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 دهيچك
جهش  يو نوسانات نرخ ارز در قالب تئور يپول يهان شوكييكي از مباحث مهم در اقتصاد كالن، رابطه ب    
 ي هاي بعد از انقالب همواره در معرض گسترش پايهجا كه اقتصاد ايران طي سال از آن. استنرخ ارز  يپول

 ب نقش افزايش درجه ي پولي و نوسانات نرخ ارز و متعاقباًهاپولي قرار داشته است، بررسي رابطه بين انبساط
بر اين   .دهدرا تشكيل مي مقالهاين شناورسازي نرخ ارز بر ميزان افزايش اين نوسان، موضوع و هدف اصلي 

مورد  1386-1370هاي در طي سالاثر يك شوك انبساطي پولي بر نرخ ارز  مقالهاساس در بخش اول 
د كه در قالب مدل جهش پولي نرخ ارز، نرخ ارز پس از يك شوك انبساطي ششاهده بررسي قرار گرفت و م

و در سطحي  مي شودو در بلندمدت تعديل مي كند  به سطحي باالتر از مقدار بلندمدت خود جهش  ،پولي
 هاي عصبيبازار ارز به وسيله شبكه ي بيني آيندهپيش نيچن هم. گيردباالتر از سطح اوليه خود قرار مي

شناورسازي نرخ ارز، ميزان جهش نرخ ارز در اثر يك انبساط  ي افزايش درجهبا كه  دهدينشان م مصنوعي
  .يابدپولي افزايش مي
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  قدمهم -1
كه نرخ ارز به  ز اهميت استئر نرخ ارز از آن جهت حاپولي ب يهااستيسر يثتأ

هاي پولي بر بخش حقيقي اقتصاد شناخته ميشوك آثارعنوان كانالي در جهت هدايت 
هاي سال ي هاي آمريكا در فاصلههاي شديد حساب تراز پرداختبعد از كسري. شود

 رهاي صنعتي به سمتو حركت كشو 1و شكست نظام برتون وودز 1973 – 1971
اين نوسانات شديد . شدهاي ارزي شناور، نوسانات شديدي در نرخ ارز مشاهده سيستم

نظير رشد اقتصادي رهاي اقتصاد كالندر نرخ ارز در حالي صورت پذيرفت كه ساير متغي 
گر يرود در اين زمان. دادندتغييرات چنداني از خود نشان نميها سطح قيمت و

هاي پولي به بسط و توضيح نوسانات به وجود گيري از ديدگاهست با بهرهتوان  2دورنبوش
در تئوري دورنبوش . بپردازد 3آمده در نرخ ارز، در قالب تئوري جهش پولي نرخ ارز

. كندمي ايفابيني حجم پول نقش اساسي را در نوسانات نرخ ارز، تغييرات غيرقابل پيش
ل از بازار كاالها و خدمات، بازار پول و بازار بر اين اساس در يك سيستم اقتصادي متشكّ

به مدت در كوتاهبيني، نرخ ارز پس از اعمال يك سياست پولي غير قابل پيش ،هادارايي
كند و در بلندمدت با افزايش درآمد ملي و سطحي فراتر از نرخ ارز تعادلي جهش مي

اساس  بر نيچن هم .بدياها نرخ ارز به سطح تعادلي خود كاهش ميافزايش سطح قيمت
شناورسازي نرخ ارز، ميزان جهش نرخ  ي با افزايش درجه ،جهش پولي نرخ ارز ي پديده

  . يابديك انبساط پولي غيرمنتظره افزايش مي ي ارز در نتيجه
دهد كه به علت ساختار تك محصولي شواهد موجود در اقتصاد ايران نشان مي

، همواره چه در زمان كاهش قيمت نفت و استكه وابسته به درآمد نفت  اقتصاد ايران
در . هاي پولي شديدي بوده استچه در زمان افزايش قيمت نفت، كشور دچار شوك

به سراغ استقراض از بانك ها دولتبه علت بروز كسري بودجه، مواقع كاهش قيمت نفت 
در مواقعي كه هم  .و در نتيجه يك شوك پولي انبساطي رخ داده استمركزي رفته 

كه تقاضاي مؤثري براي نرخ ارز در بازار ايران  قيمت نفت افزايش يافته است، به علت آن
 همهاي به وجود آمده و وجود ندارد، مقامات پولي براي رهايي از مازاد تراز پرداخت

پول داخلي روي  ي استفاده از اين درآمدهاي مازاد نفتي باز هم به افزايش عرضه چنين
                                                 
1- Bretton Woods 
2-Rudiger Dornbusch 
3- Exchange Rate Overshooting 
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هاي پولي در اقتصاد ايران همواره باعث تغييرات شديدي كه انبساط جا از آن. اندآورده
شود، اين رهاي اسمي و حقيقي چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت ميدر ساير متغي

آيد كه آيا اين تحوالت چشمگير در اقتصاد ايران را كه ريشه در تغييرات سؤال پيش مي
الب مدل جهش پولي نرخ ارز توضيح توان در قحجم پول و نقدينگي داشته است مي

بوده جزء مسائل چالش برانگيز همواره تغيير سيستم ارزي در ايران  گرياز طرف د داد؟
آن با تغييرات حجم پول و نقدينگي  ي نرخ ارز و رابطه ي آگاهي از آيندهن يبنابرا. است

وان از تبراي اين منظور مي. استز اهميت ئدر صورت تغيير سيستم ارزي بسيار حا
در  2هاي عصبيو شبكه 1ابزارهاي گوناگوني استفاده كرد كه استفاده از الگوريتم ژنتيك

هاي مدل سنجي خصوصاًهاي اقتصادتري نسبت به روش هاي اخير نتايج مطلوبسال
  ). 320: 2001، 3هارانگ و آنگ( سري زماني از خود نشان داده است

تا مدل جهش پولي نرخ ارز كه توسط بر اين اساس در اين تحقيق سعي شده است 
          جا كه ميزان و  چنين از آن هم. ه شده است مورد آزمون قرار گيردائدورنبوش ار

ثير مستقيمي بر أشناورسازي سيستم ارزي هر كشور طبق تئوري دورنبوش ت ي درجه
صبي هاي عشبكه بينيميزان جهش نرخ ارز خواهد داشت، در اين تحقيق با كمك پيش

شناورسازي نرخ ارز، در ميزان جهش نرخ ارز  ي ثير افزايش درجهأمصنوعي به آزمون ت
 ي هيفرض در اين مطالعه سعي شده است تا دو  نيبنابرا. شوددر كوتاه مدت پرداخته مي

  .ردير مورد آزمون قرار گيز
ي هاي شديد ارزجهش پولي نرخ ارز در اقتصاد ايران عليرغم كنترل ي پديده -الف

  .وجود دارد
دهد كه هر چقدر سيستم ارزي كشور به سمت شناور بيني آينده نشان ميپيش -ب

  .شودتر نمايان مي جهش پولي نرخ ارز بيش ي د، پديدهكن حركت 
انجام خواهد  يو خارج يبر مطالعات انجام شده داخل يمقاله ابتدا مرور ي در ادامه

ها و هيفرض ي هيشود و بر پايرداخته مپژوهش پ ينظر يهاهيپا يسپس  به بررس. شد
 يگاه پارامترهاآن .گردديم ميح و  تنظيتصر يمدل مقتض ،پژوهش يچارچوب نظر

                                                 
1- Genetic Algorithm 
2- Neural Networks 

3-Hwrang & Ang 
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-جهيز به نتين يانيبخش پا. شوديل ميه و تحليج به دست آمده تجزيمدل برآورد و نتا

 . يافته استاختصاص  يياجرا يهاشنهاديو پ يريگ

  شدهمروري بر مطالعات انجام   -2
 ،ياقتصاد يهايگذار استير آن بر سيثأت نرخ ارز و يت جهش پوليل اهميبه دل

توان به از آن جمله مي. المللي انجام گرفته استبين در سطح  يجامع مطالعات نسبتاً
  :كارهاي زير اشاره كرد

جهش پولي نرخ ارز  ي اي به بررسي پديدهدر مطالعه ،)2000(و كارا  ييبهمن اسكو
به علت مثبت بودن دهد كه ها نشان مي نتايج تحقيق آن. انداد تركيه پرداختهدر اقتص

ه در ينرخ ارز در اقتصاد ترك يجهش پول ي دهيمدل، پد يح خطايتصح ي ب جملهيضر
  . استز صادق يبلندمدت ن

عاملين كند كه اشاره به اين نكته مي ،)2005 (1چيردزويپاي ديگر در مطالعه
نرخ ارز مورد نظر خود، به صورت بيني يك قانون تقريبي براي پيشاقتصادي همواره از 

نتيجه گرفته است  او. اندكردهمدت استفاده نرخ ارز فعلي با يك نرخ ارز ميان ي مقايسه
مدت انينرخ ارز م ينيبشيخود در پصرف اصالح اشتباه  هر فردكه مدت زماني كه 

به علت همبستگي شديد  ضمناً. شوديمتأخير در جهش پولي نرخ ارز  باعثكند، مي
زماني و  ولي هم رخ خواهد دادبين دو نرخ ارز حقيقي و اسمي، جهش نرخ ارز حقيقي 

گزاران اقتصادي رت اصالح انتظارات كازماني بين اين دو جهش به شد ي يا فاصله
  .داردبستگي 

اثر يك به بررسي بزرگي و ميزان جهش نرخ ارز در ) 2007( 2هافمن و همكاران
شوك غيرمنتظره پولي در يك اقتصاد باز كوچك با توجه به وجود اطالعات ناقص در 

دهد كه هر چه سطح پايداري و دوام نشان مي ننتايج كار آنا. اندها پرداختهبازار دارايي
چنين  هم. گرددتر به مسير با ثبات خود بر مي شوك پولي كاهش يابد، اقتصاد سريع

مثبتي با ميزان پايداري شوك  كامالً ي نرخ ارز حقيقي رابطه ميزان و بزرگي جهش
در قسمت بعدي . استبرعكس  در حالي كه در مورد نرخ ارز اسمي كامالً ؛پولي دارد
كه چهار اند جه گرفتهينتها با در نظر گرفتن اطالعات ناقص در بازار دارايي نتحقيق، آنا

                                                 
1-Peirdzioch 
2-Haffmann  .  et al 
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واكنش توليد حقيقي به  ي ، درجه1يهاي اقتصادر ميزان سكون و لختي سياستمتغي
رهاي ترين متغي مهم 3انتقال نرخ ارز ي و درجه 2باز بودن اقتصاد ي تورم، ميزان درجه

  .اقتصادي افزايش جهش پولي نرخ ارز هستند
نرخ ارز صورت گرفته  يجهش پول ي دهيرامون پديمحدود پ يز مطالعاتيران نيدر ا 

به بررسي جهش پولي نرخ ارز و ) 1383(مزيني : ها عبارتند از ن آنيتر است كه مهم
مبادله و قيمت نسبي كاالهاي قابل مبادله به غيرقابل  ي اثر نوسانات ارزي بر رابطه

مدل و  4يون برداريخودرگرس يهاروشوي با استفاده از . مبادله در ايران پرداخته است
اسمي پس از يك مشاهده كرده است كه نرخ ارز  5گسترده يهاح با وقفهيخودتوض

ده و در كرشوك انبساطي پولي به سطحي باالتر از مقدار بلندمدت خود جهش 
  . گرفته استبلندمدت تعديل شده و در سطحي باالتر از سطح اوليه خود قرار 

توان به يز مينرخ ارز ن ينيبشيدر پ يمصنوع يعصب يهااستفاده از شبكه ي نهيزمدر  
 6ليسي و چياو ي مطالعه  :از آن جمله. اشاره كرد يمتعدد يو داخل يقات خارجيتحق

و  يعصب يهاشبكهبيني تفاوت معناداري بين پيشاين است كه  كننده ي بيان) 1999(
بيني هر دو مدل، در مقايسه با پيش بيني مدل گام اما پيش. مدل آشوب وجود ندارد

-شيپ يبرا) 2006(7اينس و ترافاليس. دهدتصادفي، تفاوت معناداري از خود نشان مي
هاي اقتصادسنجي سعي در شناخت خواص آماري ابتدا با استفاده از روشنرخ ارز  ينيب

           سپس با استفاده از . اندبيني كردههاي مناسب براي پيشها و انتخاب دادهداده
نتايج حاكي از . ندورزيده اهاي گزينش شده مبادرت بيني دادهبه پيش يعصب يهاشبكه

هاي انتخاب داده، به در تركيب با هر نوع از روش 8SVRعصبي ي آن است كه شبكه
از خود نشان  9MLP ي هاي بهتري نسبت به شبكهدليل ساختار موجود در آن، جواب

 10خود همبسته ي در خاتمه نيز محققان از دو روش ميانگين متحرك انباشته. دهدمي
                                                 
1- Policy Inertia 

2  - Degree of  Openness 
3- Exchange Rate Pass- through 
4- Vector Autoregression  
5- Auto-Regressive Distributed Lag 
5-Lisi & Schiavo 
6-Ince & Trafalis 
8- Support Vector Regressive 
9- Multi layer Perceptron 
10- Autoregressive Integration Moving Average(ARIMA) 



  
 1391 دوم نيمه ي  ، 14ي  ، سال هفتم، شمارهاقتصاد كالن  پژوهشنامه ي. .................................40

 

 

 نهاي آنااند كه جوابارز استفاده كردهبيني نرخ و خودرگرسيون برداري براي پيش
  .تر بوده استهاي عصبي بسيار ضعيفنسبت به شبكه

بيني سري زماني هاي مختلف پيشروش ي به مقايسه) 1385(احمدينيز  رانيدر ا
يند ميانگين متحرك او فر 1هاي عصبي، تبديل موجكسه ابزار مختلف شبكه با نرخ ارز 

او در اين تحقيق به اين نتيجه رسيده . خته استخود همبسته پردا ي متحرك انباشته
-بيني يك گام به جلو و شش گام به جلو تا ده گام به جلو، مدل شبكهاست كه در پيش

هاي دو گام به جلو تا بينياما در پيش. كندها بهتر عمل ميهاي عصبي از ساير مدل
ديگر  يك با  هاي عصبي و مدل موجك تفاوت چندانيپنج گام به جلو، مدل شبكه

 يفيو س يريمش .دهندسنجي جواب مينداشته و هر دو مدل بهتر از مدل اقتصاد
در  )نرخ تغيير آن(نرخ ارز و بازدهي آنحركت روند  بررسيبه  ياز در مطالعهين) 1387(
غيرخطي  3BDSو  ANN2هاي استفاده از آزمون ق باين تحقيدر ا .اندپرداختهران يا

 4يينماهاي لياپانوف و سپس آزمون شده است دييتأخ ارز در ايران نر يحركتبودن روند 
ران را يآن در ا ينرخ ارز و بازده يو تصادف 6حركت آشوب 5داو همبستگي ابع 4يينما
هاي طوالني مدت بانك مركزي در دخالت اين امردليل  به نظر محققان .اندكرده د ييتأ

هاي كه شبكهمشخص شده است بعد  ي در مرحلهله أن مسيبا توجه به ا. بازار ارز است
هاي خطي و غير خطي بيني اين بازار نسبت به مدلعصبي عملكرد بهتري در پيش

 ي يافتههاي تعميممدل و همبستهخود ي ميانگين متحرك انباشته سري زماني نظير
و اين به علت نامشخص بودن تصريح مدل  دارند 7همبسته واريانس ناهمسان شرطيخود

  .بازدهي آن در بازار ايران است مدل نرخ ارز و
  ينظر يمبان -3

از لحاظ (كشوري كوچك وجود مدل جهش پولي نرخ ارز  هاي اصلي درفرضپيش 
كارگزاران آن عقاليي  ك كامل سرمايه، سيستم ارزي شناور و انتظاراتبا تحر) اقتصادي

                                                 
1- Wavelet 
2 - Artificial Neural Networks 
3 - Brock, Dechert, and Scheinkman Test 
4 - Lyapunov Exponents Test 
5 - Correlation Dimension Test 
6 - Chaos 
7- Generalized Autoregressive  Conditional Heteroskedastic (GARCH) 



 
 41........................... بررسي جهش پولي نرخ ارز و پيش بيني آن با شبكه هاي عصبي 

 

 

ر داخل با برابري بازدهي سرمايه د ي تحرك كامل سرمايه در واقع تضمين كننده. است
توان به صورت داخلي را مي ي بازدهي سرمايه. خارج در هر لحظه از زمان خواهد بود

بازدهي سرمايه در . تفاضل نرخ بهره داخلي از كاهش انتظاري ارزش پول ملي دانست
  :بنابراين خواهيم داشت. ثير نرخ بهره خارجي خواهد بودأخارج نيز تحت ت

)1( xrr   
برابر با  xنرخ بهره در خارج كشور و  r،نرخ بهره در داخل كشور r ن رابطهيدر ا

كاهش انتظاري نرخ ارز برابر با تفاوت نرخ ارز تعادلي  .است كاهش انتظاري نرخ ارز
رنبوش اين نرخ، معادل نرخ ارزي است كه در مدل دو. استبا نرخ ارز موجود  بلندمدت

  : بنابراين خواهيم داشت. د استخراج شوديقدرت خر ياز روش برابر
)2( )( eex    

. استمدت نرخ ارز آني يا كوتاه eنرخ ارز تعادلي بلندمدت و  eجا منظور از  در اين   
  بازار پول از طريق تغييرات نرخ  در مدل دورنبوش .استنيز برابر با ضريب تعديل

شرايط تعادل در بازار  با ز يننرخ بهره داخلي . دهدينوسان در نرخ ارز را شكل مبهره 
تقاضا براي پول بستگي به نرخ . شودپول، يعني برابري عرضه و تقاضاي پول تعيين مي

پول نيز برونزا فرض شده و توسط  ي عرضه. داخلي و درآمد حقيقي خواهد داشتبهره 
  .شودمقامات پولي كشور تعيين مي

)3( )exp( ry
p

m    

p

m عرضه حقيقي پول،y يقيبرابر با درآمد حق،r و  نرخ بهره داخلي  و 

  :با گرفتن لگاريتم از طرفين رابطه خواهيم داشت. هستندپارامترهاي مدل 
)4( pmyr    

ر در تئوري جهش پولي نرخ ارز، مقدار متغيy  از . دشوبه صورت برونزا تعيين مينيز
ها و اي بين نرخ ارز فعلي، سطح قيمترابطه )4(و ) 3(،)2( گرفتن روابط كنار هم قرار
كامل بازار پول و برابري بهره پوشش داده نشده  ي با توجه به تصفيهمدت، نرخ ارز بلند
  .آيدبه دست مي

)5(  )( eerymp    
داده بسط  ست،ااگر اين رابطه براي زماني كه سيستم اقتصادي در يك تعادل بلندمدت 

  :خواهيم داشتشود 
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)6(  )( yrmp    
با توجه ) 6( ي رابطه .دهديها در بلند مدت را نشان مسطح قيمت pن رابطه يدر ا    
 هم. در بلندمدت به دست آمده است يبا نرخ بهره جهان ينرخ بهره داخل يبرابربه 

 بنابراين، انتظارات كامالً. رابر مقدار بلندمدت خود خواهد بودها نيز بچنين سطح قيمت
عبارت  پس. تعديل شده است و نرخ ارز در سطح تعادلي خود قرار خواهد داشت

)( ee  جاي) 5( ي در معادله) 6( ي چه معادله چنان. برابر با صفر خواهد بود 
 كه بيان حاصل خواهد شدري دورنبوش اي مهم و كليدي در تئوگذاري شود، رابطه

هاي فعلي با ارتباط بين نرخ ارز فعلي با نرخ ارز تعادلي و تفاوت سطح قيمت كننده ي
  .هاي تعادلي خواهد بودسطح قيمت

)7(  ))(1( ppee    
هاي تعادلي و اي از سطح قيمتمقادير مشخص و داده شده دررابطه  بر اساس اين    

- ها به دست ميدر بلندمدت، مقدار فعلي نرخ ارز به عنوان تابعي از سطح قيمتنرخ ارز 

ها مشخص است يك افزايش در سطح عمومي قيمت) 7( ي طور كه از معادلههمان. آيد
يابد كه عبارت جا ادامه مي اين كاهش در نرخ ارز تا آن. شوديمنرخ ارز كاهش  باعث

))(1( pp  هاي هاي فعلي به سطح قيمتيعني سطح قيمت. ميل كند به سمت صفر
مبين كه  ئوري دورنبوش استترين بخش مرحله دوم تيند، مهمااين فر. تعادلي برسد

تقاضا براي  .استاثر غيرمستقيم يك شوك پولي غير منتظره بر سيستم اقتصادي 
)( در اين مدل تابعي از قيمت نسبي كاالهانيز كاالهاي داخلي  pe هاي بهره و ، نرخ

  : توان به صورت زير بيان كردتابع تقاضا را مي. استدرآمد حقيقي 
)8(  ryppeD   )(ln  
جا  از آن. اندطبيعي بيان شده مبه صورت لگاريت pو pو  eباالمقادير  ي در رابطه 

حال . برابر با صفر خواهد بود p، استكه بنا به فرض كشور مورد نظر كشوري كوچك 
اگر تورم را به عنوان نسبتي از اضافه تقاضاي موجود در جامعه فرض كنيم، خواهيم 

  : داشت
)9(  )ry)1()pe((yDlnp 

=0در بلند مدت p و  rr خواهيم ) 9( ي در نتيجه با توجه به رابطه. ودخواهد ب
  :داشت
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)10( 0)1()(  rype   ])1([
1 


 yrpe  
كه نرخ ارز حتي در بلندمدت نيز، هم به است اين ) 10( ي ترين داللت رابطهمهم 

رهاي پولي و هم به متمتغيموجود بين  ي چنين رابطه هم. رهاي حقيقي ارتباط داردغي
عدم وجود توهم  كننده ي صفر بوده كه بيان ي نرخ ارز و نرخ بهره همگن از درجه

كه در و شرط برابري نرخ بهره پوشش داده نشده ) 10( ي با توجه به رابطه.  است 1پولي
  : خواهيم داشتح شده است، يتصر) 1( ي رابطه

)pp(v)pp]()([p   )11(

])([  v  )12(
كه با حل آن مسير پوياي  استاول  ي ديفرانسيل درجه ي ، يك معادله)11( ي معادله

  :خواهيم داشت )11( ي با حل معادله. دست خواهد آمد ها بهحركت قيمت
)13( )exp()()( 0 vtppptp   
 ي دهندهنشان) 13( ي معادله. استزمان  ي ر پيوستهجا متغي يندر ا tمنظور از 

گذاري  جاي حال با. است vها به سطح بلندمدت خود با سرعت مسير همگرايي قيمت
  .آيد، مسير پوياي حركت نرخ ارز نيز به دست مي)7( ي اين رابطه در رابطه

)14( )exp())(1()( 0 vtppete    )exp()()( 0 vteeete 

به سمت نرخ ارز  -0e- مسير پوياي حركت نرخ ارز جهش يافته) 14( ي معادله
چه  چنانتوان گفت يم) 14(و ) 13(روابط با توجه به . هدنشان ميرا  -  e -تعادلي

هاي تعادلي باشد، نرخ ارز به سمت نرخ ارز سطح قيمتهاي اوليه كمتر از سطح قيمت
هاي تر از سطح قيمت هاي اوليه بيشيابد و بالعكس اگر سطح قيمتتعادلي كاهش مي

يعني حركت پوياي اين دو مسير در جهت عكس . يابدتعادلي باشد نرخ ارز افزايش مي
ت كاهش در نرخ سرع كمتر ازها سرعت افزايش در سطح قيمتالبته . استديگر  يك
اين از آن جهت است كه يك افزايش و جهش در نرخ ارز به نرخي فراتر  .خواهد بودارز 

اين اضافه . شودميتقاضا در بازار كاالها  ي از نرخ ارز تعادلي، باعث به وجود آمدن اضافه
هاي داخلي جبران نخواهد شد، بلكه قسمتي از از طريق افزايش سطح قيمت تقاضا صرفاً

هاي حقيقي پول، از بين نيز از طريق افزايش نرخ بهره و در نتيجه كاهش ماندهآن 
  . خواهد رفت

                                                 
1- Money Illusion 



  
 1391 دوم نيمه ي  ، 14ي  ، سال هفتم، شمارهاقتصاد كالن  پژوهشنامه ي. .................................44

 

 

  رانيمتناسب با اقتصاد ا ح مدليتصر -4
تحقيق، اگر تئوري  ي با توجه به مباحث مطرح شده در تئوري دورنبوش و پيشينه 

ز مورد استفاده در كه نرخ ار با توجه به آن(مقداري پول، براي دو كشور ايران و آمريكا 
خواهيم  ،به تفكيك نوشته شود) ست، نرخ برابري ريال ايران با دالر آمريكا مقالهاين 

  :داشت

IRIRIRIR VMYP   )15(

USUSUSUS VMYP   )16(
P شاخص قيمت كننده ي انيب،Y ،درآمد مليM  حجم پول وV  سرعت گردش پول

در تئوري . است كشور ايران و آمريكادو  ه ينيز نشان USو  IR .استدر هر كشور 
. كندبعيت ميتجهش پولي نرخ ارز، نرخ ارز در بلندمدت از تئوري برابري قدرت خريد 

برابري قدرت خريد  ي اگر تئوري مقداري پول در هر كشور را با توجه به رابطهراين بناب
  :بازنويسي كنيم داريم

)17(  
)log(log)log(log)log(loglog USIRUSTUST YYMMEX    

 جا كه آمار مشخصي در از آن. نرخ ارز اسمي در بازار سياه است EXفوق،  ي در رابطه
ر نرخ تورم به جاي سرعت ، استفاده از متغيسرعت گردش پول وجود ندارد ي باره

اين رويكرد در مطالعات مشابه نيز مورد . تواند بهترين جانشين باشدگردش پول مي
  ).57 :2000پسران، (استفاده قرار گرفته است 

كه بر اساس  استنرخ تورم در هر اقتصاد  كننده ي بيان ) 17( ي در رابطه     
 ي معادله ي شكل خالصه شده. هاي خرده فروشي، محاسبه شده استص قيمتشاخ

به صورت زير   ،جهش پولي نرخ ارز در اقتصاد ايران ي مورد استفاده براي آزمون پديده
  :شودنمايش داده مي

)18( 
tttt dcybmaex  inf  

تفاوت لگاريتم حجم پول،  كننده ي به ترتيب بيان infو  m،y) 18(ي در رابطه     
 exچنين  هم. استلگاريتم درآمد ملي و لگاريتم نرخ تورم در دو اقتصاد ايران و آمريكا 

با توجه به مباني تئوريك توضيح داده . استنيز معرف لگاريتم نرخ ارز در بازار موازي 
چه در اين  آن. باشند 0dو  0b ،0cشده در قسمت قبل، انتظار بر اين است كه 
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حاضر  ي مقالهزيرا در . است  ،bمقدار و عالمت ضريب  استبسيار حايز اهميت  مقاله
بنابراين در . استسبي حجم پول با جهش نرخ ارز مورد نظر بررسي رابطه بين تغييرات ن

روند حركتي نرخ ارز در بازار آزاد و حجم نقدينگي در  شماره هاي يك و دونمودارهاي 
  .اقتصاد ايران نشان داده شده است

هاي روند تغييرات نرخ ارز در اقتصاد ايران در طي سال  -نمودار  شماره ي يك 
1359-1386  

  
  ريال/دالر: بانك مركزي ايران       واحد: خذأم            

روند تغييرات حجم نقدينگي در اقتصاد ايران در   -شماره ي دو نمودار
  1386-1359طي سال هاي 

  
    
ميليارد ريال: واحد     بانك مركزي ايران: خذمأ    
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  اقتصاد ايران سازي درشاخص شناور -  4-1 
كاري غير از ساز و كار بازار در  هاي اقتصادي همواره هنگامي كه ساز ودر تئوري     

تعيين قيمت تعادلي يك كاال نقش داشته باشد، از بازاري به نام بازار سياه يا بازار موازي 
ه موازات بنابراين ب. اين قاعده در مورد كااليي به نام ارز نيز صادق است. شودنام برده مي

نرخ رسمي اعالم شده از سوي مقامات پولي يك كشور، نرخ ديگري نيز در مورد بازار ارز 
اين  حال هر چه. شود ثير عرضه و تقاضاي بازار تعيين ميأتحت ت وجود دارد كه عمدتاً

كاهش دخالت مقامات  كننده ي نرخ رسمي به سمت نرخ بازار سياه ميل كند، بيان
 ي بدين منظور از شاخصي تحت عنوان درجه. استعيين نرخ ارز پولي يك كشور  در ت

  .شودشناور سازي نرخ ارز استفاده مي

f

fb

ex

exex
FD


                               FD 0 )19( 

FDحداقل مقدار   عدد  هر چقدر اين شاخص به سمت. برابر با صفر خواهد بود
و بالعكس  م ارزي به سمت سيستم ارزي شناور استحركت سيستمبين صفر ميل كند 

امات تر مق دخالت بيش كننده ي هر چقدر اين شاخص از عدد صفر فاصله بگيرد بيان
بر اساس تئوري جهش پولي نرخ ارز، ميزان تغييرات . استپولي يك كشور در بازار ارز 

بدين صورت . اي معكوس خواهد داشتارز، رابطه اين شاخص با ميزان جهش پولي نرخ
كه با كاهش فاصله ميان نرخ ارز موجود در بازار  سياه  و نرخ ارز رسمي ميزان جهش 

زيرا ساز و كار . پولي نرخ ارز در اثر تغييرات ناگهاني حجم پول افزايش خواهد يافت
يكي از مباحث مطرح  از آن جا كه همواره. بازار بر تعيين نرخ ارز حكفرما خواهد شد

،  استشده در اقتصاد ايران حركت نظام ارزي كشور به سمت سيستم ارزي شناور 
تواند بسيار بنابراين توجه به تغييرات آتي اين شاخص و تغييرات آتي حجم پول مي

 ي هاي ارزي در ايران طي دو دههگذاريبر روند سياست يبا نگاه. حايز اهميت باشد
بعد از يكسان سازي دوم  ي يكسان سازي نرخ ارز و دوره ي دو دوره بين اخير، خصوصاً

دوم  يسازكسانياست يكه س 1381قبل و بعد از سال م شد كه يمتوجه خواه ،نرخ ارز
. داده است ين شاخص رويدر ا يرات قابل توجهييداد، تغ يران روينرخ ارز در اقتصاد ا

- سال ي سازي نرخ ارز را در فاصلهتغييرات شاخص شناور  ي نحوهشماره ي سه نمودار

به بعد، كاهش  1381از سال بر اين اساس . دهدنشان مي) 1386-1372(هاي 
- را مي 1381بنابراين سال . چشمگيري در روند تغييرات اين شاخص پديد آمده است
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توان به عنوان زماني كه اين شاخص دچار شكست ساختاري اساسي شده است در نظر 
  .گرفت

روند تغييرات شاخص شناورسازي در اقتصاد ايران طي  -ره ي سه شمانمودار 
  1386-1372سال هاي

  
      

 محاسبات تحقيق:خذأم   
 

است دوم يس ياجرا ي در نحوه يستيرا با ين شكست ساختاريا يعلت اصل
هاي ارز در اين سياست تمامي نرخ .جستجو كرد 1381نرخ ارز در سال  يسازكساني

بنابراين از سال . دشدر سطحي كه تا پيش از آن در بورس حاكم بود يكسان سازي 
اي كه بايد نكته. شدثر در بازار تعيين ميؤنرخ ارز توسط عوامل م به بعد عمالً 1381

آزاد و شناور وجود  گاه يك سيستم ارزي به صورت كامالً توجه كرد اين است كه هيچ
           ها سعي خواهند كرد به نحوي از نوسانات بيش از دولت نخواهد داشت و همواره

  . دكنند جلوگيري شو نرخ ارز كه موجب بروز نااطميناني در اقتصاد مي ي اندازه
  يمصنوع يعصب يهاشبكه -4-2

هاي غير هاي عصبي مصنوعي به دليل قابليت باالي تجزيه و تحليل سيستمشبكه   
- ها و مدلمند، براي تجزيه و تحليل داده ن يك ابزار قدرتخطي، خيلي سريع به عنوا

  . روابط غير خطي با فرم تبعي ناشناخته، مطرح شدند به ويژه سازي روابط غير خطي 
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مورد استفاده در آزمون جهش  ياقتصاد يرهايمتغ ينيبشيق جهت پين تحقيدر ا     
الگوريتم مورد  .ده شده استه استفايپرسپترون چندال يعصب ي نرخ ارز، از شبكه يپول

تم بر اساس قانون پس انتشار ين الگوريا. استاستفاده در آن، الگوريتم پس انتشار خطا 
ه بر اساس مشاهدات يپرسپترون چندال ي به آموزش شبكه 1افتهيم يتعم يا دلتاي

هاي جانشين در گاه براي افزايش سرعت يادگيري از الگوريتم .دكن ياقدام م يافتيدر
ترين اين الگوريتم ها، الگوريتم  يكي از معروف. شوداستفاده مي MLPعصبي  ي بكهش
)LM(2 تر شبكه از آن استفاده شده  كه در اين تحقيق نيز براي يادگيري سريع است

  .است
  قيتحق يج تجربينتا - 5

 از سويهاي مورد استفاده در اين تحقيق از آمارهاي سري زماني منتشر شده داده
تا ) 1370:1( 1370مورد بررسي نيز از فصل اول سال  ي دوره. استزي ايران بانك مرك

رهاي اقتصادي در مورد متغي. در نظر گرفته شده است) 1386:2( 1386فصل دوم سال 
 2007:3تا  1991:2ي  در فاصله 3آمريكا نيز از آمارهاي منتشر شده توسط فدرال رزرو

اره سال ميالدي يك فصل، از سال شمسي بايد توجه كرد كه همو. استفاده شده است
لذا در آمارهاي فدرال رزرو، منظور از فصل اول، فصل چهارم سال شمسي . استجلوتر 
   ن مطلب است كهيا ي  دهندهموجود در مدل نشان يرهايمتغ يج بررسينتا. است
تفاده از توان با اسين ميبنابرا .1استران صادق يد در اقتصاد ايقدرت خر يبرابر ي هينظر
ران ينرخ ارز در اقتصاد ا يآزمون جهش پولبه  يح شده در قسمت قبليتصر يالگو

  .پرداخته شود
  نتايج خودرگرسيون برداري -1- 5

جمعي از دو هاي همو تكنيك )VAR(استفاده از روش خود رگرسيون برداري
كه در هر با توجه به مباحث قبلي، پر واضح است  اوالً. ز اهميت استئجهت براي ما حا

بنابراين محققان . شوداقتصادي، يك يا چند فرض از فروض تئوري دورنبوش نقض مي
حال اگر تئوري جهش پولي . شوندبراي برآورد مدل، مجبور به اعمال قيودي بر مدل مي

ييد نشدن اين تئوري تأال وجود خواهد داشت كه آيا ؤييد نشود، همواره اين سنرخ ارز تاً
                                                 
1- Generalized Data Rule 
2- Levernberg - Marguardt 
3- Federal Reserve  
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تئوري دورنبوش با واقعيات  يا حقيقتاً استبه علت تحميل قيود مختلف به مدل 
استفاده از ) 1980( 1بنابراين در اين موارد سيمز. يستاقتصادي جامعه سازگار ن

 اوالً VARهاي استفاده از مدل. كندجمعي را پيشنهاد ميهاي همو تكنيك  VARمدل
محقق را از اعمال  ثانياً ؛تمام اطالعات موجود در مدل استفاده شود شود كه ازباعث مي

بخشد تا ر درونزا و برونزا رهايي ميانتخاب متغي ي ها دربارهفرضبرخي قيود و پيش
هاي اخير تئوري جهش اين روش در اكثر تحقيقات سال. دشودچار مشكل تصريح مدل ن

. ار گرفت، مورد استفاده قرار گرفته استپولي نرخ ارز كه در فصل دوم مورد بررسي قر
هاي مانايي و اطيمنان حاصل كردن از ضرايب الگوي بر اين اساس پس از انجام آزمون

با كمك توابع واكنش نسبت به وقوع جهش نرخ ارز در اثر افزايش غير  VARمدل 
ز، رويكرد همگرايي مورد استفاده در اين تحقيق ني. شودمنتظره حجم پول قضاوت مي

در اين . است )ARDEL(استفاده از روش خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده 
ضرايب و عاليم به ارز در نظر گرفته و سپس با توجه ر وابسته را نرخ روش از ابتدا متغي

براي تشخيص همگرايي . شودخيري حجم پول، در ارتباط با جهش نرخ ارز قضاوت ميتأ
. شوداين روش از ضريب مدل تصحيح خطا استفاده ميسيستم اقتصادي مورد نظر در 

مانايي  ي داراي اين مزيت است كه اگر درجه  VARدر برابر مدل ARDELمدل 
رهاي مورد استفاده در مدل يكسان نباشد، باز هم عاليم و ضرايب اين مدل معتبر متغي

 VARكنيك ولي در ت. ت خود باقي خواهد ماندبه قوF  و tهاي خواهد بود و آزمون
ها همواره مورد اختالف  رها و يكسان بودن يا نبودن آنجمعي متغي ي اهميت درجه

هاي معتقد هستند كه آزمون 3و اندرز 2سيمز، واتسن مانند برخي از محققان. بوده است
t  وF مجموعه ي باره دررهاي مانا و نامانا در مدل اي از متغيVAR  معتبر و در نتيجه

نتايج به  4رانكل چوناما برخي ديگر . ها نيز درست خواهد بودع واكنش آناستناد به تواب
دانند و در استناد به توابع واكنش آن ترديد دست آمده از اين روش را دچار اشكال مي

نسبت به مدل  VARمدل  ي در مقابل مزيت عمده). 117 :1378،ينوفرست(كنندمي
ARDEL به عبارت بهتر در مدل . ن بيان كرداي بودن آتوان در چند معادلهرا مي

                                                 
1 - Sims 
2- Watson 
3- Enders  
4- Runkle  
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ARDEL توان از تمامي اطالعات موجود در مدل استفاده كرد و از همان ابتدا يك نمي
متغيدر واقع مدل . ر وابسته در نظر گرفتر را بايستي به صورت متغيARDEL  يك

 .استاي و سيستمي را دارا حالت چند معادله VARاما مدل  ؛استاي مدل تك معادله
تواند تكميل ديگر مي بنابراين در اين گونه موارد استفاده از هر دو مدل در كنار يك

رهاي مورد همان طور كه مشاهده خواهد شد، متغي خصوصاً. نتايج باشد ي كننده
پس در اين . انباشتگي يكساني نخواهند بود ي استفاده در اين تحقيق داراي درجه

روش خود در  .ش پولي نرخ ارز استفاده شده استآزمون جه برايتحقيق از هر دو روش 
ر وابسته را نرخ ارز در نظر گرفته و از ابتدا متغي ،هاي گستردهتوضيح برداري با وقفه

خيري حجم پول، در ارتباط با جهش نرخ ارز أضرايب و عاليم تبه سپس با توجه  
ين روش از براي تشخيص همگرايي سيستم اقتصادي مورد نظر در ا. شودقضاوت مي

جهش  ي بر اين اساس ابتدا به آزمون پديده. شودضريب مدل تصحيح خطا استفاده مي
جا از  در اين. شودپرداخته مي  VARپولي نرخ ارز در اقتصاد ايران با استفاده از روش

پرون براي بررسي آزمون ريشه واحد  -فولر تعميم يافته  و فيليپس  - آزمون هاي ديكي 
پيوست(شماره ي يك نتايج اين آزمون در جدول . شوداستفاده مي رهاي الگومتغي( 

رهاي متعدد پولي، حجم نقدينگي الزم به توضيح است كه از بين متغي. شودمشاهده مي
)M2( دهدبهترين نتايج را نشان مي .ر به بنابراين در اين تحقيق، از لگاريتم اين متغي

يچن هم. شودر پولي استفاده ميعنوان متغير درآمد ملي در اقتصاد ايران به ن متغي
هاي آن به ر جانشين كه دادهبنابراين بايستي از يك متغي. شودصورت ساالنه توليد مي

جا كه آمارهاي توليد ناخالص داخلي در  از آن. ، استفاده كرداستصورت فصلي موجود 
ر در هر دو اقتصاد به غي، لذا از اين متاستاقتصاد ايران و آمريكا به صورت فصلي موجود 

موجود در مدل  يرهايمتغ ييمانا يج بررسينتا .صورت جانشين استفاده شده است
جز ه رها بيكه تمام متغ استن مطلب يا ي نشان دهنده) 18( ي ح شده در رابطهيتصر

  .شونديمانا م يريگك بار تفاضليو با  استتفاضل نرخ تورم در دو كشور، نامانا 
دهد كه افزايش در تفاضل حجم نشان مي )وستيپ(شماره ي دودول نتايج ج    

كوتاه  ي نسبت به حجم نقدينگي آمريكا، بالفاصله و پس از يك دورهران يانقدينگي 
اين كننده ي  دوم بيان ي عالمت منفي موجود در وقفه. شودباعث افزايش نرخ ارز مي

ش يافته و به سمت نرخ ارز دوم كاه ي نكته است كه نرخ ارز جهش يافته، در دوره
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در مورد . استمطابق با تئوري جهش پولي نرخ ارز  اين دقيقاً. كندتعادلي حركت مي
مورد نظر با تئوري دورنبوش سازگار  ي ر درآمد ملي و نرخ تورم نيز، عاليم معادلهمتغي
ي ايران نسبت به نرخ رشد اقتصادهتر، افزايش در نرخ رشد اقتصادي به عبارت ب. است

چنين افزايش در تفاضل نرخ تورم داخل  هم. كندآمريكا از جهش نرخ ارز جلوگيري مي
، به استكاهش نرخ بهره حقيقي در داخل كشور  ي كننده با خارج كه به نوعي بيان

. دانجام افزايش تقاضاي نرخ ارز و خروج سرمايه از كشور و در نتيجه جهش نرخ ارز مي
توان با كمك گرفتن حال مي. استجهش پولي نرخ ارز سازگار با تئوري  اين نتايج دقيقاً

به خوبي  شماره ي چهارنمودار . تري بررسي كرداز توابع واكنش، نتايج را به طور دقيق
-همان. دهديرا نشان مجهش نرخ ارز در نتيجه يك تغيير ناگهاني در حجم نقدينگي 

بعدي دچار  ي صله در دورهطور كه مشخص است بر اثر يك شوك پولي نرخ ارز بالفا
اما تداوم اين . كندشود و به سمت نرخي فراتر از نرخ تعادلي ارز حركت ميجهش مي

اين كاهش نرخ . شودميمنجر اي بعدي به كاهش نرخ ارز افزايش در حجم پول در دوره
 ي اما از دوره ؛استبعد از اعمال شوك اوليه، به صورت نوساني  ي ارز تا شش دوره

اين . شودنواخت مي ه بعد روند كاهش نرخ ارز به سمت نرخ ارز تعادلي، يكششم ب
تواند ناشي از طوالني شدن تصحيح خطاي انتظارات نوسان در تعديل نرخ ارز مي

  .كارگزاران اقتصادي باشد
واكنش نرخ ارز به يك تغيير ناگهاني به اندازه ي يك انحراف   -نمودار شماره ي چهار 

قدينگيمعيار در حجم ن  

محاسبات تحقيق:ماخذ
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  نتايج آزمون به روش خودتوضيح با وقفه هاي گسترده -2- 5
مدت موجود هاي پوياي كوتاهكند با در نظر گرفتن واكنشسعي مي ARDELالگوي 
ي رها، به بررسي رابطهبين متغي ي چنين الگو هم. رها بپردازدهمگرايي موجود بين متغي

تعادلي كوتاه مدت به تعادل تصحيح خطا نيز به منظور بررسي چگونگي واكنش بي
به ) 18( ي رابطه ARDELبا توجه به مطالب بيان شده، فرم . شوده ميئبلندمدت ارا
  : استصورت زير 

tt

q
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j

q

j
tjt
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it uymexex  
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3
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1
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1
0   )20(

انند قبل زماني مورد بررسي نيز هم ي رها و دورهتعريف متغي) 20( ي در رابطه
تعادلي  ي يك رابطه ،با مقادير بحراني در مدل مورد نظر tي آماره يبا بررس .است

با توجه  .شوديد مييأرهاي توضيحي در مدل تصريح شده تبلندمدت بين نرخ ارز و متغي
 .دكرورد توان الگوي تعادلي بلندمدت را برآتعادلي بلندمدت، حال مي ي ييد رابطهأبه ت

رها از لحاظ آماري دهد كه ضرايب بلندمدت تمامي متغينشان ميشماره ي يك  جدول
  . استها نيز از لحاظ تئوري قابل قبول  چنين عالمت آن هم. استمعنادار 

  
ضرايب مربوط به الگوي بلندمدت معادله جهش پولي نرخ  -شماره ي يك  جدول

  ارز
p-value غيرمت  مقدار ضريب  انحراف معيار  

00/0  062719/0  85509/0  m  
00/0  74587/0  7676/4-  y  

00/0  11033/0  22199/0  inf  
00/0  5442/1  5868/15  c  

  محاسبات تحقيق: خذأم

نتايج  .استابق با انتظار مطهمان طور كه مشخص است عالمت ضرايب برآورد شده 
دهد كه يك درصد تغيير در حجم نقدينگي نسبت به حجم نقدينگي آمريكا در نشان مي

نقش  كننده ي اين ضريب بيان. شوددرصد نرخ ارز مي 85/0بلندمدت، باعث افزايش 
قابل توجه اين است كه يك  ي نكته. استقابل توجه پول در نوسانات نرخ ارز در ايران 
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فزايش در نرخ رشد اقتصادي نسبت به نرخ رشد اقتصادي آمريكا اثر شديدي در درصد ا
 هم. دهددرصد نرخ ارز را كاهش مي 76/4كاهش نرخ ارز در بلندمدت خواهد گذاشت و 

درصدي  22/0در بلندمدت باعث افزايش  ينسبچنين يك درصد افزايش در نرخ تورم 
  .شودنرخ ارز مي

هاي كوتاه مدت نرخ ارز به سمت تعادل بلندمدت لبراي بررسي تعديل عدم تعاد
 كهبايد توجه داشت . استفاده شود ARDELتصحيح خطاي مدل  ي بايستي از معادله

حكايت از افزايش نرخ ارز ناشي مثبت ظاهر شده است كه  ي ر تنها با يك وقفهاين متغي
. ز كافي نيستاز انبساط پولي دارد و اين وضعيت براي قضاوت در خصوص جهش نرخ ار

به عبارت بهتر، در كند ق جهش پولي نرخ ارز هم بيان نميالبته داللتي بر عدم تحقّ
چه افزايش  چنان ؛هستندرها به صورت تفاضلي قالب مدل تصحيح خطا كه متغي             

حجم پول، نرخ ارز را افزايش و تداوم افزايش حجم پول به كاهش نرخ ارز منجر  ي اوليه
-1(در اين رابطه، ضريب  .ين وضعيت سازگار با تئوري دورنبوش خواهد بودشود، ا

(ecm هاي كوتاه مدت نرخ ارز در اين سيستم، به سرعت تعديل تعادل كننده ي بيان
همگرايي اين مدل  مبين عالمت منفي اين ضريب . استسمت تعادل بلندمدت 

حدود بيست  ،اين اساسبر . دشو كه موجب استحكام مدل مزبور مي استاقتصادي 
هاي كوتاه مدت نرخ ارز در قالب مدل جهش پولي نرخ ارز، در طول تعادليدرصد از بي

حاكي از آن  شماره ي دو چنين نتايج حاصل از جدول  هم. شوديك دوره تصحيح مي
رهاي مورد استفاده در مدل، هم از لحاظ آماري معنادار است كه ضرايب تمامي متغي

  .شودها ديده مي اليم مورد انتظار در آنعهم هستند و 
ضرايب مربوط به الگوي تصحيح خطاي مدل جهش پولي نرخ  - شماره ي دو  جدول

  ارز
p-value مقدار ضريب  انحراف معيار رمتغي 

00/0  044020/0  17225/0 dm 
00/0  11084/0  52779/0- dy 
004/0  11696/0  34880/0 )1(dy 
024/0  019341/0  044719/0 infd 
00/0  74837/0  1398/3 dc 
00/0  050044/0  20144/0- )1(ecm 

 محاسبات تحقيق:خذأم
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، از ر اقتصاد ايراند ثيرات شناورسازي نرخ ارز بر جهش پولي نرخ ارزأبراي آزمون ت
هاي عصبي مصنوعي، ابتدا با استفاده از شبكه. ر مجازي نيز استفاده شده استيك متغي

انجام  1389- 1380 ي براي دوره) 18( ي رهاي مورد استفاده در رابطهبيني متغيپيش
، استر متفاوت هاي فصلي موجود براي هر متغيجا كه تعداد داده از آن. شده است

جا كه براي آزمون  اما از آن. استر نيز متفاوت هاي آموزش هر متغيتعداد داده بنابراين
بيني شده استفاده شود، بنابراين تعداد هاي پيشبايست از دادهدوم تحقيق مي ي فرضيه
- براي اين منظور ابتدا يك پيش. استرها يكسان بيني شده تمامي متغيهاي پيشداده

شود كه بيني به اين جهت انجام مياين پيش. شده استاي انجام بيني درون نمونه
عصبي مورد نظر به خوبي توانسته است آموزش ببيند يا  ي مشخص شود آيا شبكه

اي هاي خارج نمونهبينيسه ساله از پيش ي دوم براي يك دوره ي خير؟ در مرحله
اي ج نمونههاي خاربينياستفاده از پيش. هاي عصبي مصنوعي استفاده شده استشبكه

كه ما را در آزمون دوم تحقيق كمك خواهد كرد، باعث خواهد شد قدرت  عالوه بر آن
         زيرا امكان دارد يك . عصبي مورد نظر مورد ارزيابي قرار گيرد ي بيني شبكهپيش
در . دشو 2يا برازش بيش از حد 1يادگيري بيش از حد ي عصبي دچار پديده ي شبكه

هاي آموزش ديده را از دست اما قدرت تعميم داده ،را شده استاين حالت شبكه همگ
آموزش از معيار ريشه ميانگين  ي هاي بهينه در مرحلهبراي پيدا كردن وزن. داده است

  :اين معيار برابر است با. استفاده شده است )RMSE(مربعات خطا 
)21( 

RMSE=  
n

yy ii  2ˆ  

. استمقدار خروجي مطلوب  iyعصبي و  ي مقدار خروجي شبكه iŷ) 21( ي در رابطه
n بعد و  ي در مرحله .استيند آموزش انيز برابر با تعداد مشاهدات مورد استفاده در فر

حاصل از هاي شبكه، بايستي نتايج ها و اريبوزن ي پس از پيدا كردن مقادير بهينه
- هاي فصلي سالبراي اين منظور با استفاده از داده. هاي عصبي تست شودآموزش شبكه

شود و عصبي پرداخته مي ي اي شبكهبيني درون نمونهبه پيش 1386- 1380هاي 
هاي براي ارزيابي نتايج حاصل از پيش بيني. دشو نتايج آن با نتايج مطلوب مقايسه مي

                                                 
1- Overtraining  
2- Overfitting 
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از معيار ديگري به نام ميانگين  RMSEعصبي عالوه بر معيار هاي اي شبكهدرون نمونه
  .نيز استفاده شده است )MAE(قدرمطلق خطا 

)22( MAE=
n

yy ii ˆ  

 يرهايمتغ ينيبشيمورد نظر در پ يعصب ي شبكه ياز قدرت باال يج حاكينتا
 يرهايمتغ ينيبشيتوان به پين ميبنابرا .ق استيمورد استفاده در تحق ياقتصاد
نتايج حاصل از  شماره ي سه  جدول .اقدام كرد يابه صورت خارج نمونه ياقتصاد
  . دهدرا نشان مي 1386فصل پس از فصل دوم سال  14ر نرخ ارز در غيبيني متپيش

شبكه هاي  ي نتايج پيش بيني خارج نمونه اي نرخ ارز به وسيله-شماره ي سهجدول
 عصبي

فصل 
14 

فصل 
13 

فصل 
12 

فصل 
11 

فصل 
10 

9فصل   
فصل 

8 
فصل

7 
فصل

6 
فصل

5 
فصل

4 
فصل

3 
فصل

2 
فصل
1 

 نام متغير

9490 9489 9488 9486 9481 9472 9454 9432 9393 9371 9318 9330 9260 9327 fex  

9538 9535 9532 9527 9522 9516 9509 9500 9489 9477 9462 9449 9427 9417 
bex  

  محاسبات تحقيق: خذأم
  دوم ي هاي گسترده در آزمون فرضيهروش خود توضيح با وقفه -3- 5

توان به عنوان سالي كه در را مي 1381همان طور كه دربخش قبل بيان شد، سال 
. آن شكست ساختاري در شاخص شناورسازي نرخ ارز رخ داده است در نظر گرفت

بدين صورت . كنندييد ميأهاي عصبي نيز اين مطلب را تاز شبكه هاي حاصلبينيپيش
هاي عصبي حاكي از كاهش نسبي اين شاخص در بيني شبكهكه نتايج حاصل از پيش

نرخ ارز به  ي بيني شدهبراي اين منظور با استفاده از مقادير پيش. استهاي آتي دوره
به بررسي روند ) ايون نمونهاي و براعم از درون نمونه(هاي عصبيشبكه ي وسيله

FDحركتي شاخص   شماره ي پنج نمودار . در اقتصاد ايران پرداخته شده است 
هاي بيني شده توسط شبكهرهاي پيشكه مربوط به متغي ،1381تغييرات بعد از سال 

-شبكه بينيشود بر اساس پيشكه مشاهده مي طورهمان .دهدرا نشان مي استعصبي 

اين شاخص به نحو چشمگيري كاهش يافته و حتي  1381هاي عصبي از ابتداي سال 
خارج  ينيبشياز سال دوم پ. شده استاي از اوقات به سمت صفر نزديك در پاره
-ينواخت همگرا م كير يك مسيبه سمت  ينيبشيج حاصل از پينتا ،به بعد يانمونه
 ياقتصاد يرهايمتغ ينيبشيرا در پيز. بيني استدقت پيش ه ين نشانيا. شود
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كه شاخص از  ين زمانيبنابرا. استت يز اهمئار حاير در بلندمدت بسيهر متغ ييهمگرا
با . در نظر گرفته شده است ينيبشيپ ي ت كند به عنوان خاتمهيتبع يكنواختيروند 

ص هاي عصبي در مورد تغييرات شاخشبكه بينيپيش شماره ي سه توجه به نمودار 
. خواني داردهم هاي واقعي تقريباًبا داده 1386-1380هاي شناورسازي در فاصله سال

توان پس مي. اي آن نيز اعتماد كردهاي خارج نمونهبينيتوان به نتايج پيشبنابراين مي
متفاوت از لحاظ سيستم ارزي را در نظر گرفته و تئوري  برابر ولي كامالً ي دو دوره

  .آزمون نماييم را مجدداً جهش پولي نرخ ارز
FDنمودار تغييرات شاخص -نمودار  شماره ي پنج   1389-1381در طي  سال هاي

  
 

) 18( ي رابطه ARDELبا استفاده از روش  داًدوم تحقيق، مجد ي براي بررسي فرضيه  
  . كنيمر مجازي نيز تعريف ميكنيم ولي يك متغيرا بازنويسي مي

)23( 
ttttttt DgyfDmeDdcybmaex  inf...inf             









13800

13811

t

t
D  

از لحاظ  ecm ي ر مجازي حجم پول در معادلهچه ضريب حاصل از متغي چنان   
اين مطلب است كه با حركت سيستم ارزي  كننده ي آماري معنادار و منفي شود، بيان

نتايج حاصل از . يابدافزايش مي كشور به سمت سيستم ارزي شناور، جهش پولي نرخ ارز
برآورد ضرايب الگوي بلندمدت در اين حالت نيز به خوبي هم از لحاظ عاليم و هم از 
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نتايج حاصل از الگوي تصحيح خطاي مدل مورد نظر . 1استلحاظ مقادير موافق انتظار 
ي نيز همانند الگو شماره ي چهار جدول . شودمشاهده مي شماره ي چهارنيز در جدول 
ثيرات قابل توجه شناورسازي سيستم ارزي كشور بر جهش أمدت بيانگر تپوياي كوتاه

قابل توجه اين است كه با افزايش شاخص شناورسازي نرخ  ي نكته. استپولي نرخ ارز 
هاي به تعادليارز و حركت سيستم ارزي ايران به سمت سيستم ارزي شناور، تعديل بي

 19/0اول تنها  ي به عبارت بهتر، در دوره. شودر ميتوجود آمده در نرخ ارز طوالني
سرعت كندتر  كننده ي رود كه اين بيانتعادلي هاي كوتاه مدت از بين ميدرصد از بي

  . استتعديل نرخ ارز جهش يافته 
ضرايب مربوط به الگوي تصحيح خطاي مدل جهش پولي -شماره ي چهارجدول

دوم ي نرخ ارز درآزمون فرضيه  
p-value مقدار ضريب انحراف معيار رنام متغي  

007/0  059812/0  16680/0  dm 
00/0  073372/0  32402/0-  dy 
047/0  026883/0  054409/0  infd 
00/0  38243/0  7229/1  dc 
008/0  053832/0  14770/0-  ).( mDd 

002/0  099570/0  31509/0  ).( yDd 

131/0  040292/0  061705/0-  inf).(Dd 

001/0  056163/0  19529/0-  )1(ecm 

 محاسبات تحقيق:ماخذ
  يريجه گينت -6

از كانال نرخ ارز در سيستمرهاي حقيقي اقتصاد هاي پولي بر متغيثير سياستأت      
اي، مقاله ي هئبا ارا 1976روديگر دورنبوش در سال . استز اهميت ئهاي شناور بسيار حا

ثير أتوانند بر اقتصاد تهاي پولي در زماني كه غيرمنتظره باشند ميكه سياست نشان داد
از نرخ باعث جهش نرخ ارز به نرخي فراتر  أثير در كوتاه مدت صرفأبگذارند و اين ت

در بلندمدت نيز با كاهش يافتن نرخ ارز به سمت نرخ ارز تعادلي، مي. تعادلي خواهد شد
در . را انتظار داشتاز درآمد هاي باالتر، سطح باالتري ل سطح قيمتتوان به بهاي تحم

ثير أنيز سعي شده است تا به آزمون وجود اين پديده در اقتصاد ايران و ت مقالهاين 

                                                 
  .تصار نتايج ذكر نشده استبراي رعايت اخ  -1
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ج ين اساس با توجه به نتايبر ا. پرداخته شود آنشناورسازي نرخ ارز بر  ي افزايش درجه
يك افزايش در حجم نقدينگي در اقتصاد ايران نسبت با  )18( ي ن رابطهيحاصل از تخم

اين نتايج را . ندك به اقتصاد آمريكا، نرخ ارز به نرخي فراتر از نرخ ارز تعادلي جهش مي
براي اطمينان . به خوبي مشاهده كرد VARمعادالت توان در قالب توابع واكنش مي

جهش پولي نرخ ارز در اقتصاد ايران از روش  ي حاصل كردن از نتايج آزمون پديده
ARDEL نتايج حاصل از تخمين سيستم اقتصادي حاصل . نيز بهره گرفته شده است

آورد و در قالب معادالت پوياي كوتاه مدت و تصحيح خطاي بر) 18( ي شده از رابطه
جهش نرخ ارز در اثر يك افزايش ناگهاني در  ي آن است كه پديده كننده ي شده، بيان

جا كه  اما از آن. دهدحجم نقدينگي در اقتصاد ايران نسبت به اقتصاد آمريكا رخ مي
توان با نمي استتصحيح خطاي نرخ ارز، يك  ي بهينه به دست آمده در معادله ي وقفه

سبت به بازگشت اين نرخ به نرخ تعادلي بلندمدت اظهار نظر ن ARDELاستفاده از روش 
رهاي موجود در سيستم بلندمدت ميان متغي ي چنين وجود يك رابطه هم. كرد

و تكنيك همگرايي  VARدر مجموع با توجه به دو روش . شودييد ميأاقتصادي نيز ت
ARDEL اقتصاد ايران كه در  اول تحقيق مبني بر آن ي توان بيان كرد كه  فرضيهمي

ييد أجهش پولي نرخ ارز وجود دارد، ت ي هاي شديد ارزي باز هم پديدهعليرغم كنترل
هاي سالبراي ) 23(ن با توجه به نتايج حاصل شده از  تخمين مدل يچن هم. شودمي

-سال ي هاي عصبي در فاصلههاي انجام شده توسط شبكهبينيو پيش 1372-1380

با افزايش  ،ARDELشود كه در قالب تكنيك همگرايي ، مشاهده مي1389-1381هاي 
شناورسازي سيستم ارزي در كشور، جهش نرخ ارز در اثر تغييرات ناگهاني  ي درجه

چنين  هم. افزايش خواهد يافت ،حجم نقدينگي در اقتصاد ايران نسبت به اقتصاد آمريكا
 ي راين فرضيهبناب. سرعت تعديل سيستم اقتصادي مورد نظر نيز كاهش خواهد يافت

مبني بر اين كه با حركت سيستم ارزي به سمت شناور شدن جهش پولي نرخ  مقالهدوم 
هاي اخير به بنابراين اگرچه در طي سال .شودييد ميأت نيز يابد،ارز در ايران افزايش مي

نرخ ارز  ي درآمدهاي سرشار نفتي و دولتي بودن اقتصاد، از نوسانات بيش از اندازه ليدل
چنين مواقعي كه قيمت  يري شده است، براي كاهش نقش دولت در اقتصاد و همجلوگ

يابد، بايستي از تغييرات ناگهاني نفت و بالتبع آن درآمدهاي ارزي دولت كاهش مي
در غير اين صورت در چنين شرايطي، حتي . هاي پولي دوري جستنظمينقدينگي و بي
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در سيستم ارزي كشور، پول ملي دچار مقامات پولي  ي هاي بيش از اندازهبا دخالت
  .كاهش شديدي خواهد شد

  
 
  :هاوستيپ

  رهاي موجود در مدل جهش پولي نرخ ارزبررسي مانايي متغي  - شماره ي يك  جدول 

نام 
 متغير

مقدار بحراني در سطح ده  مقدار آماره
 درصد

مقدار بحراني در سطح پنج 
  درصد

مقدار بحراني در سطح يك 
  درصد

ADF PP ADF PP ADF PP ADF PP 

tm  8307/3-  8700/13-  1470/3-  1466/3-  4444/3-  4437/3-  0295/4-  0279/4-  

ty  1863/4-  3008/16-  1634/3-  1619/3-  4725/3-  4700/3-  0887/4-  0833/4-  

tinf  6617/3-  6615/3-  1700/3-  1680/3-  4839/3-  4804/3-  1130/4-  1055/4-  

ex  0145/4-  8129/11-  1516/3-  1509/3-  4523/3-  4511/3-  0460/4-  0436/4-  
  محاسبات تحقيق: خذأم

  .اندريشه واحد محاسبه شده ي هاي فوق با وارد كردن مقدار ثابت و روند در معادلهآزمون
 VARاز تخمين معادله جهش پولي نرخ ارز به روش  نتايج حاصل -شماره ي دو  جدول

c  )2inf(  )1inf(  )2(y  )1(y  )2(m  )1(m  )2(ex  )1(ex  رمتغي  
125620/0  007459/0  038744/0  090963/0  050584-  508369/0-  508984/0  128324/0  851214/0  ضريب 
29061/0  18956/0  92957/0  43894/1  78455/0 -  87193/1 -  88704/1  95095/0  43255/6  tآماره  

F آماره:      6008/585  
  محاسبات تحقيق :ماخذ

  :يادداشت ها
براي بررسي تجربي اين موضوع مي توان به پايان نامه كارشناسي ارشد سيد جعفر حسيني در  -1
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