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 چکیده 

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی  
 اقتصادى  كالن  هاى سياست  اساسى  مباحث  از  يكى  عنوان به  ارز  نرخ  به اینکه  توجه  با است.    1357- 1396دوره زمانی  

 هر  در  آن،  بر  مؤثر  عوامل  و  تغییرات  به  توجه  مناسب،  تنظیم  است لذا  ضرورى  هر کشوری  اقتصادى  ادبيات  در 
می قابل  موضوعی  تواند می شرایطی   دیگر،    باشد. توجه  سوی  اقتصاد  از  از  رهایی  و  غیرنفتی  صادرات  گسترش 

رو بررسی عوامل  گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین های سیاست محصولی یکی از دغدغه تک 
 اقتصاد  وابستگی  کاهش  راستای  در  را  غیرنفتی  صادرات  ی توسعه  امر  این  و   قتصادی ضرورت دارد مؤثر بر این مهم ا 

برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر  .  است  ساخته  ضروری  نفتی،  درآمدهای  به  کشور 
(  STR( و رگرسیون انتقال مالیم ) MSسوئیچینگ ) - مارکف های غیرخطی  صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش 

( نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول  MSسوئیچینگ ) - باره مدل مارکف نتایج تغییر رژیم یک   شود. استفاده می 
برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از    8/ 6حدود  

اما در مدل رگرسیون    است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛   آن 
که در رژیم اول متغیر نرخ ارز  نحوی ( ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به STRانتقال مالیم ) 
ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد.   نفتی و در رژیم دوم نرخ معنی بر صادرات غیر اثر منفی و بی 
توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی  درمجموع می 

سوئیچینگ( باشد  - باره )مارکف که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک نحوی سرعت انتقال رژیم دارد به به 
تغییر می شدت   با شتاب زیادی  بر صادرات غیرنفتی را  ارز  نرخ  آهستگی  اثر  به  انتقال  این سرعت  اگر  اما  دهد 

تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این  )رگرسیون انتقال مالیم( انجام شود می 
 اثر را به کل تغییر دهد. 
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 مقدمه   -1
تواند به کاهش اثر درآمدهای نفتی  در کشورهای متکی به نفت، صادرات کاالهای دیگر می

در سبد تجاری کشور کمک شایانی نماید. عوامل متعددی بر صادرات غیرنفتی تأثیر دارد  
عنوان قیمت یك واحد پول خارجی برحسب  ها است. نرخ ارز به  متغیر نرخ ارز یکی از آنکه  

واحدهای پول داخلی، تأثیری مهم بر متغیرهای کالن اقتصادی؛ همچون تولید، صادرات،  
پرداخت و  تراز  داخلی  کاالهای  نسبی  قیمت  بر  گذاشتن  تأثیر  با  نرخ  این  دارد.  غیره  و  ها 
های دیگر اقتصادی کشور نیز تأثیر بگذارد. بر این اساس، نرخ  ر بخشتواند بوارداتی، می

 Takbiri)های این متغیر یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی استارز و تکانه
& Kord madanlo, 2017) .  

کننده صادرات غیرنفتی، در  عنوان یکی از عوامل تعیینکنترل تغییرات نرخ ارز، به
تلقی  جهت   کشور  اقتصادی  توسعه  و  رشد  مسیر  در  مهم  گامی  غیرنفتی  صادرات  رونق 

شده، آشفتگی و نوسان در رفتار نرخ  گردد. از طرفی، بر پایۀ بسیاری از مطالعات انجاممی
ارز تأثیر منفی بر دیگر بخش رو، تحلیل  های اقتصادی ازجمله صادرات دارد. ازاینواقعی 

برر  و  ارز  واقعی  نرخ  تعیینرفتار  عوامل  بهسی  شاخص  این  تعدیل  برای  آن  منظور  کننده 
توجهی  المللی کشور و درنتیجه رونق صادرات، همواره بخش قابل  افزایش درجۀ رقابت بین

 .  (Taheri fard, 2020) ستاز مطالعات اقتصادی را به خود اختصاص داده ا 
را متأثر ساخته و تجارت  تواند قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی تغییرات نرخ ارز می

طور    کشور را با نوسان روبرو سازد. ممکن است برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان به
فعالیت از  دست  و  کلی  صادرکنندگان  از  دسته  آن  یا  و  بردارند  خود  تجارت  قابل  های 

ات  ثبواردکنندگان که به فعالیت خود در بازارهای شرکای تجاری و در فضای نامطمئن و بی
 & Nunejad)دهند، برای تحمل خطرات آن سود بیشتری را مطالبه کنندنرخ ارز ادامه می

Kashkoli, 2015).   

مطالعات مختلفی درباره اثرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران صورت گرفت  
م  دو اند و  های مختلف نپرداختهرژیم  کدام اول اینکه به بررسی این تأثیر در است اما هیچ

آنکه سرعت تغییر از یک رژیم به رژیم دیگر را در این اثرگذاری مورد کنکاش و تحلیل قرار  
تواند متأثر از تغییر رژیم عوامل مؤثر بر آن  اند. این تغییر رژیم صادرات غیرنفتی مینداده

است  تواند به مرور و در بستر زمان و سیکه تعدیل نرخ ارز میبه ویژه نرخ ارز باشد از آنجایی
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بازار بر پایه مبانی آن رخ دهد یا با دخالت و کنترل دولت و سرانجام )با کاهش قدرت دولت(  

تواند بر سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر تأثیر  باره جهش کند. این هر دو میبه یک
گذارد از این رو سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا نحوه و سرعت تعدیل عوامل مؤثر  

ویژه  ادرات غیرنفتی بر تغییر رژیم این متغیر مؤثر است و تأثیر هرکدام از عوامل به  بر ص
 ها چگونه است؟ نرخ ارز در هرکدام از این رژیم

دهی شده است. در  برای دستیابی به هدف تحقیق، این مطالعه بدین شکل سازمان
بط با موضـوع در  بخش بعـدی، ابتدا ادبیات موضوع و پس از آن مطالعات انجام شده مرت

شناسی تحقیق  داخـل و خـارج کـشور مورد بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم به روش
اقتـصادسنجی گردآوری داده  نتایج و بحث  )مباحث  یافته و در بخش پنجم  ها( اختـصاص 

 .گیری و پیشنهادات ارائه شده استتحقیق آورده شده است. سرانجام در بخـش ششم نتیجه

 ضوع ادبیات مو  -2
نوسانات آن،   شود تغییرات و اخل و خارج یاد میعنوان پل ارتباطی میان اقتصاد د  نرخ ارز به

رو تنظیم بهینه آن همیشه مورد  آثار زیادی را در اقتصاد هر کشور به دنبال خود دارد از این  
 .  (Salmani & Rezazadeh, 2010) گذاران بوده استتوجه اقتصاددانان و سیاست

سو با افزایش قیمت  تواند دو نتیجه در پی داشته باشد. از یک  رخ ارز میافزایش ن
تواند تورم را به دنبال داشته باشد اما باعث ایجاد انگیزه جهت کاهش  کاالهای وارداتی می

تواند  شود. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز میواردات و جایگزینی آن توسط تولیدات داخل می
ی داخلی برای خارجیان شده و موجبات تشویق و افزایش صادرات  باعث ارزان شدن کاالها
 .  (Emami maybodi & Shoreh kandi, 2011) را به دنبال داشته باشد 

مارشال نظریه  اساس  بر  لرنر 1923)  1همچنین  و  که کشش  1944)  2(  در شرایطی   )
ارز می نرخ  افزایش  باشد،  باال  افزایش صادرات و کاهش  تقاضای صادرات و واردات  تواند 

مدت این شرط معموالً  داد در کوتاه  های تجربی نشانواردات را به دنبال داشته باشد اما یافته

 
1 Marshal 
2 Lerner 
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دچار کسری نماید که  تواند تراز تجاری را  مدت میصادق نبوده و افزایش نرخ ارز در کوتاه
 .  (Tavakoli & Sayah, 2010) شودیاد می 3در اقتصاد از آن به "منحنی جی"

تواند باعث کاهش  نشان داد نوسانات ناشی از نرخ ارز می  1973مثال اتیر  عنوانبه
تواند با صدمه زدن بر صادرات، موجب نوسان درآمد  صادرات شود. لذا، ریسک نرخ ارز می

هـاي توسعه اقتصادي در فضايي نامطمئن صـورت  ريـزيدر اين شرايط، برنامـهارزي شود كه  
گذاران اثرات ريسـك نـرخ ارز را ناديـده بگيرند، دخالت  خواهد گرفـت. بنابراين اگر سیاست

 & Rasekhi, Shahrazi)  در بازار براي تحريك صادرات ممكن است به شکست منتهی شود

Abdollahi, 2012)  . 
تواند گفت اثر نرخ ارز بر صادرات و واردات هر کشور متأثر از  ن در مجموع میبنابرای

 تواند متفاوت باشد. شرایط می
با وجود اینکه مطالعات زياد تئوري و تجربي در جهان روي مسئله انتقال نـرخ ارز  

ازلحاظ نظري    1980صـورت گرفتـه اسـت، احتمال نامتقارن بودن اين انتقال از اواسط دهه  
وبالدوین   فوستر  مثال  برای  اقتصـاددانان  از  اندكي  تعداد  توجه  گرفت   1986مورد    قرار 

(Pedram, Shirin bakhsh & Abyaneh, 2012).  
تر از بسیاری مکاتب اقتصاد کالن جدید به اهمیت اطالعات،  بسیار پیش 4کنت آررو 

ادی در نظام بازار اشاره  های شخصی افراد در تصمیمات اقتصنامتقارنی آن و رفتارها و ویژگی
صورت  کرد و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک و نا اطمینانی را ارائه نمود که بعدها به  

های مالی  خصوص در حوزههای دانش اقتصاد بهگسترده و وسیع، تقریباً در تمامی عرصه
 .  (Jafari samimi, Azami & Azizian, 2015) موضوعیت و کاربرد پیدا کرد

نـرخ ارز و ارتبـاطش   PT 5تر ازگرفتن مسئله نامتقارنی ، منجر بـه درك دقیق  در نظر
رقابت میبـا  بهپذیری  میعنوان    شود.  نشان  خطي  نتايج  كه  وضعيتي  در  كـه  مثال  دهد 

بهقیمت ارز  نرخ  تغييرات  بـه  نشان میهای صـادرات  واكنش  به  شدت  طور متوسـط  دهد، 
ری در  پذیکند و داللت بر اين دارد كه رقابتتفسـير ضـرايب بـا جهـت تغييـرات، تغييـر می

 
3 J Curve 
4 Kenneth Arrow 
5 Pass_ Through:  

شود كشور مقصد منعكس مي هاي جاري كاالهاي قابل تجارت كند كه تغييرات نرخ ارز بر قيمتاي اشاره مي درجه   
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رو ضروري است  تر است. از این  افزایش ارزش پـول نسـبت بـه كـاهش ارزش پـول قویطول

های كالن اقتصادي بـه دو مقولـه نامتقارن و غيرخطي  گذاران در طراحي سیاستكه سیاست
 ,Pedram)های صادراتي به نوسانات نرخ ارز توجه الزم را داشته باشندبودن واكنش قیمت

Shirin bakhsh & Abyaneh, 2012).  
مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه صورت گرفته که برخی از این مطالعات اثر  

دهد که در ادامه  اثر بودن آن را بر صادرات نشان میمثبت نرخ ارز، برخی اثر منفی و یا بی
 ها اشاره خواهد شد. و بخش پیشینه پژوهش به برخی از آن

 پیشینه پژوهش  -3

 مطالعات داخلی  -1-3
ی خود به بررسی نوسانات نرخ ارز بر صادرات و  (، در مطالعه1398کهنسال و محمودی )

آنارزش   پرداختند.  ایران  غذایی  صنایع  بهافزوده  خود ها  الگوی  مدل  از  تخمین  منظور 
استفاده نمودند. نتایج تحقیق نشان    1350-1393رگرسیون برداری ساختاری برای دوره زمانی  

کوتاهداد   آثار  همکه  بهمدت  تورم  نرخ  و  مبادله  رابطه  متغیرهای  و    زمان  منفی  صورت 
ارزش به  متغیرهای  ارز  نرخ  نوسانات  و  در  افزوده  غذایی  با صادرات صنایع  مثبت  صورت 

در   متغیرها  تمامی  که  داد  نشان  متغیرها  بین  بلندمدت  نتایج  طرفی  از  هستند.  ارتباط 
 . (Mahmoudi & Kohansal,2020)  رات صنایع غذایی دارندبلندمدت روابط مثبتی با صاد
( برادران  و  مطالعه1397علیقلی  در  بررسی  (،  به  غیرنفتی  ای  صادرات  الگوپذيری 

ها از آزمون علیت گرنجری و  پرداختند. آن  1370-1391کشور از نوسانات نرخ ارز طی دوره  
د. نتایج نشان داد که متغیر  برای آزمون استفاده نمودن  (VAR)مدل خود رگرسیون برداری  

دارند غیرنفتی  بر صادرات  معناداری  اثرات معکوس و  ارز  تولید    .نرخ  همچنین متغیرهای 
ناخالص داخلی، درجه آزادی اقتصادی و تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی بر صادرات  

  .(Aligholi & Baradaran,2019) غیرنفتی مثبت و معنادار است
ای با عنوان تأثیر تغییرات نرخ  (، به بررسی مقاله1396زاده )یزدی و رجبخوشنویس

استفاده   ARDLاند. در این پژوهش، از الگوی پرداخته ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران
مدت و بلندمدت تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران،  شود تا اثرات کوتاهمی

دهد که تغییرات  آمده نشان میدستشود. نتیجه بهبررسی می  1362-1392  طی دوره زمانی
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مدت، تأثير مثبتی بر صادرات  درصد در بلندمدت و كوتاه  5نرخ ارز واقعي، در سطح خطای 
 . (khoshnevis Yazdi & Rajabzadeh,2017) ت غیرنفتی داشته اس 

تأثیر نا اطمینانی نرخ ارز    ای با عنوان بررسی(، درمقاله1396تکبیری و کرد مدانلو )
واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران به بررسی یکی از عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی که  

پرداخته است  واقعی  ارز  نرخ  از  حاصل  اطمینانی  نا  مدلتأثیر  از  و  و    ARCHهای،  شده 
GARCH  داده است.  شده  گرفته  بهبهره  تحقیق  زمانیهای  بازه  در  و  ساالنه    صورت 

اند. به این نتیجه رسیده است که تأثیر مثبت نرخ  شدهآوری  جمع  1391الی    1370هایسال
دار  وجود  ایران  در  غیرنفتی  صادرات  بر  ارز  نرخ  نااطمینانی  منفی  و   & Takbiri)د  ارز 

Kordmadanloo,2017) . 
ران  ای با عنوان تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ای(، مقاله1395سبزنژاد و عابدی )

، یوهانسون  ARCHبه کشور عمده طرف تجاری مطالعه موردی چین ارائه دادند. از روش  
اند. بر  استفاده کرده  1358- 1394جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری طی دوره زمانی  

طبق نتایج حاصله، اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران به کشور چین منفی است. همین  
اخالص داخلی و لگاریتم نرخ ارز حقیقی ایران بر صادرات به چین مثبت  تأثیر لگاریتم تولید ن

 . (Sabznejad & Abedi, 2016)و معنادار بوده است.

 مطالعات خارجی  -2-3
ای به تحلیل تأثیر استهالک )تنزل( نرخ ارز بر عملکرد  (، در مطالعه2020نیکه، ازه و آتما )

دوره   برای  نیجریه  در  آن  1981-2018صادرات  خودکار  پرداختند.  توزیع  تأخیر  مدل  از  ها 
مدت  نمودند. نتایج نشان داد که نرخ ارز به ترتیب در کوتاه  رگرسیون در تحلیل خود استفاده
داری بر عملکرد صادرات نفت و عملکرد کل صادرات دارد.  و بلندمدت تأثیر مثبت و معنی

در ناچیزی  و  مثبت  تأثیر  ارز  نرخ  که  داد  نشان  در    همچنین  غیرنفتی  صادرات  عملکرد 
مدت، نرخ ارز تأثیر منفی و ناچیزی بر عملکرد صادرات  که در طوالنیمدت دارد. درحالیکوتاه

 (.   Nweke, Eze & Atuma,2020غیرنفتی داشته است )
تأثیر نرخ ارز بر صادرات  ای   (، در مطالعه2019الفیرا و سیالنگیت )  تارگان، کایندلر، 

ف تعیین تأثیر نرخ ارز روپیه در برابر ارزش صادرات بنزین نفت و صادرات  با هدرا    اندونزی
بررسی نمودند. نتیجه این تحقیق حاکی از    2010-2017گاز غیرنفتی در اندونزی برای دوره  

آن است که نرخ ارز به میزان قابل توجهی بر ارزش صادرات بنزین نفت و گاز غیرنفتی در 
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تأثیر می اگر اندونزی  ارزش صادرات    گذارد.  باال رود،  روپیه  ارز  کاهش    3.52نرخ  درصد 

 . (Tarigan, Kindler, Elfira & Silangit,2019)د یابمی
(، به بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات: کاربردی برای 2015پاندا و مهانتی )

ند که از روش  پرداز می  12-2011تا    71-1970های سری زمانی برای دوره  با استفاده از داده هند
اند. حجم صادرات هند از لحاظ نوسانات نرخ ارز واقعی منفی است.  یوهانسون استفاده کرده
دهد که اعتدال در نوسانات نرخ ارز ممکن است باعث افزایش حجم  نتایج تجربی نشان می
 . (Panda & Mohanty,2015) صادرات در هند شود

 1986-2008ارز و صادرات غیرنفتی در نیجریه:  (، نوسانات نرخ  2014اکینلو و ادیجمو )
مدت نوسان نرخ  دهد که تأثیر کوتاهبررسی کردند. نتایج نشان می ECM با استفاده از مدل

قابل   کاهش  است.  ناچیز  آماری  ازلحاظ  میارز  ارز  نرخ  افزایش  مالحظه  به  منجر  تواند 
ت  تنها در بلندمدت مؤثر اس  صادرات غیرنفتی در نیجریه شود. در واقع، نوسانات نرخ ارز

(Akinlo & Adejumo,2014) . 
ای تحت عنوان تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات  (، مقاله2011التیناس و همکاران )

مدت بین صادرات ترکیه، نوسانات نرخ ارز،  که روابط بلندمدت و کوتاه  1993-2009ترکیه:  
استفاده شده    ECMین راستا از روش  کند که در ا درآمد خارجی و قیمت نسبی را بررسی می

د  دهد نوسانات نرخ ارز اسمی تأثیر مثبتی بر روی صادرات ترکیه دار است. نتایج نشان می
(Altintaş, Cetin & Öz,2011). 

 ها گردآوری داده  روش تحقیق و  -4
اقتصاد   و سياست حوزه  در درپی پی تغييرات  با  كشورها از امروزه با توجه به اینکه بسیاري

هستند،  و خطي  هايمدل  با اقتصادي كالن متغيرهاي سازیمدل رودمي انتظار مواجه 
 مزيت داراي  دارزمان پارامترهاي و  غيرخطي  هايمدل نباشد، لذا  مناسب  ثابت  پارامترهاي

 .  (Barkchian, Bayat & Karami, 2014) باشندمی نسبي
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هاي  مدل ،6( TARاي )هاي خود رگرسیون آستانهمدلتوان به  هاي غیرخطي ميازجمله مدل
و همچنین    8( MSسوئیچینگ )-های مارکفو مدل  7( STARاي ماليم ) خود رگرسیون آستانه

  .)(Ebrahimi, Babaei Agh Ismaili & Kafili,2016د اشاره کر  9(ANNشبکه مصنوعی )
هاي غيرخطي از لحاظ سرعت تغيير از يـك وضـعيت بـه وضعيت ديگر به دو گروه عمده  مدل

هاي غيرخطي، تغيير از يك وضعيت به وضعيت ديگر  شوند. در برخـي ازاين مدلتقسيم مي
(،  ANN  و شبكه مصـنوعي   STARهـاي  گيـرد )ماننـد مـدلصورت ماليم و آهسته انجـام مـيبه  

گيرد كه مدل ماركف  سرعت انجام ميهاي غيرخطي اين انتقال به  از ايـن مدلدر برخـي ديگـر  
 .  (Enders, 2004) باشـدها ميسوئيچينگ از اين مدل -

انتقال رژیم در  همان اثرگذاری  طور که گفته شد هدف این مطالعه بررسی سرعت 
سرعت انتقال رژیم    نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی است بنابراین برای به دست آوردن

استانه رگرسیون  خود  الگوهای  مارکف  (STR)ای  از  مدل  استفاده     (MS)سوئیچینگ-و 
( برای تخمین مدل  Oxmetrics7افزار آکس متریکس )ها، از نرمبرای تخمین مدل  شود.می

 شود. ( برای مدل استار استفاده میJ-Multiافزار جی مالتی )سوئیچینگ و از نرم- مارک

 STAR  خودرگرسیو با انتقال مالیمالگوی   -1-4

( انتقال مالیم  با  )STARالگوی خودرگرسیو  ارائه شده  1988( توسط لوککونن و همکاران   ،)
 صورت: تواند بهپذیر میاست. یک مدل پویای غیرخطی در حالت کلی با جزء اخالل جمع

(1)  y
t
=f(zt; θ)+εt 

'zt=(wبیان شود که  
t.x't)'    برداری است از متغیرهای توضیحیwt=(1.y

t-1
. ….y

t-P
)' 

 جزء اخالل مدل است.    εt≈iid(0.σ2)  و  'xt=(x1t. ….xKt)و بردار متغیرهای مستقل  

 صورت زیر تعریف نمود: را به STRتوان مدل در حالت کلی می

 
6 Threshold Autoregressive Model 
7 Smooth Threshold Autoregressive Model 
8 Markov Switching 
9 Artificial Neural Network 
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(2)  y
t
=φ'Zt+θ'Zt(γt

 c.st)+εt

={φ+θG(γ.c.st}Zt+εt=1. ….T
 

دست    Ztکه   به  بردارهای    'θ=(θ.θ0.θ1.….θm) و  φ=(φ.φ0.φ1. ….φm)  و   آوردهرا 
 باشند. می  εt≈iid(0.σ2)پارامترهای  

تابع انتقال در  : است.  ′c=(c1. ….cK)پارامتر شیب و :  G(γ(c.st)  :γدر تابع انتقال  
 یک مدل لجستیک به این صورت متداول است: 

(3)  
G(γ(c,st)=(1+exp{-γ ∏ (st-ck)

K

K=1

})

-1

,γ>0 

 بیشترین شود،می حاصلSTR (LSTR  ) لجستیک مدل  (3)و    (2)معادله   تلفیق از
  φ+θG(γ.c.st)است پارامترهای   k=1است. زمانی که    k ،k=1،k=2برای  های ممکنحالت

 کند. میتغییر  φ+θو   φ از مقادیر   ،Stصورت تابعی از صورت یکنواخت بهبه
قابل   دهند. می نشان را انتقال تابع مکان c2 و  c1و   کندمی کنترل را  شیب  γپارامتر 

=G(γ(c.st))باشد، تابع انتقال    γ=0 زمانی که   است ذکر 1
  STRمدل   بنابراین خواهد شد،  2

تبدیل    10SRبه      STRمدل باشد،  ∞→γکهوقتی دیگر سوی از  و  شودمی تبدیل  خطی  مدل به
 (Jafari samimi, elmi & deghan, 2013).شود می

در    LSTAR2و     LSTAR1الگوهای     jmultiافزار  در نرمبرآورد   برای تحقیق این در
است. که    ESTARیک حالت کلی از مدل    LSTAR2شود. مدل  برابر الگوی خطی آزمون می

 .  (Hadian & Ojeemehr, 2013) برخوردارند توضیح برای یکسان ویژگی از دو هر

 
10 Switching Regression 
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 سوئیچینگ -مدل مارکف  -2-4
(، ابتدا روش  1989)  13( و بعد از آن همیلتون 1973)  12( و كوانت و گلدفلـد1972)  11كوانـت 

مارکوف مدل  در  نمودند.  ارائه  را  می- مارکوف  انجام  سرعت  به  انتقال    شودسوئیچینگ 
(Ansarinasab & Mohammadi,2019)  . 

دهد، دیدنی نبوده و بستگی  رخ می t شود رژیمی که در زماندر این مدل فرض می
توان فرض کرد سادگی میهدارد. در یک مدل با دو رژیم، ب  stبه یک فرایند قابل مشاهده  

صورت زیر  توان بهدو رژیمی را می  AR(1)کند. یک مدل  را اختیار می 2 و 1، مقادیر  stکه  
 نشان داد:

(4)  y
t
={

c1+ρ
1
y

t-1
+εt→st=1

c2+ρ
2
y

t-1
+εt→st=2

    

 توان نوشت: طور خالصه میو یا به

(5)  y
t
=cst+ρ

st
y

t-1
+εt 

ویژگی باید  مدل،  تکمیل  فرایند  برای  مارکف  stهای  مدل  در  کرد.  مشخص    -را 
شود. این فرض، بیانگر این  ی اول در نظر گرفته مییک فرایند مارکف از درجه سوئیچینگ، 

بستگی دارد. در زیر با معرفی احتماالت    st-1ی قبل، یعنی  فقط به رژیم دوره  stنکته است که  
 شود:وضعیت دیگر، مدل خود کامل می انتقال از یک وضعیت به

(6)  (
pr(st=1|st-1=1)pr(st=2|st-1=1)

pr(st=1|st-1=2)pr(st=2|st-1=2)
)=(

p
11

p
12

p
21

p
22

) 

 t-1،در زمان   i ی مارکف، از وضعیت ها بیانگر احتمال حرکت زنجیرهPijدر روابط باال  
ها  همچنین، شرط زیر برای آنها باید غیرمنفی بوده و  Pijاست.     tدر زمان   jبه وضعیت
 برقرار باشد: 

 
11 Quandt 
12 Quandt & Goldfeld 
13 Hamilton 
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(7)  P11+P12=1

P21+P22=1
 

مختلف حالت 1جدول  مي MS هاي  نشان  عالئم  از  استفاده  با   & Fallahi)دهدرا 
Rogriguez , 2007) . 

 های روش مارکوف سوئیچینگ انواع مدل .  1جدول 
 2007، یگزمأخذ: فالحی و رودر

Table 1.  Types of method models MS 
source: Fallahi & Rogriguez , 2007 

MSI MSM  
عرض از مبدأ  

 ثابت
عرض از مبدأ  

 متغیر
 میانگین متغیر میانگین ثابت

ARخطی MSI ARخطی MSM-AR واریانس ثابت 𝛼0  ثابت  
MSH-AR MSIH-AR MSH-AR MSMH-AR واریانس 

 متغیر
MSA-AR MSIA-AR MSA-AR MSMA-AR واریانس ثابت 𝛼0 

واریانس   MSAH-AR MSIAH-AR MSAH-AR MSMAH-AR متغیر
 متغیر

 

مدل حالت  چهار  شامل  است،  موردتوجه  بیشتر  اقتصاد  مطالعات  در  مارکوف  آنچه  هاي 
( MSH)16ناهمساني واريانس  (،  MSA)15عرض از مبدأ    ،( MSM)14سوئیچینگ در میانگین  
 ها است. ( و يا ترکیب آنMSA)17و پارامترهاي اتورگرسیو  

 ها گردآوری داده  -3-4
های  شود. دادهدر این بخش به معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش پرداخته می

هستند. متغیرهای    1396تا    1357های آماری از سال  شده در این مطالعه، دادهآوریجمع
 

14 Markov Stwitching Mean 
15 Markov Stwitching Intercept Term 
16 Markov Stwitching Heteroskedasticity 
17 Markov Stwitching Autoregressive Parameters 
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شده است. که  آوریهای بانک مرکزی ایران و بانک شرکای تجاری جمعمورد بررسی از سایت
غیرن  شامل: داخلی  صادرات  ناخالص  تولید  ایران،  داخلی  ناخالص  تولید  ارز،  نرخ  فتی، 

اختصار  متغیرها مورد بررسی در الگوهای مورد نظر به    شود.ها میخارجیان و شاخص قیمت
 شده است:   شرح داده 2جدول در 

 معرفی متغیرها  . 2جدول
  یگز مأخذ: فالحی و رودر

Table 2. Introducing variables 
source: Fallahi & Rogriguez , 2007 

  اختصار متغیر

 Exp صادرات غیرنفتی 

 1393شایستهدائی کریم زاده، امام وردی و 
   1392جالئی وکوچک زاده
 1398علیقلی و برادران 

 1392فر و ناجی میدانی رضوی، سلیمی 
 1389سلمانی و رضازاده  

 Exc نرخ ارز  

 1393دائی کریم زاده، امام وردی و شایسته
 1392جالئی وکوچک زاده
 1398علیقلی و برادران 

 1392فر و ناجی میدانی رضوی، سلیمی 
 1389رضازاده  سلمانی و 

 Gdp تولید ناخالص داخلی ایران 

 1393دائی کریم زاده، امام وردی و شایسته
 1392جالئی وکوچک زاده
 1398علیقلی و برادران 

 1392فر و ناجی میدانی رضوی، سلیمی 
 1389سلمانی و رضازاده  

 Wgdp ان تولید ناخالص داخلی خارجی

 1393دائی کریم زاده، امام وردی و شایسته
 1389انی و رضازاده  سلم

 1386مصیب پهلوانی، دهمرده و حسینی 
 1391هاشمی و اژدری  

 Cpi کننده شاخص قیمت مصرف 

 1392فر و ناجی میدانی رضوی، سلیمی 
 1398علیقلی و برادران 

 1389طاهری فرد 
 1391هاشمی و اژدری
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داخل و خارج از کشور  شده در  انجام   تجربی مطالعات  و  نظری مبانی بر اساس،  عالوه بر این 
دهنده آن یکسان نیست و این  شود که شکل تابع صادرات و متغیرهای توضیح مشاهده می

تقاضای آن   نوع کاالهای مورد بررسی و عرضه و  یا  به کشور مورد مطالعه و  توجه  با  امر 
   متفاوت است.

شکل زیر   ای بررسی تأثیر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر بهمدل پایه
 است: 

(8)  Expit=α+β1Excit+β2Gdpit+β3Wgdpit+β4Cpiit+εit 

اجزای اخالل مدل   εitبردار متغیرهای مستقل،     Xitمتغیر وابسته،     Expitدر معادله باال  
 است. 

 نتایج و بحث  -5

 STRنتایج الگوی  -1-5
 آزمون غیرخطی و انتخاب متغیر انتقال   -2-1-5

برآورد یک مدل یا   STR برای  آزمونتعیین خطی  آماره  بر اساس  بودن مدل   F غیرخطی 
بعد از رد شدن   گیرد. فرضـیه صفر این آزمون تائید غیرخطی بودن مدل است.صورت می

را    9  های روابط فرضیه خطی بودن رابطه بین متغیرها، برای تشخیص نوع مدل باید آزمون
 انجام داد: 

 

(9)  

H3:β3=0 
H2:β2=0|β1=0 
H1:β1=0|β1=β2=0 
H0:β1=β2=β3=0 

نشان داده   F2و   F4  ،F3با   ترتیب به فوق صفر هايفرضیه به مربوط هايآزمون آماره
شود که با آزمون فرضیه  تایید می  ESTRیا    LSTR2، مدل  H03شود. در صورت رد فرضیه  می
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مدل    H02و    H04توان یکی از این دو حالت را انتخاب کرد. در صورت رد فرضیه  صفر می
LSTR1 شودانتخاب می (Mousavi, Haghighat & Salmani bishak, 2014)  . 

 هاي  آزمون آماره بر اساس غیرخطی مدل هايرژیم تعداد متغیر انتقال مناسب و 
F.F1.F2.F3 است.  شدهگردآوری 3جدول  حاصل در شود. که نتایجمی تعیین 

 
 آزمون غیرخطی و انتخاب متغیر انتقال   . 3جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
Table 3.   Nonlinear test and selection of transfer variable 
Source: Research calculations 

 متغیرانتقال F آماره F4 آماره F3 آماره F2 آماره مدل پیشنهادي 
LSTR1 10624/0 11814/0 0071623/0 0024493/0 Exp1 
LSTR1 01654/0 52423/0 00040322/0 00020648/0 Exp2 * 
LSTR1 041272/0 436311/0 096185/0 049064/0 wgdp 
Linear 39593/0 66796/0 24457/0 39349/0 gdp 
LSTR1 071866/0 4308/0 033819/0 0241364/0 exc 
Linear 48072/0 10126/0 37466/0 2123/0 cpi 

 دهد.میترین متغیر انتقال پیشنهادي را نشان *مناسب
*Shows the most suitable transfer variable. 
 

گزارش شده در جدول فرضیه صفر آزمـون مبنـی برخطی   F با توجه به ارزش احتمال آماره
شود. گام بعدي انتخاب متغیر انتقال  شود و فرض غیرخطی بودن تأیید میبودن مدل رد می

 پیشنهادي براي مدل غیرخطی است. براي انتخاب متغیرمناسب از بین متغیرهـاي انتقـال  
اي را مورد آزمون قرارداد، اما اولویت با متغیر انتقالی است  توان هر متغیـر بـالقوهانتقال می

 تري رد شده باشد. طور قويآن به F که فرضیه صفر آزمون
عنوان  به Exp2 به شکل لگاریتمی  نفتیصادرات غیر با توجه به جدول تفاضل متغیر

است. تخمین مدل خـود، شـامل دو     LSTR1متغیـر انتقال انتخاب و مدل پیشنهادي الگوي
شود و برای هر  برآورد می  18اولیه به روش جستجو   cو γ مرحلـه است: در مرحله اول مقادیر

عنوان  ها محاسبه خواهد شد. سپس مقدار حداقل به، مجموع مربعات باقیمانده cو γمقدار  

 
18 Grid Search 
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تخمین زده    19رافسن   –شود. در مرحله دوم مدل به روش نیوتن  ر شروع انتخاب میمقـدا

شود و همچنین مقادیر  شود. نتایج تخمین مدل در دو قسمت خطی و غیرخطی ارائه میمی
نظیر می معیارهایی  داده  نمایش  شوارتز   ، در   شود. آکائیک  مـدل  بـرآورد    4جدول نتایج 

 شده است. تنظیم
 نتایج برآورد به روش الگوی خود رگرسیون با انتقال مالیم . 4جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Table 4. Estimation results by str model 
Source: Research calculations 

 

  cو بـراي مقـدار آستانه  γ ،000/10زده شده بـراي پـارامتر سـرعت انتقال  دیر نهایی تخمین مقا
با   نشان  3821/2603برابر  مقدار  این  آستانهاست.  این  دهنده سطح  تغییر رژیم است،  اي 

 
19 Newton-Raphson Algorithm 

Prob آماره t ضریب انحراف معیار𝜑   قسمت خطی 
5157/0 6611/0 4423/227 36991 /150 CONST 
3773/0 9021/0 3320/0 29949/0 Exp1 
5223/0 6508/0 2561/0 16664/0 Exp2 
8830/0 1490/0 - 0000/0 00001/0- wgdp 
9874/0 0160/0- 0015/0 00002/0 - gdp 
6158/0 5094/0 - 1731/0 08819/0- exc 
1741/0 4068/1 2824/13 65867/18 cpi 

Prob آماره t ضریب  انحراف معیار𝜃 قسمت غیرخطی 
0027/0 4057/3- 8248/3076 71777/10478 - CONST 
0859/0 8024/1- 5688/0 02522/1 - Exp1 
9545/0 0577/0 3804/0 02196/0 Exp2 
0023/0 4655/3 0000/0 00002/0 wgdp 
0080/0 9302/2 0035/0 01017/0 gdp 
1055/0 6914/1 1870/0 31635/0 exc 
2381/0 2143/1 7064/26 42909/32 cpi 
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ها خواهد شد که ممکن است نحوه اثرگـذاري و شـدت  مقدار به نحوی منجر به تفکیک رژیم
 خواهد بود:  (10)صورت رابطه ضرایب در دو رژیم متفاوت باشد. تابع انتقال به

(10)  G(10.0000 ,2603.3821,Exp2)= 

(1+exp{-10.0000 ∏ (Exc-2603.3821)

i

k=1

})

-1

 

و در رژیـم دوم    G=0طور که در بخش سوم )معرفی مدل( اشاره شد، در رژیم اول  همان
G=1  خواهد بود:  (11)است، بنابراین در رژیم اول رابطه به شکل رابطه 

(11)  Exp1=150.36991+0.29949Exp1+0.16664Exp2 

-0.00001 wgdp-0.00002 gdp-0.08819exc+18.68567cpi   

با توجه به ضرایب به دست آمده در رژیم اول اثر تولید  طور که مشاهده میهمان   شود 
و شاخص بهای    منفیناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری و نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی  

خواهد    (12)کاال و خدمات مصرفی اثری مثبت است. همچنین نتایج رژیم دوم مطابق رابطه  
 بود: 

(12)  Exp2=-10478.71777-1.02522 Exp1+0.02196 Exp2 

+0.00002wgdp+0.01017gdp+0.31635 exc+32.42909 cpi 

تجاری  با توجه به ضرایب به دست آمده در رژیم دوم تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای  
 و نرخ ارز و شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اثر مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند. 

توضیحی   متغیرهاي واکنش که دهد می نشان رژیم دو در  متغیرها متفاوت ضرایب 
است. در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی بر صادرات   نسبت به صادرات غیرنفتی متفاوت 

م اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی مثبت است. با این تفاوت که  نفتی دارد و در رژیم دو غیر
توان  در رژیم اول اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی که منفی است این اثر معنادار نیست و می

گذارد.  نتیجه گرفت در رژیم اول نرخ ارز تأثیر معناداری بر صادرات غیرنفتی  بر جای نمی 
وم، اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی کامالً متفاوت شده و  اما با انتقال به رژیم غیرخطی د

 درصد معنادار نیز است.  90این اثر مثبت و تقریباً در سطح اطمینان 
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توان نتیجه گرفت که در الگوی خودرگرسیو با انتقال مالیم،  مجموع می  بنابراین در

و تنها در رژیم دوم تأثیر  نرخ ارز در رژیم اول هیچ تأثیر معناداری بر صادرات غیرنفتی ندارد  
 گذارد. مثبتی بر صادرات غیرنفتی بر جای می

 ارزیابی مدل  -3-1-5
هـاي مربـوط بـه رژیم اول  دوره  1نمودار شود.  هاي گرافیکی آغاز میمرحله ارزیابی مدل با تحلیل

دهد. براي رسـم ایـن نمـودار  نشان می  صادرات غیرنفتیاي  و دوم را با توجه به مقدار آستانه
آمده  دست  به    اي متغیـراز تفاضـل مرتبـه اول متغیـر صادرات غیرنفتی در برابر مقدار آسـتانه

تر از مقدار آستانه بیانگر رژیم اول و مقادیر  از تخمین مدل استفاده شده است. مقادیر پایین
نشـان آسـتانه  مقدار  از  رژیمباالتر  موضوع  در  است.  دوم  رژیم  نحوه  دهنـده  ها 

 توانـد متفـاوت باشـد.  ها مـیگذاريسیاست

 

 اي آن طی دوره موردمطالعه روند نرخ ارز و مقدار آستانه .  1نمودار 
                                مأخذ: محاسبات تحقیق

Figure 1. The exchange rate trend and its threshold value during the study period 
Source: Author’s Computation 

  
هـاي مختلـف جهـت اطمینـان از تصریح  در بخش ارزیابی مدل به بررسـی آزمـونعالوه بر آن  

می پرداخته  مدل  خودهمبسـتگی  مناسب  وجـود  عدم  آزمون  به  مربوط  آزمون  اولین  شود. 
 F وقفه انجـام شـد و ارزش احتمـال آمـاره آزمـون  8است. براي این منظور آزمون با لحاظ  

 آورده شده است.   5جدول در  8تا   1هاي براي وقفه
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 نتایج آزمون عدم وجود خودهمبستگی در مدل  . 5جدول 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Table 5. Non-correlation test results in model 
Source: Research calculations 

p-value df2 df1 F-value lag 
1364/0 19 1 4190/2 1 
1609/0 17 2 0380/2 2 
2322/0 15 3 5954/1 3 
2309/0 13 4 6086/1 4 
4235/0 11 5 782/1 5 
0436/0 9 6 5492/3 6 
1372/0 7 7 3840/2 7 
1294/0 5 8 8823/2 8 

مانند آن به    Sدهد، شکل  تابع انتقال را برحسب متغیر انتقال نشان می  2نمودار همچنین  
متغیرهای توضیحی به میزان    دهددلیل استفاده از تابع لجستیک در الگوست که نشان می

دهد انتقال ن طور که شکل زیر نشان میدهند. همانسبتاً باالیی، متغیر وابسته را توضیح می
خوبی در قالب تابع  گیرد که این شکل بهاز یک رژیم به رژیم دیگر به آهستگی صورت می

 دهد. انتقال، سرعت انتقال را نشان می

 

 انتقال ریتابع انتقال برحسب متغ  . 2نمودار 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Figure 2. Transfer function by transfer variable 
Source: Author’s Computation 
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های مختلف، سرعت تغییر رژیم از  جهت مقایسه اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در رژیم

جایگاه باالیی برخوردار است. پس از بررسی مدل در قالب مدل انتقال رژیم آهسته یعنی  
باره یعنی  الگوی خودرگرسیو با انتقال مالیم، در ادامه مدل در قالب الگوی انتقال رژیم یک 

 سـوئيچينگ برآورد و تحلیل خواهد شد.  -مـدل مـاركف 

 MS نتایج برآورد الگوی  -2-5

توان  هایی همچون معیار آکائیک و معیار شوارتز میدر روش مارکف سوئیچینگ، توسط آماره
که در اینجا  .  (Ansarinasab & Manzari Tavakoli, 2020)  ب نمود مدل بهینه را انتخا

شود. با توجه به برآورد مدل،  مدل بهینه با در نظر گرفتن کمترین مقدار آکائیک انتخاب مي
نمایش   3نمودار ها در  که نتیجه تخمیناست.    MSMAH-AR(3)مدل بهینه به دست آمده  

 داده شده است. 

 

 سوئیچینگ -ی مدل مارکفتعیین حالت بهینه .  3نمودار 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Figure 3. Determining the optimal mode of Markov-switching model 
Source: Author’s Computation 

 
های یک و دو را از یکدیگر تفکیک  های قرارگیری صادرات غیرنفتی در رژیمسال   4نمودار   و6جدول 

توان دریافت که هر سال در کدام رژیم قرارگرفته  طور که مشخص است مینموده و همان  
های قرارگرفته در رژیم اول بیش  ی در سالاست. با توجه به اینکه میانگین صادرات غیرنفت

7.5 8 8.5 9 9.5 10

MSM-AR(1)

MSI-AR(1)

MSH-AR(1)

MSA-AR(2)

MSIA-AR(2)
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MSMA-AR(3)

MSMAH-AR(3)
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توان رژیم اول  های قرار گرفته در رژیم دوم است، میاز میانگین صادرات غیرنفتی در سال
تر  را رژیم با صادرات غیرنفتی باالتر نسبت به رژیم دوم یعنی رژیم با صادرات غیرنفتی پایین

 نام نهاد. 

 

 MSMAH(2)-AR(3)مدل   2و   1 های قرارگیری در رژیم سال    . 6جدول 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Table 6. Years of foundation in the 1st and 2nd model of MSMAH (2)-AR(3) 
Source: Research calculations  

 سال رژیم

 89-83-79-77-72-69 1رژیم

- 93- 92-91-90-88-87-86-85-84-82-81-80-78-76-75-74-73-71-70-68-67-66-65-65 2رژیم
94 -95-96 

 

 

 احتمال واقع شدن دوره مورد بررسی در دو رژیم صادرات غیرنفتی   . 4نمودار 
    مأخذ: محاسبات تحقیق

Figure 4. The most likely study period in two non-oil export regimes 
Source: Author’s Computation 

 
جهت سنجش میزان قدرت مدل در برازش رفتار سری زمانی صادرات غیرنفتی، روند واقعی  

شود  اند. همچنان که دیده میو برازش شده صادرات غیرنفتی در نمودار زیر، مقایسه شده
ازی رفتار این متغیر، خصوصاً در برازش نوسانات مثبت  سسوئیچینگ در مدل- مدل مارکف

 و منفی آن از عملکرد قابل قبولی برخوردار است. 



 

 

صادرات   بر  ارز  نرخ  نامتقارن  اثرگذاری  در  رژیم  انتقال  سرعت  بررسي 

 114 غیرنفتي ایران

 
 

 
 وضعیت جزء اخالل و مقادیر برآوردی و واقعی    . 5نمودار 

        مأخذ: محاسبات تحقیق
Figure 5. Situation of disturbing component and estimates and actual values  

Source: Author’s Computation 
 

پس از انتخاب مدل بهینه و تخمین آن، نتایج مربوط به برآورد اثر نرخ ارز بر صادرات  
باره مارکوف سوئیچینگ توسط مدل  های مختلف در مدل تغییر رژیم یکغیرنفتی در رژیم

MSMAH(2)-AR(3) ، آورده شده است:  7جدول در 

 MSMAH(2)-AR(3)خالصه نتایج تخمین پارامترهاي مدل بهینه    . 7جدول 
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Table 7. Estimating the results of the optimal model MSMAH (2)-AR (3) 
Source: Research calculations  
 

prob t  متغیر ضرایب معیار انحراف آماره 
031/0 37/2 1394/0 330653/0 AR-1 (0) 
000/0 7/13 06578/0 901972/0 AR-1 (1) 
000/0 3/10 - 1216/0 24876/1- AR-2 (0) 
530/0 6740/0- 7061/0 475919/0 - AR-2 (1) 
000/0 1/10 09120/0 922814/0 AR-3 (0) 
050/0 12/2 09000/0 190471/0 AR-3 (1) 
239/0 22/1 1885/0 230608/0 CPI 
013/0 79/2- 2033/0 567235/0 - GDP 
923/0 0977/0- 153/1 112598/0- WGDP 
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727/0 356/0 631/6 35864/2 Constant(0) 
188/0 38/1 141/5 07651/7 Constant(1) 
000/0 0/12 2337/0 80655/2 exc(0) 
000/0 35/5 06088/0 325924/0 exc(1) 

 275/7    2255/25 Sigma(0) 
 6865/0         81800/4 Sigma(1) 

240433/121 log-likelihood 
57752706/8 AIC 
31039501 /9 SC 

Chi^2(2) = 5654/1 [5326/0] Normality Test 
F(1,14) = 20670/0[6563/0 ] ARCH Test 

Chi^2(5) = 6876/3[5352/0 ] Autocorrelation  
Test 

 

های داخلی و تولید ناخالص داخلی  دهد سطح قیمتطور که نتایج جدول فوق نشان میهمان  
بر صادرات غیرنفتی بر جای نگذاشته است. اما تولید  شرکای تجاری کشور تأثیر معناداری  

ناخالص داخلی اثری منفی بر صادرات غیرنفتی داشته است این شاید بدان علت است که  
گیرد( ای از آن از بخش نفت سرچشمه میبا افزایش تولید ناخالص داخلی )که بخش عمده

تواند به  زاینده داشته و این مییافته و با افزایش درآمد واردات رشد فدرآمد کشور افزایش
 های داخلی صدمه زده و صادرات غیرنفتی را با مشکل روبرو سازد.  بنگاه

و    8/2، این مدل تأثیر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در رژیم اول 7جدول اما با توجه به 
  دهد که این تأثیر در هر دو رژیم مثبت و معنادار است. بهرا نشان می  32/0در رژیم دوم  

مراتب بیش از این اثر در رژیم   اول بهدیگر اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در رژیم عبارت 
برابر رژیم دوم است که این تأثیرگذاری    6/8که این اثر در رژیم اول حدود  نحویدوم است به

تر گفته شد رژیم اول، رژیمی با میانگین  ها نیز نسبت داد که پیشتوان به نوع رژیمرا می
تری در تقویت  رز توانسته اثر قویصادرات غیرنفتی باالتر نسبت به رژیم دوم است و نرخ ا

 صادرات غیرنفتی داشته باشد. 
غیرخطی تغییر آهسته رژیم رگرسیون انتقال مالیم  های برآورد دو مدل  درمجموع یافته

(STR و تغییر یک )باره رژیم مدل مارکف -( سوئیچینگMSرا می ):توان چنین خالصه نمود 
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این- دو روش  در هر  تورم، هرچند  اثر  دو روش    درباره  در هر  اما  اثر مثبت است 

دیگر صادرات غیرنفتی و تقاضای خارجیان از کاالهای  عبارتضریب مربوطه معنادار نبوده به
از قیمت نهفته است که چه بسیار  داخلی متأثر  این  های داخلی نیست. علت آن نیز در 

افزایش نرخ  هایی که قیمتدوره به دلیل  اما  یافته  افزایش  ایران  ارز قیمت کاالهای  ها در 
تر نیز شده است زیرا صادرکننده داخلی با افزایش نرخ ارز حاضر  داخلی برای خارجیان ارزان

های  تری از واردکننده خارجی است بنابراین درمجموع قیمتبه دریافت ارزش دالری پایین
 ای بر صادرات غیرنفتی در ایران نداشته است. کنندهداخلی اثر تعیین

باره، منفی بوده  ید جهانی، اثر آن بر صادرات غیرنفتی در تغییر رژیم یکدرباره تول-
به بوده است  دیگر هرگاه تغییر رژیم در  عبارتاما در تغییر رژیم مالیم، مثبت و معنادار 

به غیرنفتی  صادرکنندگان  صادرات  است  گرفته  صورت  زمان  بستر  در  و  تدریجی  صورت 
ی استفاده نموده و صادرات خود را افزایش دهند هرچند  های رونق جهاناند از دورهتوانسته

 که درمجموع این اثر بسیار ضعیف و کوچک به دست آمده است. 
باره منفی  درباره تولید داخلی، اثر در مدل انتقال مالیم مثبت و در مدل انتقال یک-

د و رونق  بر است زیرا از زمانی که تولیبه دست آمده است. اصوالً صادرات یک متغیر زمان
که تولیدکننده به تکمیل ظرفیت تقاضای داخلی و تمایل  شود تا وقتیدر اقتصادی شروع می

الملل  رسد، زمان خواهد برد )این در نیمه اول منحنی جی در مباحث بینبه صادرات می
کامالً مشخص است، هرچند دلیل شروع کننده آن چیز دیگری است اما درمجموع صادرات  

با اینکه  به  برای  رژیم  تغییر  هرگاه  لذا  دارد(.  الزم  زمان  شود  منطبق  جدید  طور  وضعیت 
آهسته، مالیم و در طول زمان شکل گرفته است تقویت تولید داخل توانسته اثر مثبتی بر  

باره بوده اثر  صادرات غیرنفتی داشته و آن را تقویت نماید اما هرگاه این تغییر در تولید، یک
باره در تولید ایران  تی داشته است اما تغییر و انتقال رژیم یکمعکوسی بر صادرات غیرنف

داده است که این  باره جهش داشته، رخ میهایی که درآمدهای نفتی به یکمعموالً در دوره
باره در  اثر تأیید کننده بیماری هلندی در ایران نیز است به این معنی که هرگاه تغییر یک

داده است با تقویت مصنوعی پول ملی، دیگر  نفتی رختولید ایران حاصل از جهش درآمد  
های غیرنفتی را ضعیف و مشخصاً صادرات غیرنفتی را تضعیف نموده است )که ضریب  بخش

منفی تولید در مدل مارکوف سوئیچینگ نشانگر آن است( اما هرگاه تولید در ایران بر اساس  
زمان اتفاق افتاده است، مشخصاً  طور مالیم در بستر  جانبه( و بهتقویت توان داخل )همه
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افزایش صادرات غیرنفتی را نیز به دنبال داشته است )که این در ضریب مثبت تولید در  

 مدل رگرسیون انتقال مالیم کامالً مشهود است(. 
اما در مورد اثرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران در دو روش انتقال مالیم و  -

نتایج اثرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در  پژوهش است،    باره که موضوع اصلی اینیک
 خالصه شده است:   8جدول های مختلف در قالب دو مدل مذکور در رژیم

 

 ( MSسوئیچینگ )-( و الگوی مارکفSTRخالصه نتایج تخمین دو الگوی رگرسیون انتقال مالیم )  . 8جدول 
 تحقیق  محاسبات: مأخذ

Table 8. Summary of estimation results of two modes of smooth transition regression 
(STR) and Markov-switching model (MS) 
Source: Research calculations 

  tضریب و آماره   رژیم اول  رژیم دوم 
 مدل 

 ضریب 08819/0 31635/0
 (STRرگرسیون انتقال مالیم )

 t آماره 61580/0 10550/0
 ضریب 80655/2 32592/0

 ( MSسوئیچینگ )-مارکف
 t آماره 00000/0 00000/0

 

مقایسه نتایج برآورد اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در قالب دو مدل الگوی رگرسیون  
دهد که  میهای مهمی را نشان  ( یافتهMSسوئیچینگ )-( و الگوی مارکفSTRانتقال مالیم )

 گذاران اقتصادی کشور بسیار راهگشا باشد: گیران و سیاستتواند برای تصمیممی
اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی، غیرخطی است و بررسی اثر خطی و یکتای نرخ ارز بر  -

گذاران اقتصادی کشور را به خطای محاسباتی دچار کند.  تواند سیاستصادرات غیرنفتی می
های مختلف رفتار کامالً متفاوتی  صورت غیرخطی و در رژیمداد که نرخ ارز به  زیرا نتایج نشان

بنابراین این یافته حاکی از آن است که برای سیاستاز خود نشان می گذاری ارزی،  دهد 
بسا  درک زمان )قرارگیری در کدام رژیم و فضای اقتصادی( مهم و حائز اهمیت است و چه

 گذار را به دنبال داشته باشد. کس نتایج مورد نظر سیاستتواند عدر نظر نگرفتن آن می
های  دیگر اثر نرخ ارز در رژیمعبارتاثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی نامتقارن است به-

  806/2سوئیچینگ )- ( و در مدل مارکوف316/0و    088/0دوگانه در مدل رگرسیون انتقال مالیم )
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های مختلف  نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در رژیم( نشان از آن دارد که تخلیه اثر  325/0و  

 تواند مهم باشد. نامتقارن است و در نظر گرفتن این مسئله بسیار می
که اگر سرعت انتقال از  نحویسرعت انتقال رژیم از دیگر موارد مهم این رابطه است به-

با شتاب زیادی  باره باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را  رژیمی به رژیم دیگر یک
تواند اثر نرخ ارز بر  دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی انجام شود حتی میتغییر می

 کل تغییر دهد. صادرات نفتی را معکوس ساخته و نحوه این اثر را به
که نرخ ارز در دو رژیم اثری مثبت و معنادار و تنها در یک رژیم  در مجموع از آنجایی-

توان نتیجه گرفت  دهد لذا میمعنی بر صادرات غیرنفتی را نشان میهم بی  اثر منفی و آن
گذارد افزایش نرخ ارز مطابق تئوری، اثر معناداری بر صادرات غیرنفتی در ایران بر جای می

زیرا با افزایش ارزش پول خارجی در مقابل پول داخلی، قدرت خریدار خارجی برای کاالی  
دیگر توان صادرکننده داخلی جهت رقابت در بازار جهانی  عبارت  یابد و به  داخلی افزایش می

تواند افزایش اشتغال  بیشتر شده و صادرات غیرنفتی رونق بیشتری خواهد گرفت و این می
 و توان تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته باشد. 

 گیري نتیجه  -6
 هاي داده از استفاده با غیرنفتی ایراننامتقارن نرخ ارز بر صادرات   تأثیر نحوه تحقیق  این در

برآورد  1357-1396 ساالنه با  انتقال مالیم   الگوهای و  -و مارکف  STR غیرخطی رگرسیون 
 تبیین  منظور گرفت. در الگوی رگرسیون انتقال مالیم، به  قرار مورد بررسی MSوئیچینگ س

رژیمی   دو  نتقال الجیستیک ا تابع  با مالیم  انتقال رگرسیون مدل متغیرها،  بین  غیرخطی رابطه
اساس شد.  انتخاب تحقیق  بهینه الگوي عنوانبه برآورد بر   و  خطی قسمت دو در نتایج 

 این رژیم، دو در شده برآورد شد. ضرایب محاسبه  3/2603برابر ايآستانه مقدار غیرخطی،
 به بستگی و است متفاوت مختلف رژیم دو در متغیرها اثرگذاري که داشت در پی را نتیجه

بر   اول رژیم دراست.  قرارگرفته   رژیمی چه در اقتصاد که دارد این  منفی  تأثیر  ارز  نرخ 
نرخ ارز تأثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی دارد. در مدل   دوم رژیم درصادرات غیرنفتی دارد و  

تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود  ،  MSMAH-AR(3)سوئیچینگ در قالب مدل بهینه  - مارکف
دیگر  عبارت  برابر رژیم دوم است که هر دو اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند. به    6/8

شدت دچار  باره از رژیم اول به رژیم دوم، اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی به  با انتقال یک 
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می غیرنفتی  تغییر  صادرات  بر  ارز  نرخ  اثر  که  است  آن  از  حاکی  نتایج  درمجموع  شود. 
نامتقا تغییر میغیرخطی،  انتقال رژیم دچار  تغییر سرعت  با  اثر  این  و  تمام  رن  با  و  شود 

تواند  دیگر رسیدن نرخ ارز به مقدار واقعی خود، میعبارت    تفاسیر این اثر مثبت است به
المللی شده و موجبات  ها و کاالهای داخلی در سطح بینموجب تقویت قدرت رقابت بنگاه

 افزایش صادرات غیرنفتی شود. 

 شود: های این پژوهش، پیشنهادهای زیر توصیه میدر مجموع و مبتنی بر یافته

 کنترل نوسانات نرخ ارز و کاهش ریسک نوسانان ارزی برای صادرکنندگان   •
 ای برای جبران زیان ناشی از نوسانات ارزیاستفاده از الگوهای بیمه •
به اجرای  گذاران  های ارزی دولت و مقید نمودن سیاستشفاف نمودن سیاست •

 ها  صحیح آن
اما پیشنهاد اساسی این پژوهش انتقال مالیم تغییر از یک رژیم به رژیم دیگر است   •

به ویژه تغییر عواملی که انتقال رژیم صادرات غیرنفتی را به دنبال دارد. مخصوصاً  
های وفور دالرهای نفتی کامالً تحت  تغییر رژیم نرخ ارز که در ایران معموالً در دوره

شود اما با تورم مزمن کشور، ارزش پول ملی کاهش  یار قدرت دولت کنترل میاخت
یابد و نتایج نشان داد اگر این کنترل بیشتر شود، در دوره کاهش درامد نفتی،  می

مدت چندان  باره نرخ ارز، معموالً صادرات غیرنفتی حداقل در کوتاهبا جهش یک
ا تولید و صادرات با شرایط جدید وفق  برد تمند نشده و زمان میاز مواهب آن بهره

طور آهسته و مالیم تغییر نماید، آثار  یابد اما اگر همین جهش و انتقال رژیم به
می توصیه  لذا  دارد  غیرنفتی  صادرات  بر  بیشتری  را  مثبت  ارز  نرخ  دولت  شود 

پایه با  از کنترل  متناسب  و  نماید  کانال واقعی خود هدایت  در  آن،  بنیادی  های 
های خاص اجتناب کند که این تقویت صادرات غیرنفتی را به  آن در دوره  مصنوعی 

 دنبال خواهد داشت. 

 

 

 



 

 

صادرات   بر  ارز  نرخ  نامتقارن  اثرگذاری  در  رژیم  انتقال  سرعت  بررسي 

 120 غیرنفتي ایران

 
Acknowledgments: may be madeto individuals or institutions that have 
made an important contribution. 
Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest. 
Funding: The author(s) received no financial support for the research, 
authorship, and publication of this article. 

Reference 

Akinlo, A. E., & Adejumo, V. A. (2014). Exchange rate volatility and non-

oil exports in Nigeria: 1986-2008. International Business and 

Management, 9(2), 70-79 . 

Altintaş, H., Cetin, R., & Öz, B. (2011). The impact of exchange rate volatility 

on Turkish exports: 1993-2009. South East European Journal of 

Economics and Business, 6(2), 71-81. 

Aligholi, M., & Baradaran, A., (2019) The Patterns of Non-Oil Exports of the 

Country Affected by Exchange Rate Fluctuation.  Journal of Business 

Administration Research. 11 (21), 91-113. Available at: 

http://bar.yazd.ac.ir/m/article_1551.html?lang=en  [In Persian]. 

Ansarinasab, M., Manzari Tavakoli, Z. (2020). Modeling Gasoline 

Consumption Behaviors in Iran Based on Long Memory and Regime 

Change. Quarterly Energy Economics Review, 16(64), 125-149. 

Available at: 

https://iiesj.ir/browse.php?a_id=1145&sid=1&slc_lang=en [In 

Persian]. 

Ansarinasab, M., Mohammadi, Z. (2019). Investigation of Nonlinear 

Exchange Rate Behavior in Iran: Evidence from Markov Switching 

Model. Comparative Economics, 6(1), 21-40. Available at: 

https://economics.ihcs.ac.ir/mobile/article_4916.html?lang=en  [In 

Persian]. 

Barakchian, S., M., Bayat, S., &  Karami, H. (2014), Structural Breaks and 

Modeling Behavior of Inflation-Comparison between Nonlinear and 

Time Varying Models, The Journal of Economics Studies and 

http://bar.yazd.ac.ir/m/article_1551.html?lang=en
https://iiesj.ir/browse.php?a_id=1145&sid=1&slc_lang=en
https://economics.ihcs.ac.ir/mobile/article_4916.html?lang=en


 

 پریسا پاس ، انصاری نسب مسلم 121
 (  4)18  1400ستان زم های اقتصادی سابق()بررسيی اقتصاد مقداری فصلنامه

 
 

Policies, 2(1),51-74. Available at: 

http://economic.mofidu.ac.ir/article_25913.html  [In Persian]. 

Daee Karimzadeh, S., Imam Verdi, Gh., & Shayesteh, A. (2014). 

Investigating the Impact of Real Exchange Rate on Exports. The 

Journal of   financial Economics, 8(29), 151-174. Available at:  

http://ecj.iauctb.ac.ir/article_515680.html  [In Persian]. 

Ebrahimi, M., Babaei Agh Ismaili, M., & Kafili, V. (2016). Investigate price 

regimes of two prime index in the world oil market(Brent and WTI) 

before and after the financial crisis: Evidence from the Markov 

regime switching model. Quarterly Journal of Quantitative 

Economics  , 13(3), 57-83. Available at: 

https://jqe.scu.ac.ir/article_12537.html  [In Persian]. 

Emami Meybodi, A., & Shooreh Kennedy, A., A. (2011).  The Impact of 

Exchange Rate Changes on Export Prices of South and Southeast 

Asian Countries, Journal of Applied Economics, 2(6), 93-112. 

Available at: https://jae.srbiau.ac.ir/article_3851.html [In Persian]. 

Enders, W. (2004). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & 

Economic Statistics, American Statistical Association, (20), 163-182 . 

Fallahi, F., & Rogriguez, G. (2007). Using Markov-switching models to 

identify the link between unemployment and criminality.  

Hadian, E., Ojeemehr, S. (2014). Investigating the Behavior of Foreign 

Exchange Market Pressure Index in Iran: Using a Smooth Transition 

Autoregressive Model (STAR), Journal of Applied Economics 

Studies, 3 (10), 247-266. Available at: 

https://aes.basu.ac.ir/article_830.html  [In Persian]. 

Jafari Samimi, A., Azami, K., & Azizian, J. (2015). The effect of 

macroeconomics variables uncertainty on import of selected 

developing countries. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 

12(3), 27-49. Available at: https://jqe.scu.ac.ir/article_11892.html   

[In Persian]. 

Jafari Samimi, A., Elmi, S., Dehghan, S.(2013),  The Study of Iran’s Monthly 

Inflation Rate Dynamics Using STAR Models., Quarterly Journal of 

http://economic.mofidu.ac.ir/article_25913.html
http://ecj.iauctb.ac.ir/article_515680.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_12537.html
https://jae.srbiau.ac.ir/article_3851.html
https://aes.basu.ac.ir/article_830.html
https://jqe.scu.ac.ir/article_11892.html


 

 

صادرات   بر  ارز  نرخ  نامتقارن  اثرگذاری  در  رژیم  انتقال  سرعت  بررسي 

 122 غیرنفتي ایران

 
Fiscal and Economic Policies, 1(3) ,5-22. Available 

at:  http://qjfep.ir/article-1-102-fa.html [In Persian]. 

Kazerooni, A.R., Mozaffari, Z., Karimi Kandoleh, M., & Amini, M. (2016). 

The Effectof The Real Effective Exchange Rate Misalignment on 

Iranian Non-Oil Exports: The BEER approach. The Journal of 

Financial Knowledge of Securities Analysis, 9(23), 95-113. Available 

at: https://jfksa.srbiau.ac.ir/article_9736.html?lang=en   [In Persian]. 

khoshnevis Yazdi, S., & Rajabzadeh, R. (2017). The Impact of Real Exchange 

Rate Changes on Non-oil Exports of Iran. Journal of Economics  and 

Business Research, 8(14), 43-59. Available at: 

http://jebr.azad.ac.ir/article_533008.html?lang=en  [In Persian]. 

Kouchakzadeh, A., &  Jalaei, S., A. (2013). Effect of exchange rate 

uncertainty on non-oil exports in Iran, Journal of Agricultural 

Economics Research, 5(3), 121-135. Available at:  

http://jae.miau.ac.ir/article_334.html?lang=en  [In Persian]. 

Mahdiloo, A., Sadeghi, H., & Assari Arani, A. (2015). Estimation of Non-

Linearity Effect of Rent-Seeking Opportunities on Economic Growth 

in Iran: Using Markov-Switching Model. Journal of Economic 

Growth and Development Research, 5(18), 11-30. Available at:  

https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_1498.html?lang=en   [In 

Persian]. 

Mahmoudi, M., & Kohansal, M. R., (2020). The Investigation Of Effects Of 

Exchange Rate Volatility On Export And Value Added Of Iranian 

Food Industries (Application Of Structural Vector Auto-Regression 

Model). The Journal of MAJLIS & RAHBORD. 27(101), 59-94. 

Available at:  

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=738175 [In 

Persian]. 

Mousavi, S. S., Haghighat, J., & Salmani bishak, M., R. (2014), The Impact 

of Human Capital on Economic Growth in Iran: A Nonlinear 

Approach, Iranian Journal of Economic Research,20(63), 121-144. 

Available at: https://ijer.atu.ac.ir/article_4096.html?lang=en   [In 

Persian]. 

http://qjfep.ir/article-1-102-fa.html
https://jfksa.srbiau.ac.ir/article_9736.html?lang=en
http://jebr.azad.ac.ir/article_533008.html?lang=en
http://jae.miau.ac.ir/article_334.html?lang=en
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_1498.html?lang=en
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=17890
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=738175
https://ijer.atu.ac.ir/article_4096.html?lang=en


 

 پریسا پاس ، انصاری نسب مسلم 123
 (  4)18  1400ستان زم های اقتصادی سابق()بررسيی اقتصاد مقداری فصلنامه

 
 
Nunejad, M., & Parvizi Kashkouli, F. (2015). The Effect of Exchange Rate 

Volatility on the None-Oil Exports of Iran to Major Trade Partners. 

The Journal of Macro and Strategic Policies, 3(12), 99-122. 

Available at: http://www.jmsp.ir/article_13604.html  [In Persian]. 

Nweke, A. M., Eze, O. M., & Atuma, E. Analysis of the Effect of Exchange 

Rate Depreciation on Export Performance in Nigeria. 

Panda, S., & Mohanty, R. K. (2015). Effects of exchange rate volatility on 

exports: Evidence from India. Economics Bulletin, 35(1), 305-312 . 

Pedram, M., shirinbakhsh masulle, Sh., A., & Rezaei Abyaneh, B.(2012) 

Investigating the asymmetric effects of exchange rate fluctuations on 

the prices of exported goods, Quarterly Journal of Economic 

Modeling Research, 3 (9), 143-166. Available at: 

http://jemr.khu.ac.ir/article-1-397-fa.html   [In Persian]. 

Rasekhi, S., Shahrazi, M., and Abdollahi, M., R. (2012). Asymmetric Effect 

of Exchange Rate and its Volatility on Iran’s Non Oil Export, 

Economic growth and development research,   2 (7), 81-90. Available 

at: https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_126.html  [In Persian]. 

Razavi, S., a., Salimifar, M., & Naji Maidani, A,. A. (2013). Exchange Rate 

and Its Impact on Non-Oil Exports in Iran, Quarterly Journal of 

Economic Strategy , 3(8). Available at: 

https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1042650.html  [In Persian]. 

Sabznejad, A., & Abedi, H. (2016). The Impact of Exchange Rate 

Fluctuations on Iran's Exports to the Major Country of the Business 

Party Case Study: China. Comprehensive Conference on 

Management and Accounting Sciences, Tehran, Secretariat of the 

Comprehensive Conference on Management and Accounting 

Sciences. Available at: https://civilica.com/doc/606070/   [In Persian]. 

Salmani, B., & Rezazadeh, A. (2010). The Effect of Real Exchange Rate 

Volatility on Non-Oil Export in Iran, The Journal of Economic 

Studies and Policies, 7 (1), 37-38. Available at:  

http://economic.mofidu.ac.ir/article_26187.html?lang=en   [In 

Persian]. 

http://www.jmsp.ir/article_13604.html
http://jemr.khu.ac.ir/article-1-397-fa.html
https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_126.html
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1042650.html
https://civilica.com/doc/606070/
http://economic.mofidu.ac.ir/article_26187.html?lang=en


 

 

صادرات   بر  ارز  نرخ  نامتقارن  اثرگذاری  در  رژیم  انتقال  سرعت  بررسي 

 124 غیرنفتي ایران

 
Taheri Fard, E. (2004). The role of exchange rates in the development of non-

oil exports in the Iranian economy. Journal of Planning and 

Budgeting. (89), 47-79. Available at: 

http://jpbud.ir/browse.php?a_id=210&sid=1&slc_lang=fa&ppup=   

[In Persian]. 

Tahmasebi, B., Jafari Samimi, A., & Farjadi, Gh. A. (2013). Investigation of 

the effect of non-oil exports on real exchange rates in Iran. Journal 

of financial Economics, 8(26), 53-76. Available at: 

http://ecj.iauctb.ac.ir/article_512784.html  [In Persian]. 

Takbiri, O., & Kordmadanloo, M. (2017). Investigating the Uncertain Impact 

of Real Currency Rate on Non-Oil Exports in Iran. Journal of 

Management Studies and Accounting, 3(1), 218-227. Available at: 

https://civilica.com/doc/705489/  [In Persian]. 

Tarigan, Y., Kindler, M., Elfira, E., & Silangit, Z. A. T. (2019). The Influence 

of Exchange Rate on Indonesian Export Value. In 1st International 

Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 

2019). Atlantis Press. 

Tavakoli, A., & Sayyah, M. (2010). The Impact Of Exchange Rate 

Fluctuations On Economic Activities In Iran. Journal of   Money and 

Economics, 2(4), 59-77. Available at: 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147611   [In 

Persian]. 

 

http://jpbud.ir/browse.php?a_id=210&sid=1&slc_lang=fa&ppup=
http://ecj.iauctb.ac.ir/article_512784.html
https://civilica.com/doc/705489/
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147611

