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 چكیده
  از استفاده با مطالعه نیا در ران،یدر اقتصاد ا ینقت ریغ صادرات اهمیّتبا توجه به 

کشور که در  ینفت ریعوامل مؤثر بر صادارت غ یاثرگذار ینحوه ،یخط ریغ یهاروش

 رشد ،یقیحق ارز نرخ شامل اند،قرار گرفته دیمورد تأک یو نظر یمطالعات تجرب

 ست؛ا شده گرفته قرار یبررس مورد یشتریب دقت با  اقتصاد، بودن باز درجه ،یاقتصاد

 TVP-مدل و 7431 تا 7431 یهاسال یانهیسال یهابا استفاده از داده کهطوریبه

VAR این  جیاساس نتا برشده است.  رانیا یرنفتیغ صادرات سازیمدل ، اقدام به

 یبررس یدورهدر طول  ینفت ریرشد صادرات غ یمدل بر رو یرهایاثر متغ ،پژوهش

باز بودن اقتصاد و رشد  ی درجه ،یاثرات نرخ رشد اقتصاد کهطوری؛ بهکرده است رییتغ

اثرات  رییتغ کهطوری ؛ بهمثبت بوده است ینفت ریصادارت غ یبر رو یرنفتیصادرات غ

اثرات نرخ  کهدرحالیاندک است؛  یمورد بررس ی دورهفوق در طول  یرهایمثبت متغ

 تا 7417 یهاکرده است و در سال رییتغ دتریشد ینفت ریصادارت غ یبر رو یقیارزحق

 جیاست. نتا بتمث 7417 تا 7411  یهاسال در و یمنف آن مقدار 7431 تا 7411 و 7411

 حاکم بر اقتصاد طیو شرا کشور یصادارت یکاالها بیترک نقش انگریب، حاضر پژوهش

 .دارد ینفت ریغ صادارت یرو برمدل  یرهایمتغ یاثرگذار ینحوهکشور در 

 JEL: F17 ،F10 ،C13 بندیطبقه

   ، اثرات غیر خطيTVP-VAR صادرات غیرنفتي، مدلهای کلیدی: واژه

                                                           
 .استاديار و عضو هیأت علمي گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلي سینا همدان، همدان، ايران 
 ي)نويسنده ، سنندج، ايران.سنندج استاديار و عضو هیأت علمي گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد 

  )a.shojaei@iausdj.ac.ir(مسئول(
 .استاد و عضو هیأت علمي گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلي سینا همدان، همدان، ايران 

 

 

  774-743صص . 7431. زمستان 3ی . شماره71ی های اقتصادی سابق(. دورهاقتصاد مقداری )بررسی یفصلنامه

http://alvand.basu.ac.ir/~economics/dr.fotros.html
http://alvand.basu.ac.ir/~economics/dr.fotros.html
mailto:a.shojaei@iausdj.ac.ir


 1390 . زمستان4 شماره .11ي دوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه            111
 

 مقدمه  -7
ي اتکاي زياد ،بیانگر اين است که اقتصاد ايران ،بررسي روند درآمدهاي ارزي کشور

امکان کاهش منابع و درآمدهاي نفتي در آينده،  کهطوريبه ؛به درآمدهاي نفتي دارد

ايجاد اشتغال از طريق گسترش صادارت غیر نفتي، مقابله با نااطمیناني  يمسئله

 ...  گذشته وي دههدرآمدي حاصل از نوسانات پي در پي قیمت نفت در چند 

ريزان اقتصادي کشور براي جدا شدن از اقتصاد تک محصولي تالش برنامه ساز زمینه

 ،فوق يلهمسئهاي توسعه اقتصادي کشور دارد. نفت به يک اقتصاد غیرنفتي در برنامه

اثرگذاري عوامل مؤثر بر صادارت غیر نفتي  ينحوهتر و بروزتر لزوم بررسي دقیق

 ند.کميمطرح  ،اندرفتهگکشور را که در مطالعات تجربي و نظري مورد تأکید قرار 

هاي خطي در ( به علت عدم توانايي مدل8332) 1بر اساس نظر استوک واتسون

منظور هاي زماني(، بههاي ساختاري در سري)شامل شکست 8هاشناسايي عدم تقارن

ي هامدلين مشکالتي که ترمهمارتباط بین متغیرهاي مدل، از  ينحوهبررسي 

در طول  بیني درستي راتوانستند پیشينماين است که  ،اقتصادسنجي گذشته دارند

در دوران رکود و بعضي  هامدلشده بود که بعضي از زمان ارائه دهند و بعضاً مشاهده

توانستند تخمین بهتري از ارتباط بین متغیرهاي يم ،در دوران رونق هامدلديگر از 

مطالعات تجربي براي اي، استفاده از نتايج چنین مسئلهمدل را ارائه دهند؛ 

هاي غیرخطي لزوم استفاده از مدل کند وگذاران را با محدوديت مواجه ميسیاست

 يين مطالعاتي که در چند سال اخیر در زمینهترعمدهکند. ناپذير ميرا اجتناب

غالباً  ،بر روي يکديگر انجام شده است 3متغیرها زمان طول در ریمتغبررسي اثرات 

 وکارلي مونت هامدلو  4یر در طول زمان متغ يپارامترها هايروشدر قالب 

(. در چنین 8311، 6هیساو مونه )ناکاجیما هستند1زنجیره مارکوف و

هايي، در طـول زمـان و در سـطوح مختلف مديريت اقتصاد و ساختارهاي نهادي مدل

ها مي تواند تأثیرگذاري آن ينحوهحاکم بر اقتصاد کشور، مقـدار ضرايب مدل و 

اين درحالي است که در کارهاي تجربي انجام گرفته که در  شوند؛دستخوش تغییر 

هاي روش تحقیق، همواره وديتاند، به علت محدبیان شده پژوهش يبخش پیشینه
                                                           

1 Stock & Watson 
2 Asymmetry Time Var 
3 Time Varying  
4 Time Varying Parametrs (TVP) 
5 Monte Carlo Markov Chain  
6 Nakajima & Monehisa 
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با فرض اثرات ثابت متغیرها در طول زمان اقدام به تعیین متغیرهاي اثرگذار بر 

 صادرات غیرنفتي شده است. 

قدرت متغیرهاي  ،(8332و  1999بر اساس روش استوک واتسون ) ،در اين مقاله

صادرات غیرنفتي در مطالعات داخلي و خارجي، در اثرگذاري  يکنندهاصلي تعیین

 غیرخطي بر صادرات غیرنفتي ايران مورد بررسي قرارگرفته است؛ 

 روشبا  (VAR)هاي خود رگرسیون برداري با استفاده از مدل کهطوريبه

یر ، اقدام به بررسي توابع واکنش آني متغیر در طول زمان متغ يپارامترها

در طول زمان متغیرهاي نرخ ارز حقیقي، تولید ناخالص داخلي )به عنوان متغیر 

مقیاس بازار( و درجه باز بودن اقتصاد بر روي صادرات غیرنفتي شده است. استفاده 

امکان بررسي اثرات متغیر زماني متغیرهاي مؤثر بر صادرات غیرنفتي  ،از چنین مدلي

مدلي جديدي در مطالعات تجربي  ،و از اين جنبه کندمي فراهمدر اقتصاد ايران را 

-TVPهاي هاي اقتصادسنجي براي تخمین مدلرود. مدلاقتصاد ايران به شمار مي

VAR ؛ 8331، 0در مطالعات مختلفي به کار گرفته شده است )برنانک و همکاران

حاضر بسط جديدي از الگوريتم  يمقاله VAR-TVP(؛ مدل 8313، 2کروبلیس

 ( ارائه شده است.8313( بوده و توسط کروبلیس )8311) 9مطالعه دوز و همکاران

 پژوهش يپیشینه ،در چهار بخش تنظیم شده است، در بخش دوم ،حاضر يمقاله

هاي مدل خود رگرسیون برداري مباني نظري مدل ،ارائه شده است؛ در بخش سوم

ارامترهاي متغیر زماني مورد بررسي قرار گرفته است؛ در بخش عامل افزوده شده با پ

شده  ارائه مقالهتجزيه و تحلیل نتايج ارائه شده است و در بخش پنجم نتايج  ،چهارم

 است.

 

 ادبیات تحقیق -1

 مبانی نظری -1-7

خود براي استخراج تابع صادرات، ابتدا  پژوهش در ( 1993) 13و همکاران بالباالسا

سپس با استفاده از شرط تعادل  ؛است کرده تفکیک ،آن را به دو جزء تقاضا و عرضه

 است. به کرده)برابري عرضه و تقاضاي صادرات(، تابع واحدي براي صادرات معرفي 

                                                           
7 Bernanke and et al. 
8 Korobilis 
9 Doz and et al. 
10 Balassa and et al. 
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 تأثیرتحت  𝑋𝐹)مشخص ) کشور يکتقاضاي خارجیان براي صادرات  ،وي يعقیده

 کلشتابع تقاضاي صادرات را به رو؛ از اينقرار دارد هاآنو تولید  الملليبینبت رقا

 :زير در نظر گرفته است

(1)                                                            𝑋𝐹 = 𝑓(
𝑅.𝑅𝑇

𝐹

𝑃𝑇
𝐷 , 𝑌

𝐹)  

𝑌𝐹 ،𝑅 ،𝑅𝑇 متغیرهاي فوق يدر رابطه
𝐹  و𝑃𝑇

𝐷  درآمد  يدهندهنشانبه ترتیب

خارجي و قیمت  کشورهايتجاري در  کاالهاينرخ اسمي ارز، قیمت  خارجیان،

صادرات  يعرضه کهاز طرف ديگر، وي معتقد است  تجاري در داخل است. کاالهاي

غیر تجاري است.  کاالهايتجاري در مقابل  کاالهايثر از وضعیت أ( مت𝑋𝐷)کشور هر 

ز ا کهنسبي داخلي  هايقیمتشاخص  از موالًبراي نشان دادن چنین وضعیتي، مع

𝑃𝑇) تجاري کاالهاينسبت شاخص قیمت داخلي براي 
𝐷)  و شاخص قیمت داخلي

𝑃𝑁)  غیر تجاري کاالهايبراي 
𝐷)  ظرفیت داخليشود؛ مي، استفاده آيدمي دستبه 

(𝐶𝐷نیز به )؛بر عرضه صادرات در نظر گرفته شده است مؤثراز عوامل  يکي ،عنوان 

 زير در نظر گرفته است. شکلسا تابع عرضه صادرات را به از اين رو ، باال

(8)                                                               𝑋𝐷 = 𝑔(
𝑃𝑇
𝐷

𝑃𝑁
𝐷 , 𝐶

𝐷)  

 نوشت: توانميدر شرايط تعادل 

(3)                                                                           𝑋𝐷 = 𝑋𝐹 
با در نظر گرفتن توابع عرضه و تقاضاي صادرات و نیز شرط تعادل تابع صادرات، 

 زير قابل استخراج است: کلي شکل

(4)                                                𝑋𝐹 = ℎ(
𝑅.𝑅𝑇

𝐹

𝑃𝑇
𝐷 ,

𝑃𝑇
𝐷

𝑃𝑁
𝐷 , 𝑌

𝐹 , 𝐶𝐷)  

کمتري برخوردار است و از مدل  اهمیّتبراي حالت کشور کوچک از  𝑌𝐹متغیر 

تنها متغیر قیمتي نرخ ارز حقیقي وارد  پژوهش،در اين  عالوه بر اين،  ؛شودحذف مي

مدل شده است و به جاي متغیر قیمتي 
𝑃𝑇
𝐷

𝑃𝑁
𝐷  در تابع عرضه صادرات، متغیر غیر قیمتي

که در مطالعات تجربي مورد تأکید قرار گرفته، وارد  (𝑂𝑃)درجه باز بودن تجاري 

 به شرح زير است: پژوهشمدل شده است، مدل نهايي مورد استفاده در اين 

(1)                                                     𝑋𝐹 = ℎ(
𝑅.𝑅𝑇

𝐹

𝑃𝑇
𝐷 , 𝑂𝑃, 𝐶

𝐷)  
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ت غیر نفتي، تولید مدل نهايي شامل متغیرهاي نرخ ارز حقیقي، صادرا کهطوريبه

ناخالص داخلي، و درجه باز بودن اقتصاد )مجموع صادارت و واردات تقسیم بر تولید 

 .ناخالص داخلي( است

 

 ی پژوهشپیشینه-1-1

 عوامل و نیجريه پرداخته در غیرنفتي صادرات روند بررسي به( 1994) 11لوکانگا

 تحلیل و تجزيه دوره اين طي را نیجريه صادرات نامطلوب روند تعیین در اساسي

در  را داخلي تقاضاي و عرضه جنبه دو هر ،مقاله اين در شده ارائه مدل. است کرده

. ردازدپمي معیارها اين مقابل در صادرات العملعکس و واکنش بررسي به و گیرديبرم

 .شودمي قائل تمايز نیز بلندمدت تغییرات و مدتکوتاه نوسانات بین ،حالعین در

 را نیجريه یرنفتيغ صادرات رشد بر تجاري آزادسازي اثر( 8334) 18رزماري

 شدر شدن جهاني از پس ،نیجريه در که رسديم نتیجه اين به و کرده است  بررسي

 واردات رشد همچنین و استبلندمدت  از بیشترمدت کوتاه در یرنفتيغ صادرات

 .کنديم تسريع را یرنفتيغ صادرات رشد اييهسرما کاالهاي

 يالمللبین تجارت برمؤثر  عوامل بررسي به( 8334) 13لنر ريچارد و گرينوي ديويد

-8338 زماني يبازه در انگلستان کشور بازرگاني ي مؤسسه 11881ها آن .پرداختند

 و صادرات در عامل ينترمهم که رسیدند نتیجه اين به و کرده بررسي را 1922

 .است وريبهره افزايش جهاني، بازارهاي در موفقیت و واردات

( به بررسي تأثیر نرخ ارز بر صادرات و واردات محصوالت 8336) 14بولسو

ي طرف تجاري با روش پانل ديتا و براي دوره يکشاورزي امريکا به کشورهاي عمده

دهد که صادرات نشان مي پژوهش پرداخته است. نتايج  8334تا نوامبر  1929ژانويه 

 هستند.رز باکشش و واردات نسبت به نرخ ا

 طي وريبهره و صادرات میان يرابطه بررسي به( 8330) 11واگنر يوآخیم

 سطح بودن باال نتايج بیانگر .پرداختند کشور 34 بین در 1991-8336 هايسال

                                                           
11 Lukonga  
12 Rosmary  
13 Greenaway and Kneller  
14 Bolkesjo  
15 Wagner  
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 بازار هک ييهاشرکت به نسبت داشتند، الملليینب تجارت که ييهاشرکت وريبهره

 .بود ،اندنموده انتخاب هدف عنوان به را داخل

 يدههدر بر صادرات کشور نروژ  را نرخ ارز ثباتيي( اثر ب8313) 16بوگ و فاگرنگ

نرخ ارز با استفاده از  ثباتييپس از به دست آوردن بها آناند. کرده ي، بررس1993

 یونرگرسخود -آن و صادرات را با استفاده از روش  ینب ي، رابطهGARCHمدل 

 ینب يعل يوجود رابطه ،پژوهش آنان ايجاند. نتکرده بررسي –هم انباشته  يبردار

 نکرده است. يیدرا تأ هایرمتغ ينا

( اثرات نوسان پذيري نرخ ارز بر صادرات کشور 8311) 10ام تمبو و موتاللنگ

ها با استفاده از مدل . آناندکردهبررسي  1991-8331زماني  يدورهسوئیس را در 

يکي از  ،اند که نرخ ارز( به اين نتیجه رسیدهVECMبرداري )تصحیح خطاي 

 ي صادرات در اين کشور است.کنندهين عوامل تعیینترمهم

هاي تابلويي مدل گراني به ( با استفاده از داده8313) 12العابدين و همکارانزين

در  OICبررسي عوامل اقتصادي بر صادرات دوجانبه میان مالزي و کشورهاي عضو 

اثرات اندازه، سطح  اهمیّتبه  ،آنان پژوهشاند. نتايج پرداخته 1990-8339 يدوره

باز بودن اقتصاد، نرخ تورم و نرخ ارز به عنوان عوامل مؤثر بر صادرات مالزي اشاره 

فاصله و نهادها در که دهد نشان مي ،همچنین نتايج تخمین اثرات فردي ؛کندمي

 داري دارند.اثر معني ،افزايش صادرات

گذاري مستقیم خارجي سهم سرمايه ،اي( در مقاله8313) 19اواليوال و اوکادوا

(FDIرا در عمل )نفتي نیجريه، در چارچوب رشد مبتني بر صادرات کرد صادرات غیر

حاکي از اين است که بخش  ،بررسي کردند. شواهد موجود در نیجريه ELGبا فرضیه 

به سمت بخش نفتي اقتصاد  ،گذاري مستقیم خارجي ورودي به کشورسرمايه يعمده

نشان داد که علیت يک طرفه از  ،رود. نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل علیتمي

گذاري مستقیم خارجي به صادرات غیرنفتي وجود دارد. هر سه متغیر بعد از سرمايه

 ؛بیني نشان دادندپیش ينمونهخارج از ي دورهداري به واکنش معني، سال 0

دهد که تشويق صادرات غیرنفتي يک ضرورت براي همچنین نتايج نشان مي

 گذاري خارجي مؤثر در نیجريه است.سرمايه

                                                           
16 Boug, Fagereng  
17 Mtembu, Motlaleng  
18 Zainal Abidina  
19 Olayiwola, Okodua  
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ي بین صادرات غیرنفتي و خود به بررسي رابطهي مقاله( در 8314) 83جلیلي

قا مال آفريخاورمیانه و ش يگذاري مستقیم خارجي و رشد اقتصادي در منطقهسرمايه

پردازد، مي پانلهاي داده GMMبا استفاده از روش  8333-8313 يدورهدر طول 

ي گذاري خارجداري صادرات غیرنفتي و سرمايهاثر مثبت و معني پژوهش آنان، نتايج

یشنهاد پدهد. بنابراين بر رشد اقتصادي را در کشورهاي مورد مطالعه نشان مي

غییر اي تت غیرنفتي، ساختار تولید داخلي به گونهصادرا يشود که براي توسعهمي

هايي که کشور عالوه بر ینهزميابد که امکان ورود به بازارهاي جهاني مهیا شود و به 

همچنین براي افزايش توان  ؛توجه شود ،داراي مزيت رقابتي نیز هست ،مزيت نسبي

شرايط براي  ،هاي خارجيالزم است با رفع موانع در جذب سرمايه ،داخلي تولید

 ها فراهم شود.جذب اين نوع سرمايه

نقش صادرات نفتي و غیرنفتي در  ،خود پژوهش( در 8311) 81شکیب محسن

نشان  ،انباشتگيکند. آزمون همبررسي مي 1901-8313 يدر طول دوره را سوريه

ر و غیرنفتي دنفتي داري با صادرات معني طوربه ،دهد که تولید ناخالص داخليمي

، بین تولید ناخالص داخلي ،مدت دو طرفهطه است. آزمون گرنجر روابط علیت کوتاهراب

بلندمدت  يهمچنین رابطه ؛دهدصادرات نفت و صادرات غیرنفتي را نشان مي

 علیت يک طرفه يدوطرفه بین صادرات غیرنفتي و تولید ناخالص داخلي و رابطه

ي لعهمطا يخلي وجود دارد. نتیجهبلندمدت پويا از صادرات نفت به تولید ناخالص دا

 در تولید ناخالص داخلي دارد. را ين اثر تربزرگ ،دهد که صادرات نفتنشان مي وي

 تاهمیّ ،نظري تحلیل از پس که است شده تالش( 1322) ناظمي يمطالعه در

 باطارت معمولي مربعات حداقل روش از استفاده با کشور، یرنفتيغ صادرات جايگاه و

 راتصاد با را داخلي ناخالص تولید و ارز نرخ تورم، همانند ،اقتصادي کالن متغیرهاي

 پژوهش، اين در استفاده مورد آماري يها. دادهدهد قرار وتحلیليهتجز مورد یرنفتيغ

 تمثب ارتباط يک -الف که دهديم نشانپژوهش  اين. است انقالب از بعد به مربوط

 وسمعک ارتباط يک –ب و یرنفتيغ صادرات با داخلي ناخالص تولید و ارز نرخ بین

 هاييافته طبق. دارد وجود زماني يفاصله اين در یرنفتيغ صادرات و تورم نرخ بین

 شافزاي و تورم نرخ کاهش طريق از تواننديم ،اقتصادي گزارانسیاست پژوهش، اين

                                                           
20 Jalili  
21 Shakeeb Mohsen  
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 صادرات يتوسعه جهت در ياسازنده يهاقدم ،ارز نرخ و داخلي ناخالص تولید

 .بردارند کشور یرنفتيغ

 همزمان معادالت سیستم از استفاده با( 1329) همکاران و هوشمند يمقاله در

(2SLS )ومؤثر  عوامل بررسي به( 1313-1322) هايسال زماني سري آمار و 

 ،طالعهم اين از حاصل نتايج .است شده پرداخته ايران یرنفتيغ صادرات کنندهیینتع

 ايتقاض بر دارييمعن و مثبت یرتأث حقیقي ارز نرخ و جهاني درآمد که دهديم نشان

 رب مثبتي یرتأث داراي ،دولت يرساختيز گذارييهسرما ینچنهم ؛اندداشته صادرات

 و خارجي مستقیم گذارييهسرما رسديم نظر به ،طرفي از. است صادرات يعرضه

 صادرات يعرضه بر دارييمعن یرتأث آماري لحاظ از هرچند ،داخلي تقاضاي مازاد

 .است آمده دستبه منفي و مثبت ترتیب بهها آن ضرايب ولي ؛اندنداشته

 غیرقیمتي و حقیقي عوامل شدن اضافه با( 1393) همکاران و دژپسند يمقاله در

 اين به ؛است شده زده تخمینها آن یرتأث میزان غیرنفتي، صادرات کمي مدل به

 يوررهبه حقیقي، ارز نرخ متغیرهاي از تابعي غیرنفتي صادرات ،مطالعه اين در منظور

 شده هگرفت نظر در اقتصاد بودن باز يدرجه و داخلي ناخالص تولید تولید، عوامل کل

 اين از يک هر تغییرات اثر بررسي و مدل برآورد منظور به ARDL روش از و است

 نتايج. است شده استفاده 1313-26 يهاسال طي در غیرنفتي صادرات بر عوامل

 وضعیت به اساسي طور به غیرنفتي صادرات که دهديم نشان دست آمده،به

 ؛است کنندهیینتع و مالحظه قابل ،یرتأث اين واست  وابسته غیرقیمتي متغیرهاي

 باز يدرجه ي،وربهره مثبت یرتأث از حکايت ،برآوردها از حاصل نتايج کهطوريبه

 وجود به توجه با البته ؛دارد غیرنفتي صادرات بر داخلي ناخالص تولید و اقتصاد بودن

 تايجن به عنايت با و دارد وجود کشور صادرات و تولید بخش در که مبنايي مشکالت

 .ندارد غیرنفتي صادرات بر دارييمعن یرتأث ارز نرخ شده، برآورد

 صادرات بر واقعي ارز نرخ نامتقارن اثرات( 1393) همکاران و کازروني يمقاله در

 در بنابراين،؛ است شده بررسي 1326 -1313 زماني يدوره در ،ايران در غیرنفتي

 مدل از استفاده با ارز نرخ منفي و مثبت يهاشوک ابتدا ،پژوهش هدف راستاي

 ،دهآم دستبه نتايج اساس بر. است شده بررسي سوئیچینگ - مارکوف غیرخطي

 بودن باز درجه و مبادله يرابطه داخلي، ناخالص درامد خارجیان، درامد متغیرهاي

 مطالعات و نظري مباني با که داشته غیرنفتي صادرات بر داريمعن و مثبت اثر تجاري،

 و منفي یرتأث ،نیز ارز نرخ منفي و مثبت يهاشوک دو هر. است سازگار تجربي
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 اثرات LR و والد آزمون اساس بر. است گذاشته جاي بر غیرنفتي صادرات بر داريمعن

 ايگونه به مثبت يهاشوککه ايگونهبه بوده، نامتقارن ،شده گفته يهاشوک

 .سازديمتأثر م را غیرنفتي صادرات منفي، يهاشوک از بیشتر داريمعن

 ارز نرخ نااطمیناني شاخص( 1398) اسفندآباديجاليي و زادهکوچک يمقاله در

( GARCH) يافتهیمتعم اتورگرسیو شرطي ناهمساني واريانس الگوي از استفاده با

 يغیرنفت صادرات و ارز نرخ نااطمیناني بین يرابطه برآورد براي گاهآن. شد برآورد

برداري  خطاي تصحیح اقتصادسنجي يهامدل ،1319-1329 زماني يدوره براي

(VECM )برداري رگرسیونخود رهیافت و (VAR )اين نتايج. شد گرفته کار به 

 بلندمدت در و 36/1 ضريب با ،مدتدر کوتاه ارز نرخ نااطمیناني که داد نشان ،پژوهش

 گسترش بنابراين ؛دارد غیرنفتي صادرات بر دارييمعن و منفي اثر 89/0 ضريب با

 خروج موجب ،صادرات براي نامناسب بستر ايجاد با ارز نرخ اطمینان عدم

 .شوديم یرنفتيغ صادرات کاهش و صادراتي يهابخش از صادرکنندگان

( دو تابع جداگانه براي تقاضا و 1393گودرزي و صبوري ديلمي )ي در مقاله

با استفاده از روش  1906-8339هاي صادرات غیرنفتي ايران در سال يعرضه

د بلندمدت میان تولی يرابطه ،جمعي برآورد شده است. براساس نتايج اين مطالعههم

مؤثر واقعي و صادرات غیرنفتي وجود دارد. نتايج حاکي از ناخالص داخلي، نرخ ارز 

اثر قابل توجهي بر مقدار صادرات غیرنفتي کشور  ،آن است که نرخ ارز مؤثر واقعي

ضرايب برآورد شده براي نرخ ارز مؤثر واقعي و تولید ناخالص  ،ندارد. از طرف ديگر

 است. 331/3و  311/3 داخلي در تابع عرضه صادرات غیرنفتي کشور به ترتیب برابر

گیري از روش خودرگرسیون برداري ( با بهره1393رضوي و همکاران ) يدر مقاله

خ ارز بر نر يواريانس به بررسي اثر تکانه يالعمل آني و تجزيهو تخمین توابع عکس

صادرات غیرنفتي در ايران پرداخته شده است. نتايج حاکي از اثر منفي افزايش نرخ 

 دستبهطبق نتايج  است.مدت و بلندمدت ارز بر صادرات غیرنفتي، نرخ ارز در کوتاه

درصد از  29/19واريانس صادرات غیرنفتي، نرخ ارز در بلندمدت  يآمده از تجزيه

 دهد.  تي را توضیح ميتغییرات صادرات غیرنف

بررسي علیت و تأثیر  دنبالبهخود  ي( در مقاله1394پیراني و همکاران )

گذاري مستقیم خارجي، آزادسازي اقتصادي و نرخ ارز حقیقي بر صادرات سرمايه

 1320-1313زماني  ياز آمار سالیانه، طي دوره ،غیرنفتي ايران است. در اين پژوهش

 ياماموتو استفاده شده است. نتايج –(، و علیت تودا VARروش خودتوضیح برداري )



 1390 . زمستان4 شماره .11ي دوره هاي اقتصادي سابق(.)بررسياقتصاد مقداري ي فصلنامه            122
 

دار آزادسازي اقتصادي، ي تأثیر مثبت و معنيدهندهنشان ،آمده دستبه

نین همچ ؛گذاري مستقیم خارجي، و نرخ حقیقي ارز بر صادرات غیرنفتي استسرمايه

تصادي باز بودن اق يعلیت از يک طرف نرخ ارز حقیقي و درجه يوجود يک رابطه

 رسد.به صادرات غیرنفتي به اثبات مي

 

 پژوهشروش  -4

 (TVP-VAR)مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی  -4-7

فراوان در  ي( ابزار اقتصادسنجي با کاربردهاVAR) 88برداريمدل خودرگرسیون

ضرايب متغیر  يامکان محاسبه TVP-VARمدل است. هاي اقتصادسنجي تحلیل

به  ،هاي زماني اقتصاد کالنکند. در سريرا فراهم مي VARدر طول زمان مدل 

ماني هاي زيسري ساختاري و تغییرات سیکلي در هاشکستعلت تغییرات شرايط، 

سازد ما را قادر مي TVP-VARمدل (. 8332مشاهده شده است )استوک واتسون 

وي پذير و قاي انعطافاقتصادي را به شیوهتغییر زماني ساختار  يتا ماهیت بالقوه

تري منجر به نتايج دقیق TVP(83(آوريم؛ بر اين اساس، ضرايب متغیر زماني  دستبه

، 86؛ کروبلیس8311، 81؛ ايکمیر، لمک و مارسلینو8332، 84شوند )دل نگرو و اترکمي

( با نوسانات TVP-VARبا پارامترهاي متغیر در زمان ) VAR(. در مدل 8313

توان با يم( پیشنهاد داده شد. مدل را 8331) 80پريمیسري يوسیلهتصادفي که به

 89( در فضاي استنباط بیزيMCMC) 82کارلومونت مارکوفاستفاده از زنجیره 

حالت بیان -ي فضاهامدلرا در قالب  TVP-VARابتدا مدل  ،تخمین زد. در ادامه

منظور به ؛شودين داده ميروش بیز يتوضیحي کلي درباره ،کنیم و درنهايتمي

گیريم که ساختاري را در نظر مي VAR، ابتدا يک مدل TVP-VARمعرفي مدل 

 شود:صورت زير نشان داده ميبه

(6)                   Ayt = Q1yt−1 +⋯+ Qpyt−p + ut, t = p +

1,… , T 
                                                           

22 Vector Autoregression 
23 time-Variation Coefficient 
24 Del Negro and Otrok 
25 Eickmeier, Lemke and Marcellino 
26 Korobilis 
27 Primiceri 
28 Markov Chain Monte Carlo 
29 Bayesian Inference 
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nبردار  يدهندهنشان yt که × ماتريس  Q1…Qpو  Aشده، متغیرهاي مشاهده 1

n × n  پارامترها وut~(0, Σu)  بردارn × هاي ساختاري است که شوک 1

 شود:صورت زير نشان داده ميبه

 (0                       )                                      [

σ1 0 ⋯ 0
0 σ2 ⋱ ⋮
⋮
0

⋱
⋯

⋱
0

0
σn

]=Σ 

کنیم، هاي ساختاري را به شکل بازگشتي تعیین ميسازي بین شوکشبیه يرابطه

يک ماتريس مثلثي پايین که عناصر روي قطر اصلي برابر با يک  Aفرض کنید که 

 هستند: 

(2 )                                                    A= [

1 0 ⋯ 0
α2,1 1 ⋱ ⋮
⋮
αn,1

⋱
⋯

⋱
αn,n−1

0
1

] 

فردي براي پارامترها در مدل وجود ( مشکل تعیین مقدار منحصربه6) يمعادلهدر 

بر يکديگر اثر و متغیرها ممکن است هم زمان هستندزيرا ضرايب مجهول  ؛دارد

صورت ( را به6) ي(. براي تخمین پارامترها، معادله8334؛ 33بگذارند )بردين و اوريلي

  کنیم:دوباره تصريح مي ،شدهتعديل VARمدل 

 

 (9   )yt = B1yt−1 +⋯+ Bpyt−p + A
−1Σtεt,             εt~(0, In) 

 

Bi(، 9) يدر معادله = A
−1Qi  برايi=1,…,p همچنین .B عنوان يک سطر را به

B1, … , Bn صورت زير نشان دهیم:شده را بهتا شکل تعديل کنیممي تعريف 
 

 (13                 )                                           yt = XtB + A
−1Σtεt 

 

Xtکه در اينجا  = In⊗ [1, yt−1́ , … , yt−ṕ . استضرب کرونکر نیز حاصل ⊗و  [

 پارامترها متغیر در زمان نیستند. يهمه

( فرض 8311( و ناکاجیما )8339(، کوپ و همکاران )8331مطابق پريمیسري )

,B)پارامترهاي  يهمهکنیم که مي A Σ) سپس،  ؛کننددر طي زمان تغییر مي

 کنیم:( را دوباره به شکل زير تصريح مي13( و )9معادالت )

(11   )   yt = B1tyt−1 +⋯+ Bptyt−p + et,             et~N(0,Φt) 
                                                           

30 Bredin and O’Reilly 
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(18                      )                     yt = XtB + et , t = p + 1,… , n 
 

k)بردار  ytکه در اينجا  × ,B1t است. شده از متغیرهاي مشاهده (1 … , Bpt بردار 
(k × k)  .از ضرايب متغیر در زمان استΦt  يانس متغیر در زمان با کووارماتريس

k)ابعاد  × k)  همچنین است؛Φt  برابر باΦt = At
−1ΣtΣtÁt

 Atاست که  1−

نیز ماتريس قطري شامل  Σtماتريس مثلث پايین با عناصر قطري برابر با يک و 

 يهمه هم همان تعريف قبلي را دارد. Xtهاي ساختاري است. انحراف معیار شوک

,B1tصورت برداري سطري به Btپارامترها متغیر در زمان نیستند.  … , Bpt ،at  نیز

xtدرنهايت عناصر بردار  است. Atبردار سطري از عناصر ماتريس  = (x1t, … , xnt) 

xjiصورت را به = log σji کنیم يف ميتعر(j=1,…,n) پارامترهاي متغیر در زمان .

؛ 8311کنند )ناکاجیما، شود که از يک فرآيند گام تصادفي پیروي ميفرض مي

 (:8331پرايمیسري، 
 

(13   ) 
(

εt
vt
ξt
ηt

)~N

(

 
 
0,(

In 0  0 0
0 ΣB 0 0

0
0

0
0

Σa
0

0
Σx

)

)

 
 

 

Bt
= Bt−1
+ vt 
a
= at−1
+ ξt 
xt
= xt−1
+ ηt 

etهمچنین  است؛ t=p+1,…,nدر اينجا  = At
−1Σtεt  است وIn  ماتريس

هاي معین مثبت باشند. ماتريس Σxو  ΣB ،Σaعنصر است زماني که  nواحدي با 

در اين ماتريس،  هستندشود که قطري فرض مي Σxو  Σaماتريس کوواريانس 

طور که مشاهده همان هستند.ها بین پارامترهاي متغیر در زمان ناهمبسته شوک

حالت -فضا يهامدل اند.حالت بیان شده-( در فرم فضا13( و )18معادالت ) ،شودمي

 هاوقتعضي ب( که 13اينجا معادله ) در 31حالت ياست: يکي معادلهشامل دو معادله 

 يمعادله .33گیرياندازه يو ديگري معادله شوديمنامیده  زین 38انتقال يمعادله

ها( و شده )دادهي مشاهدهرهایمتغ نیباي است که ارتباط گیري، معادلهاندازه

                                                           
31 State Equation  
32 Transition Equation 
33 Measurement Equation 
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حالت پوياي متغیرهاي حالت  يو معادله کنديممتغیرهاي مشاهده نشده را توصیف 

. مطابق شوديمحالت نامیده -همان مدل فضا ،. مجموع اين دو معادلهدهديمرا نشان 

کنیم که حالت براي پارامترهاي متغیر در (، فرض مي(8311هیسا )و مونه ناکاجیما

,Bp+1~N(vβ0زمان برابر با  Σβ0) ،ap+1~N(va0, Σa0)  و

xp+1~N(vx0, Σx0) .هستند 

با نوسانات  TVP-VARشود، تخمین مدل همچنان که از مدل مشاهده مي

عالوه بر اين، وجود نوسانات  ؛تخمین شمار زيادي از پارامترها است :شامل ،تصادفي

 کندنمايي تخمین را دشوار ميناپذيري تابع راستتصادفي در مدل به دلیل انعطاف

را با  VAR-TVPمشکل، مدل (. براي رهايي از اين 8318، 34پريتي و همکاران)

 36کارلومارکوف مونت يو از طريق زنجیره 31استفاده از روش استنباط بیزي

(MCMCتخمین مي ) زنیم. با استفاده از الگوريتمMCMCتوانیم توزيع پسین ، مي

ن در شرايطي که توزيع پیشی استمشترک پارامترها را ارزيابي کنیم که براي ما مهم 

 اند. قبالً تعیین شده

از مشکل  MCMCکنند که استفاده از الگوريتم ( بیان مي8318بانرجي و ملک )

ي از گیري بازگشتزيرا اين روش اساساً به نمونه ؛کنندابعادي پارامترها جلوگیري مي

رها یار زياد پارامتپردازد و به کاهش مشکل مربوط به وجود بساهداف ابعادي پايین مي

 هیساو مونه ما از توزيع پیشین مورداستفاده در ناکاجیما ،کند. در اين مقالهکمک مي

,Σβ~IW(25، 30کنیم( استفاده مي8311) 0.01I) ،(Σa)i
−2~Gamma(4, و  (0.02

(Σx)i
−2~Gamma(4, است.  32توزيع معکوس ويشارت يدهندهنشان IWکه  (0.02

همچنین ما از  ؛شودپارامترها متغیر در زمان تعیین مي يدرنهايت مقادير اولیه

uβ0 کنیم که در آنپیشین تخت استفاده مي = ua0 = ux0 = Σβ0و  0 = Σa0 =

Σx0 = 10 × I .است 

 

 
 

                                                           
34 Peretti et al. 
35 Bayesian Inference Methodology 
36 Markov Chain Monte Carlo (MCMC)  

(، 8311و نحوه انتخاب توزيع پیشین بنگريد به ناکاجیما ) MCMCجهت مطالعه بیشتر در مورد الگوريتم  30

 (.8331( و پرامیسیري )8313کوپ و کالوبیلیس )
38 invert Wishart Distribution 
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 تجزیه و تحلیل نتایج-3

 1391تا  1340هاي هاي سالاز داده پژوهش،با توجه به بخش مباني نظري، در اين 

از ب يغیر نفتي، تولید ناخالص داخلي، و درجهمتغیرهاي نرخ ارز حقیقي، صادرات 

بودن اقتصاد )مجموع صادارت و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلي( استفاده 

 شده است.  آوريجمعهاي فوق از بانک مرکزي شده است. داده

، MATLABافزار با استفاده از نرم TVP-VARپس از تخمین مدل  ،در ادامه

زاي مدل وارد مدل از متغیرهاي درون 4با استفاده از آماره آکائیک وقفه بهینه 

دوره  13اند. نتايج آنالیز واکنش آني متغیرهاي مدل بر روي صادرات غیرنفتي تا شده

هاي پژوهشحاضر متفاوت از  پژوهشارائه شده است. نتايج تابع واکنش آني 

سم بعدي رصورت سهیر است، بر اين اساس بهگرفته تاکنون، در طول زمان متغانجام

يک انحراف  يشود که محور عمودي آن مقادير واکنش آني به شوک به اندازهمي

 13معیار در متغیرهاي مدل و محورهاي افقي آن مبدأ زمان و دوره واکنش آني )تا 

 یرهايروند تغییرات تابع واکنش آني بر روي متغ کهطوريبه ؛دهددوره( را ارائه مي

مدل با بعد سوم زمان وارد نمودار شده است، و شکل تابع اکنش آني دو بعدي مرسوم 

 سه بعدي رسم شده است. صورتبه
 

 

 آنالیز واکنش آني شوک نرخ ارز حقیقي بر روي رشد صادرات غیرنفتي: 7نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات محقق
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اثرات غیر خطي بر روي رشد صادرات  ،(، افزايش نرخ ارز حقیقي1بر اساس نمودار )

هاي بعد از و سال 1316تا  1311هاي در سال کهطوريبه ؛غیر نفتي داشته است

)محور افق( شاهد اثرات منفي افزايش نرخ ارز حقیقي بر روي صادرات غیر  1308

 ؛کندنفتي هستیم و تابع واکنش آني در راستاي عموي با سمت باال حرکت مي

بر  1301تا  1310 يرات نرخ ارز حقیقي بر صادرات غیر نفتي در دورهاث کهدرحالي

ش بیانگر اثرات منفي فزآيند افزاي ،روي صادارت غیر نفتي مثبت است. نتايج مطالعه

  ؛است 1391تا  1308هاي نرخ ارز حقیقي بر روي صادرات غیر نفتي از سال

 ت پايین حرکت کرده وشکل تابع واکنش آني در راستاي عمودي به سم کهطوريبه

 يابد.کاهش مي

 
 

 نسبت اقالم مختلف صادرات به کل صادارت کشور: 1نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات محقق

عنوان شاخص مقیاس بازار بر به ،(، اثر رشد تولید ناخالص داخلي3بر اساس شکل )

ه کطوريبه ؛روي صادرات غیر نفتي در تمام دوره مورد بررسي مثبت و يکسان است

اثر مثبت آن با حرکت شديد تابع واکنش آني در راستاي عمودي به سمت باال در 

ر خطي رشد اقتصادي ب نسبتاًبیانگر اثرات  ،ابتداي دوره ظاهر مي شود. نتايج فوق

زيرا که شکل تابع واکنش آني در طول دوره ثابت ؛ روي صادرات غیر نفتي ايران دارد

در طول زمان يا ماهیت  VARات ضرايب مدل باقي مانده است که اين بیانگر ثب

 ،افزايش رشد اقتصادي و ظرفیت تولید در کشور کهطوريبه ؛خطي مدل فوق است
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 دتوانمي کهطوريبه ؛ساز افزايش صادرات غیر نفتي کشور بوده استهمواره زمینه

 شود.ساز افزايش صادرات غیر نفتي کشور زمینه طوري سريع، به

 
 آنالیز واکنش آني شوک رشد اقتصادي بر روي رشد صادرات غیرنفتي :4نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات محقق

 آنالیز واکنش آني باز بودن اقتصاد بر روي صادرات غیرنفتي :3نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات محقق
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 آنالیز واکنش آني رشد صادرات غیرنفتي بر روي رشد صادرات غیرنفتي :1نمودار 

 
 محاسبات محققمأخذ: 

(، اثر متغیر باز بودن اقتصاد بر روي رشد صادرات غیر نفتي در 4بر اساس نمودار )

همزمان با حرکت عمودي منحني  کهطوري؛ بهمورد بررسي مثبت استي دورهتمام 

به سمت باال، اثرات مثبت فوق در طول زمان روند افزايشي داشته و شاهد حرکات 

(، اثر رشد صادرات غیر نفتي بر روي 1بر اساس نمودار ) فزآينده واکنش آني هستیم.

 اما در بعضي ؛مورد بررسي مثبت بوده است يرشد صادرات غیر نفتي در تمام دوره

اثرات مثبت فوق بسیار  1308تا  1369تعديل ساختاري  يمانند دوره هادورهاز 

ديگر  هاير از دورهکمتر بوده است و میزان انتقال تابع واکنش آني به سمت باال کمت

 است.
 

 نتیجه گیری -1

 روشبا  (VAR)هاي خود رگرسیون برداري با استفاده از مدل  ،در اين مطالعه

، اقدام به بررسي توابع واکنش آني متغیر پارامترهاي متغیر در طول زمان 
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 باز بودن در طول زمان متغیرهاي نرخ ارز حقیقي، رشد تولید ناخالص داخلي و درجه

 اقتصاد بر روي رشد صادرات غیرنفتي شده است.

یاس متغیر مق عنوانبه ،با توجه به نتايج حاصل از تخمین متغیر رشد اقتصادي

فیت با افزايش ظر کهطوري؛ بهگذاردجاي مياثر مثبتي بر صادرات غیرنفتي به ،بازار

 يابد.مي صورت پايدار افزايشتولیدي در اقتصاد، صادرات غیرنفتي به

بیانگر اثرات غیر خطي نرخ ارز حقیقي بر روي صادرات غیر  ،مطالعهاين نتايج 

( سهم کاالهاي صنعتي و کاالهاي سنتي و کشاورزي 8نفتي دارد، با توجه به شکل )

چنین تغییراتي ؛ روند متغیري را در طول زمان طي کرده است ،در اقتصاد ايران

 کهوريط؛ بهرخ ارز حقیقي بر صادرات غیر نفتي استراستا با تغییرات اثر گذاري نهم

 يهايي که سهم کاالهاي سنتي و کشاورزي در صادرات غیر نفتي در نقطهدر دوره

(، اثرات نرخ ارز حقیقي بر روي صادرات غیر نفتي 1308تا  1316حداکثر است )

در که سهم کاالهاي صنعتي  1308بعد از سال  هايدورهدر  ،، برعکساستمثبت 

حالي پیشي گرفتن از سهم کاالهاي سنتي و کشاورزي است، اثرات نرخ ارز حقیقي 

ر اين هر چقد کهطوريبهبر روي صادرات غیر نفتي به منفي تغییر پیدا کرده است، 

چنین  شود. دلیلميسهم بیشتر در حال افزايش باشد، اثرات منفي فوق نیز شديدتر 

 ؛ديد ياسرمايهدر وابستگي صنايع کشور به واردات کاالهاي واسطه و توانمياثراتي را 

براي کاالهاي سنتي و کشاورزي، بر مبناي تئوري اقتصاد کالن، افزايش  کهطوريبه

تر شدن کاالهاي داخلي نسبت به کاالهاي خارجي نرخ ارز حقیقي، منجر به ارزان

ش فزايش يافته و منجر به افزايشده، قدرت رقابتي تولیدات داخلي چنین محصوالتي ا

رويکرد تولید داخلي به سمت تولید  کههنگاميولي  شود؛ميها سطح صادرات آن

ن تر شدمنجر به ارزان ،کاالهاي صنعتي باشد، افزايش نرخ ارز حقیقي، از يک طرف

منجر به  ،کاالهاي صنعتي داخلي نسبت به کاالهاي خارجي شده و از طرف ديگر

تايج شود. ناي و سرمايه در جهت ارتقاع ظرفیت تولید ميالهاي واسطهگرانتر شدن کا

ي و ابیانگر نقش وابستگي بخش صنعت کشور به کاالهاي واسطه ،حاضر يمقاله

افزايش نرخ ارز حقیقي تنها  ،در چنین شرايط کهطوريبه ؛وارداتي دارد يسرمايه

 کند، بر اين اساسر عمل ميمانعي در جهت افزايش صادرات غیر نفتي کشو عنوانبه

تنها عاملي منفي در جهت افزايش صادرات  ،افزايش مداوم در نرخ ارز رسمي کشور

بیانگر نقش مثبت درجه باز  ،حاضر پژوهشمحصوالت صنعتي کشور است. نتايج 

هر چه ساختار  کهطوريبه ؛بودن اقتصاد بر روي صادارت غیر نفتي کشور است
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ذاري ، اثر گکندميسمت تويد کاالهاي صنعتي حرکت بیشتر به  ،تولیدي کشور

تواند يمتغیر فوق م ،يابد، بر اين اساسمثبت آن بر روي صادارت غیر نفتي افزايش مي

به عنوان متغیر سیاستي در جهت افزايش صادارت محصوالت صنعتي کشور مورد 

 استبت ز مثبررسي قرار گیرد. اثرات صادارت غیر نفتي بر روي صادارت غیر نفتي نی

اثرات مثبت فوق بسیار کمتر  1308تا  1369تعديل ساختاري  يو تنها در دوره

ذاري اثرگ يبیانگر نقش فضاهاي حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه ،است، نتايج فوق

 متغیرهاي مدل بر روي يکديگر دارد. 

فوق لزوم استفاده از متغیرهاي غیر خطي با پارامترهاي متغیر  ينتايج مطالعه

ارتباط متغیرهاي کالن اقتصادي کشور نشان  يدر طول زمان را در بررسي نحوه

اشتباهي خواهد  کامالًمنجر به نتايج  ،هاي خطياستفاده از مدل کهطوريبه ؛دهدمي

تفاده از مدل معرفي شده شود در مطالعات آتي با استوصیه مي ،شد، بر اين اساس

در اين تحقیق، به بررسي اثرگذاري ساير متغیرهاي مؤثر بر صادارت غیرنفتي بر روي 

 صادرات غیرنفتي شود.
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 فهرست منابع 
ــان مونا و محمد دانش  - ــرو و مونا تاس ــرمايه»(. 1394نیا. )پیراني، خس گذاري تأثیر س

بر صادرات غیرنفتي ايران )همراه سازي اقتصادي مستقیم خارجي نرخ ارز حقیق و آزاد

 .92-01(: 111، )اقتصادي تحقیقات فصلنامه. «با آزمون علیت تودا ياماموتو(

بررســـي عوامل مؤثر بر »(. 1393بنیامین ســـاوه. )و میثم امیري و  فرهاد دژپســـند، -

 .89-9(: 11)1 ،اقتصادي علوم. «بر عوامل غیرقیمتي یدصادرات غیرنفتي با تأک

نرخ ارز و »(. 1393میداني. )اکبر ناجيفر و عليرضوي، سیدعبداهلل و مصطفي سلیمي     -

  اهبردر فصلنامه. «تأثیر آن بر صادرات غیرنفتي در ايران. رويکرد خودرگرسیون برداري

 .31(: 2)- اقتصادي،

سفندآبادي. )      ،زادهکوچک - سیدعبدالمجید جاليي ا سما و  نااطمیناني   یرتأث»(. 1398ا
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