
 

 

 

 

 ندستباف ایرا نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات فرش بررسی تأثیر              

 

 

 چكیده 
 اقتصاد با یمل اقتصاد دهندهارتباط عنوان هب ايران اقتصاد در غیرنفتی صادرات با آن نوسانات و زار یواقع نرخ طرتباا یبررس 

فرش صادرات كاهش يا افزايش با یغیرنفت صادرات راخی دهه چند طی ی،كل طوره ب .تاس برخوردار ايويژه اهمیت از جهانی

در اين میان، بررسی اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات بیشتر قابل توجه . است همودن هتجرب را شديديي هاننوسا دستباف

 محاسبه ( MASDمعیار میانگین متحرک نرخ ارز )استفاده از معیار انحراف با شاخص نوسانات نرخ ارز ابتدا منظور بدين است.

 ،0931-0931 دوره طی مدت و بلندمدتكوتاهايران در  دستباففرش صادرات ارزش ارز و نوسانات آن بر نرخ اثر سپس، گرديد.

هاي تحلیل همجمعی است، مورد بررسی قرار ( كه يکی از روشARDLهاي توزيع شده )از روش خودبازگشتی با وقفه استفاده با

مدت و بلندمدت نسبت به ساير متغیرهاي مدل،  ز و نوسانات آن در كوتاهارنتايج بدست آمده داللت بر اين دارد كه، نرخ گرفت. 

 نشان مدل متغیرهاي ساير بررسی همچنین،دستباف داشته است. صادرات فرشارزش بر به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بیشتري 

-صادرات فرشارزش  بر مثبت تأثیر سازي نرخ ارزتولید ناخالص داخلی، قیمت صادراتی فرش و متغیر سیاست يکسان كه داد

 دستباف دارند. 

 ، ايران. ARDLدستباف،نوسان نرخ واقعی ارز، صادرات غیرنفتی، فرش هاي كليدي:واژه          
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  دمه مق -1
 وضعیت اقتصادي آن كننده خ ارز به عنوان معیار ارزش برابري پول ملی يک كشور در برابر پول كشورهاي ديگر، منعکسرن 

هاي داخلی و نرخ ارز با تحت تأثیر قرار دادن قیمتاين  (.0931كشور در مقايسه با شرايط ساير كشورهاست )آقايی و همکاران، 

تا حدودي باثبات، از اهمیت  حركت به سوي نرخ ارز مناسب و بنابراين تعیین و نمايد.وارداتی و نیز صادرات را دچار تغییر می

 بر بلکه ها،پرداخت موازنه و صادرات و واردات تنها نه ارز واقعی نوسانات نرخ (.0931همکاران، وخاصی برخوردار است )ياوري 
 هايتکانه و ارز نرخ اساس، اين بر (.0931)مهرآرا،  گذاردمی تاثیر اقتصاد نیز يک در منابع تخصیص و سطح اشتغال و ساختار

 است. غیرنفتی صادرات بر تأثیرگذار اصلی عوامل از اين متغیر

پذيري است؛ و بسیاري از كشورهاي در حال محصولی بودن و آسیباز خصوصیات بارز و مهم وابستگی به صادرات نفت، تک 

استراتژي جايگزينی واردات  -0اند: پذيري استفاده كردهكردن اين آسیبها، از دو استراتژي براي حداقلتوسعه براي رهايی از آن

صادرات. كشور ما بعد از انقالب از استراتژي جايگزينی واردات و بعد از آن استراتژي توسعه صادرات را دنبال استراتژي توسعه  -1

نوان توان به عمحصولی بودن رها كند، در اين راستا يکی از كاالهايی كه میكرد كه اين استراتژي قادر است تا حدودي ما را از تک

دستباف، ارزبري نداشته، لذا اشتغال حدود تولید فرش (.0931همکاران،  )رئیسی و ستدستباف اصادرات غیرنفتی نام برد فرش

)شم  رددگگذاري دولت ندارد و صرفاً درآمد ارزي حاصل از آن عايد كشور میسرمايه ده میلیون نفر به هیچ وجه نیازي به كمک و

كننده حدود ين مراحل تولید تا رسیدن به دست مصرفترواقع چرخه صنعت فرش ايران از ابتدايی (. در0933 حسینی، آبادي و

                                                                                    .(0933، )قزاآنی قمصري و همکاران  دهددرصد فرصت شغلی را در خود جاي می 91

 دهه چهار یط ،طوريکهه ب .است نموده تجربه را يشديد هاينوسان فدستبافرش تصادرا كاهش اي افزايش با غیرنفتی تصادرا 

ن از جها و يرانا فدستبافرش بازار دركو .است داده تشکیل را غیرنفتی صادرات ارزش( درصد 13/13يک چهارم ) از بیش گذشته

 هبرنام از بعد هايسال ردكه  نحويه ب د.گذار كاهش به رو غیرنفتی صادرات از دستباففرش مسه دشب سب جمله عواملی است كه

 0931درصد در سال  13/09به  0919درصد در سال 1/44 از و گذاشته نقصان هب ور غیرنفتی صادرات از نآ مسه توسعه لوا

)نیکو،  كاهش يافته است. 0931درصد در سال  31/0و با حفظ اين روند نزولی به (. 0939)حسینی و پرمه،  كاهش يافته است

0930.) 

نرخ  اين رو، (. از0914 برانسون،) دارد صادرات با مستقیمی رابطه مدتكوتاه در كمدست ارز نرخ اقتصادي، هايتئوري اساس بر

گذاري است به طوري و از متغیرهاي اساسی و مهم اقتصادي در سیاست دهنده صادراتهاي توضیحبه عنوان يکی از متغیر ارز

رز، سطح نرخ ا عالوه بركنند. كشورهاي در حال توسعه از آن به عنوان لنگر اسمی ياد می كه برخی از اقتصاددانان به خصوص در

ها را در آينده مبهم بینی قیمتحد آن، پیش بیش از كه نوسانات مداوم و چرا باشد،نوسانات حاصل از آن نیز داراي اهمیت می

 تغییرات پی در پی و نوسانات همچنین، با دهد وتأثیر قرار میدر نتیجه صادرات را تحت  تخصیص منابع را مختل نموده و نموده،

ان آن درآينده،شدن قیمت كاالهاي صادراتی به علت مبهم گیري انتظارات صادركنندگان دچار اختالل گرديده ونرخ ارز، شکل

-برصادرات فرشآن نوسانات  و ارزنرخ آيا  ،كه دهیمپاسخ می پرسش به اين مقالهاين  در بنابراين،. شونداطمینان میدچار عدم

ترتیب  به دستباف، صادرات فرشآن نوسانات نرخ ارز وفزايش ا اب آيا به بیان ديگر،. ؟گذارددستباف ايران تأثیر محسوسی می

 .يافتكاهش معناداري خواهد افزايش و 



 

 در وشده انجام مروري بر تحقیقات به سوم بخش در نظري، مبانی ارائه به دوم بخش در كه است صورت اين به پژوهش ساختار

 ششم بخش نهايت، در و آن برآورد استفاده و مورد مدل به پنجم است. بخش شده پرداخته تحقیق روش ارائه به چهارم بخش

 .پردازدپیشنهادها می و نتايج ارائه به

 

 بانی نظریم -2
 31/09متوسط  طور به 0911-0931 دوره طی در فرش صادرات طوريکه است. به بوده اي مواجهعمده نوسانات با فرش صادرات

نرخ ارز،  فرش، نوسانات گذاريقیمت بر جديد نظارت  و ارزيپیمان  برقراري همچون مختلفی است. داليل داشته درصد رشد

از  جنگ تحوالت و اقتصادي هايگمركی، تحريم تسهیالت و مقابل صادرات در داتروا ارزي، قانونتغییر مهلت واريز پیمان 

ارزي همچنین قانون واردات  (، لغو پیمان0933-0911توسعه ) اول برنامه طی (. در0931قوامی،   و)شجري  هستند داليل جمله

هاي مقدماتی صادرات و ساير تسهیالت صادراتی موجبات افزايش صادرات غیرنفتی از جمله در مقابل صادرات، لغو محدوديت

سپاري ارزي در طی اين دوره مجدداً پیمان است. درصد بوده -33/01رشد معادل  طمتوس 0919-0913فرش شد. از سال 

پايین قیمتی با پاكستانی و هندي و چینی هايفرش دستباف و صادراتبرقرار شد و در كنار آن با كاهش تقاضاهاي جهانی فرش

 روند با 0913 -0939 دوره طی در فرش فرش ايران كاهش يابد. صادرات صادرات كه شد ايران، موجب قیمت فرش از تر

 دوم، افزايش رقابت دلیل ست.ا ارز نرخ ماندن ثابت اول است. دلیل داشته درصد رشد -90/3است و ساالنه  بوده همراه نزولی

 دلیل سوم، كاهش شوند.می محسوب ايران فرش رقیب عنوان به كه است و تركیه چین، پاكستان، هند مانند ساير كشورهايی

درصدي حاكی از افزايش  31/0رشد مثبت ساالنه 0939-33طی دوره . (0933است )فرجلومطلق،  فرش جهانی براي تقاضاي

هاي اخیر روند كاهش را تجربه هاي اين دوره بوده است، چرا كه سهم بسیاري از كشورهاي رقیب طی سالصادرات در بیشتر سال

كشورهاي پاكستان، بوده است.  34/1داراي متوسط رشد  0933ل نسبت به سا 0931(. و در سال 0931)نیکو،  نموده است

ال دستباف ايران در سبیشترين سهم وارداتی از فرش شوند.تركیه، چین، هند، نپال مهمترين كشورهاي رقیب ايران محسوب می

  4/1درصد به آمريکا، رتبه چهارم با   1/3درصد، جايگاه سوم با  3/40با درصد از آن قاره آسیا، مقام دوم به اروپا  1/41با  0931

 دستبافدرصد به قاره اقیانوسیه اختصاص يافته است. با توجه به اينکه فرش 3/0درصد به قاره آفريقا و در نهايت مقام پنجم با 

وده را كسب نم 09درصد از كل صادرات غیرنفتی رتبه  31/0با كسب سهم  0931كاالي صادراتی )غیرنفتی( در سال   111از 

 ه برك هستندعنوان يکی از مهمترين اقالم صادراتی غیر نفتی، نرخ ارز و روند تغییرات آن از موارد مهمی ه ب (.0930است )نیکو، 

 اند.تغییرات صادرات غیر نفتی مؤثر

 شدهمروری بر تحقیقات انجام-3
موردي فرش، پسته، خرما، كشمش، زعفران و  صادرات غیرنفتی )مطالعه واقعی ارز بر نرخ مؤثر ( به بررسی اثر0931گودرزي ) 

پرداخت. كاهش ارزش پول ملی ممکن است همواره موجب ارتقاء صادرات غیرنفتی نگردد و OLS  خاويار( با استفاده از روش

 راتواقعی ارز برصاد نرخ مؤثرنتايج نشان داد كه صادرات كاالهاي مختلف نسبت به نرخ ارز حساسیت متفاوتی داشته باشند. 

داري نداشته است. ولی نرخ مؤثر واقعی ارز بر صادرات پسته، فرش و كشمش اثر مثبت و خرما، زعفران و خاويار تأثیر معنی

 داري داشته است.معنی



 

( به بررسی منابع نوسانات كالن اقتصادي ايران با تأكید بر نرخ واقعی ارز در چارچوب يک الگوي بردار 0931آقايی و همکاران )

ی هاي پولدهد منابع اصلی نوسانات نرخ ارز در ايران، بیشتراز شوکنتايج نشان میپرداختند.  (SVAR)یونی ساختاري خودرگرس

ذارد گتحركات نرخ واقعی ارز تأثیرمی شود. با اين اوصاف اختالالت پولی و قیمت نفت در ايران برهاي قیمتی نفت مشتق میو شوک

هاي پولی در ايران بايد با احتیاط بیشتر اجرا شود. همچنین، قسمت اعظم نوسانات سیاستدهد كه كه اين نتیجه نشان می

دهد كه تنوع باشد؛ كه اين امر نشان میهاي پولی و عرضه میهاي قیمتی، قیمت نفت، سیاستدرآمدي در ايران به خاطر شوک

ر رويه پول داز نوسانات پولی و جلوگیري از عرضه بیها، جلوگیري گذاري، ثبات قیمتها و سرمايهاقتصادي، بهبود زيرساخت

 تواند باعث جلوگیري از نوسانات تولید ملی، شکوفايی و رشد اقتصادي شود.جامعه می

پرداختند. نتايج بدست آمده  ( به بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی كشمش ايران0933كرباسی و احمدي )

وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاي حجم صادرات، قیمت صادراتی و نرخ واقعی ارز دهنده عدم(، نشانARDLبا كمک الگوي )

ش دار بر قیمت آن موجب افزايبوده و با توجه به شرايط رقابتی بازار جهانی كشمش، افزايش حجم صادرات ايران بدون تأثیر معنی

نین، كاهش در حجم صادرات براي يک سال به سبب از دست رفتن گردد. همچدرآمد و سود حاصل از تجارت اين محصول می

 هاي آتی خواهد شد.خريداران، موجب كاهش حجم صادرات در سال

اي بر( به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و ريسک )نوسانات( آن بر صادرات غیرنفتی ايران پرداختند.  (0930راسخی و همکاران )

گیري و سپس، معادله صادرات غیرنفتی با ، نوسانات نرخ ارز اندازهEGARCHده از يک الگوي آزمون اين فرضیه، ابتدا با استفا

اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ايران مثبت و نامتقارن  ،به دست آمده نتايج بر اساس  كردن اين نوسانات برآورد شده است.لحاظ

ايران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ريسک نرخ ارز بر صادرات باشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی می

تواند ناشی از احساس نامتقارن صادركنندگان نسبت به ريسک و رفتار پوششی آنان كه اين می گرددغیرنفتی ايران نیز تأيید می

  باشد.
 

 قتصادا عملکرد بر ارز واقعی نرخ انحراف و نوساناتتأثیر  زمینه در تجربی مطالعات ترينبا سابقه از(  0331)  0و همکاران یكوتان

 رايب همچنین، ومعیار میانگین متحرک نرخ واقعی ارز از معیار انحراف ثباتیبی شاخص گیرياندازه براي محققان. باشدمی كالن

 نتیجه. دادند قرار استفاده مورد را ساختاري مدل يک خريد، قدرت برابري روش بر عالوه ارز واقعی نرخ انحراف مقدار سنجش

 اديرشد اقتص و صادرات گذاري،سرمايه بین داريمعنی منفی رابطه كه، دهدمی نشان محققان اين توسط گرفتهصورت هايبرآورد

 وجود دارد.                                                          ارز واقعی نرخ انحراف ثباتی وبی مسائل با توسعه حال در كشورهاي

ه ب بین كشورهاي شرق آسیا پرداختند و تجارت در اي به بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر( در مقاله1113)  1هاياكاوا و كیمورا

 نتايج زير دست يافتند:

همترين يکی از مكه  ، بیشتر از نوسانات نرخ ارز متأثر خواهد شد.ساير مناطقرق آسیا در مقايسه با بین كشورهاي ش تجارت در -0

به  كامالً كه در مقايسه با ساير كاالها، ،دوجو نمواي در شبکه جهانی جست تجارت كاالهاي واسطه در عمدتاً ،توانعلل آن را می

                                                            
1- Cottani et al. 
2 - Hayakawa & Kimura. 



 

اثر منفی  -1شود.به مبادالت اين اقالم مربوط می بخش قابل توجهی از تجارت منطقه شرق آسیا نوسانات نرخ ارز حساس بوده و

 اشد.بمی  هاي ناشی از مسافت ارتباطی در بین اين كشورهاكمتر از هزينه ها واين مناطق بیشتر از تعرفه نوسانات نرخ ارز در

كشور مقصدي  3براي  تحقیق :هند( T&C)بخش منسوجات و پوشاک   صادرات رفتار ونرخ ارز "به بررسی  (1110) 0بینا و مالک

در بلندمدت و اثر  صادرات نرخ ارز و معکوس بین رابطهاين مطالعه،  پرداخت. "دارند هند را (T&C)از بخش كه عمده صادرات 

 بخش صادرات براي افزايش روپیه هندحاكی از آن است كاهش ارزش  كه دهدمدت را نشان میمثبت بین آن دو در كوتاه

(T&C)  ادرات رشد صتعیین در  توجهی قابل نقش تقاضا عاملي اين است كه دهنده هاي بیشتر نشانيافتهو كمک كرده است

 داشته است.

نتايج با استفاده از  صادرات پسته ايران پرداختند. واقعی بر ( به بررسی تأثیر نرخ ارز مؤثر1100) 1برقندان و همکاران

ثر ا اما، پسته بر صادرات مثبت اثر داخلیتولید  و وارد كننده كشورهاي درآمد، واقعی مؤثر نرخ ارز نشان داد كه (ARDL)مدل

همچنین نرخ ارز تأثیر قابل توجهی در صادرات منفی بود.  پسته صادرات بر داخلی شاخص قیمتنسبت به  قیمت جهانی شاخص

صادرات همراه باشد. اما با توجه به اثرات تواند با افزايش واقعی می مؤثرمحصوالت كشاورزي در ايران دارد. بنابراين درک نرخ ارز 

مختلف تغییرات نرخ  ارز  بر روي محصوالت مختلف و تعیین اثرات جانبی  نرخ ارز با استفاده از ابزارهاي ديگر به گسترش 

 شود.صادرات توصیه می

استفاده از تکنیک همجمعی و  به بررسی تأثیر نرخ واقعی ارز بر روي صادرات غیرنفتی جمهوري آذربايجان با (1101) 9فحسنا

و  واقعی ارز نرخ بین متقارنی  رابطه -0 تصحیح خطاي نامتقارن پرداخته است. در اين مقاله به دو سؤال پاسخ داده شده است،

مهمترين يافته اين مطالعه اين است كه يک  ؟نامتقارن است تعادل سطح سمت به تنظیمروند  -1؟ دارد وجود غیرنفتی صادرات

رابطه بلندمدت متقارنی بین متغیرها وجود دارد. درحالی كه نسبت به سطح تعادل رابطه نامتقارنی وجود ندارد. اين مطالعه در 

 تی ممکن استمورد اقتصادهاي باز نوظهور است. عالوه بر اين، پیدا كردن رابطه بلندمدت بین نرخ واقعی ارز و صادرات غیرنف

 .براي سیاستگذاران بخش پولی و واقعی در آذربايجان مفید باشد

-1113 هاي فصلی طی دوره زمانیهاي پاكستان را با استفاده از دادهتراز پرداخت ( رابطه بین نرخ ارز و1101) 4همکاران آوان و

 میان دو متغیر مورد بررسی را تأيید نموده وبرآورد نمودند. نتايج اين تحقیق رابطه بلندمدت  (ARDL) به كمک مدل 0331

ها نسبت به نرخ ارز اين كشور بیانگر اين امر است كه كاهش نرخ ارز موجب كسري تراز بودن كشش تراز پرداختهمچنین منفی

 .شودها میپرداخت

 

 

 

                                                            
1 - Beena & Mallick. 
2 - Barghandan et al. 
3- Hasanov. 
4- Awan et al. 



 

 روش تحقیق -4
مدل مناسدب )با استفاده از  ، پس از تعیینهمچنیناند. ردآوري شددهاي گهاي آماري الزم از روش كتابخانهدر اين مطالعه داده

با  و شودضدرائب به صددورت كشددش برآورد می 0سدنجی و نرم افزار میکروفیتهاي اقتصدادها و تکنیکآمارهاي موجود( با روش

ل تجزيه و تحلی نتايجدستباف در تابع مورد نظر، صادرات فرشارزش اسدتفاده از اين ضدرائب و میزان شددت و ضعف اثر آنها بر 

 خواهد شد.پیشنهاد هاي مناسب دراهبر شده و بر اساس آنها

يک  الگو، بعد از كسب اطمینان از توضیحی متغیرهاي ساير و وابسته متغیر بین مدتكوتاه و بلندمدت روابط بررسدی منظور به

هاي اسددتفاده شددده اسددت. تخمین(  شدددههاي توزيع )روش خود توضددیحی با وقفهARDL انباشددتگی، از روش بردار هم

شامل دو  ARDLفرايند. زايی، نااريب و كارا هستنددرون به دلیل اجتناب از مشکالتی همچون خودهمبستگی و  ARDLروش

مرحله اسدت. در مرحله اول، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مورد بررسددی، آزمون خواهد شد. با توجه به تعداد مشاهدات 

بیزين به تصريح مختصرتر، اين معیار در مشاهدات كمتر از  -شدود و به دلیل گرايش معیار شدوارتزقفه لحاظ میحداكثر تعداد و

وجود رابطه مدت( بايد آزمون وجود يا عدمدهدد. بالفاصدددله پس از تخمین معادله پويا )كوتاهنتدايج بهتري را نشدددان می 011

فرضیه زير مورد آزمون قرار  .ندمدت حاصدل از اين روش كاذب نیسترابطه بلحال براي بررسدی اين كه  بلندمدت را انجام داد.

ه سمت مدت بانباشتگی يا رابطه بلندمدت است، چون شرط آنکه رابطه پوياي كوتاهفرضدیه صفر بیانگر عدم وجود هم گیرد،می

مون مورد نظر بايد عدد يک از مجموع تعادل بلندمدت گرايش يابد، آن است كه مجموع ضرايب كمتر از يک باشد. براي انجام آز

 (.0934)تشکینی،  معیار ضرايب مذكور تقسیم شودضرايب با وقفه متغیر وابسته كسر و بر مجموع انحراف

 

  

(1)                                                     

            

 
 

 

 

 (2) 

 

                                                            
1 - Microfit. 
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به دست آمده از قدر مطلق مقادير  tدهد اگر قدر مطلق انحراف معیار ضدرائب با وقفه متغیر وابسدته را نشان می sدر اين رابطه 

ا شود. برد شده و وجود رابطه بلند مدت پذيرفته می بزرگتر باشد فرضیه صفر 0بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ، دوالدو و مستر

 (.0913 استفاده نمود )نوفرستی، 1خطا -توان از الگو تصحیح تائید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، می

در تخمین روابط بلند مدت اسدددتنباط آماري مربوطه به مقادير آنها   ARDLهاياين تحلیل اسدددتفاده از گزينهدومین مرحله 

خواهد بود. توجه داشدته باشدید كه شدروع اين مرحله تنها زمانی مناسب خواهد بود كه در واقع در خصوص كاذب نبودن رابطه 

 (.0934)تشکینی،  بلندمدت بین متغیرها متقاعد شده باشید

 

 نتایج تجربی تحقیق -5

 تصریح مدل  -5-1

 تخمین صادرات تقاضاي از مستقل و معادلهتک صادرات بصورت تابع عرضه ، نیز مطالعه اين در و تجربی مطالعات از بسیاري در
 می قیمت گیرنده و بوده كننده كوچکعرضه يک كه آنجا از )ايران همانند(توسعه  حال در كشورهاي كه فرض با اين شود، می زده

رسانند، كشش تقاضاي صادراتی براي كاالهاي تولید داخلی آنها نامحدود بفروش می كامل رقابت بازار در را خود الت محصو و باشند

خطی به دلیل اينکه پارامترهاي ضرايب، نشانگركشش هستند و تفسیر پارامترهاي تخمین  -مدل لگاريتمی در ضمن. باشدمی

همچنین، علت به كارگیري میزان ارزشی صادرات به جاي میزان  .شودباشد به مدل خطی ترجیح داده میزده شده آسانتر می

 به اين ترتیب، معادلهه با میزان واقعی صادرات فرش بدست آورد. وزنی آن اين است كه، بتوان ارتباط عوامل ذكرشده را در رابط

ارز و صادرات (  در بررسی نوسان نرخ 1113) 9برگرفته از الگويی است كه توسط كامرون و زماندستباف كه عرضه صادرات فرش

 به صورت زير خواهد بود:صنعت فرش پاكستان مورد استفاده قرار گرفته است، 

In 𝑿𝒕 =  𝜶𝟎 +  𝛂𝟏𝐈𝐧 𝐘𝐭 +  𝛂𝟐𝐈𝐧 𝐏𝐗𝐭 +  𝛂𝟑 𝐈𝐧 𝑹𝐄𝐑𝐭 +𝛂𝟒𝐈𝐧 𝐑𝐄𝐕𝒕 +𝛂𝟓𝐃+𝛆𝐭  
       (9)  

 كه در آن: 

In 𝑿𝒕 دستباف. : لگاريتم ارزش صادرات واقعی فرش 

 :𝐈𝐧 𝐘𝐭 اقتصادي است.هاي ، به عنوان شاخصی براي حجم فعالیت0913لگاريتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 

 :𝐈𝐧 𝐏𝐗𝐭  دستباف صادراتی.لگاريتم قیمت هر متر مربع فرش 

 :𝐈𝐧 𝐑𝐄𝐑𝐭  ارز.  لگاريتم نرخ واقعی 

 𝐈𝐧 𝐑𝐄𝐕𝒕: ارز.  لگاريتم نوسانات نرخ واقعی 

 Dاجرا شده است. 0911-0919هاي ارز كه درسالسازي نرخ هاي يکسان: متغیر مجازي براي سیاست 

 اين مقاله نرخ واقعی ارز به صورت زير:در 

                                                            
1. Banerjee, Dolado and Mestre. 
2.Error correction model. 
3- Cameron & Zaman. 



 

               (4                                                        )                                  𝑪𝑷𝑰𝑼𝑺

𝑪𝑷𝑰𝑰𝑹
 RER = 𝑬𝑿 ×     

  𝑪𝑷𝑰𝑰𝑹و  𝑪𝑷𝑰𝑼𝑺ارز غیررسمی)آزاد(، نرخ  𝑬𝑿 ارز ، نرخ واقعی RER(. كه در اين رابطه 0939)برانسون، بدست آمده است 

 باشد. شاخص قیمتی كاالها و خدمات مصرفی در آمريکا و ايران می

 
 ثباتی نرخ ارز معرفی شاخص بی -5-2

 شود كه به صورت:استفاده می 0(MASDارز ) انحراف معیار میانگین متحرک نرخ ارز از شاخصپذيري نرخ براي محاسبه نوسان

(1) 𝑽𝑶𝑳 =  [
𝟏

𝐦
 (∑ 𝐋𝐨𝐠𝐄𝐑𝐭+𝐢−𝟏 −  𝐋𝐨𝐠 𝐄𝐑𝐭+𝐢−𝟐 )]  𝐦

𝐢=𝟏

𝟏

𝟐  

 (.0931واقعی ارز است )كرمی و زيبايی،  نرخ ERمرتبه میانگین متحرک و  m میزان نوسان نرخ واقعی ارز، VOLكه در آن 

  باشد.می = m 4 میانگین متحرک با دستورمعیار ارز، شاخص انحراف نوسانات نرخ واقعی كردنبراي كمی همچنین،

 آزمون پایایی متغيرها -5-3

زمانی وقتی پايا است كه میانگین و واريانس و ضرائب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بمانند. از اين يک متغیر سري

حاصل كرد. در اين تحقیق، از آزمون ريشه واحد رو قبل از استفاده از متغیرها الزم است نسبت به پايايی و ناپايايی آنها اطمینان 

(، چون قدرمطلق آماره آزمون محاسبه 0بنابراين، با توجه به نتايج در جدول ) براي آزمودن پايايی متغیرها استفاده شده است.

نابراين، باشد؛ بدر سطح پايا می LREVبزرگتر است، پس ٪1داري در سطح معنی "كینونمک"شده از قدرمطلق كمیت بحرانی

 باشند.ارز، ناپايا می بدون در نظر گرفتن روند، تمامی متغیرها به جز متغیر نوسانات نرخ واقعی

 یافته)لگاریتم متغيرها و بدون روند(فولر تعميم -نتایج آزمون ریشه واحد دیکی -1جدول

-سطح معنی كينونمک مقداربحرانی آماره آزمون نام متغير

 داري

 نتيجه

LX 923/1- 33/2- 5٪ ناپایا 

LY 607/0 33/2- 5٪ ناپایا 

LPX 213/1- 33/2- 5٪ ناپایا 

LRER 242/0 33/2- 5٪ ناپایا 

LREV 776/9- 33/2- 5٪ پایا 

 مأخذ:محاسبات تحقيق             

رز ا نوسانات نرخ واقعیشود كه با در نظر گرفتن روند، به جز متغیرهاي تولید ناخالص داخلی و ( مشاهده می1بر اساس جدول)

 بقیه متغیرها ناپايا هستند.

                                                            
1 -Standard deviation of the moving average exchange rate. 



 

 یافته)لگاریتم متغيرها و با روند(فولر تعميم -واحد دیکینتایج آزمون ریشه -2جدول

 نتيجه داريسطح معنی كينونمکمقداربحرانی  آماره آزمون نام متغير

LX 322/1- 71/9- 5٪ ناپایا 

LY 262/4- 71/9- 5٪ پایا 

LPX 332/0- 71/9- 5٪ ناپایا 

LRER 141/1- 71/9- 5٪ ناپایا 

LREV 339/4- 71/9- 5٪ پایا 

 مأخذ:محاسبات تحقيق             

 باشند.گیري، تمامی متغیرها پايا میبار تفاضلشود كه با يک( اين نتیجه حاصل می9بر اساس جدول)

 یافته)تفاضل مرتبه اول لگاریتم متغيرها و بدون روند(فولر تعميم -واحد دیکینتایج آزمون ریشه -3جدول   

 نتيجه داريسطح معنی كينونمقداربحرانی مک آماره آزمون نام متغير

DLX 126/4- 33/2- 5٪ پایا 

DLY 106/6- 33/2- 5٪ پایا 

DLPX 946/4- 33/2- 5٪ پایا 

DLRER 917/4- 33/2- 5٪ پایا 

DLREV 403/4- 33/2- 5٪ پایا 

 مأخذ:محاسبات تحقيق               

 تخمين مدل پویا و اثبات رابطه بلندمدت مدل  -5-4

بنابراين، براساس نتايج . باشندمی  I(1) LRERو  LX،LPX  متغیرهاي  و LREV، I(0)وLY با توجه به اينکه متغیرهاي 

( براي VARو اگر از روش خودرگرسیون برداري )هاي متفاوتی هستند بدست آمده متغیرهاي مورد استفاده، انباشته از مرتبه

باشد، چون براي برآورد مدل با استفاده از اين روش بايد تمامی متغیرها پذير نمی، اين امر امکانشودتخمین ضرايب مدل استفاده 

 شدند، نیازي به استفاده از روشي انباشتگی يکسانی باشند. و اگر تمامی متغیرهاي موجود در مدل در سطح پايا میداراي مرتبه

ARDL نبود و می(توان از روش حداقل مربعات معمولیOLSبراي برآورد ضرايب مدل استفاده ك )بنابراين نتايج حاصل از رد .

تر ساخته مطمئن ARDL هاي توزيعی يافته ما را در استفاده از روش خودتوضیح با وقفهفولر تعمیم -واحد ديکیآزمون ريشه 

 .است

نرخ واقعی ارز و  ،دسددتباف(، متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، قیمت صددادراتی فرش4براسدداس نتايج بدسددت آمده در جدول ) 

وقفه  دستباف با يکدار، نوسانات نرخ واقعی ارز و قیمت صادراتی فرشسازي نرخ ارز تأثیر مثبت و معنیمتغیر سدیاست يکسان



 

اسدددت كه نمايانگر قدرت  39/1برابر با    �̅�𝟐دسدددتباف دارند. ضدددريب تعیینصدددادرات فرشارزش بر دار تدأثیر منفی و معنی

وجود خودهمبستگی است كه بیانگر عدم 13/1واتسون برابر با  -باشد.  مقدار آماره آزمون دوربیندهندگی باالي مدل میتوضیح

هاي دهد. براساس آزمونيب كلی در مدل را نشان میداربودن ضرااست كه معنی 1111/13هم كه برابر با Fدر مدل است. آماره 

وجود خودهمبستگی، شکل تبعی مناسب، نرمال بودن جمالت پسماند تشخیص كه در پايین جدول آمده است، نتايج بیانگر عدم

عدد يک از مجموع ضرايب با وقفه متغیر وابسته  ( باشدد. آماره محاسباتی براساس رابطه زيروجود واريانس ناهمسدانی میو عدم

باشددد، به دلیل اينکه قدرمطلق اين آماره از ( می- 104/3برابر با) )معیار ضددرايب مذكور تقسددیم شددودكسددر و بر مجموع انحراف

بلندمدت رد وجود رابطه ( بیشدتر اسدت، بنابراين فرضیه صفر مبنی بر عدم-49/4مقدار بحرانی جدول بنرجی، دوالدو و مسدتر)

 شود. می

𝐭 =
∑ �̂�𝒊   −𝟏𝑷

𝒊=𝟏

∑ 𝐒 �̂�𝐢
𝐏
𝐢=𝟏

 =   
�̂�𝟏− 𝟏

𝑺�̂�𝟏 
=  

 −𝟎/𝟒𝟎𝟗

𝟎/𝟎𝟔𝟖
= 104/3-  (3)  

( ارائه شده توسط 413/1( و حد پايینی)343/9( نیز با توجه به حد بااليی )0333همچنین، براسداس آزمون پسدران و ديگران ) 

وجود رابطه گیرد، بنابراين، فرضددیه صددفر مبنی بر عدم( باالتر ازحد بااليی قرار می0191/1محاسددباتی) Fآنها، به دلیل اينکه 

 شود.بلندمدت رد می

 ARDL(0،0،1،0،1دستباف)نتایج حاصل از تخمين مدل پویاي تابع عرضه صادرات فرش -4جدول

 نتيجه

 درصد(5)اطمينان

 tاحتمال آماره

(Prob) 

 متغيرها ضرایب معيارانحراف t آماره

  LX(-1)  0/.131 072/0 70/2 000/0 معنادار

 LY 170/0 212/0 17/2 042/0 معنادار

 LPX 1/.060 194/0 329/6 000/0 معنادار

  LPX (-1) -140/0 112/0 -40/9 009/0 معنادار

 LRER 062/1 222/0 636/9 001/0 معنادار

 LREV -137/9 219/1 -11/2 013/0 معنادار

 C -691/16 327/1 -37/2 002/0 معنادار

 D 462/0 196/0 49/9 009/0 معنادار

          82  /8 D.W =           [000/0 ]0550/55  = (8075)F     �̅�𝟐= 39/0  

 

A: Serial Correlation                    F = [945/0]382 /0  

 

B: Functional Form                F = 8 558/  ] 118/0  [  

 

C: Normality                       F = [385/0]151/0        

 
D: Hetroscedasticity                                                                                       F = [515/0]498/0   

 مأخذ: محاسبات تحقيق



 

 

 مدت بلند معادله تخمين -5-5

متغیرهاي تولید ناخالص طبق نتايج تخمین زده شده، است.  شده داده نشان( 1 شدماره) جدول بلندمدت مدل در تخمین نتايج

دار، مثبت و رابطه داراي ضرايب  معنی سازي نرخ ارزسدیاسدت يکسان،  نرخ واقعی ارز ،دسدتباف قیمت صدادراتی فرش داخلی،

 باشند. دستباف میصادرت فرشارزش دار ، منفی و رابطه معکوس با داراي ضريب معنی نوسانات نرخ واقعی ارزمتغیر  مستقیم و

 

 مدت مدل بلند تخمين نتایج -5  شماره دولج

 متغيرها ضرایب معيارانحراف tآماره 

[013/0  ]11/2 197/0 961/1 LY 

[000/0 ]43/4 222/0 234/1 LPX 

[000/0   ]13/4 161/0 724/2 LRER 

[049/0  ]17/2- 712/9 216/6- LREV 

[009/0  ]91/9 944/0 117/1 D 

[002/0 ]79/9- 393/11 963/49- C 

  مأخذ: محاسبات تحقيق                 

LX = 953/49-  + 951/1  LY + 834/1  LPX + 584/8  LRER 215/5 -  LREV+ 155/1  D (1)  

        (55/2(       )36/6-)           ) (94/9             ) (54/9            ) - (13/2       (65/6      )  

 برآورد الگوي تصحيح خطا -5-6

 میزان از درصد 41يعنی  اسدت منفی عالمت داراي و دارمعنی، ECM(-1) خطا تصدحیح جمله بر اسداس جدول زير، ضدريب 

 با عادلت سمت به حركت بنابراين،. شود می تصحیح بعد دوره در الگو متغیرهاي توسط خود مدت بلند مسدیر از تابع در انحراف

 گیردمی صورت مناسبی سرعت

 

 نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطاي مدل -6جدول

 متغيرها ضرایب معيارانحراف t آماره

[042/0 ]173/2 212/0 170/0 dLY 

[000/0 ]329/6 194/0 060/1 dLPX 

[001/0 ]636/9 222/0 062/1 dLRER 



 

[013/0 ]110/2- 219/1 137/9- dLREV 

[006/0 ]372/2- 327/1 691/16- dC 

[002/0 ]494/9 196/0 462/0 dD 

[000/0 ]312/1- 072/0 402/0- ECM(-1) 

F = 25/80  D.W = 82/8  �̅�𝟐  =  21/0  𝑹𝟐 =  25/0  

 مأخذ: محاسبات تحقيق

 آزمون ثبات ساختاري -5-7

توان با سددطح اند، میاند و آنها را قطع نکردهپايین قرار گرفتهي بین حد باال و چون نمودارهاي آماري بدسددت آمده در محدوده

وجود شددکسددت سدداختاري باشددد و فرضددیه صددفر مبنی بر عدمدرصددد ادعا كرد كه مدل از ثبات الزم برخوردار می 31اطمینان 

 .شودپذيرفته می

 
 (CUSUM)آزمون ثبات ساختاري -1نمودار

 

 

 

 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 CUSUMQ)آزمون ثبات ساختاري -2نمودار

 

 العمل آنیتابع عکس - -5-8

 دهد. معیار نشان میهاي وارده به اندازه يک انحرافاين تابع، مسیر پويايی نظام را در پاسخ به تکانه

 

 
 LXالعمل براي تابع عکس -3نمودار

 
 تجزیه واریانس -5-9

ناشی از خود متغیر و چند درصد ناشی از  شود كه چند درصد از نوسانات،اگر شوكی به متغیر وابسته وارد شود، مشخص می

 .نوسانات متغیرهاي ديگر خواهد بود

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس -7جدول 

 LREV تغييرات LRER تغييرات LPX تغييرات LY تغييرات LX تغييرات سال

 01/0 17/0 03/0 01/0 71/0 سال اول 5

 Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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     Generalised Impulse Responses to one SE shock in the equation for LREV

 LREV         
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 12/0 16/0 11/0 19/0 49/0 سال اول 15

 11/0 20/0 17/0 14/0 93/0 سال اول 20

 مأخذ: محاسبات تحقيق

درصد  31سال اول،  1دستباف در صادرات فرشارزش  لگاريتم ثباتی ايجاد شده در(، به طور میانگین سهم بی1باتوجه به جدول)

درصد ناشی  3درصد ناشی از نوسانات لگاريتم تولید ناخالص داخلی،  1دستباف، صادرات فرشارزش  ناشی از نوسانات لگاريتم 

درصد هم ناشی از نوسانات  1ارز و  درصد ناشی از نوسانات لگاريتم نرخ واقعی 03دستباف، از نوسانات قیمت صادراتی فرش

 باشد.ارز می لگاريتم نوسانات نرخ واقعی

 

 
 LXتجزیه واریانس براي  -4نمودار

 

 گیری وپیشنهاداتنتیجه-6
براي دوره زمانی   ARDLبه روش  دستباف ايرانصدادرات فرش ارزش ارز بربررسدی تأثیر نوسدانات نرخ واقعی  تحقیق، اين در

انجام هر بررسی، پژوهش و تحقیق به  مدت، بلندمدت و مدل تصحیح خطا تخمین زده شد.، به صورت روابط كوتاه0931-0931

 گذاري باشد.گیري و سیاستمنظور حصول به نتايجی است كه بتواند مبناي قضاوت، تصمیم

برآورد شده  -033/9 مدتو در كوتاه -301/1در بلندمدت نوسانات نرخ واقعی ارز نسبت به  دستباف صادرات فرش ارزشكشش 

نوسانات نرخ واقعی ارز باعث به وجودآمدن ريسک و نااطمینانی و باشد. به عبارتی، منفی میدار و معنیاست. كه در هر دو حالت 

 گردد. دستباف میصادرات فرش ارزشهاي صادراتی شده كه در نتیجه باعث كاهش موجب خروج صادركنندگان از بخش

برآورد شده است كه   111/0مدت و در كوتاه 314/1در بلندمدت نرخ واقعی ارز نسبت به  دستباف صادرات فرشكشش ارزش 

شدن نرخ دالر نسبت به گران خ واقعی ارز يا كاهش ارزش پول ملی يعنیبا افزايش نر باشد.دار و مثبت میدر هر دو حالت معنی

ادراتی كاالي ص ريال، با ثابت بودن ساير شرايط، باعث كاهش قیمت كاالي صادراتی براي خارجیان شده و به تبع آن تقاضا براي

 افزايش دستبافصادرات فرشارزش و  شوددريافتی صادركننده افزايش يافته و انگیزه صادرات تقويت میمیزان  يابد وافزايش می

 رسد. لذا، وجود اين دو متغیر در مدل ضروري به نظر میيابد. می

      Orthogonalised Forecast Error Variance Decomposition for variable LX

 LX           

Horizon

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2020



 

ش دستباف است، بنابراين، افزايصادرات فرش ارزشكه تولید ناخالص داخلی داراي تأثیر مثبت بر نتايج اين تحقیق نشان داد 

 شود. همچنین،هاي تولیدي كشور توصیه میهاي استفاده نشده به منظور تقويت بنیانوري منابع داخلی و فعّال كردن ظرفیتبهره

، حکايت از آن دارد كه آمادگی رساندپذير بودن آن را میاست، كه كشش 134/0با توجه به اينکه كشش قیمتی عرضه صادرات 

 صادرات وجود دارد.  عرضهالزم براي افزايش 

 مهم سیاستی متغیرهاي عنوان توانند به می آن نوسانات ارز و نرخ واقعی متغیرهاي دهدمی نشان اين تحقیق كه نتايج به توجه با  
    كه: گردد می توصیه باشند مطرح سیاستگزار براي

 دستباف در نظر گرفته شود.فرش صادرات ثبات در مهمی عامل ارز به عنوان  نرخ تثبیت و كنترل هايسیاست - 

موقعیت ايران  صادركنندگان و حفظتواند نقش مؤثري در افزايش درآمد اطالعات شفاف درباره روند آينده تغییرات نرخ ارز می -

 دستباف داشته باشد.در بازار جهانی فرش

 سایر پيشنهادات راهبردي -6-1

تدوين نظام مناسب تجاري در راستاي تسهیل فضاي رقابت براي تولیدكنندگان داخلی. همچنین، تشويق و ايجاد انگیزه  -0

  دستباف.براي تولیدكنندگان به مشاركت در امر صادرات فرش 

 حمايت و تشويق از نوآوري و توسعه و تعمیق دانش در تولید و تجارت )فرش دستباف(. -1

 پرداخت جوايز صادراتی به صادركنندگان فرش دستباف و معافیت آنان از دريافت مجوز. -9

 دستباف. كاهش نرخ سود اعطاي تسهیالت بانکی و تخصیص سهم معینی از تسهیالت بانکی به بخش صادرات فرش -4
 

 منابع و مآخذ -

بررسی منابع نوسانات كالن اقتصادي ايران با تأكید بر نرخ واقعی ارز طی ، حمد؛ كريمی، ممیر؛ جباري، ایومرثآقايی، ك -
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33-13. 
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اهپیوست -  
ذكر شد، استفاده شده است. كه نیز افزار میکروفیت، جهت برآورد مدل همانطور كه در قسمت روش تحقیق مقاله از نرمدر اين 

.است پیوست شده هاي آن در زيرخروجی  

 دستبافتخمين مدل پویاي تابع عرضه صادرات فرش -1پيوست

Autoregressive Distributed Lag Estimates                    

         ARDL(1,0,1,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion          

****************************************************************************** 

 Dependent variable is LX                                                      

 28 observations used for estimation from 1363 to 1390                         

****************************************************************************** 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 LX(-1)                     .59116            .068687             8.6066[.000] 

 LY                         .56080             .25848             2.1696[.042] 

 LPX                        1.0701             .13404             7.9832[.000] 

 LPX(-1)                   -.54078             .15879            -3.4056[.003] 

 LRER                       1.0728             .28254             3.7971[.001] 

 LREV                      -3.1963             1.2534            -2.5500[.019] 

 C                        -17.7351             5.9865            -2.9625[.008] 

 D                          .47291             .13768             3.4349[.003] 

****************************************************************************** 

 R-Squared                     .95152   R-Bar-Squared                   .93455 

 S.E. of Regression            .15579   F-stat.    F(  7,  20)   56.0750[.000] 

 Mean of Dependent Variable    1.6711   S.D. of Dependent Variable      .60894 

 Residual Sum of Squares       .48540   Equation Log-likelihood        17.0397 

 Akaike Info. Criterion        9.0397   Schwarz Bayesian Criterion      3.7108 

 DW-statistic                  2.2855   Durbin's h-statistic     -.81080[.417] 

****************************************************************************** 

                                                                               

http://econpapers.repec.org/article/idsijmefi/


 

                                                                         

                               Diagnostic Tests                                

****************************************************************************** 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version         *                     

*                          *                             

* A:Serial Correlation*CHSQ(   1)=   1.3043[.253]*F(   1,  19)=   .92831[.347] 

*                     *                          *                             

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   3.5658[.059]*F(   1,  19)=   2.7728[.112] 

*                     *                          *                             

* C:Normality         *CHSQ(   2)=   .15122[.927]*       Not applicable        

*                     *                          *                             

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   .45766[.499]*F(   1,  26)=   .43203[.517] 

****************************************************************************** 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                   

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                     

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values     

  



 

 آزمون پسران و دیگران -2پيوست 

                       Variable Addition Test (OLS case)                       

****************************************************************************** 

 Dependent variable is DLX                                                     

 List of the variables added to the regression:                                

 LX(-1)          LY(-1)          LPX(-1)         LRER(-1)        LREV(-1)      

 27 observations used for estimation from 1364 to 1390                         

****************************************************************************** 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 C                        -16.3092            15.5650            -1.0478[.311] 

 DLX(-1)                  -.058695             .25391            -.23117[.820] 

 DLY                        1.3237             1.3733             .96383[.350] 

 DLPX(-1)                   .40207             .34885             1.1526[.267] 

 DLRER                      .54518             .73890             .73783[.472] 

 DLREV                      1.4226             2.9651             .47978[.638] 

 D                          .82697             .29088             2.8430[.012] 

 LX(-1)                    -.76990             .21131            -3.6435[.002] 

 LY(-1)                     .45439             .64545             .70400[.492] 

 LPX(-1)                    .53006             .45565             1.1633[.263] 

 LRER(-1)                   1.1290             .72768             1.5515[.142] 

 LREV(-1)                  -2.7863             3.4723            -.80243[.435] 

****************************************************************************** 

 Joint test of zero restrictions on the coefficients of additional variables:  

 Lagrange Multiplier Statistic     CHSQ( 5)=  17.0656[.004]                    

 Likelihood Ratio Statistic        CHSQ( 5)=  26.9955[.000]                    

 F Statistic                    F(  5,  15)=   5.1535[.006]                    

************************************************************************* 

 

 
 تخمين ضرائب بلندمدت مدل -3پيوست 

             Estimated Long Run Coefficients using the ARDL          

         ARDL(1,0,1,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion          

****************************************************************************** 

 Dependent variable is LX                                                      

 28 observations used for estimation from 1363 to 1390                         

****************************************************************************** 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 LY                         1.3717             .53687             2.5550[.019] 

 LPX                        1.2946             .28806             4.4943[.000] 

 LRER                       2.6241             .57123             4.5937[.000] 

 LREV                      -7.8179             3.6124            -2.1642[.043] 

 C                        -43.3793            11.9392            -3.6334[.002] 

 D                          1.1567             .34496             3.3532[.003] 

****************************************************************************** 

  



 

 برآورد الگوي تصحيح خطاي مدل -4پيوست 

 
          Error Correction Representation for the Selected ARDL Model          

         ARDL(1,0,1,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion          

****************************************************************************** 

 Dependent variable is dLX                                                     

 28 observations used for estimation from 1363 to 1390                         

****************************************************************************** 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 dLY                        .56080             .25848             2.1696[.042] 

 dLPX                       1.0701             .13404             7.9832[.000] 

 dLRER                      1.0728             .28254             3.7971[.001] 

 dLREV                     -3.1963             1.2534            -2.5500[.019] 

 dC                       -17.7351             5.9865            -2.9625[.007] 

 dD                         .47291             .13768             3.4349[.002] 

 ecm(-1)                   -.40884            .068687            -5.9522[.000] 

****************************************************************************** 

 List of additional temporary variables created:                               

 dLX = LX-LX(-1)                                                               

 dLY = LY-LY(-1)                                                               

 dLPX = LPX-LPX(-1)                                                            

 dLRER = LRER-LRER(-1)                                                         

 dLREV = LREV-LREV(-1)                                                         

 dC = C-C(-1)                                                                  

 dD = D-D(-1)                                                                  

 ecm = LX   -1.3717*LY   -1.2946*LPX   -2.6241*LRER +   7.8179*LREV +  43.3793 

*C   -1.1567*D                                                                 

****************************************************************************** 

 R-Squared                     .86219   R-Bar-Squared                   .81396 

 S.E. of Regression            .15579   F-stat.    F(  6,  21)   20.8553[.000] 

 Mean of Dependent Variable   .036638   S.D. of Dependent Variable      .36119 

 Residual Sum of Squares       .48540   Equation Log-likelihood        17.0397 

 Akaike Info. Criterion        9.0397   Schwarz Bayesian Criterion      3.7108 

 DW-statistic                  2.2855                                          

****************************************************************************** 

 R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the dependent variable          

 dLX and in cases where the error correction model is highly                   

 restricted, these measures could become negative.                             

 


