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  چكيده 

ثر بر تقاضاي صـادرات بـراي پسـته ايـران و     ؤبه مقايسه تحليلي توليد و تجارت پسته در ايران و آمريكا و شناسايي عوامل اصلي م مطالعه حاضر در
 2011 تـا  1970هـاي   هاي امنيت غـذايي بـا اسـتفاده از اطالعـات سـال      آمريكا پرداخته شد؛ بدين منظور به مطالعه و تحليل اثر قيمت پسته و اثر شوك

 .ها پرداخته شـد  علي بين آندر روابط غير خطي  اتاثر ايران و بررسي وجود در اقتصادپسته  صادرات نرخ ارز وبين  هبه بررسي رابطدر ادامه . پرداخته شد
مـدل انتقـال   نتايج . ي شدبررس )STAR( 4مدل انتقال ماليم با استفاده ازپسته  صادرات نرخ ارز وبين غير خطي  ةوجود رابط منظور، اعتبار فرضيه بدين

 خطـي غير  ةگردد كه وجود رابط بنابراين پيشنهاد مي. وجود دارد به صادرات پسته و بالعكس نرخ ارزعليت گرنجر از  كه جريان غير خطي داد نشانماليم 
چنـين شـناخت    هم .صادرات پسته مورد توجه قرار گيرداي از منافع بالقوه توسعه  نرخ ارز و صادرات پسته را براي تعيين سطح آستانه بيني پويا ارتباط در

حفـظ   جهـت گيـران اقتصـادي    تصميمبراي كامل بازارهاي هدف صادراتي و كسب اطالعات كامل از جايگاه رقباي بزرگ ايران در توليد و تجارت پسته 
  .ضروري است سهم بازار در سطح بين المللي

 
 عليت گرنجرمدل غير خطي انتقال ماليم،  توليد، تجارت پسته، نرخ ارز، :هاي كليدي واژه

   JEL:C4, F4, F43, M21 بندي طبقه 
 

    4 3 12 مقدمه
هدف اصلي اين مطالعه مقايسه و تحليل توليد و تجارت پسـته در  

ثر بر ؤبدين منظور به شناسايي عوامل اصلي م. باشد كا ميايران و آمري
تقاضاي صادرات براي پسته ايران و ايـاالت متحـده آمريكـا پرداختـه     

عمده صـادراتي پسـته بـراي ايـران و آمريكـا      چنين بازارهاي  هم. شد
مطالعــه اثــرات قيمــت پســته، نــرخ ارز واقعــي و اثــر . مشــخص شــد

 تـا  1970هـاي   هاي امنيت غذايي با استفاده از اطالعـات سـال   شوك
در نتيجه، بـراي حفـظ سـهم    . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 2011

بازار در سطح بين المللـي، نيـاز بـه شـناخت كامـل بازارهـاي هـدف        
صادراتي و كسب اطالعات كامل از جايگـاه رقبـاي بـزرگ ايـران در     

 1980مسـاله امنيـت غـذايي در دهـه     . باشـد  توليد و تجارت پسته مي
اين نياز ايران بـه  دراتي آمريكا شد و بنابرمنجر به رشد باالي پسته صا

                                                 
  دانشگاه زابل ،گروه اقتصاد كشاورزياستاديار  -1

   ، دانشگاه زابلدكتري اقتصاد كشاورزي دانش آموخته -2
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  دانشگاه فردوسي مشهددانشكده كشاورزي،  ،دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي - 3
4- Smooth transition autoregressive 

هاي پيشرفته و افزايش اسـتانداردهاي امنيـت مـواد     Ĥورياستفاده از فن
غذايي، تمركز بر تنوع محصـول و پيـدا كـردن راه حـل بـراي بهبـود       

  . بازاريابي جهت حفظ خود در بازار جهاني پسته ضروري است
اقتصـاد كشـور بـه    در اقتصاد ايران با توجه به اهميـت وابسـتگي   

درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام، و نقش صـادرات غيرنفتـي   
هــاي توســعه  در كــاهش ايــن وابســتگي و نيــز جايگــاه آن در برنامــه

اقتصادي كشور، بررسي عوامل تعيين كننده صادرات غيرنفتي و ارائـه  
. ار اسـت اي برخـورد  راهكارهاي الزم براي توسعه آن از اهميـت ويـژه  

به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده صادرات  ظور، كنترل ارز،بدين من
غيرنفتي، در جهت رونق صادرات غيرنفتي گامي مهم در مسير رشـد و  

از طرفي آشـفتگي و نوسـان در    .گردد توسعه اقتصادي كشور تلقي مي
ادي از جملـه  هاي اقتص أثير منفي بر ديگر بخشارز، ت قعيرفتار نرخ وا
رو، تحليل رفتار نرخ واقعـي ارز و بررسـي عوامـل     يناز ا. صادرات دارد

افـزايش درجـه    شـاخص بـه منظـور   تعيين كننده آن براي تعديل اين 
رونق صادرات، همواره بخش قابل  بين المللي كشور و در نتيجهابت رق

  .)2( از مطالعات اقتصادي را به خود اختصاص داده است توجهي
رصدد بهبود وضع داخلـي  تنها دصادركنندگان بزرگ پسته امروزه 

در بازار رقابتي نيستند، بلكه انتخـاب بهتـرين بازارهـا و بهتـرين     خود 
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انتخـاب  . ها قـرار گرفتـه اسـت    هاي آن مهمين كنندگان در صدر برناأت
تحليـل  هاي فوق نياز بـه   ها در هر يك از تصميم گيري بهترين گزينه

را بـا يـك مسـئله     صـادركنندگان زيـادي دارد كـه در نتيجـه،     عوامل
با وجود عدم حتميت در منابع متعدد نظير فرآيند تقاضـا،  گيري  تصميم

 مـديريت  .نمايـد  روبـرو مـي   عرضه، نرخ ارز، نوسانات قيمت و محـيط 
ها، نياز به پاسخ خاص و  ، در مواجهه با اين عدم حتميتصادرات پسته

كشـور   دورو بررسي شناخت جايگاه  از اين .هاي مناسب دارد استراتژي
در ) ايـران و آمريكـا  ( جهـان  بزرگ توليد كننده و صادر كننـده پسـته   

ضروري  تر برآورد تقاضاي بازارهاي هدف خود براي تحقق منافع بيش
  . است

 
مقايسه تحليلـي وضـعيت توليـد و تجـارت پسـته در      

   آمريكا ايران و
، اتحاديه اروپا، محموله بزرگ پسـته ايـران   1997در سپتامبر سال 

ترين توليد كننده و صادركننده پسته جهان به علـت   عنوان بزرگ را به
بعـد از ايـن رويـداد،    . وجود سطح باالي آلودگي آفالتوكسين رد كـرد 

كشورهاي اروپايي منبع اصلي واردات پسته خود را از ايران بـه سـمت   
اين امر منجر به رشد باالي بازار پسته آمريكا شـد  . آمريكا انتقال دادند

 1شـكل  بـا ايـن حـال،    . ثير قـرار داد أسته جهان را تحت تو تجارت پ
سال نشان  15سطح باالي بازار صادراتي پسته ايران را پس از گذشت 

 .دهد مي
تغيير وضعيت بازار صادرات پسته جهان اهميت امنيت مواد غذايي 

نشان  1 شكلطور كه در  همان. دهد را در تجارت بين الملل نشان مي
داده شده است؛ نرخ رشد صادرات پسته در اياالت متحده آمريكا بسيار 
سريع افزايش يافته است و اين رويداد منجر بـه رسـيدن بـازار پسـته     

تـا   1906از سـال  . شده اسـت  2010تا  1998آمريكا به ايران از سال 
، اياالت متحده آمريكا به طور عمده بـر واردات پسـته بـه    1976سال 
ترين توليد كننده و صادر كننده پسته در جهـان،   ، به عنوان بزرگايران

با اين حال، با توجه بـه انقـالب اسـالمي ايـران و روابـط      . وابسته بود
سياسي نامساعد بين دو كشـور، صـادرات پسـته از ايـران بـه ايـاالت       
متحده آمريكا متوقف شد كه منجر بـه تحريـك رشـد صـنعت پسـته      

دهه، صنعت پسته آمريكا بـه سـرعت رشـد     در طي سه. آمريكا گرديد
، اياالت متحده به عنوان يك رقيب قدرتمنـد در  1982نمود و در سال 

بر طبق اطالعات وزارت . برابر ايران وارد بازار تجارت جهاني پسته شد
درصـد از پسـته ايـاالت     98، حدود )USDA(كشاورزي ايالت متحده 

كننده پسته در هاي ديگر توليدايالت . شود متحده در كاليفرنيا توليد مي
پنج كشـور  . باشند آريزونا، نوادا، نيومكزيكو و تگزاس ميآمريكا شامل 

تـن   472097، ايران بـا توليـد   2011ته در سال بزرگ توليد كننده پس
 21(تـن   201395، ايـاالت متحـده آمريكـا    )توليـد جهـان   درصد 50(

و ) درصد 8(تن  74000، چين )درصد 12(تن  112000، تركيه )درصد
سهم توليد پـنج   2نمودار ). 15(باشند  مي) درصد 6(تن  55610سوريه 

   .دهد نشان مي كشور فوق را
موقعيت باالي ايران و آمريكـا را در توليـد پسـته جهـان      2 شكل
طور كه نشان داده شده اسـت، نـرخ رشـد توليـد      همان. دهد نشان مي

كـه ايـاالت    حـالي  آهسـته بـوده، در   1997از سال پسته در ايران پس 
 4و  3 شـكل . تري را تجربه كـرده اسـت   متحده نرخ رشد نسبتاً سريع

نشان دهنده سطح زير كشت و عملكرد براي دو كشور ايران و آمريكا 
توان مشاهده نمود كه سطح زيـر كشـت پسـته     ، مي3 شكلاز  . است

تر از اياالت متحده آمريكا است كه به دليـل سـابقه    ايران بسيار بزرگ
سطح . باشد طوالني ايران در توليد پسته و آب و هواي مطلوب آن مي

سال گذشته روند رو به افزايش داشته  28زير كشت پسته در ايران در 
همه پسته اياالت متحده در كاليفرنيا كـه بـه    با اين حال، تقريباً. است

آور  بنـابراين تعجـب  . افـزايش يافتـه اسـت   صورت تجاري توليد شده، 
ط روند سـطح زيـر كشـت پسـته ايـاالت متحـده شـيب        نيست كه خ

داشـته   3 شـكل بيشتري از خط روند سطح زير كشت پسته ايـران در  
  .باشد

 

 
 1975 -2010هاي  در جهان، ايران و آمريكا طي سال بازار صادراتي پسته - 1شكل 
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  1985- 2011هاي  ، سوريه، تركيه و چين طي سالريكاميزان توليد پسته در ايران، آم - 2شكل 

  

  
هاي  سال سطح زير كشت پسته در ايران و آمريكا طي - 3شكل 

1975 - 2011  
  
بـا  . چند كه ايران از مزيت سطح زير كشت باال برخوردار است هر

مواجـه  ي در طـول زمـان   ، ايران با نرخ عملكرد نزول4توجه به نمودار 
كه عملكرد پسته  در ايالت متحده آمريكا افزايش يافتـه   است در حالي

اين بدان معني است كه آمريكا از سطح زير كشت موجود خـود  . است
و نيروي كـار  هاي پيشرفته  Ĥوريده بسيار بهتري با دستيابي به فناستفا

بنابراين، دور از انتظار نيست كه مشـاهده نمـود    .با تجربه داشته است
، نرخ رشد توليد پسته در اياالت متحده آمريكـا بـه   2 شكلكه چرا در 

هـا   عـالوه بـر ايـن، داده   . تتر از ايران اس هاي اخير بيش ويژه در سال
بـه   2001دهد كه متوسط عملكرد پسـته در ايـران در سـال     نشان مي

  .دليل خشكسالي وخيم كاهش يافت
  

  
  هاي سالعملكرد پسته در ايران و آمريكا طي  - 4 شكل

2011 -1975  
  

   duopolyبازار انحصار دوگانه فروش ايران و آمريكا يا 
اسـت كـه در آن تنهـا دو     بـازار نـوعي از  انحصار دوگانه فـروش  

دهـد كـه    نشان مـي  1 شكل. فروشنده انحصاري به بازار چيرگي دارند
اياالت متحده آمريكا و ايران يك بازار انحصار دوگانه فروش را بـراي  

. دهنــد تشــكيل مــي 2010تــا  1980هــاي  ســته در ســالصــادرات پ
هـان  ، صـادرات پسـته ج  1980شود در دهه  طور كه مشاهده مي همان

كـه رشـد صـادرات پسـته در ايـاالت       تحت سلطه ايران بوده در حالي
با اين حـال، وضـعيت بـازار    . يافت متحده آمريكا به آرامي افزايش مي

گيـري نمـود زمـاني كـه نـرخ رشـد        تغيير چشـم  1990پسته در دهه 
صادرات پسته در اياالت متحده شروع به پيشي گرفتن از ايـران نمـود   
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ــه خصــوص در ســال  ــودگي  1998ب ، يــك ســال پــس از كشــف آل
ايـران، بسـياري از كشـورهاي عضـو      ةآفالتوكسين در محمولـه پسـت  

اتحاديه اروپا مبدا اصلي واردات پسته خود را از ايران به اياالت متحده 
اين انتقال، دليل اصلي براي تغيير در سـهم بـازار   . آمريكا انتقال دادند

ـ  5 شـكل . آمريكا و ايران در تجارت پسته است ازار صـادرات  ، سـهم ب
دهد كه در آن ايـران و آمريكـا    نشان مي 2010 پسته جهان را در سال

از كـل صـادرات    درصـد  25و  درصـد  37اي را  بـا   نقش تعيين كننده
، آلمان درصد 13در ادامه به ترتيب، هنگ كنگ . كنند جهان بازي مي

و  درصد 3، لوكزامبورگ درصد 4، استراليا با درصد 4، هلند با درصد 4
از كل صادرات پسته جهان را بـر عهـده    درصد 3امارت متحده عربي 

 ).15(دارند 
  

  
  2010سال  صادركننده پسته جهان در كشورهاي بزرگ - 5شكل 

  

  
هاي  مريكا از بازار پسته جهان طي سالسهم ايران و آ  - 6 شكل

1980 - 2010  

  
  

، تغيير در سهم بازار صادراتي و توليد پسته را در سه دهه 6 شكل 
آمريكا به طور موفقيت آميـزي وارد بـازار جهـاني    . دهد اخير نشان مي

 61/44بـه   1980در دهه  درصد 74/53سهم توليد ايران از . پسته شد
چنين سهم صـادرات ايـران    هم. كاهش يافت 2000بعد از سال  درصد

 2000بعـد از سـال    درصـد  5/54بـه   1980در دهـه   درصد 34/64از 
بـه   1980در دهه  درصد 04/11 در مقابل، سهم توليد آمريكا از. رسيد

چنـين سـهم صـادرات     هم. رشد نمود 2000بعد از سال  درصد 53/23
بعـد از سـال    درصـد  91/14بـه   1980در دهـه   درصد 83/6آمريكا از 

زماني كه شوك امنيت غذايي  1997اين تغييرات تا سال . رسيد 2000
. سهم بازار صادراتي ايران را به نفع آمريكـا كـاهش داد؛ آشـكار نبـود    

، افـزايش صـادرات پسـته آمريكـا را بـه كشـورهاي       6 شكلچنين  هم
افـزايش   دهد و نقش بازارهاي هـدف اروپـايي را در   اروپايي نشان مي

نـرخ رشـد صـادرات    . كند صادرات پسته آمريكا در طول زمان بيان مي
كاهش يافته است و در چند دهـه اخيـر نيـز ايـن      2003ايران تا سال 

گـردد و بـه نظـر     شكاف صادراتي به طـور چشـمگيري مشـاهده مـي    
رسد اين شكاف صادرات با بهبود بازاريـابي و ذخيـره پسـته بـراي      مي

هاي كمبـود، و جبـران نوسـانات قيمـت      سال جبران كاهش عرضه در
 .كاهش يابد

 شـكل ده بازار هدف عمده براي پسته صادراتي ايران و آمريكا در 
كشورهاي هنـگ كنـگ، امـارت    . برحسب مقدار ذكر شده است 8و  7

متحده عربي، آلمان، روسيه، عراق، سـوريه، ويتنـام، هنـد، پاكسـتان و     
شـود   مشـاهده مـي  . چين سهم بزرگي را در پسته صادراتي ايران دارند

كه كشورهاي اروپايي از جمله بلژيك، هلنـد، آلمـان و فرانسـه سـهم     
  . راتي آمريكا دارندبزرگي را در پسته صاد

  

  
  2010ده بازار هدف پسته صادراتي ايران در سال   - 7شكل 
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 2010ده بازار هدف صادراتي پسته آمريكا در سال   - 8شكل  

  
  نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ايرانرابطه 

متغيرهاي كالن اقتصادي  هاي اقتصادي برخي از تئوري بر اساس
داراي رفتـار غيـر خطـي هسـتند و از آن     ) و نـرخ ارز  از قبيل بيكاري(

حصول منجر به جهت ممكن است تصريح نادرست يك الگوي خطي 
نوسانات نرخ ارز منجر به افزايش نا . نتايج نادرست و گمراه كننده شود

هـاي تجـاري و كـاهش حجـم تجـارت       اطمينـاني و ريسـك فعاليـت   
، تـورم،  اري اقتصـاد معلول مشكالت سـاخت  نرخ ارز نوسانات .گردد مي

صـادرات   نتيجه نقصان در كمبود مواد اوليه صنعتي، كاهش عرضه ارز
 تجـارت و رشـد  در  محـرك بـه عنـوان ابـزار     نـرخ ارز اهميـت   .است

بحث و جدل در ميان اقتصاددانان در چنـد   مبنايهاي تجاري  سياست
  ).2(ت دهه اخير بوده اس

اين  طالعه حاضرمسوال اصلي در حال با توجه به اهميت موضوع، 
داراي رفتـار   صـادرات پسـته  در تحريك نوسانات نرخ ارز  است كه آيا

مـدل   منظـور بـا اسـتفاده از    بـدين . خير؟ و بلعكسغير خطي است يا 
غير خطي از نـرخ ارز بـه    ةوجود رابط ، فرض)STAR( 1انتقال ماليم
اقتصـاد  بـراي  بـه نـرخ ارز    چنين از صادرات پسته هم و صادرات پسته

  .ايران بررسي شد
 هايي را كه تاكنون در ايـن زمينـه صـورت گرفتـه     برخي از تالش

يافت كـه بـه منظـور    ) 13(تريس ويرتا و همكاران  ةتوان در مطالع مي
هـاي خطـي، اتورگرسـيو     پيش بيني متغيرهاي كالن اقتصـادي مـدل  

بررسي و مقايسه  G7انتقال ماليم و شبكه عصبي را براي كشورهاي 
كه مدل غير خطـي انتقـال ماليـم پـيش      دهديج نشان مينتا. نمودند
   .هاي دقيقتري را نسبت به مدل اتورگرسيو خطي نشان مي دهدبيني

با استفاده از مدل انتقال ماليم به بررسـي رابطـه   ) 7(چن و ژانگ 

                                                 
1- smooth transition autoregressive 

نتـايج  . غير خطي بين نرخ ارز و درآمـدهاي مـالي در چـين پرداختنـد    
عليت گرنجر دو طرفه، بـين نـرخ   دهد كه يك رابطه تحقيق نشان مي

ارز و درآمد مالي وجود دارد و نرخ ارز اثرات غير خطي قابل تـوجهي را  
در مطالعه خود بـه  ) 10(شينتاني و همكاران . بر درآمد مالي مي گذارد

انتقـال  بررسي رابطه بين نرخ ارز و تورم با تخمين مـدل اتـو رگرسـيو    
دهد كه كاهش در نـرخ ارز در  نتيجه برآورد نشان مي. ماليم پرداختند

) 8(داويـن  . به كاهش تورم وابسته است 1990و  1980هاي طي دهه
به بررسي رابطه بين قيمت انرژي و نرخ ارز واقعـي كشـورهاي صـادر    

 23كشور صادر كننـده انـرژي و    10بدين منظور . كننده كاال پرداخت
يابي قرار مورد ارز 2011تا  1980كشور صادر كننده كاال در طي دوره 

انتقال ماليـم مشـخص شـد     رگرسيواتو با توجه به نتايج مدل . گرفت
كه نرخ ارز موثر هر دو گروه صادركنندگان انـرژي و كـاال بـه قيمـت     

  .دهندنفت واكنش نشان مي
-رويكرد غيرخطي به بررسي تاثير هزينـه  با) 4(مواليي و دهقاني 

 مـدل  ازبا استفاده  هاي تحقيق و توسعه بر سهم بازار در صنايع ايران
نتـايج ايـن مطالعـه     .پرداختنـد گرسيو انتقال ماليـم الجسـتيك   رخود 

هـاي تحقيـق و توسـعه و سـهم     رتباط مستقيم و غيرخطي بين هزينها
بـه   )1( توحيديزارع و . بازار را در بخش صنعت ايران تاييد مي نمايد

در  .نـد پرداخترابطه ميان نرخ ارز و قيمت صادراتي پسته ايران بررسي 
بـازار مقصـد در    23اين مقاله با استفاده از داده هاي تابلويي مربوط به 

، از مدل رگرسيوني اثرات ثابت جهت آزمون اين 1371-89طول دوره 
نتايج برآورد مدل با ضريب نرخ ارز مشـترك بـراي   . رابطه استفاده شد

ي مقصـد نشـان داد كـه صـادركنندگان ايرانـي بخشـي از       كل بازارها
كننـد و بنـابراين رابطـه انتقـالي نـرخ ارز      ات نرخ ارز را جذب ميتغيير

به بررسـي تـاثير   ) 3(كوچك زاده و جاليي اسفندآبادي .باشدناقص مي
بـراي بـرآورد   . نااطميناني نرخ ارز بر صادرات غير نفتي ايران پرداختند

رابطه بين نااطميناني نرخ ارز و صـادرات غيرنفتـي بـراي دوره زمـاني     
ــدل1389-1359 ــرداري  ، م هــاي اقتصادســنجي تصــحيح خطــاي ب

نتايج نشان داد كه . به كار گرفته شد رهيافت خود رگرسيون برداري و
و بلندمدت اثر منفـي و معنـي داري   نااطميناني نرخ ارز در كوتاه مدت 

بنابراين گسترش عدم اطمينـان نـرخ ارز بـا    . بر صادرات غيرنفتي دارد
صـادرات موجـب خـروج صـادركنندگان از     ايجاد بستر نامناسب بـراي  

مهـر آرا و   .شـود هاي صادراتي و كاهش صادرات غير نفتي مـي بخش
بـه  ) STAR(از الگوي سري زماني غير خطيبا استفاده ) 5(سرخوش 

هاي كالن اقتصادي بر رشـد اقتصـادي بـا    تبيين آثار غير خطي متغير
ي بدست آمده زمينـه نتايج . تاكيد بر نرخ ارز در اقتصاد ايران  پرداختند

هاي مثبت و منفي نرخ فرضيه اصلي مطالعه مبني بر عدم تقارن تكانه
تري بر شهاي منفي اثرات به مراتب بيارز داللت بر آن دارد كه تكانه

 . هاي مثبت داردكاهش رشد اقتصادي نسبت به تكانه
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   هامواد و روش
  سازي غير خطيمدل

سـري  هـاي  دادهدر  علـي روش استاندارد براي تحليل روابط يك 
بتواند قدرت  xاگر متغير . گرنجر استي عليت نظريهاستفاده از  يزمان

علـت   Xرا افـزايش دهـد؛ در اينصـورت متغيـر      yپيش بينـي متغيـر   
 yهمچنـين اگـر مقـادير گذشـته متغيـر      . خواهد بود yگرنجري متغير 

علـت   yهبود دهـد؛ در اينصـورت متغيـر   را ب xبتواند قدرت پيش بيني 
هـاي  سـري  گرنجر بـين ي عليت نظريه. خواهد بود xگرنجري متغير 

  :آزمون نمودزير  توسط تخمين مدل خطي توانمي را  xو  yزماني 
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 txو tyجزء اخـالل سـفيد و متغيرهـاي    tvو teبه طوري كه،

 اگر فرض صفر مبني بر عـدم عليـت  . باشندهاي زماني ايستا ميسري

 )0:
1

0 


p

j
jH  (  ــاتيو ــرض آلترنـــــ ــل فـــــ  در مقابـــــ

)0:
1

1 


p

j
jH  ( شود؛ عليت يك طرفه ازردty  بهtx   وجـود

رد شـود؛   tyو txي زماني كه فرض صفر براي هـر دو معادلـه  . دارد
يـك روش مسـتقيم   . ي عليت دو طرفه بين دو سري وجود داردرابطه

براي آزمون فـرض   Fي استاندارد آماره آزمون عليت گرنجر استفاده از
عليت اين اسـت كـه    مونآزدر  Fي آمارهاشكال اصلي . باشدصفر مي

هـاي تغييرناپـذير در   خطي با پارامتر يفرضيه صفر مدلدر اين آزمون، 
 هـاي با اين حال، ناديده گـرفتن پويـايي   .شده استفرض طول زمان 

نتـايج نادرسـت و   توانـد  مي ty و txايستاي غير خطي بين دو سري
 .گردد پيش بينيي خطا اعثو در نتيجه بي را منجر شود گمراه كننده

 در طول زمان تغييرها بين متغير عليكه روابط  زمانيبه عبارت ديگر، 
-هاي اقتصاد سـنجي نمـي  ي در تحليلمدل خطي ابزار مناسبكند؛ مي
تواند هاي قيمت نفت ميمانند شوك يبزرگ اقتصاد هايشوك .باشد
سـازي رفتـار غيـر    بدين منظور بـراي مـدل  . را توجيه كند موضوعاين 

استفاده شـد   )STAR(ماليم انتقال مدل اتو رگرسيو از  ها،خطي متغير
    ):12 و 11( 
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به طوري كـه،   dtjj xF ;, و dtjj ycF ;,   توابـع
پـارامتر تـاخير،    dدر توابـع انتقـال،  . انتقال در معادالت فوق هسـتند 

 0jj  و 0jj  هــاي يكنــواختي جهــت تعيــين پــارامتر

بـه منظـور كـاهش    . باشدرژيم مي سرعت انتقال از يك رژيم به ديگر
jشــود كــه فــرض مــي STARپيچيــدگي مــدل   ...21 ،

j  ...21 ،j  jccccو  21...  ...21 
اين فرض هيچگونه تغييري در رفتار غير خطي دو سري زمـاني  . باشد

  . كندايجاد نمي
اول اين كه، تابع . دو نوع تابع انتقال براي تخمين مدل وجود دارد

به طوري كـه  . توزيع تجمعي لجستيك براي تابع انتقال در نظر گرفت
در ايـن صـورت،   . اثرات نامتقارن انحرافات مثبت و منفي تعيين شـود 

اي از مـدل اتورگرسـيو   لجسـتيك حالـت تعمـيم يافتـه     STARمدل 
   ):9(باشد ن تابع انتقال به صورت لجستيك مياستاندارد است كه در آ

)5(              )(exp1

1
;,
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dt
dt x

xF           
دهد كه توابع انتقال حولنشان مي 0و 0محدوديت

dtx  وdty  در حالت حدي اگر. در حال افزايش است   و  به
تبـديل بـه يـك     LSTAR1سمت صفر يا بي نهايت ميل كند؛ مدل 

توان تابع انتقال را به صـورت تـابع   دوم اينكه، مي. شودمدل خطي مي
رافـات  تعيـين اثـرات نامتقـارن تمـامي انح     نمايي بيان نمود كه بـراي 

در ايـن حالـت، تـابع انتقـال مـدل      . باشـد كوچك و بزرگ مناسب مي
2
ESTAR 9(نمايي است  به صورت:(    

)7(      
)8(        

(انـد  توابع انتقال نمايي بـين مقـادير صـفر و يـك محـدود شـده      
 1,0: RF .( ضرايب مدلESTAR   ي حـول نقطـهdtx 

cyو يا( dt  (اگر . متقارن هستندdtx   به سمت    ميـل كنـد؛
تبديل به  ESTARتابع انتقال به سمت صفر ميل خواهد كرد و مدل 

jtxشود كه در آن رفتار يك مدل خطي مي    بر اساس ضـريبj 
dtxاگر . تغييرخواهد كرد   از  دور شود؛ تابع انتقال به سمت يك

تبديل به يك مدل خطي مي شود  ESTARميل خواهد كرد و مدل 
jtxكه در آن رفتار    بر اساس ضريب*

jj    تغييرخواهد كرد .  
براي آزمون عليت خطي و غيـر خطـي    STARهر دو نوع مدل 

در مورد عليـت غيـر خطـي از    . استفاده شدند tyو txبين متغير هاي
tx  ــه ــت    tyبـ ــدم عليـ ــر عـ ــي بـ ــفر مبنـ ــه صـ ــاني كـ  ، زمـ

)0:
1

*

1
0  



p

j
j

p

j
jH  (  ــاتيو ــرض آلترنـ ــل فـ  در مقابـ

                                                 
1- Logistic smooth transition autoregressive 
2- Exponential smooth transition autoregressive 

   2)(exp1;,    dtdt xxF

   2)(exp1;, cyycF dtdt   
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jH  (ــه ــود؛ رابط ــر رد ش ــت غي ي علي

همچنـين فـروض صـفر و    . وجود خواهـد داشـت   tyبه  txخطي از 
، بـه صـورت زيـر    txبه tyآلترناتيو براي عليت خطي و غير خطي از

  :شود مي بيان
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براي آزمـون فـرض صـفر در حالـت      Fي استاندارد بنابراين آماره
تـوان تحليـل دو   به راحتي مي. رودعليت خطي و غير خطي به كار مي

  :هاي زماني را به صورت چند متغيره تعميم دادمتغيره سري
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  برداري از: به طوريكه tNttt ZZZ ,...,, 21Z  
  

  آزمون غير خطي بودن
پرداختـه شـود؛ الزم    STARپيش از آنكه به بررسي كلي مـدل  

-براي تشخيص مدل. ها آزمون شوددهاست غير خطي بودن الگوي دا
چـارچوبي را طراحـي نمـوده كـه     ) 11( ويرتاتريس هاي انتقال ماليم 

. هاي غير خطي بهره جسـت توان از آن جهت تشخيص رفتارغالباً مي
هـاي  توان جهت تعيين اينكه كداميك از مـدل بعالوه از اين روش مي

LSTAR  و ياESTAR شود؛ اسـتفاده  ها برازش ميبهتر روي داده
اين آزمون مبتني بر يـك بسـط سـري تيلـور از مـدل عمـومي       . نمود

STAR در مـدل  . باشـد ميLSTAR  وESTAR  تـوان تـابع   مـي
  :انتقال را به صورت زير بيان نمود

)13(    
 

    )exp(1

1

)(exp1

1
;,

dtdt
dt hx

xF


 






  

    )exp(1)(exp1;, 22
dtdtdt hxxF    )14(  

)(، LSTARبطوريكــه در مــدل    dtdt xh  و در

ESTAR،)(2مدل 

1

   dtdt xh حـال بـراي    .مي باشد
باشد؛ تقريب درجه سوم سري  0dthتابع انتقال با فرض اينكه 

اين كار معادل تشكيل بسط سري تيلور با فرض . تيلور ايجاد مي شود
0 )0 ( ــد ــي باش ــب . م ــا محاس ــي  هب ــتقات جزئ ي مش
dthF  ــه ــورت    و مرتب ــور بص ــط تيل ــوم آن، بس ي دوم و س

dtxهاي مختلـف هاي معين در توانحاصلضرب رگرسور  )dty   در
زير  1بنابراين با استفاده از رگرسيون كمكي. آيدبدست مي) 2ي معادله
  :را بررسي نمود STARتوان آزمون وجود الگوي مي
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ي اي از معادلـه زيـر مجموعـه   ESTARي كمكـي مـدل   معادله
مناسـب   ESTARاگـر مـدل   . شـود محسوب مي LSTARكمكي 

توان تمـامي جمـالت كـه داراي تـوان سـوم      تشخيص داده شود؛ مي
3

dtx  3و
dty  فـرض صـفر   . باشند از معادالت فوق حـذف نمـود  مي

  :مبني بر خطي بودن مدل در معادالت فوق به صورت زير است
)17 ( PjH jjj ,...,2,10*

3
*
2

*
10      

     
  

بـه   STARبنابراين مراحل انجام آزمون تشخيص وجود الگـوي  
مدل خطي ( تخمين بخش خطي مدل -1مرحله  :صورت زير مي باشد

ي و حصـول بـه دنبالـه    Pي به منظور تعيين وقفه) 2و  1در معادالت 
: آزمون خطي و يا غير خطي بـودن مـدل   -2مرحله  .te)(ها پسماند

و بررسي معناداري آن )  16و 15معادالت ( با تخمين معادالت كمكي 
ــون   ــق آزم از طري  RSSRUSSRRSSRTLM   ــا ب

به  USSRو RSSRمقدار  .3pو درجه آزادي  2مقدار بحراني
 Tها در حالت مقيد و غير مقيـد و  ترتيب مجموع مجذور مربع پسماند

بيشتر از مقـدار   LMاگر مقدار محاسبه شده . باشدتعداد مشاهدات مي
جدول باشد؛ فرض صفر خطي بودن را رد نموده و فرض  2بحراني

بـه منظـور تشـخيص    . شوده ميرقيب وجود مدل انتقال ماليم پذيرفت
ي بـا اسـتفاده از كليـه    16و  15مقدار مناسب پارامتر تاخير، معـادالت  

كه بهتـرين بـرازش را    dآن مقدار از . شودبررسي مي dمقادير معقول 
 -3مرحلـه  .  خواهـد بـود   dبه همراه داشته باشد؛ بهتـرين بـرآورد از   

يرفتـه  در صـورت پذ : ESTARو  LSTARهـاي  انتخاب بين مدل
 19، 18(، فروض زيـر  LMشدن مدل غير خطي، با استفاده از آزمون 

رد  20و  19پذيرفته شود و فرض  18اگر فرض . شودآزمون مي) 20و 
 19و  18اگـر فـرض   . خواهد بـود  ESTARشود؛ مدل داراي الگوي 
 LSTARرد شـود؛ مـدل داراي الگـوي     20پذيرفته شـود و فـرض   

  .  خواهد بود

                                                 
1- Auxiliary regressions 

P,jH jjj ,...,210*
3

*
2

*
10  
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هـاي غيـر   اي براي برآورد مـدل روش جستجوي شبكه

  خطي 
هـاي  هاي ساده و قابل اعتمـاد بـراي يـافتن ريشـه    يكي از روش

روش  در ايـن . باشـد مـي  1ايمعادالت غير خطي روش جستجو شبكه
اي از مقادير و جسـتجوي  هاي معادله بر روي شبكهي پارامترمحاسبه

بـراي تعيـين   . باشـد هاي شـبكه مـي  نقطه بهينه موضعي بر روي خانه
، 12و  11هاي غير خطي در تابع انتقال مدل) يا ( مقدار پارامتر 

توانـد  شود كه اين بازه ميمشخص مي) يا ( يك بازه از مقادير 
   ).6(ها تقسيم گردد اي از بازهبه مجموعه

 ba, و          ba m ,,...,,,, 211   

بــه روش حــداقل  12و  11بعــد از بــرآورد معــادالت غيــر خطــي 
اي بـا حـداقل   در بـازه ) يا ( در هر بازه، مقدار مربعات غير خطي

فرآيند تقسيم بازه اصـلي  . ها انتخاب خواهد شدمجموع مجذور پسماند
ي موضـعي  شود تا مقدار بهينههاي كوچكتر آنقدر تكرار ميبه زير بازه
  .  بدست آيد
ل نرخ ارز واقعي، از قبي مطالعهاطالعات مورد نياز در اين  :هاداده

كشـور  ارزش واقعي صادرات پسته ايران بر حسب ميليون دالر، بـراي  
مركـزي  بانـك   از پايگاه اينترنتي 2012تا  1976در دوره زماني ايران 
گرفتـه   ايران و سـاير منـابع اطالعـاتي    مركز آماربانك جهاني، ، ايران

  .شده است
  

  نتايج و بحث 
ي وقفه. برآورد گرديد pي بهينهابتدا مدل خطي براي تعيين وقفه 

با اين حال، با استفاده . باشدها متفاوت ميبهينه براي هر يك از متغير
. انتخـاب شـد   2 طـول وقفـه   حـداكثر ) SBC(ار معيار شوارتز بيـزين  

پسـته را  صـادرات  نـرخ ارز و  نتايج آزمون عليت خطـي بـين    1جدول 
مبني بر عدم عليت  دهد كه فرضيه صفرنتايج نشان مي. دهدنشان مي

ي خطـي از  شـود و رابطـه  به نرخ ارز رد مي گرنجري از صادرات پسته
علـي از   ي رابطـه آزمون فرضـيه  نتايج. صادرات به نرخ ارز وجود دارد

عـدم  دهد كه فرضيه صفر مبني بر نرخ ارز به صادرات پسته نشان مي
-ن رابطهنرخ ارز به صادرات پسته پذيرفته شد و بنابراياز  خطيعليت 

احتمال وجود  بنابراين. ي علي از نرخ ارز به صادرات پسته وجود ندارد
در  .نرخ ارز و صادرات پسـته اسـت  در رابطه بين  هاي غير خطيرفتار

                                                 
1- Grid search 

-حصول نتـايج نادرسـت مـي   منجر به چنين حالتي برآورد مدل خطي 
. و يا غير خطي بـودن مـدل بررسـي شـد    بنابراين، آزمون خطي . گردد

بـراي  . ارائه شده اسـت  2در جدول وجود مدل غير خطي  وننتايج آزم
، بـا  بنـابراين  .شدرد  بودن فرض خطي، )RLX( پسته معادله صادرات

. هاي غير خطي استفاده نمـود توجه به رفتار غير خطي بايستي از مدل
در  رد شـد فـرض خطـي بـودن    ، )XLR(نرخ ارز در معادله همچنين 
از صـادرات  خطي ، فرض وجود عليت 1بر طبق نتايج جدول  حالي كه

بنابراين براي مدلسازي رفتار غير خطـي  . شودرد نميپسته به نرخ ارز 
بـراي   .اسـتفاده شـد   ماليـم انتقـال  هاي اتو رگرسـيو  مدلاز  ها،متغير

بـا اسـتفاده از    16و  15تشخيص مقدار مناسب پارامتر تاخير، معادالت 
كه بهترين بـرازش   dآن مقدار از . بررسي شد d ولي مقادير معقكليه

باشد كه مقدار آن در ستون مي dرا به همراه داشت؛ بهترين برآورد از 
هــاي بــه منظــور انتخــاب بــين مــدل. مشــخص شــد 2 آخــر جــدول

LSTAR  وESTAR  از آزمــونLM بــا اســتفاده از . اســتفاده شــد
1(، فروض زير LMآزمون 

0H،2
0H  3و

0H ( بـا  . شـود آزمون مـي
1توجه به اينكه در معادله نرخ ارز، فرض 

0H    پذيرفته شـده و فـرض
2
0H 3و

0Hشود؛ مدل داراي الگوي رد ميESTAR    خواهـد بـود و
1ادله صادرات، فرض با توجه به اينكه در مع

0H 2و
0H   پذيرفته شده

3و فرض 
0Hشود؛ مدل داراي الگوي رد ميLSTAR   خواهـد بـود  .

، نـرخ ارز نشان داده شده است بـراي معادلـه    2همانطور كه در جدول 
همين ترتيب براي به . مناسب است 1با پارامتر تاخير  ESTAR مدل

-مناسب مـي  3با پارامتر تاخير  LSTAR مدل پسته معادله صادرات
نـرخ ارز و صـادرات   بين  غير خطي رابطهوجود از شناسايي  پس. باشد
  .را به كار برد 12و  11رابطه  هاي غير خطيمدل توانمي پسته

 
  )X(و صادرات پسته ) R(آزمون عليت خطي بين نرخ ارز  -1جدول

)RX (XLR )XR (RLX 
*)1/0(65/2  )8/0(30/1  
    هاي مطالعهيافته: منبع

 
-غير خطي بصورت حاصلضرب مـي  هاي مدلجا كه پارامتر از آن

بنـابراين از روش  . ها را برآورد نمودآن OLSتوان از روش باشند؛ نمي
هـاي درسـتي از   بـرآورد حداقل مربعات غير خطي بـراي حصـول بـه    

-بر طبق روش حداقل مربعات غير خطـي نمـي  . ها استفاده شدپارامتر
را به طـور همزمـان بـرآورد    ) cو يا (  و  هاي توان پارامتر

از ) يـا  (  ها، براي تعيين پارامتر به منظور برآورد اين مدل. نمود
 .اي استفاده شدروش جستجوي شبكه

ي در بـازه ) يا ( مقدار پارامتر  50,01.0    بـا افـزايش در
اي بـا حـداقل   در بـازه ) يـا  (  مقـدار . و شدستجج 01/0فواصل 

يا ( براي تعيين مقدار . ها انتخاب خواهد شدمجموع مجذور پسماند
c( مقادير ،)( dtx  و)( dty   درصد از  15مرتب نموده و
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     ).6(باالترين و پايين ترين مشاهدات حذف شد 
  و تشخيص نوع مدل غير خطيSTARآزمون وجود الگوي غير خطي-2جدول

  1
0H 2

0H 3
0Hپارامتر تاخير  نوع مدلd 

 )XLR(معادله نرخ ارز
 )76/0(21/0  ***)009/0(53/0 **)051/0(0/4 ESTAR  1  

  ) RLX(معادله صادرات پسته 
 )44/0 (18/5   )69/0(8/9 **)033/0(75/7 LSTAR  3  

(***) و (**) ، (*)با نماد هاي % 1و % 5، %10داري در سطح معنيدهد كه را نشان مي) value-p(مقادير داخل پرانتز سطح معني داري : توجه هاي مطالعه،يافته: منبع
   .مشخص شدند

 
را  نتايج آزمون عليـت غيـر خطـي گرنجـر     اي ازخالصه 3جدول 
عليـت غيـر خطـي از صـادرات      دهد كهنشان مي نتايج .دهدنشان مي

 1همانگونـه كـه در جـدول     .در كشـور وجـود دارد   بـه نـرخ ارز   پسته
صادرات پسـته بـه نـرخ ارز در رژيـم اول     از عليت خطي ، مشاهده شد
تغييـر وضـعيت خطـي بـه وضـعيت      ( تغيير رژيمبا  بنابراين .وجود دارد
ي عليت از صادرات پسته به نرخ ارز افزايش مضاعفي رابطه )غيرخطي

صـادرات  اثـر  داري، ، بر مبناي سطح معنيبه عبارت ديگر. داشته است
 نتايج 4جدول. است تربيش پس از عبور از سطح آستانهنرخ ارز بر  پسته

. دهدرا نشان ميLSTAR و  ESTAR هاي غير خطيمدلتخمين 
رژيـم   دهد كه انتقال بـه نتايج نشان مي) XLR(براي معادله نرخ ارز 

 941 يآسـتانه  بيش از پسته صادرات گيرد كهزماني صورت مي جديد
با اين حال سرعت انتقال از يك  .است ايرانبراي اقتصاد  ميليون دالر

به  .تاس 063/0حدود  مقدار ضريب و ديگر كم استرژيم به  رژيم
بـراي   كنـد؛ مي مقدار آستانه عبورعبارت ديگر، هنگامي كه  اقتصاد از 

 در. مانـد بـاقي مـي  ) رژيـم (در آن وضـعيت   طـوالني  زمان مدتيك 
عليـت  كـه  دهد نشان مي خطي هر چند مدل 1مقايسه با نتايج جدول 

ايـن  غيـر خطـي   وجود دارد؛ امـا در مـدل    نرخ ارزبه  پسته از صادرات
) RLX(بـراي معادلـه صـادرات    . رسدتر به نظر ميعلي قوي يرابطه

پسـته   صـادرات  تاثير قابل توجهي بـر  نرخ ارز دهد كهنتايج نشان مي
 بنابراين. ي از نرخ ارز به صادرات پسته وجود دارددارد و عليت غير خط

 بـيش از نـرخ ارز   زماني نرخ ارز محرك رشد صادرات پسته است كـه 
مشاهده شـد   1 مقايسه با نتايج جدول در. ريال باشد 16471ي آستانه
در . ي عليت خطي از رشد نرخ ارز به صادرات پسته وجود نـدارد رابطه

مچنين قابل ذكر است ه .ود داردوج RLXحالي كه عليت غير خطي 
 XLRنسبت به مدل  RLXدر مدل  ،كه انتقال از يك رژيم به ديگر

   .استسريعتر
 جدول(عليت گرنجر خطي و غير خطي ي در نهايت نتايج مقايسه

معيار شوارتز بيزين نشان داد كه ايـن مقـدار در مـدل     با استفاده از )5
معيـار شـوارتز    خطي نسبت به مدل غير خطي بـاال اسـت و بنـابراين   

نسبت   ESTARو  LSTARمدل  تخمينمويد آن است كه  بيزين
نـرخ ارز  و  بـين صـادرات   رفتار غيـر خطـي  در توصيف  خطي به مدل

 .ارجحيت دارد
  

  )X(و صادرات غير نفتي )R(نرخ ارز آزمون عليت غير خطي بين-3جدول
)XR (RLX )RX (XLR 

**)032/0(79/1  *)1/0(21/2  
  هاي مطالعهيافته: منبع

 
  LSTARو   ESTARهاي غير خطيمدلتخمين   -4جدول 

  معادله صادرات پسته  پارامترها معادله نرخ ارز پارامترها
  00/0(2/1(  1tRضريب    009/1) 1tX  )09/0ضريب  
  2tR  )12/0(73/0ضريب      2tXضريب  

ضريب   11 ;,  tt XFX   )13/0(38/3    ضريب 31 ;,  tt RcFR   )06/0(6/2  
ضريب   12 ;,  tt XFX   )43/0(56/0    ضريب 32 ;,  tt RcFR   )6/0(76/1  

̂ 063/0  ̂  19/0  
̂  941  ĉ  16471  

 مطالعههاييافته:منبع
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  مقايسه مدل خطي و غير خطي بر مبناي معيار شوارتز بيزين -5جدول 
  )RLX( پستهمعادله صادرات    )XLR(معادله نرخ ارز 

  مدل غير خطي  مدل خطي  مدل غير خطي مدل خطي
9/26 11/12  32/45  15/40  

 هاي مطالعهيافته: منبع

 
هـاي  ي تصـميم گيـري  زمينـه تواند در خطي مينتايج عليت غير 

تخمـين سـاير متغيرهـاي    . اقتصادي مورد توجـه مـديران قـرار گيـرد    
ي نرخ ارز و معادله صادرات پسته بـه علـت حجـم    توضيحي در معادله

همچنين با توجـه بـه اينكـه مقـدار     . باالي جداول گزارش نشده است
اي از روش جســتجوي شــبكه)  cو يــا (  و  هــاي پــارامتر

 .ها گزارش نشده استداري براي آنبدست آمد سطح معني
  
  گيري نتيجه

مقايسه و تحليل توليد و تجارت پسته در ه، طالعاين م هدف اصلي
صـادرات   نرخ ارز بر نوسانات خطي اثرات غيربررسي ايران و آمريكا و 

بدين منظور بـه شناسـايي بـازار صـادراتي پسـته ايـران و       . تاس پسته
عمـده صـادراتي    هايهمچنين بازار. اياالت متحده آمريكا پرداخته شد

اثـرات قيمـت پسـته،    مطالعه . پسته براي ايران و آمريكا مشخص شد
عـات  هاي امنيت غذايي بـا اسـتفاده از اطال  نرخ ارز واقعي و اثر شوك

نتـايج   .مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت     2012تا  1970هاي سال
هاي مقدماتي نشان داد كه سهم ايران از بازار جهاني پسته بـه  بررسي

درصـد در   37به حـدود   1985درصد در سال  61لحاظ مقدار از حدود 
كاهش سهم نسـبي ايـران در بـازار جهـاني     . رسيده است 2012سال 

هاي هدف خارجي را به دنبال خواهد كود در بازارپسته احتمال ايجاد ر
اين مطالعه درصدد داشت با بررسي وضعيت ايران و آمريكـا در  . داشت

بازار جهاني پسته، داليل عمده افت و خيزهاي صادرات پسته در ايران 
همچنين با توجه نتايج مطالعه مشاهده شد كه سهم ايران . را بيان كند

هـاي  علت وجود آلودگي آفالتوكسـين در بـازار  از بازار جهاني پسته به 
بنــابراين بــر طبــق . هــدف اروپــايي بــه شــدت كــاهش يافتــه اســت

هـاي عمـده هـدف، بـويژه در مـورد      استاندارهاي اعمال شده در بـازار 

گردد برنامه زمانبندي شده مشخصي آلودگي آفالتوكسين، پيشنهاد مي
رها ارائـه و اجـرا   از سوي تصميم گيران جهت دستيابي به اين اسـتاندا 

  .شود
 ي غير خطي از نرخ ارز بهوجود رابطه ، اعتبار فرضيهعالوه بر اين
همچنـين از صـادرات پسـته بـه نـرخ ارز       و )RLX(صـادرات پسـته   

)XLR  (مدل انتقال ماليم  با استفاده از)STAR( نتايج  .بررسي شد
نرخ ارز و صادرات پسته را تاييـد  بين ي غير خطي مطالعه، وجود رابطه

بـودن   خطـي صفر مبني بر دهدكه فرضيه نتايج آزمون نشان مي. نمود
از  هـا، سازي رفتـار غيـر خطـي متغيـر    بنابراين براي مدل. رد شد مدل
اسـتفاده   ESTARو  LSTARماليـم  انتقـال  هاي اتو رگرسيو مدل
كـه در آن   ايسطح آسـتانه چنين بر طبق مدل انتقال ماليم،  هم.  شد

با توجـه  . پسته وجود دارد؛ تعيين شد توسعه صادراتاي از منافع بالقوه
نتايج بدست آمده در رابطه با تاثير نوسانات نرخ ارز بر صـادرات پسـته   

رود كه با در نظر گرفتن روابط غير خطي نـرخ ارز و صـادرات   اميد مي
امـا اگـر   . ردداي سهم ايران در بازار جهاني پسته حفظ گپسته تا اندازه

هـاي  هـاي تجـاري بـويژه تحـريم    اين امر توام با كـاهش محـدوديت  
بنابراين توصيه . اقتصادي باشد؛ ممكن است نتايج بهتري حادث گردد

 ارتباط در خطيي غير گيران اقتصادي وجود رابطهشود كه تصميممي
اي از نرخ ارز و صادرات پسته را براي تعيين سـطح آسـتانه   بيني پويا

هاي آينده مورد توجه ريزيمنافع بالقوه توسعه صادرات پسته در برنامه
  .قرار دهند
گردد كه در تجارت پسـته، از نوسـانات نـرخ    چنين پيشنهاد مي  هم

شـود؛  ريزي صادرات پسـته مـي  ارز كه منجر به عدم حتميت در برنامه
گردد موقعيـت  جلوگيري گردد چرا كه عدم حتميت نرخ ارز موجب مي

  . ان در بازار جهاني پسته تضعيف گردداير

  
  منابع

تحقيقـات اقتصـاد   . هـاي تـابلويي  رويكـرد داده : صادراتي پسته ايـران  رابطه انتقالي نرخ ارز در بازارهاي. 1392. توحيدي او  ،.مزارع مهرجردي  -1
 . 185 -165): 2(5 كشاورزي

  .دفتر برنامه ريزي تجاري. وري اسالمي ايرانهخالصه مديريتي سند راهبردي توسعه صادرات غير نفتي جم. 1386.سازمان توسعه تجارت ايران -2
 -121): 3( 5 تحقيقات اقتصاد كشاورزي. تاثير نااطميناني نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران. 1392. ع.س جاليي اسفندآباديو  ،.كوچك زاده ا -3

135.  
. )LSTARرويكـرد غيـر خطـي    (هاي تحقيق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ايران ثير هزينهأارزيابي ت. 1390 .دهقاني عو  ،.ممواليي  -4



  1393پاييز ،  3، شماره 28، جلد نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي     234

 .73-55):4(1 هاي رشد و توسعه اقتصاديپژوهش
مجلـه تحقيقـات   ). مـورد ايـران  (كيد بر نرخ ارز أهاي كالن اقتصادي بر رشد اقتصادي با تآثار غير خطي متغير. 1389. و سرخوش ا ،.مهر آرا م -5

  .228-201: 93اقتصادي 
6- Caner M., and Hansen B.E. 2001. Threshold auto regressions with a unit root. Econometrica, 69: 1555-1597. 
7- Chen J., and Zhang Y. 2012. A Study of the Nonlinear Relation between Exchange Rate and Fiscal Revenue in 

China. Procedia Engineering, 29: 2672-2676. 
8- Dauvin M. 2014. Energy prices and the real exchange rate of commodity-exporting countries. International 

Economics, 137: 52-72. 
9- Granger C.W.J., and Terasvirta T. 1993. Modeling Non-Linear Economic Relationships. Oxford University Press, 

Oxford. 
10- Shintani M., Terada-Hagiwara A., and Yabu T. 2013. Exchange rate pass-through and inflation: A nonlinear time 

series analysis. Journal of International Money and Finance, 32: 512-527. 
11- Terasvirta T. 1994. Specification, estimation and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of 

the American Statistical Association, 89: 208–218. 
12- Terasvirta T. 1998. Modeling economic relationships with smooth transition regressions. In: Ullah, A., David, E. 

(Eds.), Handbook of Applied Economic Statistics. Marcel Dekker, NY, 507–552. 
13- Terasvirta T., Dijk D., and Medeiros M.C. 2005. Linear models, smooth transition auto regressions and neural 

networks for forecasting macroeconomic time series: A re-examination. International Journal of Forecasting, 21: 
755– 774. 

14- www.FAO.org/corp/statistics/ 
15- www.ers.usda.gov/Briefing/FruitAndTreeNuts/  
16- www.acpistachios.org/statistics.shtml 

  


