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 چکیده

هـاي ارزي،  توان از کـارایی سیاسـت  آن می الملل است و با تعیین درجهانتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین
ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطالعات بسیار مهمی را به دست آورد. هـدف اصـلی ایـن مطالعـه     

اسـت. در   1961-2011 ت صادرات یکی از محصوالت غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دورهبررسی انتقال نرخ ارز بر قیم
هاي مختلف یکسـان اسـت کـه ایـن امـر مطـابق بـا        مطالعات گذشته فرض بر این بوده است که انتقال نرخ ارز براي سال

. در ایـن مطالعـه بـراي رفـع ایـن      توانند بر درجه انتقال نـرخ ارز تأثیرگـذار باشـند   واقعیت نیست، زیرا عوامل متعددي می
نقیصه، از روش تحلیل حساسیت در مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که انتقال نرخ ارز بـر  

درصـد   70هـاي اخیـر بـیش از    هاي مورد مطالعه داراي یک روند تناوبی و طی سـال قیمت صادرات پسته ایران طی سال
ج مطالعه موید آن است که یک رابطه مستقیم میان نوسان نرخ ارز و قیمت صادرات پسـته ایـران   بوده است. همچنین نتای

توان پسته صادراتی را با قیمت کمتري به بازارهاي جهانی عرضه کرد و وجود دارد. بنابراین با کاهش نوسان نرخ ارز می
ایـن محصـول را افـزایش داد. بـا توجـه بـه       پذیر بودن تقاضاي جهانی، درآمدهاي حاصل از صـادرات  با توجه به کشش

توانـد  باکشش بودن تقاضاي صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات قیمت، کاهش هزینـه تولیدکننـدگان پسـته ایـران مـی     
 .درآمدهاي حاصل از صادرات این محصول را افزایش دهد
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 مقدمه -1
هـا  روي سـطح قیمـت   1طریقه تعامل نرخ ارز با دنیاي خارج تا حد زیادي به انتقـال نـرخ ارز  

شـود و از ایـن لحـاظ نقـش     ها طی زمان مـی بستگی دارد. انتقال نرخ ارز موجب تغییر قیمت
کنـد.   به تغییرات نـرخ ارز ایفـا مـی    مهمی در تعیین میزان واکنش تراز تجاري و رابطه مبادله

توان رژیم و سیاسـت پـولی مناسـب را مشـخص     بنابراین با توجه به درجه انتقال نرخ ارز می
 ). 2008، 2کرد (شامباوگ

شود، اما این انتقـال  اگر چه انتقال نرخ ارز اغلب براي قیمت واردات تخمین زده می
انتقال نرخ ارز بر قیمـت صـادرات بیـانگر     توان بر حسب قیمت صادرات نیز بیان کرد؛را می

درصد تغییر در قیمت صادرات بر حسب پول بازار مقصد در نتیجه یک درصـد تغییـر نـرخ    
توان سه حالت را در نظـر گرفـت؛   الف). بر این اساس می2007، 3ارز است (گوش و راجان

حسـب پـول   ي یک به یک میان تغییرات نرخ ارز و قیمت صادرات بر نخست، وجود رابطه
کشور واردکننده نمایانگر انتقال کامل نرخ ارز است. دوم، اگـر تغییـر نـرخ ارز بـه صـورت      
ناقص به قیمت صادرات بر حسب پول کشور واردکننده انتقال یابد، آنگـاه انتقـال نـرخ ارز    

کننـد (انتقـال   ناقص است و صادرکنندگان بخشی از تغییر نرخ ارز را جذب و یـا خنثـی مـی   
ها بـر حسـب پـول کشـور واردکننـده نسـبت بـه        رز) و سوم، عدم واکنش قیمتناقص نرخ ا

 ).2004، 4تغییرات نرخ ارز نمایانگر صفر بودن انتقال نرخ ارز است (حق و رزاق
تجزیه و تحلیل انتقال نرخ ارز در نتیجه تحوالت ادبیات مربوط به اقتصاد کـالن بـاز   

پـذیري  که شرایط رقابت کامـل، انعطـاف  شود هاي سنتی اقتصاد باز فرض میاست. در مدل
هـاي جدیـد اقتصـاد بـاز     ها و برابري قـدرت خریـد برقـرار اسـت، امـا در مـدل      کامل قیمت
هـاي  گـذاري شـرکت  شـود کـه انتقـال نـرخ ارز تحـت تـأثیر اسـتراتژي قیمـت        استدالل می

 گیرد. صادرکننده قرار می

 

1- Exchange Rate Pass-Through 
2- Shambaugh 
3- Ghosh and Rajan 
4- Hoque and Razzaque 
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، قیمت کاال (بر حسـب  1گذاري بر اساس پول کشور تولیدکنندهدر استراتژي قیمت
یابـد و انتقـال نـرخ    پول کشور واردکننده) به صورت یک به یک با تغییر نرخ ارز تغییر مـی 

، قیمـت کـاال (بـر حسـب     2گذاري بر اساس پول محلـی ارز کامل است. در استراتژي قیمت
ر گیرند و انتقـال نـرخ ارز صـف   پول کشور واردکننده) تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار نمی

 ). 2009، 4و سامانتارایا 2008، 3است (کاندرکپام
درجه انتقال نرخ ارز میان کشورها و در طول زمان متفاوت است و شناسـایی دالیـل   
این تفاوت نیازمند آن است که عوامل تأثیرگذار بر درجه انتقال تغییرات نرخ ارز بـر سـطح   

 ). 2008ها مشخص شود (شامباوگ، قیمت
تغییـرات نـرخ ارز، شـرایط کـالن اقتصـادي، درجـه بـاز بـودن         اندازه و مدت زمـان  

هاي صـادرکننده (کـالرك   گذاري بنگاهب)، سیاست قیمت2007تجاري (گوش و راجان، 
ــاران ــوپز  1999، 5و همک ــه و ل ــرخ ارز (دالت ــرات ن ــت تغیی ــیو-)، جه )، 2012، 6ویالویسنس

تواننـد بـر درجـه انتقـال     ) مـی 2012، 7نااطمینانی تقاضاي کل و نوسان نرخ ارز (آن و وانگ
سـاختار بـازار و   «نرخ ارز تأثیرگذار باشند. افزون بر این، درجـه انتقـال نـرخ ارز بسـتگی بـه      

دارد. در بازار جهانی کامالً رقابتی، قیمت صـادرات بـر حسـب پـول     » ماهیت کاال یا صنعت
رات بـر  کشور صادرکننده همیشه باید برابر با هزینه نهایی باشد بـه طـوري کـه قیمـت صـاد     

تواند با تغییرات نرخ ارز تغییر یابـد، امـا قیمـت    حسب پول داخلی در هر یک از بازارها نمی
یابد و بنابراین انتقـال نـرخ   صادرات بر حسب پول خارجی متناسب با تغییر نرخ ارز تغییر می

 ارز در تمام بازارهاي مقصد کامل است.
بنگـاه صـادرکننده در بـازار     براي یک 8شرایط رقابت ناقص یا وجود قدرت بازاري

شـود. در بـازار جهـانی و در شـرایط وجـود      خارجی باعث کاهش درجه انتقال نرخ ارز مـی 
 

1- Producer Currency Pricing (PCP) 
2- Local Currency Pricing (LCP) 
3- Khundrakpam 
4- Samantaraya 
5- Clark et al. 
6- Delatte and López-Villavicencio 
7- An and Wang 
8- Market Power 
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صادرات (بر حسب پول داخلی) را بیشتر از هزینه نهایی  رقابت ناقص، صادرکنندگان قیمت
تی جـذب  گیرند و تمام یا بخشی از تغییرات نرخ ارز را به منظور حفظ مزیت رقابدر نظر می

کنند. بنابراین با فرض ثابت بودن هزینه نهایی، تغییرات نرخ ارز به طور نـاقص بـه قیمـت    می
یابـد کـه ایـن امـر موجـب خـروج از       صادرات (واردات) بر حسب پول خارجی انتقـال مـی  

). براي مثـال، بـا تضـعیف ارزش پـول کشـور      2004، 1شود (سویفتشرایط رقابت کامل می
گان (به منظور حفظ قیمت صادرات بر حسـب پـول خـارجی) میـزان     واردکننده، صادرکنند

 دهند.  بهاي خود را کاهش میاضافه
پذیرد کـه  ثابت نگه داشتن قیمت صادرات بر حسب پول خارجی زمانی صورت می

کنند که تغییر نرخ ارز موقتی است و یا اینکه آنهـا بـه دنبـال حفـظ     صادرکنندگان تصور می
گـذاري شـده در ورود بـه بـازار و یـا بـه دسـت آوردن سـهم         رمایهسـ  2هاي غیرمستمرهزینه

بازاري هستند و انتقـال نـرخ ارز در ایـن بازارهـا نـاقص اسـت. عـالوه بـر ایـن، در صـورت           
متفاوت بودن هزینه تجارت و منحنی تقاضاي بازار، صادرکنندگان با انتقال نـاقص نـرخ ارز   

یین انتقـال نـرخ ارز در یـک بـازار کـامالً      قادر به اجراي تبعیض قیمت هستند، امـا درجـه پـا   
 پذیرد. رقابتی نیز صورت می

هاي صادرکننده بـه منظـور   اگر بازار مقصد تا حد زیادي رقابتی باشد؛ آنگاه شرکت
بهـاي  کنند که این امر مستلزم پـذیرش اضـافه  حفظ سهم بازار تغییرات نرخ ارز را جذب می

هـاي کمتـر موجـب کـاهش انتقـال      ه پذیرش قیمتکمتر توسط آنها است. بنابراین، تمایل ب
شــود. همچنـین انتقـال نــرخ ارز بـراي کاالهـاي صــنعتی کمتـر از محصــوالت      نـرخ ارز مـی  

شود که بازار جهانی محصوالت کشاورزي کامالً کشاورزي است. به طور معمول فرض می
(کـیم و  رقابتی اسـت و انتظـار بـر کامـل بـودن انتقـال نـرخ ارز در بازارهـاي مقصـد اسـت           

 ب).2007؛  گوش و راجان، 2003، 3همکاران

 

1- Swift 
2- Sunk Costs 
3- Kim et al. 
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براساس آمار منتشر شده از سوي گمرك جمهـوري اسـالمی ایـران،  بررسـی آمـار      
میلیـارد دالر صــادرات   5/50صـادرات غیـر نفتـی ایـران حـاکی از آن اسـت کـه از حـدود         

مربـوط  درصـد)   7/27میلیارد دالر (حـدود   14، حدود 1393غیرنفتی کشور در انتهاي سال 
درصد) مربوط به محصوالت پتروشیمی و  6/28میلیارد دالر(5/14به میعانات گازي، حدود 

درصد) مربوط به سایر کاالها بوده است. عالوه بر این، جمـع   7/43میلیارد دالر ( 22حدود 
 5/36در مجمــوع حــدود  1393صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و ســایر کاالهــا در ســال 

میلیـارد دالر و بوتـان مـایع     36/2در این بین پروپان مایع شده با حدود میلیارد دالر بوده که 
میلیـارد دالر صـادرات بـاالترین ارزش صـادرات را در بـین       47/1و  473/1شده و متانول با 

میلیـون   831اند. در همـین سـال پسـته بـا حـدود       محصوالت غیرنفتی به خود اختصاص داده
قلم عمده صـادراتی کشـور بـه خـود اختصـاص داده       10دالر صادرات رتبه هفتم را در بین 

هـاي غیرپتروشـیمی رتبـه اول     است کـه در بـین محصـوالت بخـش کشـاورزي و فـرآورده      
 ). 1393صادرات غیر نفتی مربوط به پسته بوده است (گمرك ایران، 

پسته در میان محصوالت کشاورزي ایران از اهمیت ویژه و اعتبار بـاالیی برخـوردار   
آمار ارائه شده توسط گمرك جمهوري اسالمی ایران، آمار صادرات پسـته در  است. مطابق 

میلیـون دالر در هـر سـال بـرآورد شـده کـه بیشـترین         800بـیش از   1392تا  1390هاي  سال
ارزش صادراتی در میان محصوالت کشاورزي است و این امر نمایـانگر نقـش اسـتراتژیک    

 این محصول در اقتصاد کشاورزي ایران است. 
و سـابقه طـوالنی در تولیـد پسـته،      ییکشور ایران با داشتن شرایط مساعد آب و هوا

بر اسـاس   .جایگاه مناسبی را در بازارهاي جهانی این محصول براي خود فراهم آورده است
هزار هکتار  258، ایران با داشتن 2011آمار سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد در سال 

اه اول را از این نظر به خود اختصاص داده است، در حـالی کـه   سطح زیر کشت پسته، جایگ
هزار هکتار سطح زیر کشـت، رتبـه دوم را دارد. بـا ایـن وجـود،       62کشور آمریکا با داشتن 

 عملکـرد تن در هکتار) نسبت به آمریکـا (بـا    8/1کشور ایران (با داشتن عملکردي معادل با 
 وردار است.  تري برختن در هکتار) از عملکرد پایین 2/3
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فراوانی نسبی مناطق کشت و عدم تغییر این مناطق در طول زمان موجب شـده اسـت   
در مقایسـه بـا برخـی کشـورها نظیـر      ( در واحـد سـطح   تولید کمتـر که کشور ایران با وجود 

 ترین تولیدکننـده و صـادرکننده جهـانی پسـته بـاقی بمانـد       همچنان به عنوان بزرگ )آمریکا
 ).2012، 1ژنگ و همکاران؛ 2011(پاکروان و کالشمی، 

شـود کـه درجـه انتقـال      با توجه به تغییرات ارزش پول داخلی، این سوال مطرح مـی   
هاي اخیـر از چـه رونـدي    نرخ ارز و نوسانات آن به قیمت صادرات پسته ایران در طول سال

د برخوردار بوده است؟ براي پاسخگویی به این سوال الزم است کـه از مـدلی بـراي بـرآور    
ها باشـد و بتوانـد شـرایط    درجه انتقال نرخ ارز استفاده شود که قادر به رمزگشایی دقیق داده

هـایی اسـت کـه    ) از جمله مدل1993و  1989( 2پیچیده اقتصاد جهانی را تبیین کند. مدل نتر
 مورد استفاده قرار گرفته است.   توسط محققان به طور گسترده

هـاي فصـلی طـی    ي مـدل نتـر بـا اسـتفاده از داده    برمبنـا ) 1994( 3یومکال و همکاران
به این نتیجه دست یافتند که انتقال نرخ ارز در بازارهاي صادراتی بـرنج   1980-87 هاي سال

   .ناقص است
نیز با استفاده از مدل اثرات ثابـت بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه         )2003( 4پارسلی
  .کنگ کامل استبر قیمت واردات هنگ) واقعی واسمی( انتقال نرخ ارز

 1989-2001 هـاي هاي تابلویی طی سـال با استفاده از مدل داده )2004( حق و رزاق
بازار صادراتی کشور هنـد کامـل اسـت و     78به این نتیجه دست یافتند که انتقال نرخ ارز در 

 صادرکنندگان این کشور با منحنی تقاضا با کشش ثابت مواجهند.
اي بـه بررسـی درجـه انتقـال نـرخ ارز بـر قیمـت        لعه) در مطا2008( 5پارسونز و سیتو

پرداختند.  1988-2005 صادرات ژاپن در بازارهاي آسیاي شرقی، اروپا و آمریکا طی دوره

 

1- Zheng et al. 
2- Knetter 
3- Yumkella et al. 
4- Parsley  
5- Parsons and Sato 
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هـاي  نتایج مطالعه نشان داد که شواهدي از افزایش یا کاهش درجه انتقال نرخ ارز طی سـال 
 مورد مطالعه وجود ندارد. 

اي بـه ارزیـابی درجـه انتقـال نـرخ ارز بـر قیمـت        عـه ) در مطال2009گوش و راجان (
هـاي پـژوهش ایـن دو،    پرداختند. بر اساس یافتـه  1980-2005 واردات سنگارپور طی دوره
 درصد است. 29و  25مدت به ترتیب برابر با مدت و بلندتدرجه انتقال نرخ ارز در کوتاه

فـت همجمعـی مبتنـی بـر     اي با اسـتفاده از رهیا در مطالعه) 2010( 1مالک و مارکوس
نتـایج مطالعـه   . هاي تابلویی به بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صـادرات هنـد پرداختنـد   داده

هـاي ماهانـه بیشـتر از    مـدت بـراي داده  آنها موید آن است که انتقال ناقص نرخ ارز درکوتاه
 هاي ساالنه است.  داده

تابلویی به بررسـی درجـه انتقـال    هاي اي با استفاده از داده) در مطالعه2012پارسلی (
پرداخت. نتایج مطالعه وي حاکی از آن  1998-2009 نرخ ارز در آفریقاي جنوبی طی دوره

 درصد است.  60است که انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات حدود 
اي به بررسی درجه انتقـال نـرخ ارز و   ) در مطالعه2014زارع مهرجردي و توحیدي (

پرداختند. با استفاده از مـدل پویـاي    2000-2011 مت صادرات زعفران طی دورهتعرفه به قی
هاي تابلویی و برآوردکننده گشتاورهاي تعمیم یافته، آنها نتیجه گرفتند که انتقـال نـرخ   داده

اي دیگـر، زارع مهرجـردي و   ارز به قیمت صادرات زعفران ایـران نـاقص اسـت. در مطالعـه    
بازار صـادراتی در   23نتقال نرخ ارز به قیمت صادرات پسته در ) به بررسی ا1392توحیدي (
پرداختند. نتایج مطالعه بـا بکـارگیري مـدل رگرسـیونی اثـرات ثابـت        1371-89 طول دوره

 نشان داد که درجه انتقال نرخ ارز براي پسته زیاد است. 
در هاي مورد مطالعه، یـک نقیصـه مهـم    فرض بر ثابت بودن انتقال نرخ ارز طی سال

مطالعات پیشین است، زیـرا شـرایط تقاضـا، رفتـار صـادرکنندگان و واردکننـدگان، محـیط        
توانند بر درجه انتقال نرخ ارز تأثیرگذار باشند و انتظار بـر  کالن اقتصادي و ساختار بازار می

هاي مختلف متفـاوت باشـد. افـزون بـر ایـن، در      این است که درجه انتقال نرخ ارز طی سال

 

1- Mallick and Marques  
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قال نرخ ارز فرض بر وجود یک رابطـه خطـی میـان تغییـرات نـرخ ارز و قیمـت       هاي انتمدل
کاالهاي تجاري است در حالی که روابط میان متغیرها در دنیاي واقعی بسیار پیچیـده اسـت   

هاي معمول اقتصادسنجی امکان بررسی دقیق روابط میان متغیرهـا وجـود   و با استفاده از مدل
ها، از روش تحلیل حساسیت در مدل شبکه عصبی این نقیصه ندارد. در این مطالعه براي رفع

 مصنوعی استفاده شد که وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. 
تـوان نحـوه   هاي عصـبی مصـنوعی مـی   با استفاده از روش تحلیل حساسیت در شبکه

بنـابراین   .1اثرگذاري و درجه اهمیت متغیرهاي ورودي شبکه طراحی شـده را تشـخیص داد  
هدف اصلی این مطالعه، بررسی درجه انتقال نرخ ارز بـر قیمـت صـادرات پسـته ایـران طـی       

 است.  1961-2011دوره 
 
 هامواد و روش -2

اي توسـط محققـان مـورد اسـتقبال     هاي عصبی در امور مالی به طور فزاینـده استفاده از شبکه
زي رفتـار بـازار، انتخـاب سـبد     سـا هاي عصـبی مصـنوعی در شـبیه   قرار گرفته است. از شبکه

هـاي  شـود. شـبکه   بینـی اسـتفاده مـی   دارایی، شناسایی متغیرهاي توضیحی اقتصـادي و پـیش  
هـا  قـادر بـه شناسـایی روابـط غیرخطـی میـان داده       2تـابعی  زنندهعصبی به عنوان یک تقریب
هـاي عصـبی مصـنوعی روشـی     پـذیر، شـبکه  زننده تابعی انعطاف است. به عنوان یک تقریب

هـاي عصـبی   بینی است. همچنـین شـبکه  بندي و پیشبسیار مناسب براي تشخیص الگو، طبقه

 

ستند. قابلیت نگاشت توابـع غیرخطـی   هاي آماري داراي برخی مزایا ههاي عصبی مصنوعی در مقایسه با مدلشبکه - 1
سـازي  گیري پیوسته را با دقت باالیی مـدل توانند هر تابع قابل اندازههاي عصبی مصنوعی است که میویژگی اول شبکه
هـاي عصـبی نیـاز بـه در نظـر       محـور هسـتند. در شـبکه    هاي عصبی مصنوعی ناپارامتریک و اطالعاتنمایند. دوم، شبکه

هاي عصبی کمتر دچـار  ها نیست. با در نظر گرفتن این ویژگی، شبکهدر مورد فرآیند تولید داده هاییفرض گرفتن پیش
هـاي عصـبی مصـنوعی داراي    شـوند. سـوم، شـبکه   هاي غیرخطی، نظیر تصریح نادرست، میمشکالت رایج سایر روش

تعمـیم خـود را در یـک    هـاي عصـبی مصـنوعی قابلیـت     شود که شبکهماهیت خودتطبیقی هستند. این ویژگی باعث می
سازي روابط غیرخطی از پارامترهـاي کمتـري در   هاي عصبی مصنوعی براي مدلمحیط متغیر حفظ کنند. چهارم، شبکه

 ).2011کنند (خاشعی و بیجاري، اي) استفاده میهاي رگرسیونی چندجملههاي دیگر (نظیر مدلمقایسه با مدل
2- Function Approximators 
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مصنوعی حساسیت کمتري نسبت به مفروضات مربوط به جمله خطا دارند و نسبت به سـایر  
 نظمی برخوردارند.  ها از توانایی بیشتري در مقابل اختالل و بیروش

عناصـر پردازشـگر بـه هـم پیوسـته      هاي عصبی مصنوعی، وجود تعداد زیاد در شبکه
پـذیري و  شـود و ایـن امـر موجـب افـزایش انطبـاق      موجب آموزش بهتر الگوهاي جدید می

 ). 1996، 1شود (کاسترا و بویدکار (حتى با وجود خطا) می  بهبود توانایى مدل براى ادامه
هاي نـرون اسـت کـه    یک مدل شبکه عصبی مصنوعی متشکل از تعداد زیادي سلول

شود. شـبکه عصـبی داراي یـک سیسـتم پـردازش توزیـع        سازي میاس مغز انسان مدلبر اس
ها و خروجی تواند با ترکیب توابع غیرخطی، رابطه میان وروديموازي اطالعات است و می

هاي ریاضی نیست و را شناسایی کند. در طراحی شبکه عصبی مصنوعی نیاز به تصریح مدل
 2سـت و شناسـایی الگـو بـا اسـتفاده از روش خـودتطبیقی      فرآیند یادگیري مبتنی بـر تجربـه ا  

و پـس   5، کـوهنن 4، دلتا3هاي شبکه عصبی مصنوعی شامل هبینپذیرد. الگوریتمصورت می
 ). 2014، 7است (فنگ و ژانگ  6انتشار خطا

هـاي عصـبی مصـنوعی، تحـت     از الگوریتم پس انتشار خطا در نوع خاصی از شـبکه 
هـاي  شود. از این الگوریتم بـراي تعـدیل وزن   ، استفاده می8یهانتشار چند ال عنوان شبکه پس
اي که مقادیر خروجی شبکه نزدیک به مقادیر واقعـی باشـد و   شود به گونه شبکه استفاده می

 ). 2003، 9خطاي میان آنها حداقل شود (گوري و همکاران
 شبکه عصبی مصنوعی مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه متشـکل از سـه الیـه ورودي،       

هـاي آن  پنهان و خروجی است. کـارایی شـبکه عصـبی تـا حـد زیـادي بـه انتخـاب ورودي        

 

1- Kaastra and Boyd 
2- Self-Adapting 
3- Hebbian 
4- Delta 
5- Kohonen 
6- Error Back Propagation 
7- Feng and Zhang 
8- Multi-Layered Feed-Forward Network (MLFFN) 
9- Gevrey et al. 
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) بـراي طراحـی   1)، از الگـوي ( 2010بستگی دارد. با توجه بـه مطالعـه مالـک و مـارکوس (    
 شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد:

)1 (                )T,W,EV,E(fP 
: نوسـان نـرخ   EV، 1: نـرخ ارز اسـمی  Eدالر)،  : قیمت صادرات پسته ایران (بر حسـب Pکه 

 EV: روند زمانی است. همچنین از متغیـر  Tفروشی در ایران و  : شاخص قیمت عمدهWارز، 
ــراي در نظــر گــرفتن شــرایط کــالن اقتصــادي و از متغیــر   ــه   Wب ــوان جــایگزین هزین ــه عن ب

غیرقابـل مشـاهده و   تولیدکنندگان پسته ایران استفاده شد. متغیر روند شامل تمـام متغیرهـاي   
 تأثیرگذار بر قیمت صادرات پسته ایران است.

هـاي  المللـی پـول و داده  هاي مربوط به نرخ ارز از پایگاه اطالعاتی صندوق بـین داده
 مربوط به شاخص قیمت صادرات پسته ایران از سـازمان خواربـار و کشـاورزي ملـل متحـد     

ایـن مطالعـه بـه صـورت سـاالنه و بـراي       هاي مورد استفاده در آوري شدند. دادهجمع )فائو(
هســـتند. متغیـــر نوســـانات نـــرخ ارز بـــا اســـتفاده از الگـــوي  1961-2011ي زمـــانی دوره

)1،1(EGARCH ) 3) و (2محاسبه شده است (روابط:(( 
)2(                0 1 1t t tE E 

)3 (   
q

1J

p

1i

r

1k kt

kt

jt

jt
i

2
jtj

2
t σ

ε
σ
ε

ς)ln(σκωlnσ 

ln، )2: جمله خطاي رگرسیون ( tکه  2
tσ    ،لگاریتم سري واریـانس شـرطی :ω ،κ ،ς  و

هــاي شــرطی : ضــرایب بــرآوردي هســتند. تــوان دوم در ســمت چــپ معادلــه، واریــانس
ه دست آمده به عنوان شاخص نوسـانات نـرخ ارز   کند که از مقادیر بغیرمنفی را محاسبه می

شود. براي بررسی ثابت یا متغیر بودن واریانس متغیر نـرخ ارز الزم  ) استفاده می1در معادله (
است که آزمون آرچ انجام شود. فرضیه صفر در آزمون آرچ نمایانگر ثابت بودن واریـانس  

 نرخ ارز است.

 

یم وارد با توجه به تعریف قیمت صادرات بر حسب دالر، نرخ ارز مورد استفاده در این مطالعه بـه صـورت غیرمسـتق    -1
 در این حالت، نرخ ارز نمایانگر ارزش ریال بر حسب دالر آمریکا است. الگو شده است.
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هـاي خروجـی برابـر بـا یـک و تعـداد       ههـاي الیـ  در شبکه طراحی شده، تعداد نرون
هاي ورودي برابر با تعداد متغیرهاي توضـیحی (چهـار متغیـر) اسـت. در یـک      هاي الیه نرون

زن تابعی، وجود یک الیه پنهـان کـافی اسـت. مـالك انتخـاب      شبکه عمومی از نوع تقریب
بر ایـن اسـاس،   سازي میانگین مربعات خطا است. هاي الیه پنهان مبتنی بر حداقلتعداد نرون

 از پنج نرون در الیه پنهان استفاده شد. 
در الیه پنهان و در  1ساز سیگموئیدبراي در نظر گرفتن فرآیند غیرخطی، از تابع فعال

بـراي   2مـارکوات -ساز خطـی اسـتفاده شـد. از الگـوریتم لـونبرگ     الیه خروجی از تابع فعال
ی شده نزدیک به مقـادیر واقعـی باشـند.    بینهاي اتصال استفاده شد تا مقادیر پیشتعدیل وزن

پـذیري شـبکه اسـتفاده شـد. بـر      همچنین از روش توقف زودرس براي بهبود قابلیـت تعمـیم  
هـا بـه سـه دسـته آمـوزش، اعتبارسـنجی و آزمـون تقسـیم شـدند. از          اساس ایـن روش، داده 

اي ) بـه ترتیـب بـر   1986-1998هـاي اعتبارسـنجی (  ) و داده1961-1985هاي آموزش ( داده
ــان از عملکــرد شــبکه عصــبی اســتفاده شــد و از داده  تعــدیل وزن  هــاي آزمــون هــا و اطمین

) براي مشخص کردن این مساله استفاده شد کـه آیـا شـبکه بـه تولیـد مجـدد       2011-1999(
 ها پرداخته است یا خیر.داده

نظـري اسـت کـه داراي کاربردهـاي قابـل       -تحلیل حساسیت، یـک روش سیسـتمی  
هاي عصـبی  ). براي تحلیل حساسیت شبکه1992، 3دسنجی است (گندولفوتوجهی در اقتصا
سازي یک مـدل بـا شـرایط    هاي متعددي وجود دارد؛ یک روش ساده، شبیهمصنوعی روش

اولیه داده شده است. سپس با تغییر دادن انـدك مقـادیر مربـوط بـه یـک متغیـر، چگـونگی        
هـاي خطـی   در مدل 4واکنش -ربهضشود. این روش مشابه با تحلیل واکنش مدل بررسی می

است. این روش مشکل است، زیرا این احتمال وجود دارد که شبکه در نقاط مختلف محلی 
زا بـر متغیـر   هـاي جزئـی یـا اثـرات متغیرهـاي بـرون      همگرا شود. روش دیگر، برآورد مشتق

 

1- Sigmoid Activation Function 
2- Levenberg-Marquardt 
3- Gandolfo 
4- Impulse-Response Analysis 
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ــته اســت (مــک  ــیسوابس ــوس و   2005، 1نل ــات (دیموپول ــدکی از مطالع ــداد ان ــه در تع ) ک
ــدن و همکــاران 2003، گــوري و همکــاران، 1999؛ 1995، 2نهمکــارا ) از آن 2004، 3و ال

 استفاده شده است.
توان اثر متغیرهاي ورودي بر متغیـر خروجـی و   با استفاده روش تحلیل حساسیت می

همچنین درجه اهمیت هر یک متغیرهاي ورودي شبکه عصبی مصنوعی را بـه دسـت آورد.   
)، no=1نــرون و یــک خروجــی ( nhک الیــه پنهــان بــا ورودي، یــ niبــراي یــک شــبکه بــا 

تعداد کل مشـاهدات   Nو   N=j,…,1(که  xjنسبت به ورودي  yjهاي جزئی خروجی  مشتق
 ) است.4است) به صورت رابطه (

)4 (             ih

n

1h
hjhjhojji w)I1(IwSd

h 
بـه  : نمایانگر مشتق نرون خروجی نسـبت   Sjساز سیگموئید، با فرض وجود تابع فعال

امـین  h: وزن میـان نـرون خروجـی و     whoامین نرون الیه پنهـان،  hواکنش  Ihjورودي آن، 
 امین نرون الیه پنهان است. hامین نرون ورودي و i: وزن میان wihنرون الیه پنهان، 

هاي جزئی رسم کـرد و اثـر هـر    توان یک گراف از مشتقبراي هر متغیر ورودي می
هـاي جزئـی داراي عالمـت منفـی     را تشخیص داد. اگـر مشـتق  متغیر ورودي بر متغیر وابسته 

(مثبت) باشند، آنگاه رابطه میان متغیر ورودي مورد نظر و خروجی شبکه معکوس (مستقیم) 
تـوان بـا اسـتفاده از ایـن     خواهد بود. همچنین درجه اهمیت متغیرهـاي ورودي شـبکه را مـی   

شـود   هاي جزئی حاصل مـی ت مشتقرهیافت به دست آورد. این امر با محاسبه مجموع مربعا
 )):5(رابطه (

)5 (                                 
N

1j

2
jii )d(SSD 

 

1- McNelis 
2- Dimopoulos et al. 
3- Olden et al. 



 171    1394زمستان / 65هاي اقتصادي ایران/ سال بیستم/ شماره  فصلنامه پژوهش

شـود و بـا اسـتفاده از     هاي جزئی براي هر متغیر ورودي شبکه محاسـبه مـی  مجموع مربعات مشتق
ي بیشـترین  بنـدي کـرد. متغیرهـایی کـه دارا    توان متغیرها را بر حسب میـزان اهمیـت طبقـه   آن می
 ).  2003باشند از درجه اهمیت بیشتري برخوردار هستند (گوري و همکاران،  SSDمقدار 

 
 نتایج و بحث  -3

ها، ساختار شـبکه عصـبی مـورد اسـتفاده     با توجه به موارد مطرح شده در بخش مواد و روش
ه )، در طراحـی شـبک  1) نشان داده شده اسـت. مطـابق بـا شـکل (    1در این مطالعه در شکل (

عصبی از چهار متغیر ورودي و یک متغیر خروجی و همچنـین از پـنج نـرون در الیـه پنهـان      
 استفاده شده است.

 

 
 ساختار شبکه عصبی طراحی شده. -)1شکل (

 
توان وجود بـیش بـرازش در شـبکه عصـبی مصـنوعی را      ) می1با استفاده از نمودار (

نـد تغییـرات میـانگین مربعـات     ) مشخص اسـت، رو 1تشخیص داد. همانطور که در نمودار (
خطا براي دو مجموعه آزمون و اعتبارسنجی مشابه با یکدیگر است، بنـابراین شـبکه عصـبی    

پذیري مناسبی برخوردار است و مشکل بیش برازش وجود نـدارد.   مصنوعی از قابلیت تعمیم
همچنین بهترین عملکرد شبکه عصـبی مصـنوعی در تکـرار چهـار بـه دسـت آمـده اسـت و         

ند آموزش در این تکرار متوقف شده است، زیرا خطاي مجموعه اعتبارسـنجی پـس از   فرآی
 تعداد مشخصی تکرار (شش تکرار) افزایش یافته است. 
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 میانگین مربعات خطا براي سه مجموعه آموزش، اعتبارسنجی و آزمون -)1نمودار (

 
ده شـد.  براي ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصـنوعی از معیـار ضـریب تعیـین اسـتفا     

درصد است کـه ایـن مقـدار نزدیـک بـه یـک        89مقادیر ضریب تعیین برآورد شده برابر با 
بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی نزدیک به مقـادیر واقعـی   است. بنابراین مقادیر پیش

توان اطمینان حاصل کرد که عملکرد شبکه عصبی مصنوعی مطلوب اسـت و از  هستند و می
 هاي شبکه استفاده کرد.حساسیت ورودي توان براي تحلیلآن می

در ابتدا تحلیل حساسیت براي متغیر نرخ ارز صورت پذیرفته است کـه نتـایج آن در   
)، مثبـت بـودن مشـتقات جزئـی قیمـت      2مطابق با نمـودار ( ) نشان داده شده است. 2نمودار (

کـاهش نـرخ    صادرات پسته (بر حسب دالر) نسبت به متغیر نرخ ارز نمایانگر آن است که با
شـود و ایـن یافتـه    تر میارز (افزایش ارزش دالر)، پسته صادراتی ایران بر حسب دالر ارزان

هاي جزئـی نـرخ ارز نشـان    هاي اقتصادي است. همچنین عالمت مثبت مشتقمطابق با تئوري
دهد که منحنی تقاضا براي پسته صادراتی ایران داراي انحناي کمتري نسـبت بـه منحنـی    می

هاي مورد ا کشش ثابت است. عالوه بر این، مشتقات جزئی نرخ ارز براي اغلب سالتقاضا ب
 اي بین صفر تا یک قرار دارد. مطالعه در محدوده
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بـه مـرور بیشـتر شـده بـه       1961-74هـاي  )، انتقال نرخ ارز طی سال2مطابق نمودار (
، انتقـال نـرخ   1975-92هاي درصد افزایش یافته است، اما طی سال 60به  20اي که از گونه

 ارز به قیمت صادرات پسته ایران زیاد و نزدیک به صددرصد است.
 هـاي زیاد بودن درجه انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات پسته ایران در طول سـال 

تواند به دالیل متعددي باشد؛ در طی ایـن دوره، ارزش دالر آمریکـا در   می 92-1975 
داشـته اسـت. بـا توجـه بـه ایـن افـزایش، قیمـت          مقابل ریال ایران افزایش قابل تـوجهی 

صادرات پسته ایران در بازارهاي جهانی کاهش یافته اسـت و صـادرکنندگان ایـران بـا     
انتقال کامل نرخ ارز بـه دنبـال بـه دسـت آوردن افـزایش سـهم بـازاري و جلـب بیشـتر          

 اند. تقاضاي جهانی بوده
نتقـال تغییـر نـرخ ارز در    به طور کلی، بـا کـاهش ارزش پـول کشـور صـادرکننده، ا     

گـرا  گـرا در مقایسـه بـا صـادرکنندگان سـود     بازارهاي صادراتی توسط صادرکنندگان سهم
دهنــده آن اســت کــه   ) و ایــن یافتــه نشــان  1999بیشــتر اســت (کــالرك و همکــاران،    

گـرا هسـتند. همچنـین سـاختار بـازار      صادرکنندگان ایـران در بازارهـاي جهـانی پسـته سـهم     
تواند دلیلی دیگر بر درجه انتقال باالي نرخ ارز باشد. ایـن اعتقـاد    می محصوالت کشاورزي

وجود دارد که بازار جهانی محصوالت کشاورزي از جمله پسته، یک بازار رقـابتی اسـت و   
 انتظار بر انتقال کامل تغییرات نرخ ارز است.

 در بازار جهانی رقابتی، قیمت صادرات بر حسب پول کشور صادرکننده برابر با
هزینه نهایی است به طوري که قیمت صادرات بر حسب پول داخلـی بـا تغییـر نـرخ ارز     

یابد. یابد، اما قیمت صادرات بر حسب دالر متناسب با تغییر نرخ ارز تغییر میتغییر نمی
باال بودن سهم ایران از تولید و صادرات پسـته موجـب افـزایش درجـه انتقـال نـرخ ارز       

باالیی از بازار صادراتی یـک محصـول را دارا هسـتند بـا     شود. کشورهایی که سهم  می
دهند (فینسترا رقابت کمتري مواجه هستند و تغییرات نرخ ارز را به طور کامل انتقال می

 ). 1996، 1و همکاران

 

1- Feenstra et al. 
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پذیر بودن تقاضـاي صـادرات   تواند به دلیل کششباال بودن درجه انتقال نرخ ارز می
ه انتقال نرخ ارز با مقادیر بیشتر کشش تقاضا براي صـادرات  براي پسته ایران باشد، زیرا درج

 ). 1993، 1افزایش خواهد یافت (دویر و همکاران
، انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسـته ایـران کـاهش یافتـه اسـت و      1990طی دهه 

تواند ناشی از تغییر ساختار بازار جهانی پسته باشد (ژنگ و  این کاهش در انتقال نرخ ارز می
 70، انتقال نرخ ارز بـه قیمـت صـادرات ایـران بـیش از      2000). پس از سال 2012همکاران، 

درصد بوده است که درجه باالي انتقال نرخ ارز طی این دوره با هدف افزایش سهم بازاري 
 صورت پذیرفته است.   

 

 
 هاي جزئی قیمت صادرات نسبت به نرخ ارزمشتق -)2نمودار (

 
هـا عنـوان شـد، نوسـان نـرخ ارز یکـی از متغیرهـاي ورودي        اد و روشهمانطور که در بخش مـو 

دهـد کـه واریـانس    )، نتایج آزمون آرچ نشان می1شبکه عصبی مصنوعی است. مطابق با جدول (
کنـد  متغیر نرخ ارز ثابت نیست که این امر استفاده از الگوي واریانس ناهمسان شرطی را تأیید می

وان به عنوان ورودي شبکه عصبی مصنوعی اسـتفاده کـرد. بـر ایـن     تو از متغیر نوسان نرخ ارز می
 نوسان نرخ ارز محاسبه شده است.   EGARCH)1،1اساس با استفاده از الگوي (

 
 

1- Dwyer et al. 
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 نتایج آزمون آرچ. -)1جدول (
 ارزش احتمال مقدار آماره آزمون آماره آزمون

 F 252/9 003/0آماره 
 NR2 038/8 004/0آماره 

 هاي تحقیقافتهمأخذ: ی          
 

)، مشتقات جزئی قیمت صادرات پسته نسبت به نوسـان نـرخ ارز نشـان    3در نمودار (
هاي جزئی مثبت اسـت و نشـان   شود، عالمت مشتقداده شده است. همانطور که مشاهده می

دهد که با افزایش نوسان نرخ ارز، قیمت صـادرات پسـته ایـران بـر حسـب دالر افـزایش       می
ته مطابق با انتظار است، زیرا تحلیل نظري اثـر نوسـان نـرخ ارز بـر اسـتراتژي      یابد. این یافمی

کند که افزایش ریسک نرخ ارز موجب افزایش قیمت گذاري صادرکنندگان بیان میقیمت
یابـد. از ایـن رو،   شود و متعاقـب آن، مقـدار تقاضـا کـاهش مـی     براي خریداران خارجی می

، 1شـود (مـن  الملل مـی جب کاهش حجم تجارت بینشود که نوسان نرخ ارز مواستدالل می
). همچنــین بــا افــزایش نوســان نــرخ ارز، صــادرکنندگان بــا هــدف تعــدیل ریســک،  1989
 ).2005، 2دهند (چئونگ و همکاران هاي صادرات را افزایش می قیمت

 

 
 هاي جزئی قیمت صادرات با توجه به نوسانات نرخ ارزمشتق -)3نمودار (

 

1- Mann 
2- Cheong et al. 
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فروشی بر قیمت صـادرات پسـته نشـان     ر متغیر شاخص قیمت عمده)، اث4در نمودار (
فروشی نمایانگر آن است  هاي جزئی شاخص عمده. مثبت بودن اغلب مشتق1داده شده است

که با افزایش هزینه تولید پسته در ایران، قیمـت صـادرات ایـن محصـول بـر حسـب دالر در       
با انتظار است. در واقـع، افـزایش هزینـه    یابد که این یافته مطابق بازارهاي جهانی افزایش می

پـذیري ایـران در بازارهـاي جهـانی پسـته      تولیدکنندگان پسته ایران موجـب کـاهش رقابـت   
شود و ادامه روند افزایش هزینه تولید، صادرات پسته ایـران را بـا خطـري جـدي مواجـه       می
ان از لحـاظ  هـاي کاشـت پسـته را در بسـیاري از منـاطق ایـر      اي کـه طـرح  سازد بـه گونـه  می

 سازد.اقتصادي غیر قابل توجیه می
 

 
 فروشی هاي جزئی خروجی شبکه عصبی نسبت به شاخص قیمت عمدهمشتق -)4نمودار (

 
)، اثر متغیر روند زمانی بر قیمت صادرات پسـته نشـان داده شـده اسـت. متغیـر      5در نمودار (

ار بر قیمـت صـادرات پسـته    روند زمان جایگزینی براي متغیرهاي غیرقابل مشاهده و تأثیرگذ
هاي مشتقات جزئی روند زمـانی نمایـانگر آن   ایران بر حسب دالر است. مثبت بودن عالمت

 

بها براي بیان چگونگی رابطـه میـان نـرخ ارز و قیمـت     مطابق با ادبیات مربوط به انتقال نرخ ارز، از مدل نظري اضافه - 1
شـود.  بهـا در نظـر گرفتـه مـی    شود. در این مـدل، قیمـت صـادرات تـابعی از هزینـه تولیـد و اضـافه        صادرات استفاده می

 ) بیان شده است. 1392بها در مطالعه زارع مهرجردي و توحیدي (ط به مدل اضافهتوضیحات مربو
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هاي مورد مطالعه از یـک رونـد   است که قیمت صادرات پسته ایران بر حسب دالر طی سال
 افزایشی برخوردار بوده است.

 

 
 د زمانیهاي جزئی قیمت صادرات نسبت به رونمشتق -)5نمودار (

 
با محاسبه مجموع مربعات مشتقات جزئی براي هر متغیر، درجـه اهمیـت متغیرهـاي ورودي    

) گزارش شده اسـت. بـر اسـاس نتـایج     2شبکه قابل تشخیص است که نتایج آن در جدول (
)، متغیرهاي روند زمانی، نرخ ارز اسمی، نوسان نرخ ارز و شـاخص قیمـت عمـده    2جدول (

 اثر را بر قیمت صادرات پسته بر حسب دالر دارند.  فروشی به ترتیب بیشترین
 

 درجه اهمیت متغیرهاي ورودي شبکه عصبی مصنوعی -)2جدول (
 درجه اهمیت نام متغیر

 2620/26 نرخ ارز اسمی
 3130/13 نوسان نرخ ارز

 1334/0 شاخص قیمت عمده فروشی
 6475/96 روند زمانی

 هاي تحقیقمأخذ: یافته    
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 یري و پیشنهاداتگنتیجه -4
تـوان  آن مـی  الملل است و با تعیین درجـه انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در تجارت بین

درك بهتري از بازارهاي جهانی به دست آورد. افزون بر این، با تعیین درجه انتقال نـرخ ارز  
 توان سیاست ارزي مناسب را تعیین کرد. می

ان از تولید و صادرات جهانی پسته، هدف اصـلی  با توجه به جایگاه قابل مالحظه ایر
 1961-2011هـاي  این مطالعه تعیین درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسـته طـی سـال   

است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین، استفاده از رهیافـت تحلیـل حساسـیت    
قـال نـرخ ارز را بـراي هـر     توان نرخ انتهاي عصبی مصنوعی است. از این طریق میدر شبکه

 سال تعیین و تغییرات آن را بررسی کرد. 
 بر اساس نتایج مطالعه، انتقال نرخ ارز بر قیمت صـادرات پسـته ایـران در طـول دوره    
مورد بررسی به طور پیوسته کم و زیاد شده است. این یافتـه حـاکی از آن اسـت کـه انتقـال      

-فاوتی است و تغییر در آن ناشـی از سیاسـت  هاي مختلف داراي مقادیر متنرخ ارز طی سال

گذاري صـادرکنندگان و هـدف آنهـا از ورود بـه بـازار، شـرایط تقاضـا و سـهم         هاي قیمت
 کشور از بازار جهانی است.  

هاي اخیر، درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسته ایران زیاد بوده در طول سال
 اند. سهم خود در بازار جهانی پسته بودهو صادرکنندگان پسته ایران به دنبال افزایش 

با توجه به اثر مثبت متغیر روند زمانی بر قیمت صادرات پسته ایران بر حسب دالر، انتظـار  
 هاي آتی قیمت پسته ایران از یک روند رو به رشد برخوردار باشد.  رود که در سالمی

فروشی موجب  همچنین نتایج مطالعه موید آن است که افزایش شاخص قیمت عمده
 شود.افزایش قیمت صادراتی پسته ایران می

هـاي تولیـد پسـته در ایـران     با توجه به افزایش تقاضاي خارجیـان، کـاهش در هزینـه   
تواند قیمت پسته صادر شده را در بازارهاي جهانی کاهش دهد و از این طریق، تقاضـاي   می

 ش داد. بیشتري را جلب کرد و سهم ایران را در بازار جهانی افزای
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هاي مطالعه، یک رابطه مستقیم میان نوسان نرخ ارز و قیمت صـادرات  بر اساس یافته
توان پسته صادراتی را بـا قیمـت   پسته ایران وجود دارد، بنابراین با کاهش نوسان نرخ ارز می

پـذیر بـودن تقاضـاي جهـانی،     کمتري به بازارهاي جهانی عرضه کرد و بـا توجـه بـه کشـش    
 از صادرات این محصول را افزایش داد. درآمدهاي حاصل 

 شود: هاي مطالعه ارائه میها و پیشنهادهاي سیاستی زیر بر اساس یافتهتوصیه
* با توجه به زیاد بودن درجه انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات پسته، سیاست کـاهش ارزش  

دن سیاست پول ملی موجب افزایش ارزش صادرات پسته ایران شده است. به منظور موثر بو
شود ظرفیت صادراتی نیز افزایش یابد تا صـادرکنندگان   کاهش ارزش پول ملی، پیشنهاد می

 براي کاهش قیمت و افزایش سهم بازاري از انگیزه الزم برخوردار باشند. 

* با توجه به هدف مطالعه، در این پژوهش میـزان اثربخشـی کـاهش ارزش پـول ملـی تنهـا       
ران مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت، در حـالی کـه سیاسـت       براي محصول پسته صادراتی ای

اي و نهـایی و همچنـین بـر    توانـد بـر واردات کاالهـاي واسـطه    کاهش ارزش پول ملـی مـی  
مـدت و  توانـد در کوتـاه  صادرات سایر کاالها نیز تأثیرگـذار باشـد و ایـن تاثیرگـذاري مـی     

رخ ارز بـه قیمـت واردات   بلندمدت با یکدیگر متفاوت باشد. بـا کـم بـودن درجـه انتقـال نـ      
اي صـنایع  اي براي تولید پسـته و همچنـین قیمـت واردات کاالهـاي واسـطه     کاالهاي واسطه

مرتبط با بخش کشاورزي، کارایی سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشتر خواهـد بـود، زیـرا    
 قیمت واردات در واکنش به کاهش ارزش پول ملی تغییر چندانی نخواهد داشت.  

اي نیـز زیـاد باشـد،    نتقال نرخ ارز به قیمـت واردات کاالهـاي واسـطه   چنانچه درجه ا
توانـد موجـب افـزایش    تر خواهد شد و سیاست کـاهش ارزش پـول ملـی مـی    واردات گران

شـود کـه درجـه انتقـال نـرخ ارز بـه        هزینه تولید شود، بنابراین در تحقیقات آتی پیشنهاد می
رار گیرد تا اثربخشـی کـاهش ارزش پـول    تفکیک اقالم صادراتی و وارداتی مورد بررسی ق

 تري مورد ارزیابی قرار گیرد.هاي تجاري به طور جامعملی بر جریان
سـازي رویـدادهاي   هـاي عصـبی مصـنوعی در مـدل    هـاي شـبکه  با توجه به ویژگـی  

پیچیده و عدم نیاز به فرضیات محدودکننده و تصریح یک رابطـه مشـخص میـان متغیرهـاي     
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از ایـن روش در ارزیـابی درجـه انتقـال نـرخ ارز بـه قیمـت کاالهـاي          مورد بررسی، استفاده
 شود.    تجاري پیشنهاد می

هاي حمایتی در جهت تأمین و تخصیص مطلوب * توسعه مکانیزاسیون، اجراي سیاست
هاي پسته از جمله راهکارهایی بشمار باغ سازيیکپارچهو هاي تولید، اصالح، تجمیعنهاده
 کنند. هزینه تولید پسته نقش مهمی را ایفا میروند که در کاهش می

در محدوده قابل  نرخ ارزحفظ نوسانات ، در بازار ارزاي * حذف نوسانات موقت و لحظه
کاهش نرخ ، انضباط مالی ، رعایته خدمات ارزي، حذف بوروکراسیئبهبود در ارا، قبول

راي جلوگیري از از پیشنهادات سیاستی ب تقاضاي ارز مناسبمدیریت و  رشد نقدینگی
 نوسان نرخ ارز هستند. 
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