادي اين 
  . )1393(كوچك زاده و جاللي و شود مي
يكي از اجزاء مهم اقتصاد ملي اي جادهونقل حملاز طرفي   

 تأثيرداشتن نقش زيربنايي  دليل بهگردد و محسوب مي
فراواني بر فرآيند رشد اقتصادي كشور دارد. اين بخش 

است كه به شكلي گسترده در تمامي  هايي فعاليتدربرگيرنده 
هاي توليد، توزيع و مصرف كاال و خدمات جريان داشته زمينه

 بر انكاري غيرقابلاقتصادي نقش  هاي فعاليتو در مجموعه 
ي بكهبنابراين با توجه به اهميت گسترش شدارد.  عهده
گذاري در سرمايهاي و نقش آن در اقتصاد، ونقل جادهحمل

اين بخش  نقش مهمي در رشد و شكوفايي اقتصادي 
دارد و افزايش كمي  توسعه درحالكشورهاي  ويژه بهكشورها، 

به سزايي  تأثيرتواند و تحوالت كيفي در اين عامل توليدي مي
كل  درنتيجهو اي جادهونقل حملرشد اقتصادي بخش در 

نرخ ارز اثرات نااطميناني  بررسي بنابراين، اقتصاد داشته باشد.
 زحائ بسيار اي كشورونقل جادهبخش حمل اقتصادي رشد بر

است كه  سؤالاين مطالعه به دنبال پاسخ به اين  .است اهميت

آيا افزايش نااطميناني حاصل از نوسانات نرخ ارز بر رشد 
تأثيرگذار است يا خير. به  اي جاده ونقل حملاقتصادي بخش 

 در، باشد ميزير  دهي سازماناين منظور اين مطالعه داراي 

 قسمت در تحقيق تضرور و ميتاه له،ئمس بيان ،لاو شخب

نوسانات  نظري مباني دوم، شخب در است. شده بيان مقدمه
 سوم، شخب در است. شده بررسيرشد اقتصادي  نرخ ارز بر

 راستا اين در گرفته تصور داخلي و خارجي تمطالعا
 شخبدر  1357-97 هاي سالطي  نرخ ارز است. شده بررسي
 مپنجشده است. در بخش  وتحليل تجزيهبررسي و  چهارم

مدل  وتحليل تجزيهبه برآورد و  و شده معرفي لمد
گيري نتيجه ،مشش شخب در درنهايت واست  شده پرداخته

  .است شده ارائه
  

  پيشينه تحقيق - 2

نوسانات نرخ ارز، تقاضاي كل اقتصاد را از طريق واردات،      
صادرات و تقاضاي پول و نيز عرضه اقتصاد را از كانال هزينه 

. بنابراين دهد مياي واردات تحت تأثير قرار كاالي واسطه
اوليه  شرط بهبرآيند اين دو اثر بر توليد و قيمت، بستگي 

خ ارز، از طرف تقاضاي اقتصاد كشورها دارد. اثر نوسانات نر
 بررسي قابلصادرات و واردات  هاي كششكل با استفاده از 

است. در اين روش طبق شرط مارشال و لرنر، در صورت 
صادرات و واردات، با  هاي كششبودن مجموع  تر بزرگ

آن  تبع به(افزايش نرخ ارز)، تراز تجاري و  كاهش ارزش پول
از  تر كوچكصورت  در يابد.توليدناخالص داخلي بهبود مي

 ، با افزايش ارزش پولها كششيك بودن مجموع اين 

اثر  ترتيب اين به. شود مي(كاهش نرخ ارز) تراز تجاري بهتر 
 هاي كششتغييرات نرخ ارز بر روي بخش تقاضا بستگي به 

از ديگر  گذاري سرمايهكاهش در  صادرات و واردات دارد.
عوامل طرف تقاضا است كه متأثر از تغييرات نرخ ارز است. 

داخلي  گذاري سرمايه توسعه درحالكشورهاي  بدر اغل
اي است تا پس از وابسته به واردات كاالهاي سرمايه شدت به

برداري قرار گيرد. تلفيق با سرمايه و منابع داخلي مورد بهره
و كاهش ارزش پول در چنين شرايطي، با افزايش نرخ ارز 

و در صورت كاهش  يابد ميداخلي هزينه واردات افزايش 
داخلي كاهش و  گذاري سرمايه، اي سرمايهواردات كاالهاي 

يابد. در ضمن، اغلب در پي آن، تقاضاي كل نيز كاهش مي
ارجي گسترده به خ هاي بدهيداراي  توسعه درحالكشورهاي 
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ارزش پول در  خارجي هستند. كاهش هاي وامدليل دريافت 
پول داخلي را در  برحسب ها آناين كشورها، افزايش بدهي 

، از بين رفتن ها بدهيپي داشته است. گسترش فشار اين 
منابع الزم در توليد و كاهش توليدناخالص داخلي را در پي 

مثبت نرخ ارز سبب  هاي شوكدر بازار كاالها،  داشته است.
شدن كاالهاي  تر ارزانگران شدن كاالهاي وارداتي و 

، افزايش تقاضا براي كاالهاي درنتيجهصادراتي خواهد شد و 
 توان ميدر طرف عرضه  داخلي را در بر خواهد داشت.

مثبت  هاي شوك، توسعه درحالاستدالل كرد كه در كشورهاي 
(كاهش ارزش پول ملي)، سبب افزايش هزينه  نرخ ارز

شدن واردات  تر گران، درنتيجهو  اي واسطهوارداتي كاالهاي 
اثر منفي بر  تواند ميكه  شود مي(نهاده توليد) اي واسطهكاالي 

توليد داشته باشد. نوسانات در نرخ ارز واقعي همچنين از 
آتي كاالها و خدمات  هاي قيمتطريق ايجاد عدم اطمينان در 
. كارگزاران اقتصادي گذارد ميبر بخش حقيقي اثر 

و  گذاري سرمايهتوليد،  يينهخود را درزم هاي گيري تصميم
براي آن فراهم  ها قيمتمصرف بر پايه اطالعاتي كه سيستم 

ي غيرقابل اطمينان و ها قيمت. كنند مي ريزي پي، سازد مي
ناشي از نااطميناني در نرخ ارز، اثر منفي بر  بيني پيش غيرقابل
. همچنين گذارد مي گذاري سرمايهبراي توليد و  گيري تصميم

نااطميناني در نرخ ارز باعث افزايش ريسك در محيط 
اقتصادي شده كه باعث افزايش نرخ بهره و كاهش 

 عالوه بهاثر منفي بر توليد دارد.  درنتيجهو  گذاري سرمايه
افزايش نوسانات نرخ ارز و نااطميناني در آن باعث افزايش 

ا و هزينه تجارت ر شود ميي الملل بينريسك در تجارت 
كاهش  درنهايتكه باعث كاهش تجارت و  دهد ميافزايش 

(كوچك زاده و جاللي و  شود ميدر توليد و رشد اقتصادي 
 اي آستانه اثراتتهرانچيان و همكاران به بررسي  ).1393

 ايران اقتصاد هاي بخش افزوده ارزش بر ارز نرخ نوسانات
 اي آستانه اثر آزمون حاضر، پژوهش از هدف اند.پرداخته

-1353( ايران اقتصاد هاي بخش توليد بر ارز نرخ نوسانات
 ناهمساني واريانس الگوي از منظور اين راي. باست) 1394

 روش و (GARCH) يافته تعميم خودتوضيح شرطي
 همچنيناست.  شده استفاده (TAR) اي آستانه خودرگرسيون

 هودريك روش از نشده،بينيپيش و شدهبينيپيش تكانه

 بخش در پژوهش، هاي يافته بر اساس. آمد دست به پرسكات

 اثر آستانه، سطح قبل مقادير در ارز نرخ نوسانات صنعت،

 اين توليد بر منفي اثر آستانه، سطح از بيش مقادير و خنثي

 نشده بيني پيش و شده بيني پيش هاي تكانه .است داشته بخش

 باعث و داشته صنعت بخش بر معنادار و منفي اثر ارز نرخ

 خدمات، بخش در .است شده بخش اين توليد كاهش

 آستانه، سطح قبل مقادير در ارز نرخ نوسانات كه باوجودي

 باالتر مقادير در اما است داشته بخش اين توليد بر منفي تأثير

 هاي تكانه .است بوده مثبت اثر ناي آستانه سطح از

 بر منفي اثر نشده بيني پيش هاي تكانه و مثبت اثر شده بيني پيش
 اثر ،آمده دست به نتايج بر اساس .است داشته بخش اين توليد

 .است بوده خنثي كشاورزي بخش توليد بر ارز نرخ نوسانات

 توليد نوسان موجب ،شده بيني پيش هاي تكانه اين بر عالوه

 هاي تكانه اثر ازآنجاكه .است شده كشاورزي بخش

 است، بوده نشدهبينيپيش هاي تكانه از بيش ،شده بيني پيش

 هاي سياست در بيشتري شفافيت دولت شود مي توصيه

  .)1397(تهرانچيان و همكاران و  نمايد اعمال ،اتخاذشده
 مؤثر ارز نرخ نااطميناني اثرات مطالعهپور و همكاران به رنج  

 استان در اقتصادي هاي بخش افزوده ارزش بر واقعي
  اند. پرداختهشرقي  آذربايجان

 كمك با ارزي هاي شوك ابتدا تحقيق، هدف راستاي در لذا،   

 عنوان به و شده محاسبه سوئيچينگ - ماركوف غيرخطي مدل

 مدل برآورد براي است، شده مدل وارد توضيحي متغير يك

 نمايي، راست حداكثر تابع مقدار اساس بر ارز نرخ غيرخطي

 از (MSIH(2)-AR(1))وقفه  يك و رژيم دو با  MS مدل
 سپس .است شده برگزيده  �� مدل مختلف هاي حالت ميان

 بر مبتني تابلويي هاي داده از استفاده با بعد، مرحله در

 بر آن تأثير pmgeتكنيك  با پويا و متغير ضرايب با الگوهاي
 براي شرقي آذربايجان استان اقتصادي بخش 15 افزوده ارزش

   .است قرارگرفته وتحليل تجزيه مورد 1392 تا 1379 دوره

 نيروي سرمايه، متغيرهاي دار معني و مثبت تأثير از نشان نتايج
 در اقتصادي هاي بخش افزوده ارزش بر صادرات ميزان و كار

 استان، بخش 15 ميان در .دارد شرقي آذربايجان استان

 معناداري تأثير بخش، 15 از بخش 4 بر تنها ارزي، نوسانات

 لذا بوده، منفي بخش، 4 هر براي اثر اين .گذارد مي برجاي

 افزوده ارزش بر معكوسي اثر واقعي، مؤثر ارز نرخ نوسانات

 بخش 4 توليد ويژه به و گذاشته استان اقتصادي هاي بخش

 بيشتر توجه لزوم نتايج، اين. سازد مي نوسان دچار را مذكور

 با مقابله جهت مؤثر، هاي سياست اتخاذ و ارزي نوسانات به
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 سازد مي آشكار ،ازپيش بيش را نوسانات اين سوء تأثيرات
  ).1398پور و همكاران و (رنج

 بر واقعي ارز نرخ اثراتمطهري و همكاران به بررسي    
 غيرخطي رويكرد با جديد هايييافته: ايران در اقتصادي رشد

 نرخ اثرگذاري نحوه بررسي مقاله اين از هدف. اند پرداخته
 1354- 1394زماني بازه در ايران اقتصادي رشد بر واقعي ارز

 و سوئيچينگ ماركوف روش از استفاده با منظور بدين. است
 اي آستانه ارز نرخ ميزان واقعي، ارز نرخ غيرخطي تصريح
 از كمتر واقعي ارز نرخ وقتي كه طوري به .است شده محاسبه

 رشد و واقعي ارز نرخ بين مثبتي ارتباط است، نرخ اين
 قرار و آستانه اين از عبور از پس اما دارد وجود اقتصادي

 و واقعي ارز نرخ بين واقعي، ارز نرخ يالبا رژيم در گرفتن
 نرخ اين .دارد وجود دار معني و منفي ارتباطي اقتصادي رشد
. است شده برآورد ريال 14000 حدود اي آستانه واقعي ارز

 رشد از اند عبارت اقتصادي رشد بر اثرگذار عوامل ساير
(مطهري و اقتصادي رشد اول وقفه و فيزيكي سرمايه

 تغييراتعزيزنژاد و كميجاني به بررسي  .)1396همكاران و 
 نالك اقتصاد منتخب متغيرهاي نوسانات بر آن اثر و ارز نرخ
 و مواال دن روش از الهام با راستا، اين دراند. پرداختهايران  در

 اساس بر آني واكنش تابع و واريانس آناليز روش آن، تكميل
 برداري خودتوضيح ساختار بر مبتني چولسكي تجزيه

(VAR)نشان آمده دست به نتايج. است شده كار گرفته به 
 ماهه سه تا 1380 سال اول ماهه سه دوره طي كه دهد مي

 ايران، اقتصاد در ارز حقيقي نرخ نوسانات ،1391 سال چهارم
 هايسپرده سود نرخ تغييرات روي را تأثير بيشترين

 نرخ از بعد همچنين. است داشته )ماه 6 از كمتر( مدت كوتاه
 تورم نرخ تغييرات بيشترين ،مدت كوتاه هاي سپرده سود

 توضيح ارز حقيقي نرخ تغييرات توسط نيز توليدكننده
 بلندمدت و مدتكوتاه در اقتصادي رشد. است شده داده

 ارز نرخ تغييرات از منفي طور به مدتميان در و مثبت طور به
 اي وقفه با نيز كشور تجاري تراز ديگر، سوي از. پذيرد مي اثر

 نتايج. بيند مي آسيب ارز نرخ نوسان و شوك از كوتاه،
 هاي يافته از بسياري با ايران اقتصاد براي آمده دست به

 و داشته مطابقت ،توسعه درحال كشورهاي در ديگر مطالعات
زاده و كوچك .)1396(عزيزنژاد و كميجاني و  است سازگار

 هاي بخشجاللي به بررسي تأثير نااطميناني نرخ ارز بر رشد 
 تأثير بررسي مطالعه اين هدفاند. اقتصادي ايران پرداخته

 ايران، اقتصادي هاي بخش رشد بر واقعي ارز نرخ نااطميناني
 و 1370- 1390 زماني دوره طي تركيبي هاي داده از استفاده با
 كه داد نشان نتايج. باشد مي panel  روش از استفاده با

 هاي بخش رشد بر داري معني و منفي تأثير ارز نرخ نااطميناني
 معدن، صنعت، هاي بخش در تأثير اين و دارد اقتصادي

 بخش و رستوران و هتل ارتباطات، و ونقل حمل كشاورزي،
 ،- 35/0 ،-40/0 ،- 51/0 ضرايب با ترتيب به ساختمان

 بوده ها بخش ساير از بيش - 23/0 ،-24/0-  ،-27/0
مبيني دهكردي و  .)1393زاده و جاللي و (كوچكاست

 واقعي ارز نرخ نااطميناني غيرخطي تأثيرمحمدي به بررسي 
 رهيافت: ايران نفت بدون و نفت با اقتصادي رشد بر

GARCH-M تأثير بررسي مطالعه، اين هدف. اند پرداخته 
 بدون و نفت با( اقتصادي رشد بر حقيقي ارز نرخ نااطميناني

 فصلي هاي داده از استفاده اب 1369-1390 ه دور در) نفت
 اقتصادي رشد مطالعه، الگوي در. است غيرخطي صورت به

 نرخ گذاري،سرمايه نرخ حقيقي، ارز نرخ نااطميناني از تابعي
 نظر در فعال جمعيت رشد نرخ و انساني سرمايه رشد

 ارز نرخ نااطميناني مقادير برآورد منظور به. است شده گرفته
. است شده استفاده GARCH In Mean مدل از حقيقي

 استفاده با ارز نرخ نااطميناني از مشخصي سطح محاسبه براي
 افزار نرم در اي برنامه رگرسيون، معيار انحراف حداقل معيار از

 رشد بر نوسانات اين اثر تشخيص براي سپس و اجرا
 تحقيق نتايج. است شده استفادهGMM  مدل از اقتصادي

 سطح تا حقيقي ارز نرخ نااطميناني كه است آن از حاكي
 بر منفي اثر است، شده محاسبه مطالعه اين در كه مشخصي

 مثبت اثر بعدازآن و) نفت بدون و نفت با( اقتصادي رشد
  ).1393(مبيني دهكردي و محمدي و  داشت خواهد

بر  ارز نرخ هاي نوسان تأثيرتوكلي و همكاران به بررسي   
 مقاله اين هدف. اند پرداختهايران  تورم نرخ و اقتصادي رشد

 تورم و اقتصادي رشد بر ارز نرخ هاي نوسان تأثير بررسي
 شبه التمعاد سيستم روش از استفاده با مقاله اين در باشد مي

 در تورم و اقتصادي رشد بر ارز نرخ هاي نوسان اثرات مرتبط
   دوره طي زماني سري هاي داده از استفاده با ايران

 قيمت هاي نوسان. گيرد مي قرار موردبررسي 1388-1340
 به دست گارچ روش از استفاده با ارز نرخ هاي نوسان و نفت

 دولت، مصرفي مخارج نقدينگي، متغيرهاي همراه به آمدند،
 با كه - ارز نرخ بيني پيش غيرقابل و بيني پيش قابل هاي نوسان
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 متغير و - است شده داده نشان منفي و مثبت هاي نوسان
 تشكيل را مقاله متغيرهاي كشور، در جنگ هاي سال مجازي

  اثر ارز نرخ هاي نوسان كه دهد مي نشان تحقيق نتايج. دهند مي
 حقيقت در. است داشته كشور در توليد بر معناداري و مثبت

 پذيري رقابت به منجر تواند مي ارز نرخ ناگهاني افزايش
 اين كه گردد صادرات افزايش درنهايت و صادراتي هايالكا

 همچنين نتايج. داد خواهد افزايش را كشور در توليد امر
 بر معناداري و منفي اثر ارز نرخ هاي نوسان دهد مي نشان
 نرخ افزايش كه معناست بدان اين. است داشته كشور در تورم
 قيمت از تر پايين همواره كشور در ارز نرخ آنكه دليل به ارز،

 را دولت بودجه كسري تواند مي ،شود مي انتخاب خود تعادلي
 كشور در تورم كاهش به منجر تواند مي امر اين و داده كاهش

 هاي تكانه تأثير نبودن يكسان از حاكي نتايج همچنين. شود
 باشند مي كشور در تورم و توليد بر ارز نرخ مثبت و منفي

  .)1394همكاران و (توكلي و 
 در توليد بر ارز نرخ تأثير مطالعه به بوكينگ، و كا پرسلي   

 برداري توضيح خود روش از پژوهش اين در .پرداختندليبريا 

 (VAR) داد نشان نتايج. شد استفاده 2015- 1980هايداده و 

 توليد افزايش موجب ارز نرخ كاهش كه باوجودي كه

 توليد بر تأثيري ارز نرخ افزايش اما شده داخلي ناخالص

 و بارگوليل ).2018و  بوكينگ و كا پرسلي( است نداشته
را  اقتصادي رشد و ارز نرخ نوسانات بين ارتباط همكاران،

 هاي سال هاي داده از مطالعه اين در .قراردادند موردبررسي
 توسعه درحال و يافته توسعه كشور 45 براي و  2015تا  1985

 هاي يافته بر اساس .شد استفاده گشتاور روش از استفاده با

 رشد بر منفي تأثير ارز نرخ واقعي و اسمي نوسانات پژوهش،

 .)2018و  همكاران و بارگوليل( است داشته اقتصادي
 در اقتصادي رشد و ارز نرخ بين ارتباط ايكنا، و چيگزيم

 روش از پژوهش اين در .قراردادند موردمطالعه را نيجريه

  هاي سال هاي دادهو  (OLS) معمولي مربعات حداقل
 كه دادند نشان آمده دست به نتايج. شد استفاده )2012- 1986(

 مشاهده نيجريه در اقتصادي رشد و ارز نرخ بين قوي رابطه

 ).2016و ايكنا و چيگزيم( نشد

چن، در مقاله خود با عنوان بررسي نرخ ارز واقعي و رشد 
اقتصادي، به بررسي تأثير نرخ ارز بر رشد اقتصادي و 

استان چين براي دوره زماني  28همگرايي نرخ رشد در بين 
پرداخته است كه با استفاده از روش پانل  2008تا  1992

ثبت اثر م دهنده نشاناست. نتايج اين مطالعه  شده زدهتخمين 
نرخ ارز بر رشد اقتصادي و همگرايي نرخ رشد اقتصادي بين 

  ).2012(چن،باشد مي ها استاناين 
  

  نرخ ارز در كشوربررسي وضعيت  -3

  

  )ريال(1357-97 هاي سالطي ايران نرخ ارز  .1نمودار 

  
الي  1357 دوره زماني طيرا ايران نرخ ارز ، 1نمودار شماره

بانك مركزي جمهوري (دهد مينشان ريال  برحسب 1397
طي دوره  ،نموداربه  توجه با. )1397، اسالمي ايران

دارد. بطوريكه طي صعودي ند وريران نرخ ارز ا موردبررسي
ريال  1755ريال به  100نرخ ارز از  1357- 1380 هاي سال

ريال رسيده  7958به  1381رسيده و در سال  1380در سال 
روند صعودي  1382-58 هاي سالنرخ ارز ايران طي است.  

طي است.  يافته كاهش 1386و سپس در سال كمي داشته 
نرخ ارز روند صعودي كمي داشته و از  1387-91 هاي سال

ند صعودي شديدي به خود گرفته است به بعد رو 1391سال 
در ريال  41950 به 1391در سال ريال  12260بطوريكه از 

  رسيده است.  1397سال 
  

براي بررسي اثـرات   اقتصادسنجيارائه مدل  -4

ونقـل  بر رشـد بخـش حمـل    نرخ ارزنااطميناني 

  الگو وتحليل تجزيهاي ايران، تخمين و جاده
  معرفي مدل - 1- 4

با استفاده از مطالعات تجربي صورت گرفته، در اين مقاله    
   بخش رشد بر نرخ ارز نااطميناني اثراتجهت بررسي 

 شده استفادهاز مدل رشد نئوكالسيك  ايران ايجاده ونقلحمل
  در اين مقاله به شرح ذيل  مورداستفادهاست. مبناي مدل 

  باشد:مي
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  معرف توليد ناخالص داخلي در بخش  ��كه در آن 
كل  وري بهرهپيشرفت تكنولوژي يا  ��اي، ونقل جادهحمل

موجودي  ��اي، ونقل جادهعوامل توليد در بخش حمل
نيروي كار در بخش  �اي، ونقل جادهسرمايه در بخش حمل

ونقل مصرف انرژي در بخش حمل ��اي،  ونقل جادهحمل
ساير عواملي است كه بر روي رشد اقتصادي   ��اي و جاده
مختلف است.  هاي سالنيز در اين تابع مبين   tگذارد.مي تأثير

با گرفتن ديفرانسيل كامل از طرفين اين معادله خواهيم 
  داشت:
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  زير بازنويسي كرد: صورت بهتوان ) را مي4حال معادله (
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 ونقل : رشد توليد ناخالص داخلي در بخش حمل 

  ايجاده
:��

كل عوامل توليد  وري بهرهرشد پيشرفت تكنولوژي يا  !
  ايونقل جادهدر بخش حمل

  : 
#�

��
ونقل شده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرمانسبت 

  آن بخشاي بر توليد ناخالص داخلي جاده
:�

  ايونقل جادهرشد نيروي كار در بخش حمل !
:��

 رشد مصرف انرژي (مصرف بنزين و گازوئيل)  !

  ايونقل جادهدر بخش حمل
:��

 بخش ساير متغيرهايي كه بر روي رشد اقتصادي  !

در اين مقاله از  .گذارندمي تأثيركشور  ايونقل جادهحمل
  است.  شده استفاده تغييرات نرخ ارز متغير

  
  مدل وتحليل تجزيهبرآورد و  - 2- 4

  : باشد مي زير صورت بهبراي برآورد  يموردبررسمدل  

��
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! + &GARCHEX 

  كه در آن:
��

!
  ونقل : رشد توليد ناخالص داخلي در بخش حمل 

  )1397(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و  ايجاده
:��

كل عوامل توليد  وري بهرهرشد پيشرفت تكنولوژي يا  !
  ايونقل جادهدر بخش حمل

  : 
#�

��
ونقل شده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرمانسبت 

بررسي وضعيت ( آن بخشاي بر توليد ناخالص داخلي جاده
 ونقل حملاستهالك موجودي سرمايه فيزيكي در بخش 

  ).1397و  ايجاده
:�

بررسي ( ايجادهونقل رشد نيروي كار در بخش حمل !
وضعيت استهالك موجودي سرمايه فيزيكي در بخش 

  ).1397و  ايجاده ونقل حمل
:��

رشد مصرف انرژي (مصرف بنزين و گازوئيل) در  !
  )1397(ترازنامه انرژي و  ايونقل جادهبخش حمل

GARCHEX نــرخ ارز(نوســانات  نــرخ ارز= نااطمينــاني( 

  )1397و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران (

نرخ اي كه الزم است بيان شود آن است كه نااطميناني  نكته   

برآورد  موردنظرتعيين و سپس مدل  از طريق گارچ ارز

به اثبات  ARCHدر ابتدا با استفاده از آزمون د شد. هخوا

نرخ مربوط به  هاي دادهوجود ناهمساني واريانس شرطي در 

پرداخته و بعد از اثبات وجود نااطميناني با استفاده از  ارز

به تعيين اندازه اين نااطميناني  EGARCHهاي  مدل

 Make Garchپرداخته و سپس با استفاده از فرمان

Variance  اين اندازه را به سري زماني تبديل كرده و وارد

 براي ARDLروش از ادامه، درالگوي اصلي تحقيق كرديم. 

 . است شده استفاده اصلي مدلبرآورد 

  

  از مدل گارچ با استفاده نرخ ارزبررسي نوسانات - 1- 2- 4

با يك دوره قبل  نرخ ارز، نرخ ارز با توجه به تخمين مدل    
كه نتايج حاصل از اين تخمين در  باشداز خود در ارتباط مي

كه از اين جدول  طوري همانآمده است.  )1(جدول شماره 
درصد  5تمامي متغيرهاي موجود در سطح  شود ميمشاهده 

براي بررسي  ARCHاز آزمون  در ادامه. باشد مي دار معني
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، زيرا اگر پس از است شده استفادهناهمساني واريانس شرطي 
ثابت نباشد، ضرايب  اختاللتخمين مدل، واريانس جز 

نخواهد بود. فرض صفر آزمون  اتكا قابلبرآوردي مدل 
ARCH ود ناهمساني واريانس شرطي مبني بر عدم وج

شماره  در جدول آمده دست به احتمال بهكه با توجه  باشد مي
، فرضيه صفر رد شده و بدين ترتيب وجود ناهمساني )2(

و اين به معني  رسد ميبه اثبات  نرخ ارزواريانس شرطي در 
  باشد. مي نرخ ارزوجود نااطميناني در 

از مدل  ارزجهت محاسبه ميزان نااطميناني نرخ     
EGARCH شده است. اين مدل داراي چند مزيت  استفاده

صورت لگاريتمي  است. اوالً در اين مدل، متغير وابسته به
توانند مثبت يا منفي است و لذا متغيرهاي سمت راست مي

باشند كه در هر حالت مثبت خواهد شد، بدين ترتيب نيازي 

به اعمال محدوديت غير منفي بر روي ضرايب نيست. ثانياً در 
شود. بر  هاي نامتقارن نيز در نظر گرفته مي اين مدل اثر شوك

كه نتايج  EGARCHهمين اساس در اين مطالعه از مدل 
ست براي استخراج نااطميناني آمده ا 3آن در جدول شماره 

   3طوري كه از جدول شماره  شده است. همان نرخ ارز استفاده
 5گردد، تمامي اين متغيرها در سطح احتمال  مالحظه مي
گيري ميزان نااطميناني  پس از اندازهباشند.  دار مي درصد معني

منظور استفاده در مدل اصلي تحقيق،  حاصل از نرخ ارز، به
ايد به سري زماني تبديل شود و براي اين منظور اين اندازه ب

استفاده كرده و اين  Make Garch Variance از فرمان
صورت يك سري زماني و متغير مستقل  نااطميناني به

  شده است.  محاسبه
 

  نرخ ارزبرآورد مدل  .1جدول

Prob  t-Statistic  Std.Error  Cofficient  variable 

0.0080  3.2445  378.189  92.49  c  
0.0000  34.3906  0.033  1.14  ex(-1)  

7847.702  Mean dependent var  0.96  R-squared 

10742.67  S.D. dependent var  0.96  Adjusted R- squared 

18.00691  Akaike info crriterion  1920  S.E.of regression 

18.09136 Schwarz crriterion  1.40E+08  Sun squared resid 

18.03744 Hanman-Quinn criter  -358.1383  Log likelihood 

1.880148 Durbin-Watson stat  1182.715  F-statistic 

   0.00000  Prob(F-statistic) 

  

  نرخ ارز - ARCHآزمون  .2جدول

0.986 Prob.F(1,34) 0.000314 F-Statistic 

0.985 Prob.Chi-Square(1) 0.000330 Obs*R-squared 
  

نرخ ارز EGARCHنتايج آزمون . 3جدول

Prob z-Statistic Std.Error Coefficient Variable 

0.3776 0.882319 15.53482 13.70667 C(1) 
0.0000 261.5714 0.004063 1.062712 C(2) 

Variance Equation 
0.0005 3.508202  0.178254  0.625352  C(2)  
0.0090 -2.612996  0.223656  -0.584413  C(3) 

0.0002 -3.701452  0.209894  -0.776913  C(4) 

0.0000 4519.301  0.000222  1.003541  C(5) 

7847.702  Mean dependent var  0.96  R-squared 

10742.67  S.D. dependent var  0.96  Adjusted R- squared 

15.34527  Akaike info criterion  2145.688  S.E.of regression 

15.59860  Schwarz criterion  1.75E+08  Sun squared resid 

15.43687  Hanman-Quinn criter  -300.9054  Log likelihood 

    1.410944  Durbin-Watson stat 
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  بررسي مانايي متغيرهاي تحقيق - 2 - 2- 4

آماري  هاي داده ترين مهمهاي زماني، يكي از  سري   
وتحليل تجربي هست. در تحقيقات  در تجزيه مورداستفاده

همواره چنين فرض شده است كه سري زماني پايا هستند؛ 
هاي آماري متعارفي  اگر اين حالت وجود نداشته باشد، آزمون

هاي مشابه بناشده است،  دو آزمون و خي F ,tكه بر اساس 
. از طرفي اگر متغيرهاي سري زماني شود مي موردترديد واقع

اشد، ممكن است مشكلي به نام رگرسيون كاذب بروز پايا نب
ها، هرچند ممكن است هيچ رابطه  گونه رگرسيون كند. در اين

يا مفهومي بين متغيرها وجود نداشته باشد ولي ضريب تعيين 
R2  باالست. در اين حالت محقق به استنباط غلط در مورد

 . يك متغير سريشود ميميزان ارتباط بين متغيرها كشانده 
زماني وقتي پايا است كه واريانس و ضرايب خودهمبستگي 
آن در طول زمان ثابت باشد و خود كوواريانس آن در طول 

   .باشدهاي يكسان باهم برابر  وقفه
پيش از برآورد الگو الزم است مانايي تمام متغيرهاي     

 ريشه ها مورد آزمون قرار گيرد. آزمون مورداستفاده در تخمين
تشخيص  براي امروزه كه است هاييآزمون ترينجاز راي واحد
در گيرد. مي قرار مورداستفاده سري زماني فرآيند يك مانايي

. است شده استفادهيافته  آزمون ديكي فولر تعميماين مطالعه از 
اين آزمون، فرضيه ريشه واحد (نامانايي) را در مقابل مانايي 

كه قدر مطلق  ، درصورتيدهد ميمتغير موردنظر آزمون قرار 
از قدر مطلق مقادير  تر بزرگمحاسباتي)  τآزمون (آماره 

و سري زماني ايستا  شود ميرد  H0باشد، فرضيه  τبحراني 
   .خواهد بود

  نتايج آزمون مانايي متغيرها .4جدول 

  وضعيت نماد

LQ 1( مانا( 

I/Q 1( مانا(  

LL  1( مانا( 

LE  0( مانا( 

ARCHEX 0( مانا( 

  افزار ايويوز) (خروجي نرم پژوهش هاي يافتهمنبع:         

 بار يكبا در سطح يا متغيرها  تمام، فوقبا توجه به جدول 
و شرايط مطلوب براي برآورد به تفاضل گيري مانا شدند 

 ARDL روش از استفاده هنگامباشند.  دارا مي ARDLروش 

 روش زير موارد اصل در و باشند برقرار زير شرايط بايد
  :است آردل مدل تشخيص

 كردن تفاضلي مرتبه يك با برخي و سطح در متغيرها برخي*
  .باشند مانا
 كردن تفاضلي مرتبه دو با كه باشند ايگونه به نبايد متغيرها*

  .شوند مانا
  .باشند نداشته واريانس ناهمساني بايد متغيرها*
  .باشند داشته همبستگي خود متغيرها*

 مي متغيرها مانايي به توجه با كه است الگويي نيز زير تصوير
  :آوريد بدست را نياز مورد سنجي اقتصاد روش توانيد

  
در سطح يا با متغيرها  تمام، آينكهبا توجه به  ،بنابراين  

شرايط مطلوب براي  بار تفاضل گيري مانا شدند بنابراين يك
  باشند. دارا مي ARDLبرآورد به روش 

  

روش  استفاده از بااصلي برآورد مدل  -2-3- 4

ARDL  
  و بلندمدت الگو پويااثرات  -3-1- 4-2

 سه ريبر تفس يتنبم ARDL از روش ليوتحل هيتجز    
 جايكه نت باشد يخطا ميح ، بلندمدت و تصحياله پوعادم

 وابسته رير آن متغدكه  تاس ايهيا معادلله پوعاداز م لصاح
براي  .شود مي هراله ظمعادراست  تر سمدوقفه  اب كلبه ش
ن احن شوارتز،معيار آكائيك از  توان مي نهيوقفه به ابانتخ
 نير ادكه  دكر هاداستف شده ليتعد نعييت بيو ضر نييكو
عيار ي از مدآزا رجهش دهااز ك رييبراي جلوگطالعه م

 دبراي برآور گريد عبارت به .تاس شده استفاده نيزيشوارتز ب
وقفه،  تعدادهدات امشد كم داعتوجه به ت اب(معادله)  طهراب
 دك، وجوچي كوهانمونه رد راي، زشود مير نظر گرفته د كي

ي درجه آزات دادن دسد ازث عاب يادي زهاوقفه تعداد
 دمور نيزيز بتشوار عيارمس ساي بر اد. الگوي برآورشود مي

موالً از عم 100كمتر از هاي نمونه ردكه  دريگيقرار م نيتخم
 5شماره در جدول .شود ميه اداستف نيزيب - زتشوار عيارم

شده است. الزم به ذكر  متغيرها نشان داده پوياينتايج روابط 
  باشد.  مي ARDL(1,0,0,0)تخمين پوياي است كه مدل 
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 يبگفت تمام ضرا توان ميبرآورد،  يبا توجه به خروج   
مدت تمام  در كوتاه معنادار هستند. يعني 05/0فوق در سطح 

بخش رشد اقتصادي الگو، بر  ينمورداستفاده در ا يرهايمتغ
نتايج حاصل از تخمين  باشند.يمؤثر ماي ونقل جادهحمل
 نسبتكه اگر  دهد ميمدت مدل نشان  كوتاه
اي بر ونقل جادهشده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرما

يك درصد افزايش يابد،  آن بخشتوليد ناخالص داخلي 
درصد  65/0اي به ميزان جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزش

افزايش خواهد يافت. همچنين ضريب نهاده نيروي كار در 
باشد كه حاكي از آن است مي 49/0اي ونقل جادهبخش حمل

اي موجب جاده ونقل حملكه افزايش در نيروي كار بخش 
اين بخش خواهد شد كه در صورت  افزوده ارزشافزايش در 

يروي كار اين بخش و در صورت افزايش يك درصد در ن
اي به جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزشثبات ساير شرايط، 

درصد رشد خواهد نمود. يكي ديگر از متغيرهاي  49/0ميزان 
مصرف اي جاده ونقل حملاثرگذار بر عوامل توليد در بخش 

 27/0 آن كه اثر مثبتي دارد و ميزان اثرگذاري باشدمي انرژي
از آن است كه افزايش يك درصدي مصرف بوده كه حاكي 

اي جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزشاين بخش،  در انرژي
  درصد رشد خواهد كرد. 27/0

  مدت الگونتايج اثرات كوتاه .5جدول 

  ضرايب متغيرها
انحراف 

  معيار
  احتمال  tآماره 

LQ(-1) 0.56 0.096 5.84 0.0000 

I/Q 0.65  0.197 3.28 0.0033 

LL  0.49 0.110 4.42 0.0002 

LE  0.27 0.078 3.50 0.0020 

ARCHEX -0.0006 0.000 -3.76 0.0453 

C 6.73 1.48 4.54 0.0002 

R-squared  0.99 
Mean 

dependent var 
11.17 

Adjusted 

R-squared 
0.99 

S. D. 

dependent var 
0.658 

S. E. of 

regression 
0.02 

Akaike info 

criterion 
-4.08 

Sum 

squared 

resid 

0.017 
Schwarz 

criterion 
-3.8 

Log 

likelihood 
63.19 

Hannan-Quinn 

criter. 
-3.99 

F-statistic 2860 
Durbin-Watson 

stat 
2.29 

Prob 0.0000  

  افزار ايويوز) پژوهش(خروجي نرم هاي يافتهمنبع:  

بخش  رشد اقتصادي، نرخ ارزنااطميناني  يشبا افزا همچنين

 يشمدل با افزا ينو در ا يابدكاهش مياي ونقل جادهحمل

 رشد درصد 0006/0،  نرخ ارزنااطميناني درصد در  يك

 جاينتهمچنين . يابد ميكاهش  ايونقل جادهبخش حمل

 شده ارائه 6ل شماره ر جدود ارهيمتغ نيط بلندمدت بباارت

  .تاس

  نتايج اثرات بلندمدت الگو .6جدول 

انحراف   ضرايب متغيرها   
  معيار

  احتمال  tآماره 

I/Q 0.87 0.447 -3.344 0.0029 

LL  0.78 0.117 9.617 0.0000 

LE  0.6 0.101 6.216 0.0000 

ARCHEX -0.0094 0.002 -3.767 0.008 

C 15.47 0.764 -20.24 0.0000 

  افزار ايويوز) (خروجي نرم پژوهش هاي يافتهمنبع: 

نسبت كه در بلندمدت، اگر  دهد مينتايج پژوهش نشان    
اي بر ونقل جادهشده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرما

رشد يك درصد افزايش يابد،  آن بخشتوليد ناخالص داخلي 
به ميزان اي ونقل جادهحملبخش  افزوده ارزشاقتصادي يا 

همچنين افزايش نيروي درصد افزايش خواهد يافت.  87/0
اي موجب افزايش در جاده ونقل حملكار در بخش 

اين بخش خواهد شد كه در صورت افزايش  افزوده ارزش
بخش  افزوده ارزشيك درصد در نيروي كار اين بخش، 

درصد رشد خواهد نمود.  78/0اي به ميزان جاده ونقل حمل
 ونقل حملانرژي نيز اثر مثبتي بر رشد بخش مصرف متغير 
بوده كه حاكي از آن  6/0 آن اي دارد و ميزان اثرگذاريجاده

است كه افزايش يك درصدي مصرف انرژي اين بخش، 
درصد رشد  6/0اي جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزش

تأثير منفي بر نرخ ارز همچنين متغير نااطميناني خواهد كرد. 
دارد بطوريكه با افزايش يك اي ونقل جادهحملرشد بخش 

ونقل بخش حمل دهافزو ارزش، نرخ ارزدرصد در نااطميناني 
  يابد.  درصد كاهش مي 0094/0به ميزان  اي جاده

  

 )ECM(برآورد الگوي تصحيح خطا  - 2- 3- 2- 4

اي از متغيرهاي اقتصادي، انباشتگي بين مجموعه وجود هم   
 مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحيح خطا را فراهم 
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ترين دليل شهرت الگوي تصحيح خطا آن است  كند. عمدهمي
مدت متغيرها را به مقادير تعادلي  كوتاه هاي نوسانكه 

كه  دهد ميدهند. اين ضريب نشان  ارتباط مي ها آنبلندمدت 
 درصد از عدم تعادل متغير وابسته،در هر دوره چند 

. نتايج شود ميشده و به سمت رابطه بلندمدت نزديك  تعديل
شده  ارائه زيرجدول  در تصحيح خطا ل از برآورد مدلحاص
  .است

  )ECM(نتايج الگوي تصحيح خطا  .7جدول 

  ضرايب متغيرها
انحراف 

  معيار
  احتمال  tآماره 

ECM(-1) 0.434 0.0253 -17.15 0.0000 

  افزار ايويوز) (خروجي نرم پژوهش هاي يافتهمنبع: 

بوده كه ازلحاظ آماري  434/0ضريب مدل تصحيح خطا برابر
دار است. با توجه به ضريب تصحيح خطا در مدل  نيز معني
ECM بيان كرد، سرعت تعديل به سمت مقدار  توان مي

كه در هر دوره  طوري تعادلي و بلندمدت مناسب بوده، به
خطاي عدم تعادل تعديل گرديده و مقدار  434/0حدود 

صورت  دت خود بهمدت به سمت مقدار تعادلي و بلندم كوتاه
 كند.  نمايي ميل مي

  

  هاي تشخيصي آزمون-3- 4

  آزمون خودهمبستگي  - 1- 3- 4

براي  (LM)در اين پژوهش از آزمون ضريب الگرانژ   
شده است. در اين  بررسي عدم وجود خودهمبستگي استفاده

آزمون فرضيه صفر نشان از عدم وجود خودهمبستگي بين 
، 8شماره  كه در جدول آنبا توجه به  باشد. جمالت خطا مي

Prob>0.05  گرديده است، نشان از عدم وجود
   باشد.ميخودهمبستگي در الگو 

 

  آزمون خود همبستگي .8جدول

Prob.F(2,20)             0.20 F-statistic              1.71 

Prob.Chi-Square(2)   0.12 Obs*R-squared     4.09 

  افزار ايويوز) نرم (خروجي پژوهش هاي يافتهبع: من

  آزمون همساني واريانس - 2- 3- 4

 منظور بهآزمون ناهمساني واريانس آرچ از در اين پژوهش    
شناسايي همساني واريانس استفاده گرديده است. فرضيه صفر 

باشد. نتايج اين  اين آزمون مبتني بر همساني واريانس مي
  آزمون به شرح زير است:

  

  )ARCH(آزمون ناهمساني واريانس .9جدول

Prob.F(2,19)            0.913 F-statistic            0.0119 

Prob.Chi-Square(2) 0.909 Obs*R-squared   0.0129 

  افزار ايويوز) (خروجي نرم پژوهش هاي يافتهمنبع: 

 5 احتمالباشد با سطح  مي Prob>0.05كه  با توجه به اين
ها  واريانس. بنابراين را رد نمودتوان فرضيه صفر  درصد نمي

  همسان هستند. 

 استحكام نتايج - 3- 3- 4

 )ARDL(روش خودرگرسيون با وقفه توزيعي گسترده در  
بررسي  منظور بهمدت  هاي الگوي كوتاهاز پويايي توان مي

شده در الگوي بلندمدت  پايداري پارامترهاي تخمين زده
شده  ، ارائهCUSUM استفاده كرد. براي اين منظور از آزمون

)، براي جمالت پسماند 1975توسط براون، دوبلين و اوانز (
صورت  به . اين آزمونشود ميمدت استفاده  الگوي كوتاه

جموع تراكمي كه نمودار م . درصورتيشود ميگرافيكي مطرح 
پسماندهاي بازگشتي خارج از ناحيه ميان دو خط بحراني، در 

درصد، قرار گيرد، رابطه بلندمدت ناپايدار  5سطح خطاي 
 پايداري رابطه بلندمدت در  ،ديگر عبارت خواهد بود. به

. اما از شود ميهاي زماني مختلف با مخاطره مواجه دوره
دو سطح بحراني  كه اين نمودار ميان طرف ديگر، درصورتي

. شود ميقرار گيرد پايداري ضرايب برآورد شده، تأييد 
 بيضرا ،گردد ميمالحظه  1كه از شكل شماره  طوري همان

شند. ابيمبات اراي ثد ،يموردبررس ورهل در طوا درهيمتغ
 .دندار د ر الگو وجود رياختاست سكش ،گريد يعبارت به

ند ات پسمالجم نينگياكه م دهد مين انش ، آزموندرواقع
  .تبرقرار اس كيسالك لاو ض فرو و تصفر اس
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   گيري نتيجه -5
و در  كند مينرخ ارز نقش اساسي در اقتصاد ايران ايفا    

آن را متغير كليدي در تعيين سطح عمومي  توان ميحقيقت 
قيمت كاالها و خدمات داخلي دانست، از همين رو نوسانات 

آثار نامطلوبي بر اقتصاد برجاي بگذارد.  تواند مياين نرخ 
تغييرات اثرات اقتصادي هدف اين مطالعه بررسي  رو ازاين

كشور  اي جادهونقل ملبخش حرشد اقتصادي ر بنرخ ارز 
براي محاسبه  EGARCHاز مدل در اين پژوهش  باشد.مي

 از و جهت برآورد مدل اصلي شده استفاده نرخ ارزنااطميناني 
افزار  به كمك نرمو  توزيعي هاي وقفهالگوي خودرگرسيون با 

EVIEWS10  به تخمين مدل  1397تا  1368 هاي سالطي
  شده است. و تفسير نتايج پرداخته

به اثبات وجود  ARCHدر ابتدا با استفاده از آزمون   
 نرخ ارزمربوط به  هاي دادهناهمساني واريانس شرطي در 

پرداخته و بعد از اثبات وجود نااطميناني با استفاده از 
به تعيين اندازه اين نااطميناني  EGARCH هاي مدل

 Make Garchپرداخته و سپس با استفاده از فرمان 

Variance  اين اندازه را به سري زماني تبديل كرده و وارد
  .است شده تحقيقالگوي اصلي 

با يك دوره قبل  نرخ ارز، نرخ ارز با توجه به تخمين مدل   
كه تمامي  دهد ميباشد. نتايج نشان از خود در ارتباط مي

. در باشد مي دار معنيدرصد  5متغيرهاي موجود در سطح 
بررسي ناهمساني واريانس براي  ARCHادامه از آزمون 

كه   دهد مياست و نتايج اين آزمون نشان  شده استفادهشرطي 
به اثبات  نرخ ارزوجود ناهمساني واريانس شرطي در 

 باشد. مي نرخ ارزرسد و اين به معني وجود نااطميناني در  مي

از مدل  نرخ ارزجهت محاسبه ميزان نااطميناني 
EGARCH ميزان  گيري اندازهپس از است.  شده استفاده

استفاده در مدل اصلي  منظور به، نرخ ارزنااطميناني حاصل از 
تحقيق، اين اندازه بايد به سري زماني تبديل شود و براي اين 

استفاده كرده و  Make Garch Variance منظور از فرمان
يك سري زماني و متغير مستقل  صورت بهاين نااطميناني 

  . لي شده استو وارد مدل اص شده محاسبه
رشد بر  تغييرات نرخ ارزاثرات اقتصادي جهت برآورد    

از الگوي  اي كشورونقل جادهملبخش ح اقتصادي
نتايج است.  شده استفاده توزيعي هاي وقفهخودرگرسيون با 
نسبت اگر  كه دهد ميمدل نشان  مدت كوتاهحاصل از تخمين 

اي بر جادهونقل شده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرما
يك درصد افزايش يابد،  بخشآن توليد ناخالص داخلي 

درصد  65/0اي به ميزان جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزش
افزايش خواهد يافت. همچنين ضريب نهاده نيروي كار در 

باشد كه حاكي از آن است مي 49/0اي ونقل جادهبخش حمل
موجب اي جاده ونقل حملكه افزايش در نيروي كار بخش 

اين بخش خواهد شد كه در صورت  افزوده ارزشافزايش در 
افزايش يك درصد در نيروي كار اين بخش و در صورت 

اي به جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزشثبات ساير شرايط، 
درصد رشد خواهد نمود. يكي ديگر از متغيرهاي  49/0ميزان 

اي انرژي جاده ونقل حملاثرگذار بر عوامل توليد در بخش 
بوده كه  27/0 آن كه اثر مثبتي دارد و ميزان اثرگذاريباشد مي

 در حاكي از آن است كه افزايش يك درصدي مصرف انرژي
 27/0اي جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزشاين بخش، 

نرخ نااطميناني  يشبا افزا همچنين درصد رشد خواهد كرد.
 يابدكاهش مي ايونقل جادهبخش حمل رشد اقتصادي ، ارز

، نرخ ارزنااطميناني درصد در  يك يشمدل با افزا ينو در ا
كاهش  ايونقل جادهرشد بخش حملدرصد  0004/0

كه در بلندمدت،  دهد مينتايج پژوهش نشان همچنين . يابد مي
ونقل شده در بخش حملانجام يها يگذار هيسرمانسبت اگر 
يك درصد  آن بخشاي بر توليد ناخالص داخلي جاده

ونقل بخش حمل افزوده ارزشرشد اقتصادي يا افزايش يابد، 
همچنين درصد افزايش خواهد يافت.  87/0اي به ميزان جاده

اي موجب جاده ونقل حملافزايش نيروي كار در بخش 
اين بخش خواهد شد كه در صورت  افزوده ارزشافزايش در 

 ودهافز ارزشافزايش يك درصد در نيروي كار اين بخش، 
درصد رشد خواهد  78/0اي به ميزان جاده ونقل حملبخش 

انرژي نيز اثر مثبتي بر رشد بخش  مصرف نمود. متغير
بوده كه  6/0 آن اي دارد و ميزان اثرگذاريجاده ونقل حمل

 در حاكي از آن است كه افزايش يك درصدي مصرف انرژي
درصد  6/0اي جاده ونقل حملبخش  افزوده ارزشاين بخش، 

تأثير نرخ ارز همچنين متغير نااطميناني رشد خواهد كرد. 
بطوريكه با  .اي داردونقل جادهمنفي بر رشد بخش حمل

بخش  افزوده ارزش، نرخ ارزافزايش يك درصد در نااطميناني 
   يابد. درصد كاهش مي 0094/0اي  به ميزان ونقل جادهحمل

ازلحاظ آماري بوده كه  434/0ضريب مدل تصحيح خطا برابر
دار است. با توجه به ضريب تصحيح خطا در مدل  نيز معني
ECM بيان كرد، سرعت تعديل به سمت مقدار  توان مي

كه در هر دوره  طوري تعادلي و بلندمدت مناسب بوده، به
خطاي عدم تعادل تعديل گرديده و مقدار  434/0حدود 

صورت  بهمدت به سمت مقدار تعادلي و بلندمدت خود  كوتاه
 ارزي درآمدهاي اعظم بخش ازآنجاكه كند. نمايي ميل مي

 انتظار از دور است، بودجه بر آن تأثير و نفت بخش از كشور

 در و مطلوب تأثير درآمدها اين افزايش دوران در كه نيست

 باشيم، داشته اقتصادي رشد بر نامطلوب اثر كاهش، دوران
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 هاي بنيان تقويت و نفت به بودجه وابستگي كاهش با بنابراين

 تقويت منظور به داخلي منابع وري بهره افزايش و توليدي

 رشد بر نوسانات اين تأثير از توان مي كشور توليدي هاي بنيان
 از بتوانند كه نهادهايي ايجاد درواقع .كاست اقتصادي

 باشند صادراتي هاي فعاليت گشاي راه و بكاهند هانااطميناني

 اقتصادي رشد افزايش و توليد گسترش براي آينده نيازهاي از
 نظر به حقيقي ارز نرخ نوسانات كاهش براي .است كشور در

 و دولت ارزي هاي سياست كردن شفاف با توان مي رسد مي
 مستمر و صحيح اجراي به گذاران سياست كردن مقيد

 كه آنجا از موضوع اين .برداشت مؤثر گامي ،ها سياست

 مصوبات تابع شدت به آزاد بازار در حقيقي ارز نرخ نوسانات

 .يابد مي اي ويژه اهميت است، دولت ارزي هاي سياست و
 تأمين براي ابزاري عنوان به ارز نرخ استفاده از دولت ممانعت

 از تواند مي بودجه كسري و مالي منابع كمبود موارد در مالي

 گذاران سياست مچنين. هكند جلوگيري ارز نرخ نوسانات
 ،ها برنامه قالب در رشد با سازگار ارزي هاي سياست بايد

 نرخ ثبات ايجاد با كنند ريزي طرح را بلندمدت اسناد و بودجه

 مالي بازارهاي و ملي سطح در تنش ايجاد از جلوگيري و ارز

  .سازند فراهم را اقتصادي رشد موجبات داخلي
  

  هانوشتپي-6
1- Exponential Generalized Auto Regressive 

Conditional Heteroscedasticity 
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ABSTRACT 

Exchange rate fluctuations and the resulting uncertainty are one of the most important 

macroeconomic variables that affect different sectors of the economy in various ways. Given 

that these fluctuations do not have the same effect on economic sectors, Therefore, in this 

study, the uncertainty effects of exchange rate on the growth of road transport sector during 

the period of 1368-97 have been investigated. The aim of this study is to investigate the 

effects of exchange rate changes on the growth of the country's road transport sector. For this 

purpose, the EGARCH model has been used to calculate exchange rate changes. In addition, 

the self-regression model with distributive interruptions has been used to estimate the main 

model. The results show that exchange rate uncertainty has a negative and significant effect 

on the economic growth of the road transport sector, both in the short and long term. Also, 

the results of the error correction coefficient show that the adjustment speed of the model is 

slow. The error correction model is only able to explain 434% of exchange rate fluctuations.   
 

Keywords: Exchange Rate Changes, Economic Growth, Road Transport Sector, EGARCH 

Model, Autoregressive Distributed Lag Model 

 


