
 

 

 

 

 1400، زمستان 116ة ، شمار29سال كشاورزي و توسعه،  اقتصاد

DOI: 10.30490/AEAD.2022.342124.1206  

 

1 

 مقاله پژوهشی

 

 3زینب شکوهی ،2، محمدحسن طرازکار 1فرد اعظم بهرامی
 

 15/2/1400 تاریخ پذیرش: 6/12/1398تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

 بر موثرعوامل  ییشناساو  بوده وریطگوشت  متیق نییتع های مؤلفه نیتریاصل ازها  نهاده متیق

با هدف شناسایی ارتباط بین حاضر  ةطالعم ،اساس این بر .هاستدولت یرو شیپ مهم لئمسا از آن

بدین  .نرخ ارز در ایران انجام گرفت های نوسانبخش طیور و در زیرمورد استفاده  یهاقیمت نهاده

های فصلی دوره بهار ( و دادهNARDLهای گسترده غیرخطی )از رهیافت خودرگرسیو با وقفه ،منظور
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های مورد مطالعه، از آزمون ایستایی استفاده شد. با توجه به فصلی بودن داده 1396تا زمستان  1383

و غیرفصلی استفاده شد. نتایج آزمون کرانه ( برای بررسی وجود ریشه واحد فصلی HEGYهگی )

 تکانةبا  جز پودر ماهی داخلی یور بهبخش طهای زیرهمه نهاده نشان داد که قیمت NARDLرهیافت 

طیور، قیمت  زیربخشهای  از بین نهاده ،همچنین ؛دارد رابطه همجمعینرخ ارز و تولید ناخالص داخلی 

های نرخ ارز دارای رفتاری نامتقارن در برابر شوک ،بلندمدتمدت و هم در هم در کوتاه ،ذرت داخلی

 ان آماده مرغ تخمگذار در بلندمدتکه قیمت ذرت خارجی در کوتاه مدت و قیمت د حالی در ،است

از  های کاهشی نرخ ارز بیشها به شوکنهاده واکنش قیمت ،در نهایت است؛ ودارای رفتاری نامتقارن 

 لیمرغ را تشک ییغذا ةریاز ج یمیاز ن شیب ة ذرتنهاد کهز آنجا ا. های افزایشی آن استشوک

 یهااستیس با اتخاذ ،نرخ ارز های نوساندر برابر  نهاده این متیبا توجه به رفتار نامتقارن ق دهد، یم

؛ دکر کمک بسیار وریط بازار شتریب ثبات به توانیم ،هااستیس نیا روند در ثبات جادیا و یارز مناسب

 ،هانهاده متیبر ق یمدت ارزو بلند مدت کوتاه یهااستیس اثرات مطلق قدر گرفتن نظر در ،نیهمچن

 .ستادرست ان و بوده بیار ،توجه به نامتقارن بودن آن با

 

خودرگرسیو با رهیافت  ،(HEGY) یآزمون هگ ،بخش طیورزیر ها،نهاده متیارز، ق نرخها: واژهکلید
 .(NARDLهای گسترده غیرخطی ) وقفه

 
 JEL: F31 ،F42 ،C22بندی  طبقه

 

 مقدمه

 پروتئین تأمین و گوشت تولید زمینه در که کشاورزی هایزیربخشترین حیاتی از یکی

 ,Hossein Zad & Rashid Ghalam)باشد. می وریطو  دام زیربخش دارد، یاساس نقش

موجب شده به گوشت دام  نسبت زیربخش نیا محصوالت متیق بودن ترنییپا نیهمچن(. 2017

 یهانهاده متی. قباشندای در سبد غذایی مصرف کنندگان این محصوالت دارای جایگاه ویژه

 70 از شیب که یطور بهباشند. یگوشت مرغ م متیق نییاجزا در تع نیرتیجزء اصل یدام
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 ایسو کنجاله و ذرتآن است که  ییغذا رهیتمام شده گوشت مرغ مربوط به ج متیدرصد از ق

 Poultry and Animal Husbandry)د ندهیم لیدرصد آن را تشک 30و  60حدود  بیترت به

Monthly Information, 2018 .)د یدر داخل کشور تول ایاز ذرت و کنجاله سو یبخش اگرچه

توسط واردات  یمصرف ایدرصد از کنجاله سو 70درصد از ذرت و  50به  نزدیک یلو ،شودیم

بنابراین  (.& Baghestani et al.,2014;Gilanpour,  Kazemnejade 8201) شودیم نیتأم

 و نوسان هرگونههای خارجی مصون بماند و های داخلی نمی تواند نسبت به تکانهسطح قیمت

 تأثیر تحت به شدت را داخلی بازارهای تواندمی رخ دهد المللیبین در بازارهای شوکی که

r et bahaPish) گردددچار نوسان  بازار داخلیدر ها قیمت نهاده به دنبال آن داده و قرار

Tayebi et al.,2015; 2017al., .)باعث  یوارداتهای نهاده ناشی از قیمت های نوسان

بر رفاه  گردیده و طیور صنعت در گوشت مرغیعنی  شدید قیمت محصول نهایی های نوسان

 Mashayekhi & Hagizadehذارد )گمیتاثیر منفی جامعه و به خصوص اقشار کم درآمد 

falah, 2011.) 

با افزایش . نرخ ارز است های نوسانهای وارده به اقتصاد ایران ترین شوکیکی از مهم

های وارداتی افزایش قیمت وارادت و در نتیجه هزینه نهاده (کاهش ارزش پول ملی)نرخ ارز 

. شدت و ورم داخلی باشدتواند یکی از عوامل ایجاد تافزایش قیمت واردات می و یابدمی

نسبت  تورم ناشی از افزایش ارزش واردات به میزان واردات کاالها و خدمات در جامعه ضعف

های اصلی صنعت مرغداری که عمدتا وارداتی پس نهاده(. Tayebi et al.,2015شود )داده می

بر این اساس بررسی اثر  گیرند.نرخ ارز قرار می های نوسانهستند به شدت تحت تاثیر 

نرخ ارز بر قیمت محصوالت مختلف همواره مورد توجه پژوهشگران در این زمینه  های نوسان

نرخ ارز بر  های نوسانبه بررسی اثرات  یمطالعات مختلفبا توجه به اهمیت موضوع  بوده است.

 1980ا از اواسط دهه هاحتمال نامتقارن بودن اثرات نرخ ارز بر قیمت اما اند،پرداختهها قیمت

، اقتصاددانان به 1990از اقتصاددانان قرار گرفته و در اواخر دهه معدودی مورد توجه تعداد 

و تاکنون مطالعات  اندها پرداختهنرخ ارز بر قیمت های نوسانتجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن 
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;Golkhandan, Zhu et al., 2019 2017; ) استمتعددی در این زمینه صورت گرفته 

Pedram et ; Eltejaei and Arbab Afzali, 2014Oskooee et al., 2016; -Bahmani

 Akhbari, 2007 Khoshbakht andal.,2012; .) زو و همکاران  مثال عنوان بهZhu et al., 

وش با استفاده از ر نیچ عیصنا متینفت و نرخ ارز بر ق متیاثرات نامتقارن ق ی( به بررس2019(

و  ییاسکو یمطالعه بهمن جینتا نیهمچن. اندرداختهپ 1های گسترده غیرخطیخودرگرسیو با وقفه

 بر نامتقارن اثرات ارز نرخ راتییتغ که داد نشان( Oskooee et al., 2016-Bahmani(همکاران 

 ,.Pedram et al) همکاران و پدرام. اندبوده شتریب مدت کوتاه اثرات و داشته سهام متیق

 مورک اریمع از یصادرات یکاالها یهامتیق بر ارز نرخ نامتقارن اثرات یبررس یبرا( 2012

 ترشیب اثر انگریب جینتا. اندکرده استفاده ارز نرخ یمنف و مثبت یهاتکانه کیتفک یبرا

رابطه با  دراست.  یصادرات یهامتیق بر مثبت یهاشوک به نسبت ارز نرخ یمنف یها شوک

وجود دارد  یمتعدد مطالعات زین ییو غذا یبخش کشاورز یرهایینرخ ارز بر متغ رییاثرات تغ

اشاره  (Kohansal and Hezareh,2017)و هزاره  کهنسال مطالعه به توان یمکه از جمله آنها 

های قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ارتباط بین نوسان کردکه در آن

( بررسی PANEL VARهای پانل )از الگوی خودرگرسیون برداری داده ایران را با استفاده

استفاده کردند.  EGARCHهای مثبت و منفی از مدل کردند و برای تفکیک اثرات شوک

داری نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی بوده و افزایش نرخ ارز نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی

حسین زاد و رشیدقلم و زاد و  نیحس نیمچنه. های تولید شده استباعث افزایش هزینه

 Hossein Zad and Rashid Ghalam, 2017; Hossein Zad andزاده هنرور ) حسن

Hasanzadeh Honarvar, 2016) های اصلی دام و به ارزیابی اثرات نرخ ارز بر قیمت نهاده

ها نشان تحقیقات آناند. نتایج پرداخته (VARطیور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری )

                                                                                                                                   
1. Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) 
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دام و طیور را تحت  زیربخشهای مورد استفاده نرخ ارز قیمت برخی از نهاده های نوسانداد که 

  دهد.تاثیر قرار می

در این مطالعات به طور معدودی که  دهدیم نشان یخارج و یداخل مطالعات بر یمرور

اثرات نامتقارن  یبررسی برا(NARDLهای گسترده غیرخطی )خودرگرسیو با وقفهاز رهیافت 

از  یداخل مطالعات از کی چیه در و است شده استفاده مختلف یرهایمتغ بر ارز نرخ های نوسان

. است نشده استفاده وریط زیربخش یهانهاده متیق بر اثرات نیا یروش به منظور بررس نیا

غیرخطی  های گستردهخودرگرسیو با وقفهروش  یریمطالعه با بکارگ نیدر ا نیبنابرا

(NARDL) حوزه  نیصورت گرفته در ا یپژوهشها لیدر جهت تکم یشد گام مؤثر یسع

 برداشته شود.

است.  یمعمول همجمعهای  نسبت به روش یادیزهای  تیمز یدارا NARDL افتیره

 روش یول. هستند رهایمتغ یانباشتگ درجه بودن کسانی مستلزم یهمجمعهای  روشاز جمله 

ARDL است استفاده قابل متفاوت، یانباشتگ درجات با ییرهایمتغ یبرا یرخطیغو  یخط .

 و وابسته ریمتغ نیب مدت کوتاه و مدت بلند روابط یخط ریغ و یخط ARDL روش نیهمچن

 در NARDL روش نیهمچن. زندیم نیتخم همزمان طور به را الگو یحیتوض یرهایمتغ ریسا

. ردیبگ نظر در را یارز های نوسان اثرات بودن نامتقارن فرض است قادر ARDL روش با سهیمقا

 یهانهاده متیق بر یکسانی اثرات ارز نرخ شیافزا ای کاهش ایآ آنکه یمنظوربررس به لذا

 استفاده NARDL افتیره از است، متفاوت کامال و نامتقارن اثرات نیا ای دارد وریط زیربخش

 که است یزمان از متفاوت دولت به یشنهادیپ یهااستیس تقارن، فرض دییتا صورت در. شد

 .شودیم دییتا تقارن عدم و شودیم رد فرض نیا

 

 روش تحقیقمبانی نظری و 

انتقال تغییرات نرخ ارز به چگونگی به (  Dornbusch 1987 ,نبوش )دور اولین بار

های نسبی نسبت به تعدیل در قیمت پرداخت و برای یک ساختار صنعتیها شاخص قیمت
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مباحث اقتصاد  نکته قابل توجه در بحث دورنبوش استفاده از .نمودهای نرخ ارز را تشریح نوسان

ها را بر حسب خود رابطه نرخ ارز و قیمت پژوهشوی در . باشدمیهای ارزی خرد در تحلیل

های داخلی میزان سهم نسبی بنگاه ،جانشینی درجه همگنی محصول و قابلیتمیزان تمرکز بازار، 

گلدبرگ و  .(Tayebi et al.,2015) مورد بررسی قرار دادو خارجی و همچنین ساختار بازار 

تغییر قیمت واردات در نتیجه تغییر در نرخ ارز بین کشور ( Goldberg and Knetter, 1997نتر )

اگر  این محققین بیان نمودند که اند.نرخ ارز نامیده انتقال تغییراتکننده را کننده و واردصادر

نرخ ارز  اثر انتقالمیزان تغییر در نرخ ارز به طور یک به یک به قیمت واردات منتقل شود، 

 (.khoshbakht and akhbari 2007( بودناقص خواهد  انتقال ،کامل و اگر کمتر از یک باشد

 .شودمی بندیتقسیمیر مستقیم اثرات مستقیم و غهای داخلی به انتقال تغییرات نرخ ارز به قیمت

واردات از طریق بخش خارجی یک کشور  دهنده انتقال تغییر نرخ ارز به قیمتاثر مستقیم نشان

باشد و پول داخلی  قیمت کاالی وارداتی بر حسب پول خارجی، ثابتاگر  برای مثال است.

افزایش خواهد ، قیمت کاالی وارداتی بر حسب پول داخلی )افزایش نرخ ارز( تضعیف شود

اگر کاالی وارداتی همان کاالی تمام شده باشد به طور مستقیم باعث افزایش قیمت  یافت.

به طور  ،استفاده شودای کاالی واسطهبه عنوان شود و اگر کاالی وارداتی، کننده میمصرف

مستقیم و از طریق افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام شده کاالی داخلی موجب غیر

دهنده انتقال تغییرات نرخ ارز به شود. به طور کلی این اثر نشانکننده میمصرف افزایش قیمت

، قیمت کاالی (تضعیف پول ملی)قیمت کاالهای وارداتی است، یعنی با افزایش نرخ ارز 

پذیری کاالها در بازارهای مستقیم تغییرات نرخ ارز به رقابتاثر غیر یابد.وارداتی افزایش می

افزایش نرخ ارز باعث ارزان شدن کاالهای داخلی برای خریداران  ارتباط دارد.المللی بین

بازار  رشود و با وجود مازاد تقاضا دافزایش صادرات و تقاضای کل می باعثخارجی شده که 

 )یابد افزایش می های داخلیداخلی، سطح قیمت
Hufner and Schroder, 2003.) 

ت نرخ ارز باعث افزایش قیمت واردات نسبت به صادرات و در بازار کاالها، شوک مثب

تقاضا برای کاالهای داخلی  نتیجهدر  شود وها میچنین افزایش رقابت پذیری بین بنگاههم
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شوک منفی نرخ ارز،  شد.ها خواهد سطح تولید و قیمتباعث افزایش در ادامه  یابد.افزایش می

های نرخ براساس نظریات اقتصاددانان مکتب نئوکینزین، اثرات شوک اثر عکس خواهد داشت.

باشد در حالی که اقتصاددانان مکتب نئوکالسیک ارز بر روی متغیرها به صورت نامتقارن می

مباحث تئوریکی جدید و  (.Sameti et al.,2010)دانند به صورت متقارن میرا این اثرات 

است. بدین معنا که نرخ ارز  های نوسان ز اثرات نامتقارنحاکی ا ،های تجربی انجام شدهبررسی

 Kazerouni andاست ) آنمتفارت از اثرات کاهش  ،اثرات افزایش نرخ ارز بر متغیرها

Rostami, 2007.) 

مورد  هاینهادهبر قیمت  نرخ ارز نامتقارن اتبررسی اثر ،پژوهشاین هدف اصلی 

اثر  که بتواند باید استفاده شود این رو از الگوییاز  ایران است. در طیور زیربخشاستفاده 

رهیافت خودرگرسیو با بدین منظور از  نماید.آن تفکیک  از اثر کاهشرا  نرخ ارز افزایش

 ,.Shin et alشین و همکاران ) توسطاولین بار که  (NARDLهای گسترده غیر خطی )وقفه

، توسعه یافت (Shin et al.,2014شین و همکاران ) توسط 2014در سال و  شد هیارا (2011

 است که توسط ARDLگسترش یافته رهیافت  NARDL رهیافتدر حقیقت . استفاده شد

 ارائه ( ;Pesaran and Shin, 1998 Pesaran et al., 2001پسران و شین و پسران و همکاران)

رد که به طور این امکان وجود دا ARDLبرخالف روش  NARDLدر رهیافت .ه استشد

روابط  مدت و بلندمدت بررسی نمود.همزمان وجود روابط نامتقارن و غیر خطی را در کوتاه

در این ت و یا در هر دو وجود داشته باشد. مدت و یا در بلندمدتواند فقط در کوتاهنامتقارن می

و  کوتاه های افزایشی و کاهشی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به تفکیکتاثیر شوکروش 

به  توانرا می دو متغیره NARDL مدل .(Arize et al.,2017) بلندمدت قابل بررسی است

  .داد نشان( 1صورت رابطه )

(1) 
 

 راتیی( به تغ2طبق رابطه )  ری. متغباشندیبلندمدت مدل م بیهمان ضرا و در آن  که

  ریدر متغ یمثبت و منف راتییتغ یکه انباشت جزئ یشده است، به نحو هیتجز یمثبت و منف
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  ریمتغ هی( ارزش اول2در رابطه )  ری. متغباشندیم انیب قابل( 4) و( 3) روابط صورت به

  (.Shin et al., 2014) باشدیم

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

 پژوهش یهاداده به توجه با ARDL (p ,q ,r ,s)نامتقارن  یفوق، الگو روابط براساس

 بیضر بیبه ترت و   ،  بیضرا رابطه نیا در. است شده ی( طراح6) رابطه شکل به حاضر

 ارز نرخ یهانامتقارن وقفه بیضر و یداخل ناخالص دیتول یهاوقفه بیضر ،یخودهمبستگ

 ،یمل درآمد ها،نهاده متیقنشان دهنده تعداد وقفه  بیبه ترت sو  p، q، r نیهمچن. باشندیم

 .باشدینرخ ارز م یکاهش راتیینرخ ارز و تغ یشیمثبتافزا راتییتغ

(6

) 
 

در دسترس پژوهش  یهاداده تعدادبا توجه به  و Shin et al., (2014)با مطالعه  مطابق

 کی( 7) رابطه در. است شده داده میتعم( 7) یایپو رابطه به( 6) یستایا رابطهادامه  درحاضر 

  است. شده حیتصر بر  تقارن اثر  حالتخطا در  حیتصح یالگو

(7

) 

 
به  طیور زیربخشمورد استفاده های نهادهبر قیمت  نرخ ارزاثر نامتقارن  در نهایت

 ( تصریح می شود:8) رابطه صورت
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(8

) 

 
عدم تقارن بلندمدت به معنای  به عدم تقارن بلندمدت توجه شده است. در رابطه باال

کوتاه مدت )یعنی در ( را با فرض وجود عدم تقارن 8توان رابطه )است. می 

 .(Kassi et al., 2019 ) داد( تغییر 9(، به شکل رابطه ) 

(9

) 

 
 

برآورد مدل شامل باشد. برقرار می و  در رابطه فوق، 

با تعیین وقفه بهینه براساس یکی از  NARDL(p ,q ,r ,s)مدل  ابتداباشد. مراحل زیر می

خطی همجمعی غیر شود. در ادامه وجود رابطهمعیارهای آکاییک یا شوارتزبیزن، برآورد می

و مقادیر اصالح شده  1با استفاده از آزمون کرانه ،)نامتقارن( میان متغیرهای مستقل و وابسته

Fآماره 
 Pesaran et al., 2001; Shinهمکاران و شین و همکاران ) ران وارایه شده توسط پس 2

et al., 2011  )استفاده   تست فرضیهبرای  آزموناین از ) شودبررسی می

 Fمقادیر محاسباتی آماره اگر ، باشدمیدارای دو حد بحرانی باال و پایین آزمون کرانه (. شودمی

                                                                                                                                   
1. Bound Test 

2. Modified F-test 
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میان متغیرهای مدل وجود دارد.  (همجمعی)از کرانه باالیی بیشتر باشد، رابطه تعادلی بلندمدت 

مدت را بدست روابط بلندمدت و کوتاه توان ، میتایید شود وجود همجمعی ی کهدر صورت

 هایفرضیهمدت به ترتیب، و کوتاه رابطه نامتقارن در بلندمدت وجود برای بررسی . سپسآورد

 با استفاده از آزمون والد( 9در خصوص رابطه ) (11و رابطه ) (10رابطه ) صورت بهصفر 

 صفر، رابطه نامتقارن در میان متغیرهای مدل وجود دارد. در صورت رد فرض .شودبررسی می

(10) 
 

(11) 
 

های نرخ ارز بر قیمت آیا اثرات شوکهدف این مطالعه پاسخ به این سوال است که 

مدت و بلندمدت نامتقارن است؟ اگر اثرات نامتقارن شوک طیور در کوتاه زیربخشهای نهاده

های خطی مورد بینی مدلها تایید شود در این صورت کارایی پیشهای نهادهنرخ ارز بر قیمت

) طیور زیربخشها در قیمت نهاده شامل های مورد استفاده این مطالعهشود. دادهتردید واقع می

، نرخ ارز (و دان آماده مرغ یپودر ماه ،یواردات و یداخل ایکنجاله سو ،یو واردات یداخل ذرت

)فصل چهارم(  1396)فصل اول( الی  1383فصلی از دوره  به صورتو تولید ناخالص داخلی 

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اند و از شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور وابسته به بوده

 اند. امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی گردآوری شده

 

 و بحث جینتا

های مورد استفاده بررسی ایستایی متغیراولین قدم های سری زمانی، در برآورد مدل

باید  هستند،های فصلی های مورد استفاده در این مطالعه، دادهبا توجه به اینکه دادهباشد.  می

آزمون ریشه واحد  فصلی را نیز آزمون کرد. بدین منظور از ریشه واحد وجود یا عدم وجود
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 هگی
و فرضیه سوم  tباشد. دو فرضیه اول از آماره که دارای سه فرضیه مستقل می شد استفاده1

اگر نتیجه آزمون، وجود ریشه واحد فصلی را تایید کند، برای رفع  برخوردارند. Fاز آماره 

 ، های . آمارهاستگیری فصلی نیز الزم ، تفاضلمعمولگیری ناایستایی عالوه بر تفاضل

وجود ریشه واحد در فرکانس )فصلی به ترتیب حاکی از وجود ریشه واحد غیر و 

فصلی در فرکانس شش ماهه و وجود ریشه واحد فصلی در ، وجود ریشه واحد (صفر

در ها متغیرهگی فصلی فصلی و غیرآزمون ریشه واحد نتایج  باشند.های ساالنه می فرکانس

  .آورده شده است (1)جدول 
 ریشه واحد غیر فصلی و فصلی هگی آزمون (: نتایج1جدول )

  نام متغیر
 آماره محاسباتی

   

 نرخ ارز

 27/12*** -02/5*** -86/1 با عرض از مبدا و روند و متغیر موهومی

 99/12*** -96/4*** 33/0 با عرض از مبدا و متغیر موهومی

 19/10*** -80/5*** -98/1 با عرض از مبدا و روند

 39/0 با عرض از مبدا
***74/5- ***60/10 

 تولید ناخالص داخلی

 15/21*** -28/3** -01/2 مبدا و روند و متغیر موهومیبا عرض از 

 33/20*** -21/3** -17/1 با عرض از مبدا و متغیر موهومی

 77/0 25/0 -93/2 با عرض از مبدا و روند

 88/0 16/0 -52/1 با عرض از مبدا

 ذرت داخلی

 43/19*** -63/4*** -36/2 با عرض از مبدا و روند و متغیر موهومی

 85/16*** -46/4*** -45/0 عرض از مبدا و متغیر موهومیبا 

 88/15*** -02/5*** -11/2 با عرض از مبدا و روند

 57/14*** -89/4*** -56/0 با عرض از مبدا

 ذرت خارجی
 -45/2 با عرض از مبدا و روند و متغیر موهومی

***48/4- ***49/23 

 30/20*** -32/4** -47/0 با عرض از مبدا و متغیر موهومی

                                                                                                                                   
1. Hylleberg, Engle, Granger and Yoo (HEGY) unit root test 
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  نام متغیر
 آماره محاسباتی

   
 33/19*** -86/4*** -22/2 با عرض از مبدا و روند

 -56/0 با عرض از مبدا
***72/4- ***57/17 

 کنجاله سویای داخلی

 -26/2 با عرض از مبدا و روند و متغیر موهومی
***59/5- ***10/15 

 56/13*** -42/5*** -65/0 با عرض از مبدا و متغیر موهومی

 47/16*** -39/5*** -17/2 روندبا عرض از مبدا و 

 002/15*** -28/5*** -66/0 با عرض از مبدا

 کنجاله سویای خارجی

 73/12*** -19/5*** -08/2 با عرض از مبدا و روند و متغیر موهومی

 -43/0 با عرض از مبدا و متغیر موهومی
***07/5- ***82/11 

 -04/5*** -04/2 با عرض از مبدا و روند
***16/14 

 -44/0 با عرض از مبدا
***97/4- ***20/13 

 پودر ماهی داخلی

 86/19*** -71/4*** -82/1 با عرض از مبدا و روند و متغیر موهومی

 -02/0 با عرض از مبدا و متغیر موهومی
***73/4- ***63/20 

 -88/1 با عرض از مبدا و روند
***11/5- ***47/18 

 07/0 با عرض از مبدا
***19/5- ***89/18 

 دان آماده مرغ گوشتی

 55/26*** -03/4*** -006/2 با عرض از مبدا و روند و متغیر موهومی

 84/25*** -94/3*** -67/0 با عرض از مبدا و متغیر موهومی

 28/26*** -27/4*** -2 با عرض از مبدا و روند

 68/25*** -20/4*** -72/0 با عرض از مبدا

 دان آماده مرغ تخمگذار

 33/34*** -68/4*** -09/2 با عرض از مبدا و روند و متغیر موهومی

 09/34*** -61/4*** 27/0 با عرض از مبدا و متغیر موهومی

 22/37*** -76/4*** -14/2 با عرض از مبدا و روند

 91/36*** -69/4*** 29/0 با عرض از مبدا
 داری در سطح یک درصد معنی***داری در سطح پنج درصد،  معنی**داری در سطح ده درصد،  معنی*

  های پژوهش مأخذ: یافته

و مقایسه آن با مقادیر بحرانی، فرض وجود ریشه  با توجه به مقادیر محاسباتی آماره

شود، پس همه متغیرهای مورد بررسی، دارای ریشه ها رد نمیواحد غیر فصلی برای همه متغیر
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برای همه  و  های مقادیر محاسباتی آمارهواحد غیر فصلی هستند. در حالی که 

های شش ماهه و که فرض وجود ریشه واحد فصلی در فرکانس دادها به ترتیب نشان متغیر

گیری فصلی ی هستند، پس نیازی به تفاضلها فاقد ریشه واحد فصلو همه متغیر شدهساالنه رد 

های همجمع از درجه باالتر از یک، از در ادامه به منظور اطمینان از عدم وجود متغیر ندارند.

زیرا در ( در قالب روش گام به گام استفاده شد. ADFدیکی فولر تعمیم یافته )ایستایی آزمون 

ارایه شده توسط  F( یا باالتر باشند، مقادیر آماره I(2)ها همجمع از درجه دو )صورتی که متغیر

دیکی ایستایی نتایج آزمون  (.Ouatatra, 2004) ( قابل استفاده نیست2001مکاران )و ه پسران

 ( آورده شده است.2فولر تعمیم یافته در جدول )
  یافته تعمیم فولر دیکی ایستایی آزمون (: نتایج2جدول )

 ایستایی درجه (تفاضل مرتبه اول) آماره محاسباتی (سطح) آماره محاسباتی متغیر نام

 I(1) -34/4*** 61/0 نرخ ارز

 I(1) -60/2* -52/1 تولید ناخالص داخلی
 -43/0 ذرت داخلی

***65/6- I(1) 
 I(1) -14/7*** -45/0 ذرت خارجی

 -52/6*** -40/0 کنجاله سویای داخلی
I(1) 

 I(1) -43/6*** -29/0 کنجاله سویای خارجی

 I(1) -82/4*** 44/0 پودر ماهی داخلی

 I(1) -78/4*** -57/0 دان آماده مرغ گوشتی

 I(1) -22/6*** 59/1 دان آماده مرغ تخم گذار

 داری در سطح یک درصد معنی***داری در سطح پنج درصد،  معنی**داری در سطح ده درصد،  معنی*

  های پژوهش مأخذ: یافته
های مورد دهد که همه متغیردیکی فولر تعمیم یافته نشان مینتایج آزمون ایستایی 

پس از  شوند.گیری ایستا میدر سطح ایستا نبوده و با یکبار تفاضل ،استفاده در این مطالعه

بر  نرخ ارزمطابق با روش مرسوم در تبیین اثر متقارن  ها، ابتدامتغیر ایستاییبررسی وضعیت 

اثر و جهت تحلیل  برآورد شده ARDL یافتره، طیورمورد استفاده بخش  هاینهادهقیمت 
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برای آن که به طور  برآورد شده است. NARDLرهیافت ها، نرخ ارز بر قیمت نهاده نامتقارن

اثر دارد به تشخیص طیور  مورد استفاده بخش هاینهادهبر قیمت  نرخ ارزمشخص دریابیم که 

قبل از محاسبه اثر بلندمدت متغیرهای توضیحی بر متغیر  .استنیاز ها آنرابطه بلندمدت بین 

 ،ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظوروابسته، بایستی امکان وجود رابطه بلندمدت بین آن

که  مورد بررسی قرار گرفته است کرانه آزمون با استفاده از فرضیه عدم وجود رابطه بلندمدت

 در Fآماره  الزم به ذکر است مقادیرمحاسباتی .شده است گزارش( 3آزمون در جدول ) ایجنت

( Pesaran et al., 2001) همکاران و پسرانشده توسط  هیارا یبحران ریمقاد باآزمون کرانه 

  ایسه شده است.مق
 کرانه آزمون نتایج(: 3) جدول

 یمحاسبات F آماره مدل متغیر

 ذرت داخلی
ARDL 17/2 

NARDL ** 83/4 

 خارجیذرت 
ARDL 42/0 

NARDL ** 94/4 

 کنجاله سویای داخلی
ARDL 76/2 

NARDL ** 41/4 

 کنجاله سویای خارجی
ARDL 09/3 

NARDL * 07/4 

 پودر ماهی داخلی
ARDL * 72/4 

NARDL 23/2 

 دان آماده مرغ گوشتی
ARDL 48/1 

NARDL ** 15/5 

 دان آماده مرغ تخمگذار
ARDL * 22/4 

NARDL *** 94/6 

 داری در سطح یک درصد معنی***داری در سطح پنج درصد،  معنی**داری در سطح ده درصد،  معنی*

  های پژوهش مأخذ: یافته
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رابطه تعادلی حاکی از آن است که  (ARDLمتقارن )نتایج آزمون کرانه در مدل 

های ذرت داخلی، ذرت خارجی، کنجاله سویای داخلی، کنجاله بین قیمت نهاده بلندمدت

وجود سویای خارجی و دان آماده مرغ گوشتی با متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی 

دان آماده مرغ تخمگذار و پودر  هایندارد، در حالی که رابطه تعادلی بلندمدت بین قیمت نهاده

( NARDLدر مدل نامتقارن ) .الص داخلی وجود داردماهی با متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخ

ها به جزء همه نهادهرابطه تعادلی بلندمدت بین قیمت وجود دهد که نشان مینتایج آزمون کرانه 

 ییدپس از تا .شودتایید میبا متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی پودر ماهی داخلی 

، ها به جزء پودر ماهی داخلی()برای همه نهاده بلند مدت در مدل نامتقارن یوجود رابطه تعادل

( آورده شده است. الزم به 4آن در جدول ) یجبرآورد شد که نتا NARDLمدل بلند مدت 

حداکثر تعداد  ینهمچن ه واستفاده شد بهینه تعداد وقفه یینتع یبرا آکاییک معیارذکر است از 

 .در نظر گرفته شد 3برابر با  NARDLوقفه در مدل 
 بلندمدت درطیور  زیربخشهای  نهاده متیق بر نرخ ارز شوک نامتقارن اثرات(: 4جدول )

 ریمتغ
  ذرت

 داخلی

  ذرت

 خارجی

 کنجاله سویای 

 داخلی

 کنجاله سویای 

 خارجی

 دان 

 مرغ گوشتی

 دان 

 مرغ تخمگذار

L rate+ 
***41/2 ***37/2 85/0 84/0 ***07/1 ***91/0 

L rate- 
***46/11 

***19/11 76/1 41/1 93/3 *86/1 

LY 
***32/5 

***35/5 
**37/2 *25/2 **55/3 ***11/3 

C 
***85/177- 

***62/178- 
*53/74- *48/70- **62/115- ***64/100- 

L rate
L rateلگاریتم افزایش نرخ ارز،  :+

 داخلی.لگاریتم تولید ناخالص : LY: لگاریتم کاهش نرخ ارز،  -
 داری در سطح یک درصد معنی***داری در سطح پنج درصد،  معنی**داری در سطح ده درصد،  معنی*

  های پژوهش مأخذ: یافته

های ذرت (، ضریب افزایش نرخ ارز برای نهاده4براساس نتایج بدست آمده از جدول )

درصد  99در سطح  داخلی، ذرت خارجی، دان آماده مرغ گوشتی و تخمگذار، مثبت و

های ذرت داخلی، نرخ ارز بدست آمده برای نهاده افزایش با توجه به ضریب باشد.دار می معنی

دان آماده مرغ گوشتی و تخمگذار، یک درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت ذرت خارجی، 
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 ریتاث علتخصوص  در دهد.درصد افزایش می 91/0و  07/1،  37/2،  41/2ها را به ترتیب نهاده

 ژهیبو و استفاد مورد یهانهادهبه  ستیبایم یذرت داخل متینرخ ارز بر ق شیمثبت افزا

 زراعت یبرا ذرت بذر از یاعمده بخش که چرا. نمود اشارهذرت  دیبودن بذر در تول یواردات

 نیا متیق تاینها و دیتول یهانهیهز شیافزا موجب ارز نرخ راتییتغ و بوده یواردات محصول نیا

کاهش نرخ ارز برای  شوک ضریبنتایج حاکی از آن است که در ادامه، . شودیم محصول

 باشد.دار میو دان آماده مرغ تخمگذار، مثبت و معنیهای ذرت داخلی، ذرت خارجی نهاده

 مقایسه درکاهش نرخ ارز  که است آن از حاکی ،نرخ ارز منفی و مثبت شوک ضرایب مقایسه

این نتایج با مطالعات حسین . داردهای بخش طیور نهاده قیمت بر بزرگتری اثرات آن، افزایش با

زاده هنرور ( و حسین زاد و حسنHossein Zad and Rashid Ghalam, 2017رشیدقلم ) زاد و

(Hossein Zad and Hasanzadeh Honarvar, 2016 مبنی بر تاثیر )نرخ ارز بر  های نوسان

که  هدنشان می( 4جدول ) نتایج نیهمچن .دارد یهمخوان وریط و دام یاصل یهاهقیمت نهاد

 ضریب. باشدمی داریمعنو  مثبت ها،برای همه نهاده یناخالص داخل یدتول یتملگار یبضر

های قیمت نهاده ،داخلی ناخالص تولید در افزایش درصد یک که کندمی بیان آمده بدست

، دان آماده مرغ کنجاله سویای خارجیسویای داخلی، ذرت داخلی، ذرت خارجی، کنجاله 

درصد افزایش  11/3،  55/3، 25/2،  37/2،  35/5،  32/5 را به ترتیب گوشتی و تخمگذار

 است راستا هم زاده حسنو  یمیالر یمحمودمطالعه  جیارتباط مثبت با نتا نی. ادهد می

(Mahmoudi Larimi, 2012; Hasansadeh, 2015 .)یناخالص داخل دیتول شیافزاواقع  در 

 جهینت در وگوشت مرغ  یبرا یداخل یتقاضا شیافزا وواردات  یمثبت بر تقاضا یبا اثرگذار

 متیق شیمنجر به افزا تیدر نها تواندیم که است همراهبخش  نیدر ا یدیتول یهانهاده

 بر نرخ ارز شوک نامتقارن اثراتنتایج بررسی  بخش گردد. نیدر ا یخارج و یداخلهای  نهاده

 ( گزارش شده است.5در جدول ) مدتکوتاه  دربخش طیور های  نهاده متیق
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 مدتکوتاه  در طیور زیربخشهای  نهاده متیق بر نرخ ارز شوک نامتقارن اثرات(: 5جدول )

 ریمتغ
 ذرت 

 داخلی

 ذرت 

 خارجی

 کنجاله سویای 

 داخلی

 کنجاله سویای 

 خارجی

 دان 

 مرغ گوشتی

 دان 

 مرغ تخمگذار

D(LIP(-1)) - - ***46/0 ***49/0 **28/0 - 

D(LIP(-2)) - - *29/0- **33/0- - - 

D(L rate+) 07/0- 07/0- 02/0- 07/0 ***10/0 ***16/0 

D(L rate+(-1)) 23/0- 28/0- ***37/1 ***30/1 - - 

D(L rate+(-2)) 
**69/0- *58/0- 46/0- 47/0- - - 

D(L rate-) 
***89/2 ***64/2 93/0- 05/1- 24/0- 37/0- 

D(L rate-(-1)) - - **85/1- **80/1- ***32/1- ***32/1- 

D(LY) 
***48/0 **49/0 *33/0- 31/0- 04/0 11/0 

D(LY(-1)) 008/0 007/0- 09/0 11/0 002/0- 08/0- 

D(LY(-2)) 
***71/0- ***59/0- **47/0- **50/0- **22/0- ***27/0- 

ECM (-1) 
***25/0- ***23/0- ***23/0- ***24/0- **10/0- ***18/0- 

D (LIP) ،تفاضل لگاریتم متغیر وابسته :D (L rate
+
D (L rate: تفاضل لگاریتم افزایش نرخ ارز، (

-
) :

: جمله تصحیح ECM (-1): تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی، D (LY)تفاضل لگاریتم کاهش نرخ ارز، 

 داری در سطح یک درصد معنی***داری در سطح پنج درصد،  معنی**داری در سطح ده درصد،  معنی* خطا

  های پژوهش مأخذ: یافته

مورد انتظار ها، مدل(، عالمت جمله تصحیح خطا برای همه 5براساس نتایج جدول )

هایی که در صورت بروز یک شوک به مدل باشد.دار می)منفی( بوده و از لحاظ آماری معنی

داخلی، ذرت خارجی، کنجاله سویای داخلی، کنجاله سویای خارجی، های ذرت قیمت نهاده

،  3/4،  3/4،  4به ترتیب  ،باشنددان آماده مرغ گوشتی و تخمگذار به عنوان متغیر وابسته می

در صورت د. ندوره )فصل( زمان الزم است تا مجددا به تعادل بلندمدت برس 55/5،  10،  16/4

مورد استفاده بخش طیور، دان آماده مرغ گوشتی به مدت زمان های ایجاد شوک، از بین نهاده

مدت شوک افزایش نرخ ارز بر در کوتاه بیشتری نیاز دارد تا مجددا به تعادل بلندمدت برسد.

داری دارد. در حالی های دان آماده مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار، اثر مثبت و معنیقیمت نهاده

داری معنیمثبت و خارجی اثر  و های ذرت داخلیهکه شوک کاهش نرخ ارز بر قیمت نهاد
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در مدل  نرخ ارز عدم وجود رابطه متقارن شوک یاوجود  یمنظور بررسه در ادامه ب دارد.

  ( آورده شده است.6آن در جدول ) یجاز آزمون والد استفاده شد که نتا و بلندمدت مدتکوتاه
مدت و در بلند نرخ ارز شوک نامتقارن اثر یبررس جهت والد آزمون جینتا(: 6جدول )

 مدت کوتاه

 های بخش طیورنهاده
 کوتاه مدت بلند مدت

t F 
 

t F 
 

 68/1* ذرت داخلی
*84/2 

*84/2 
***85/3- ***88/14 ***88/14 

 15/2 15/2 46/1 ذرت خارجی
***37/3- ***42/11 ***42/11 

 47/0 47/0 69/0 20/0 20/0 45/0 کنجاله سویای داخلی

 69/0 69/0 83/0 00009/0 00009/0 -009/0 کنجاله سویای خارجی

 70/0 70/0 83/0 009/2 009/2 -41/1 دان آماده مرغ گوشتی

 -03/3*** دان آماده مرغ تخم گذار
***20/9 

***20/9 39/1 95/1 95/1 

 سطح یک درصدداری در  معنی***داری در سطح پنج درصد،  معنی**داری در سطح ده درصد،  معنی*

  های پژوهش مأخذ: یافته
ذرت داخلی و دان آماده مرغ های برای مدلدر بلندمدت آزمون والد،  نتایج به توجه با

 رد متقارن رابطه وجود بر مبنی صفر فرض درصدی 99و  90 اطمینان تخمگذار به ترتیب با

ذرت داخلی و دان آماده مرغ  قیمت برفقط  نرخ ارز شوک بلندمدت اثر در لذا. شود می

ذرت ذرت داخلی و های نهادهبرای  ،مدتکوتاهدر  کهدر حالی .است نامتقارنتخمگذار 

لذا در . شودمی رد متقارن رابطه وجود بر مبنی صفر فرض یدرصد 99 اطمینان با خارجی

 .است نامتقارنذرت خارجی ذرت داخلی و  قیمت فقط بر نرخ ارز شوک اثرمدت، کوتاه

 
 هاشنهادیپو  یریگ جهینت

مورد  یهانهاده متیق بر ارز نرخ های نوسان نامتقارن اثرات یبررس بهمطالعه  نیا در

 شهیبا استفاده از آزمون ر رهاییمتغ ییستایابتدا ا در .شد پرداخته رانیدر ا وریط زیربخشاستفاده 

 ،یمورد بررس یرهایمتغ همهآزمون نشان داد که  جینتا قرار گرفت. یمورد بررس یواحد هگ
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 با ستایا نا یهاریمتغ وجود عدم از نانیاطم منظور بههستند. در ادامه  یفصل ریواحد غ شهیر یدارا

 جی. نتاشد استفاده افتهی میتعم فولر یکید ییستایا آزمون کاذب، ونیرگرس از یریجلوگ هدف

 یریگ تفاضل کباری با و ستندین ستایا سطح در یبررس مورد یرهایآزمون نشان داد که تمام متغ

استفاده  رهایمتغ انیم یهمجمع رابطه وجود یبررس یبرا کرانه آزمون از ادامه در. شوند یم ستایا

پودر  متیق انینشان داد که تنها م یبررس مورد یرهایمتغ انیم ARDLآزمون کرانه  جینتا شد.

. دارد وجود یهمجمع رابطه یناخالص داخل دیو دان آماده مرغ تخمگذار با نرخ ارز و تول یماه

. ندارند یهمجمع رابطه ،یداخل ناخالص دیتول و ارز نرخ با هانهاده ریسا متیق کهیدرحال

 یرهایمتغ همه انیم یهمجمع رابطه که داد نشان NARDL افتیآزمون کرانه ره جینتا نیهمچن

 نرخ شوک با ،یداخل یماه پودر جزء به وریط بخش یهاهمه نهاده متیق شامل استفاده مورد

ها در مورد تاثیرپذیری قیمت اکثر نهاده پژوهش جی. نتادارد وجود یداخل ناخالص دیتول و ارز

زاده هنرور رشیدقلم و حسین زاد و حسن حسین زاد و نرخ ارز با نتایج مطالعات های نوساناز 

(Hossein Zad and Rashid Ghalam, 2017; Hossein Zad and Hasanzadeh 

Honarvar, 2016) مدلمدت  بلندبرآورد  جینتا. همخوانی دارد NARDL بیضر که داد نشان 

دار  یو دان آماده مرغ تخمگذار معن یذرت داخل یهانهاده یو کاهش نرخ ارز برا شیافزا

 یو واردات یذرت داخل یو کاهش نرخ ارز برا شیافزا بیمدت ضر کوتاهدر  نیاست. همچن

 ذرت ،یداخل ذرت متیق ور،یط بخش یبررس موردهای  نهاده انیم از لذا. باشدیمدار  یمعن

 با نرخ ارز است. یهاشوک برابر در نامتقارن یرفتار یدارا تخمگذار مرغ آماده دان و یخارج

 نیا نکهینرخ ارز و با توجه به ا های نوسانذرت در برابر  نهاده متیق نامتقارن رفتار به توجه

 ارانهیحذف  دهد،یم لیتشک را دیتول نهیهز تاینهامرغ و  ییغذا رهیاز ج ینهاده، بخش عمده ا

 نیبه ا شتریب یواردات ارانهی یدهد. اما اعطا شینهاده را افزا نیا متیتواند ق یم ذرتواردات 

 ذرت یساز رهیذخ راستا نیا درخواهد داشت.  ارز نرخ شیافزامتفاوت با اثر  ینهاده اثر کاهش

 یارز های نوسان ریدر جهت کاهش تاث یشنهادیپهای  استیس از یکی داخل دیتول و یواردات

 طور به ارز نرخ در نوسان هرگونه بروز نکهیا به توجه با نیمحصول است. همچن نیا متیبر ق
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 گوشت متیق ها،نهاده قیطر از میرمستقیغ طور به و وریط ربخشیز یهانهاده متیق میمستق

 و یاذرت دانه بازار تواندینرخ ارز م شیلذا افزا دهد،یم قرار ریتاث تحت را مرغتخم و مرغ

 اثر از شتریب ارز نرخ یکاهش اثر هرچند ،قرار دهد ریبشدت تحت تاث را مرغ گوشت بازار تاینها

 تحت مدت بلند در یداخل ذرت متیق که دهدیم نشان جینتا نیا بر عالوه. است آن یشیافزا

 نرخ یمنف و مثبت شوک اثرات در یمعنادار تفاوت و است ارز نرخ نامتقارن های نوسان ریتأث

 دیتول منابع صیتخص در عامل نیمهمتر متیق که ییازآنجا. دارد وجود نهاده نیا متیق بر ارز

 ثبات جادیا گرید عبارت به ای و یارز یهااستیس عیسر و مداوم راتییتغ عدم نیبنابرا است،

 صیبلکه بر تخص د،ینما کمک وریط بازار شتریب ثبات به تواندیم تنها نه هااستیس نیا روند در

شود  یم شنهادیپ لذااثر مثبت داشته باشد.  زیذرت ن دیتول یمنابع توسط کشاورزان برا نهیبه

و  یمنطق ریغ های نوسانتا از  دینما یطراح یخود را بگونه ا یو تجار یارزهای  استیدولت س

به  مذکور یهانهاده متیق واکنش گرید یسو از. دیبه عمل آ یرینرخ ارز جلوگ دیشد

 یکاهش نرخ ارز م ری. لذا تاثاست آن یشیافزا یهاشوک از شتریب ارز نرخ یکاهش یها شوک

 اساس نیا رگوشت مرغ داشته باشد. ب متیق تاینهاده و نها متیدر کاهش ق یشتریب ریتواند تاث

 نیهمچنانجام دهد.  یشتریتالش ب یارزش پول مل تیجهت تقو در دولت شود یم شنهادیپ

 یهانهاده واردات به یارز ارانهیبه ادامه پرداخت  لیکه دولت تما یشود در صورت یم شنهادیپ

 ینظارت یرا توسط نهادها یاارانهی ارز اعطا ندیفرآ یبه صورت جد ،ددار وریط زیربخش

به  یو دولت یوارداتهای  بصورت هدفمند پرداخت گردد و نهاده یا ارانهید تا ارز ینما یریگیپ

 یهانهاده عیتوزدر  رانتو  واردات ارز درو از رانت  دهیرس یکنندگان اصل دیدست تول

 متیق بر یارز یهاوجود اثرات نامتقارن شوک تی. در نهادینما یریجلوگ وریط زیربخش

 مطلق قدر گرفتن نظر در یارز یهااستیس میتنظ در که دهدیم نشان وریط زیربخش یهانهاده

 تواندینم و باشدینم حیصح اثرات نیا یخط لیتحل گرید عبارت به ای و هااستیس نیا اثرات

گذاران در اعمال  استی. لذا الزم است سدهد نشان را یاثرگذار نیا از یقیدق اندازه

 نهاده هر یبرا متقارن نا اثرات آن بر عالوه. ندیاثرات متفاوت را منظور نما نیخود اهای  استیس
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 گذاران استیس بخصوص و زانیر برنامه است الزم پس. است متفاوت زین مدت بلند و کوتاه در

 .دهند قرار نظر مد را متفاوت اثرات نیا خود مدت بلند و کوتاههای  برنامه در ،یارز
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