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های عمده نهادهبه قیمت داخلی نرخ ارز و انتقال قیمت جهانی 

 در کشوردام و طیور وارداتی 
 1بهارمحمد قهرمان زاده، سحر فرجی و اسماعیل پیش

 99/50/9911تاریخ پذیرش:                                                                                       22/50/9911تاریخ دریافت: 

 کیده: چ
 طي اما دهد.مي افزايش مختلف هايهجنب از را كشاورزي بخش تجاري بالقوه هاي سودمندي تجارت، سريع رشد و سازيجهاني

 هايسياست تحليل و تجزيه در مهم هايبحث از داخلي هايقيمت بر جهاني هايقيمت اثرگذاري چگونگي سازي،جهاني فرآيند

اين پژوهش  .دگيرنمي قرار و نرخ ارز  جهاني هايقيمت با مستقيم ارتباط داخلي در هايقيمت دفرآين اين طي كه است چرا تجاري
ذرت، كنجاله سويا و جو را بررسي ، يعني كشور دام و طيور عمده وارداتيهاي نهادهبه قيمت داخلي و نرخ ارز انتقال قيمت جهاني 

بهره  2017-2000ي دوره زماني در ط  (SEECM) ايک معادلهخطاي ت-از روش تصحيحدين منظور . باستو ارزيابي كرده 

هستند. نتايج برآورد مدل  I(1)آن است كه تمامي متغيرهاي مورد بررسي گوياي  گرفته شده است. نتايج آزمون هاي ريشه واحد
SEECM  ي عالمت منفي است و بيشترين مقدار آن معني دار و دارا نهادهمويد آن است كه ضريب تصحيح خطا براي هر سه

تعادلي بلندمدت برآورد شده در مدل  هايرابطهباشد. ( مي-0.16( و كمترين آن مربوط به ذرت )-0.25مربوط به قيمت جو )
SEECM ايه، قيمت جهاني اين كاالها و نرخ ارز اثر مثبت و معني داري بر قيمتيادشده نهادهدهد كه براي هر سه نشان مي 

به دست آمد و  0.28و جو برابر با  0.44، كنجاله سويا 0.45داخلي آنها دارد. كشش هاي انتقال قيمت جهاني ذرت برابر با 
شد مالحظه و محاسبه  0.13و  0.54، 0.57هاي انتقال نرخ ارز بر قيمت داخلي ذرت، كنجاله سويا و جو به ترتيب كشش
 پذيرند. با توجه به تاثيرپذيريجهاني آنها و نرخ ارز در كشور بيشترين تاثير را مي هايذرت و كنجاله سويا از قيمتهاي نهاده
شود دولت در اجراي سياست تنظيم بازار از توصيه ميهاي جهاني آنها و نرخ ارز، از قيمت بررسيمورد هاي نهادههاي داخلي قيمت

 مانند نرخمناسب سياستهاي تجاري ها از ي اين نهادهلمتناسب با قيمت هدف داخ ،(صمتصنعت، معدن و تجارت )سوي وزارت 
از  .شودقل كمتر به داخل كشور منتقيمت جهاني هاي نوسانتا كرده استفاده ي متناسب با نياز داخل يا سهميه وارداتتعرفه متناسب 

 مبودهاي موقتي عرضهبه موقع صورت گيريد تا شوک كها از سوي بانک مركزي ديگر تخصيص ارز به واردات اين نهاده سوي
ت كاري در اولويها نهادهمتناسب اين نظارت بر فرآيند خريد و توزيع . همچنين نشودقيمت در بازار هاي آنها منجر به نوسانوارداتي 

  شركت پشتيباني امور دام كشور قرار گيرد.

  JEL  :C22 ،C32 ،Q18،F21بندی طبقه
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 مقدمه

بازار  سطح قیمتقیمت مواد غذایی در کشور، های های مهم در شکل گیری و نوسانیکی از مولفه 

کشاورزی و مواد غذایی است. بنابراین ارتباط بین بازارهای داخلی و خارجی مواد های نهادهجهانی 

(. Javdan et al., 2017گذاران در کشورهای مختلف بوده است )ی برای سیاستغذایی موضوع مهم

ی های داخلقیمتباشد، که میزان واردات مواد غذایی نسبت به صادرات آن چشمگیر می یدر کشورهای

یابد. زیرا با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، های جهانی مواد غذایی افزایش میبا افزایش قیمت

اخلی د هماننددر تالش هستند تا کاالهای غذایی وارداتی افزایش یافته و مصرف کنندگان  قیمت مواد

ه در این صورت تقاضا افزایش یافته و فشار تورمی بر کاال زیاد خواهد شد. ک کنندآنها جایگزین را 

ابراین بن نند.کسب کبر این تولیدکنندگان داخلی سعی در صادرات بیشتر دارند تا سود بیشتری  افزون

 مهمترین شود. قیمت،یابد و باعث افزایش قیمت داخلی مواد غذایی میعرضه داخلی نیز کاهش می

کشاورزی را تعیین  کاالهای صادرکنندگان و واردکنندگان درآمدکشاورزان، عاملی است که سطح

 دگان،تولیدکنن رفاه سطح که است مهمی های جمله عامل انتقال قیمت نیز از  چگونگی کند ومی

کند. بنابراین قیمت و چگونگی تعیین می را کشاورزیهای محصول کنندگانمصرف و بازاریابی عوامل

 (.(Hosseini et al., 2007گذاری اهمیت ویژه ای دارد سیاست انتقال قیمت آن برای

ردات اساختار اقتصادی ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه وابستگی بسیار زیادی به و   

به این جهت شناسایی  1دارد و این امر بر قیمت داخلی می توانند تاثیر چشمگیری داشته باشد.

اهمیت زیادی در اقتصاد ایران است. با توجه به تغییرات نرخ  دارایموثر بر قیمت داخلی  هایعامل

ی، ر قیمت داخلارز و قیمت جهانی و به منظور مدیریت صحیح تاثیر افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز ب

رسد. بررسی حساسیت قیمت داخلی نسبت به افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز نیز ضروری به نظر می

ذرت، جو و  نهادهواردات سه حجم گردد ت محصوالت کشاورزی مالحظه میبا مقایسه آمار واردا

 باشندمی کشورمحصوالت کشاورزی واردات میان های دو تا چهار در تبه، دارای رکنجاله سویا

(Iran’s Customs Administration, 2018 .) این کاالها از اهمیت بسیار ویژه ای در صنعت

                                                           
میلیارد دالر  048/18برابر با  1931های کشاورزی و صنایع غذایی کشور در سال الزم به یادآوری است که ارزش واردات محصول 1 

 باشد.میلیارد دالر می 488/6و ارزش صادرات آنها برابر با 
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اه طیور جایگ است که تولیدات بخش دام و بسیار روشنپرورش دام و طیور کشور برخوردار هستند. 

خانوارها  بودجهمار با بررسی آدر تامین امنیت غذایی کشور دارند و اهمیت این مسئله ای تعیین کننده

ها خوراکی هزینهدرصد از  79حدود ، گروه انواع گوشت ها 7811در سال زیرا که  شودمیدوچندان 

 تنخسرتبه  از این حیث دارایو آشامیدنی های ساالنه یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده که 

قیمت انواع گوشت رفاه خانوارها هرگونه تغییرات و نوسانات در  بنابراین ای است.از لحاظ سهم هزینه

 تولیدیهای های اصلی قیمت انواع گوشت، قیمت نهادهرا تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از مولفه

رات لذا تغیی شودمیواردات تامین طریق آنها از  زیادآن یعنی جو، ذرت و کنجاله سویا است که بخش 

 در نتیجه بررسی ارتباط بین قیمتاثرگذار باشند.  های داخلیتوانند بر قیمتهای جهانی میدر قیمت

کشور انتقال قیمت های جهانی به داخل  چگونگیهای جهانی آن و با قیمت هانهادهداخلی این 

 در پی دستیابی به آن می باشد.این پژوهش ای است که این مسئله ورسد ضروری به نظر می

 هایمتبر قی جهانی ایهقیمت تاثیر جمله از و فمختل بازارهای در هاگذاری قیمترتاثیاز       

 محصوالت قیمت انتقال چگونگی از و کیفی کمی آگاهی .شود می یاد قیمت انتقال عنوان به داخلی

به  باشد. می برخوردار فراوان اهمیت از کشاورزی بخش گذاران برای سیاست کشاورزی مختلف

ی خود را نیازهای جامعه همهت که بتواند یل می توان گفت که در جهان امروز کشوری نیسصتف

 ها برای کشورها مهمبدون تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده سازد. لذا از نقطه نظر ثبات قیمت

 Motagaed) های جهانی قرار می گیرندهای داخلی تحت تاثیر قیمتچگونه قیمت، است که بدانند

& Mogadasi, 2013). 

 تولید مستقیم، غیر و مستقیم به صورت ایرانی خانوارهای مصرفی سبد در غالت اهمیت به توجه با

 وها محصول این کمبود که طوری به دارد مهمی نقش مردم امنیت غذایی در آن، تقاضای تأمین و

 و برنج، ذرت گندم، شامل عمده غالت. شود مردم رفاه کاهش باعث تواندمی آن میزان یا نوسانات

 تأمین در پروتئین( تولید اصلی )ماده مستقیم غیر به صورت ذرت و ت. جواس جو وکنجاله سویا

 این در بازار شدید نوسان و ثباتی بی و داشتهبسیار ارزشمندی  جایگاه  ایران در نیازهای غذایی

عمده واردات . ((Liani et al, 2015 دنبال دارد به را کنندگان مصرف خرید قدرت کاهش محصول،

جو و کنجاله سویا ، ذرت، گندم شامل 2015و  2014طی سال های  اورزیمحصوالت اساسی کش

میلیون 3.3 ، پس از گندم )تقریبا  2017آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال بنابر. باشدمی
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میلیون  1.6میلیون تن( و کنجاله سویا )تقریبا  1.9میلیون تن(، جو )تقریبا  2.6تن(، ذرت )تقریبا 

ی دوم تا چهارم واردات محصوالت کشاورزی کشور جا دارند. از آنجا که گندم در ایران هاتن( در رتبه

 به طور اساسیدر قالب سیاست خرید تضمینی توسط دولت با قیمت ثابت خریداری می گردد، 

یک بازار باثباتی دارای نوسانات قیمت جهانی آن به داخل کشور به ندرت منتقل می شود و همواره 

ده صرف نظر شهای جهانی گندم به داخل کشور بحث پیوستگی بازار و انتقال قیمتاز  می باشد لذا

 به عنوان سه نهاده اصلی سه محصول جو، ذرت و کنجاله سویابررسی این بنابراین در مطالعه حاضر و 

 مدنظر قرار خواهند گرفت.طیور  دام و

ه به روند تغییرات تولید و سهم واردات با توج( 2017ری اسالمی ایران )ومار گمرک جمهآ بنابر      

گردد مالحظه می 2017-2013های از نیاز داخلی محصوالت ذرت، جو و کنجاله سویا را در طی سال

به طور کلی، در طی این دوره زمانی  .استداشته روند کاهشی را  2014از سال این کاالها که واردات 

واردات تامین می راه درصد کنجاله سویا از  88و درصد ذرت  42درصد نیاز داخلی جو،  37بیش از 

در کشورهای عمده صادراتی که ایران  نهادهشود. طبیعی است که هرگونه تغییرات در بازار این سه 

کند، صورت گیرد و یا هرگونه اخالل در جریان مبادله و تجارت این کاالها صورت از آنها خرید می

ا در کشور تحت تاثیر قرار خواهد داد. از این رو بحث پیوستگی های داخلی این سه کاال رگیرد، قیمت

ها و میزان اثرگذاری قیمت جهانی بر قیمت داخلی قابل بازار داخلی این سه کاال با بازار جهانی آن

در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی چگونگی انتقال قیمت های جهانی خواهد بود.  مهمتوجه و 

کنجاله سویا به قیمت های داخلی این محصوالت به همراه تغییرات نرخ ارز  محصوالت جو، ذرت و

 در کشور می باشد.

اخیر مطالعات گسترده ای به بررسی  سدههای جهانی مواد غذایی در با توجه به افزایش قیمت   

ز های داخلی مواد غذایی در کشورهای مختلف پرداخته شده است. اهای جهانی بر قیمتاثرات قیمت

اشاره کرد Motagaed & Mogadasi (2013) مطالعه  در داخل کشور می توان به جمله آن ها

 بررسی مورد آنتروپی روش حداکثرسازی از استفاده بارا  بازار داخلی به جهانی هایمتقی انتقال که

 شکش این مقدار از بسیار بیشتر بلندمدت در آرمینگتون کشش میزان که دادند نشانداده و  قرار

آزمون پیوستگی و فرضیه ، Ghahremanzadeh & Mahmodi (2013) .است مدته کوتا در

 کهنشان دادند تحلیل نموده و یوهانسون  از رهیافت استفاده بازار مرکزی محصول تخم مرغ را با
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قانون قیمت داشته و  عهده را بر مورد مطالعه هایاستان بین در را قیمت رهبری نقش تهران استان

باشد. می صادق تهران و زنجان قم، استانهای مرکزی، استان چهار در بین( LOP)واحد 

Shabanzade et al. (2015) ،الگوی از استفاده با را داخلی بازارهای به جهانی هایقیمت انتقال 

 برآورد از بدست آمده نتایج کردند. بررسی و برآورد (ARDL)توزیعی  هایوقفه با توضیح خود

 از بیشتر بلندمدت دوره طی جهانی های قیمت نوسان که دهد می نشان ارزی و ونکشش آرمینگت

 ، به بررسیJavdan et al. (2017)یابد.  می انتقال محصوالت داخلی بازار به مدت کوتاه دوره

-1990 های فصلی در ایران با استفاده از داده داخلی هایقیمت به غذایی مواد جهانی قیمت 1عبور

و مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح  (VAR)برآورد الگوهای خودتوضیح برداری  از طریق2014

آن است که مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی به گویا پرداختند. نتایج  (MS-VAR)برداری 

ثر عبور در سال وجود داشته و اشاخص قیمت مصرف کننده در رژیم اول و دوم در پایان سال اول 

 نهاده های قیمت و ارز نرخ نفت، قیمت همبستگی ،Pakroh et al. (2017)یابد. دوم افزایش می

 ARMA-MGARCHمبنای  بر کاپیوال واین رهیافت از استفاده طیور ایران را با صنعت وارداتی

 بعد دوره در سویا ذرت، هاینهاده داد که نشان مطالعه این از مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل

 و مثبت همبستگی بحران قبل دوره به نسبت (1931ی اقتصادی در سال ها)یعنی تحریم بحران

 است. داده نشان خود از ارز نرخ با همبستگی منفی و نفت قیمت با باالیی

 مشخص بازارهای برخی در قیمت انتقال، فرآیند Conforti (2004)در خارج از کشور نیز   

 تصحیح خطای الگوی از استفاده با وی است. کردهر بررسی کشو 16 دررا  محصوالت کشاورزی

 از این بازارها در هاقیمت انتقال که است یافته دست نتیجه این به گرنجری علیت آزمون و برداری

 هایقیمت عبور ، اثرگذاریBekkers et al. (2013) است. عمودی و2 یاهفاصل قیمت انتقال نوع

 عبور سرعت دادند نشانو  کردند رزیابیا کشور 147در را داخلی هایقیمت به غذایی مواد جهانی

 کم و متوسط باال، درآمد با کشورهای در کنندهنهایی مصرف قیمت به غذایی مواد جهانی هایقیمت

ادغام بازار ، به بررسی Baquedano & Liefert (2014)است.  0.29و  0.25، 0.12ترتیب  به

                                                           
1 Pass-through 
2 Distance price transmission 
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گویا پرداختند. نتایج  (SEECM)1ه ایبا استفاده از مدل تصحیح خطای تک معادلو انتقال قیمت 

های جهانی بستگی دارند در کشورهای در حال توسعه به قیمتکننده های مصرفآن بود که قیمت

ی به قیمت مصرفی داخلی باال نیست کشش بلندمدت انتقال های جهانولی انتقال تغییرات قیمت

 .Sivarajasingham et alاست.  0.25جهانی به داخلی برای این محصوالت  های قیمت

های پارامتری های داخلی را با استفاده از روشهای جهانی موادغذایی به قیمت، انتقال قیمت(2015)

های داخلی کشور های جهانی مواد غذایی و قیمتقیمت دادندو غیرپارامتری اقتصادسنجی نشان 

درآمد خود را برای مواد درصد  50جمعیت کشور بیش از  بیشترینارتباط همجمعی باهم دارند و 

انتقال قیمت  چگونگی، وضعیت ادغام بازار و Chen & Seghaian (2016)کند. غذایی صرف می

 (TVECM)ایمدل تصحیح خطای برداری آستانهبا استفاده از در بازارهای صادراتی جهانی برنج را 

د و ویتنام، تایلنسه کشور های صادراتی در ها حاکی از آن است که بین قیمت. یافتهتحلیل نمودند

  رسد.تر به تعادل بلندمدت میرابطه بلندمدت وجود دارد و در ویتنام قیمت سریعامریکا 

های جهانی های داخلی محصوالت کشاورزی از قیمتقیمت مطالب یاد شده مالحظه می گردد بنابر   

ت کاالها، این تاثیرپذیری متفاوت با توجه به حجم مبادالت و جریان تجار به طور عموماثرپذیر بوده و 

گیری بحث پیوستگی و انتقال قیمت در ادبیات موضوع گردیده باشد. این مسئله منجر به شکلمی

پیشینه تحقیق ذکر شده، مالحظه می گردد بحث پیوستگی بازار و انتقال قیمت کاال از  برابراست. 

بیات اقتصاد کشاورزی است و محققان در بازارهای جهانی به بازارهای داخلی از مباحث مهم در اد

اند. نکته قابل توجه در این خصوص های متفاوت این مسئله را بررسی کردهکشورهای مختلف از جنبه

ای های جدید همانند مدل تصحیح خطای تک معادلهآن است که در مطالعات خارجی از رهیافت

(SEECM برای بررسی پیوستگی و انتقال قیمت پرداخته ،)شود، در حالی که در مطالعات داخلی می

 VAR ،VECM ،ARDLبیشتر از مدل های و  های نوین، توجه خاصی نشده استبه این رهیافت

 SEECMسعی خواهد شد از رهیافت جدید  پژوهش حاضرها استفاده شده است. در و همانند این

ز این جنبه این مطالعه که ا بهره گرفته شود Baquedano & Liefert (2014)معرفی شده توسط 

 تواند به پر شدن خال تحقیقاتی کشور کمک نماید.می

                                                           
1 Single equation error correction model 
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  مواد و روش ها
 کاالهای مورد در ویژهبه قیمت انتقال چگونگی برای زیادی هایبررسی اخیر های هده طول در

 بررسی برای زمانی سری هایتکنیک و هوک رهیافت دو کلی طور است. به انجام گرفته کشاورزی

 زمانی سری هایروش از اخیر مطالعات در که شودمی استفاده سطوح مختلف بازار در قیمت قالانت

شود در قالب سه روش به کار گرفته میهای سری زمانی تکنیک این خود است. شده استفاده بیشتر

 قیمتی بینهای انتقال قیمت نظیر کشش آرمینگتون که حساسیت مدل کشش-1توان که می

  و  TAR مانندهای خود توضیحی مدل-2، دهدکشورهای مختلف را نشان می محصوالت در

MTAR  آستانه ای های تصحیح خطا برداریمدل-3و (TVECM.اشاره نمود  )  روشTVECM 

رسی کند که برای برهای متفاوت بررسی میفرآیند انتقال قیمت را به صورت نامتقارن و در درون رژیم

 Baquedano & Liefert زارهای داخلی کاربرد زیادی دارد. اخیراًپیوستگی افقی و عمودی با

توان از مدل های جهانی به داخلی می، نشان دادند که برای بررسی مکانیزم انتقال قیمت(2014)

 پژوهشبهره گرفت که یک مدل جدیدی است که در  (SEECM) 1ایتک معادله تصحیح خطای

یک مدل تصحیح خطا  Baquedano & Liefert (2014)حاضر از آن بهره گرفته خواهد شد. 

جهت بررسی  (EGECM2گرانجر)-خطای انگل-تصحیح را به جای مدل (SEECM)تک معادله 

 باشد:می  EGECMاین رابطه همجمعی بیان کردند که دارای دو مزیت بیشتر از مدل 

درجه مشخص های زمانی مربوطه از یک سری همهنیازی نیست که   SEECMاول اینکه در  - 

 ECMها جهت ایجاد یک مدل دارای ریشه واحد باشند تا بتوانیم یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آن

اند، نشان داده Banerjee et al. (1998)و  Lutkepohl (2005)طورکه داشته باشیم. همان

ی مشابهی ایجاد گردد نیاز هست که سری ها دارای خصوصیات نامانای ECMبرای اینکه یک فرایند 

 باشند یعنی از یک درجه مشابه جمعی باشند.

سنجش وجود  برای ترقوی آزمون توان یکمی SEECM یک مدل از استفاده با دوم اینکه، - 

 د.ز همجمعی بین متغیرها بدست آورد و همچنین به طور نسبی پارامترهایی با کمترین اریب تخمین

                                                           
1 Single equation error correction model 
2 Engle-granger error correction model 
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، رابطه علت و معلولی بین کاالبرای تجارت ی توان ، مBaquedano & Liefert (2014) باوربه    

این . نمودتصحیح خطا بررسی  مدل در چارچوب را مرز و قیمت مصرف کننده داخلیسر قیمت 

پاسخ قیمت داخلی به شوک قیمت در بازارهای جهانی را و اندازه گیری  سازیچارچوب اجازه جدا 

ورد میزان آهمچنین به طور مستقیم به بر. زدسافراهم  مدتبلند کوتاه مدت و  دوره هر دو برای

کند. فرض کنید شوک در قیمت جهانی را فراهم می هقیمت داخلی به رابطه تعادل خود ب تعدیل

کل به ش یک محصول یبرای رابطه بین قیمت مصرف کننده داخلی و قیمت مرزها داده ایجادفرآیند 

 (.Baquedano & Liefert, 2014) گردد تعریف( 1رابطه )

(1) 
0 1 1 0 1 1

d d b b

ijt ijt ijt ijt tp p p p         
 

که در آن
d

ijtP، در نرخ واقعی پول داخلی کشور ذرت( برای مثال) لگاریتم طبیعی قیمت داخلی ،
b

ijtP

ijt،در نرخ واقعی پول داخلی کشور قیمت مرزی ذرت( برای مثال) لگاریتم طبیعی قیمت مرزی ،

 .است ،tام در زمانjام از کاالی  iکشور،

می توان قیمت مرزی 
b

ijtP را به ( 1)و رابطه  کردهای جهانی و نرخ ارز تفکیک رابه دو بخش قیمت

 .1( بسط داد2صورت رابطه )

(2) 

 

که در آن،   
f

twp  ،هانی واقعی کاال به ارز خارجی ونشان دهنده قیمت جte  ، نرخ ارز واقعی بین

n,ر و ضرایبارزهای دو کشو n 
, هایتغییر گذاریاثر به ترتیب    f

t te wp بر
d

tp گیری را اندازه

 کند.می

 تواند به عنواناین شکل کلی مدل میهست.  ARDL ه یک شکل کلی از نشان دهند( 2)معادله   

 از هروقفه از متغیر وابسته و یک وقفه ، به این معنی که یک باشد  ARDL(1,1) مشخص فرآیند

                                                           

متغیرها  همهحذف شده است. البته که برای  jو  iای هاندیسها، جلوگیری از طوالنی نشدن فرمول. در ادامه بحث به منظور 1 

  ها همچنان محفوظ است.این اندیس

0 1 1 0 1 1 0 1 1

d d f f

t t t t t t tp p wp wp e e              
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,دو  f

t te wp  هیچ تواند ( می2) در معادله مطرح شده مدل. نظر گرفته شود در به عنوان رگرسورها

,متغیر هر دو  وقفه اثر تغییرات طول پیشینی در موردفرض  f

t te wp  در
d

tp  د تواننداشته باشد و می

توان از این مدل به دست بر این، یک رابطه تعادلی را می افزون. دگردبرآورد   OLSتوسط همواره 

t آورد تا زمانی که است.  I(0)نشان دهنده یک روند ثابت پایدار و یا به عبارت دیگر، یک فرایند   

با توجه به    (ECM)توسعه یافته از یک مدل تصحیح خطا   ARDL( به طور کلی یک2رابطه )

,متغیرهای  f

t te wp  که منجر به فرآیند ایجاد داده ها است
d

tp گردد.می 

1تفریق  در آغاز، SEECMبرای بدست آوردن 

d

tp  ( بدست می2از معادله )یعنی تفاضل مرتبه  آید(

 ( آمده است.4( و )3که در معادالت ) اول(
(3)  

0 1 1 0 1 1 0 1 1( 1)d d f f

t t t t t t tp p wp wp e e                 
  

(4) 
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1( 1) ( ) ( )d d f f

t t t t t t tp p wp wp e e                       
 ( را بدست آورد.5گیری پارامترهای مشترک از معادالت فوق، می توان معادله )ی و فاکتوربا جایگزین

(5)  

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1( 1); ; ( ); ; ( )                  
 

 ( را استخراج نمود.6توان رابطه )( می5با مرتب کردن معادله )

(6)  

0 که در آن  ، 0 ،قیمت جهانیدهنده کشش انتقال کوتاه مدت برای نشان  ، کشش انتقال

 ،کوتاه مدت نرخ ارز واقعی
1



ییر در قیمت جهانی بر قیمت داخلی، کشش بلندمدت تغ ،

1



نده میزان تصحیح خطا یا نشان ده ،تغییر در نرخ ارز بر قیمت داخلی کشش بلندمدت ،

  سرعت تعدیل است.

0 1 0 1 1 0 1 1

d d f f

t t t t t t tp p wp wp e e                 

1 1 1( )d f d f

t t t t t t tp wp e p wp e                 
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نرخ واقعی ارز برآورد  ( بین قیمت داخلی و قیمت جهانی/6رابطه تعادل بلند مدت که توسط معادله )

  شود برابر است با:می
(7)  

1 1 1 0d f

t t tp wp e      

,0شود که در این رابطه تعادلی فرض می 0    وt ( 6در معادله)  یک فرایند ایجاد

 -با این حال، دو رابطه بلندمدت تعادلی دیگر امکان پذیر است: الف .های پایدار استداده

0, 0   0-و ب, 0  . 

ر رخ ارز واقعی وجود دارد، دبا تامین شرط الف، یک رابطه تعادلی بلندمدت بین قیمت داخلی و تنها ن

قیمت جهانی وجود دارد. برای آزمون  تنهاحالی که با تامین شرط ب، رابطه بین قیمت داخلی و 
0   می توان از آزمونCampa & Golberg (2005)  .این روش اگر مقدار برابراستفاده نمود
 اری متفاوت از صفر نباشد بدین مفهوم است که انتقال از نرخ ارز برای کاالی وارد به طور معنی د

شده وجود ندارد، در حالیکه اگر مقدار آن برابر با یک باشد به معنی انتقال کامل تغییرات نرخ ارز به 

د د شوکه نرخ ارز واقعی باید مدنظر قرار گیرد(. اگر هر دو فرضیه ر شودکاالی وارداتی است )توجه 

 Campaتوان گفت که انتقال ناقص وجود دارد. مدل معرفی شده در این مطالعه همانند مدل می

& Golberg (2005)  1امکان دارد  نظریغیرمقید است بدین مفهوم که از لحاظ  باشد 

 Baquedano) دهدمی رخکنند چنین شرطی به ندرت بیان می  Campa & Golbergهرچند )

& Liefert, 2014 . برخالفCampa & Golberg,(2005)  از تبدیالت فیشر برای پارامتر

های یاد شده آغاز برآورد شده به منظور مقید کردن آنها به عدد یک قبل از آن که آزمون فرضیه

( 8)برای پارامترهای برآورد شده به صورت رابطه ( Z)فیشر  هایگردد، استفاده نموده است. تبدیل

 باشد.می
(8)  ˆ ˆ1/ 2 ln(1 ) ln(1 )z     

 
 باشد. می 6ضریب برآورد شده در معادله  φ̂نماد لگاریتم طبیعی و  lnکه در آن،    
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f,ها و خطای معیار پارامترهای بلندمدت برای هر دو متغیر جهت برآورد همزمان کشش 

t twp e  در

( استفاده نمود. برای این منظور 4بیان شده در معادله ) ARDLح توان از تصری(، می6معادله )

( ،6شان دادند که اگر در معادله )ایشان نبهره گرفت.  Boef & Keele (2008)توان از روش می

0    0و  تصحیح خطا باشد و مقدار( می5) خطاهای استاندارد همانند معادله باشد 


 خطای استاندارد. در هر دو معادله یکسان است 


 برایتوان می( 5معادله )برآورد شده در  

قیمت  (LRE)بلندمدت  هایششک .کار گرفته شودهب یآزمون فرضیه صفر عدم وجود همجمع

1جهانی  

f

twp   ،RER  1وte   توسط
1



و   

1



( 6ه )، به طور مستقیم از معادل

 عدم مبنی بر برابربرای آزمون فرضیه  را خطاهای استانداردتوان با این حال، نمی گردند.محاسبه می

برای به دست آوردن خطاهای بدست آورد.  (6) معادلهرا  در با عدد صفر   یا  هر دوبودن 

استفاده می شود که این روش مستلزم  Bewley (1979) از روش، LRE برای سازگار استاندارد 

 ( است:9برآورد معادله )
(9) 1

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1; ; ( ); ; ( ); ; ; ( 1)t t                              

0 1 0 1 0 1

d d f f

t t t t t t tp p wp wp e e                

( 6) تعریف شده در معادله نرخ ارز برای  قیمت جهانی و LRE  معادل 0و  0هر دو  که در آن 

 باشد.می

 ن شود:ر بیاشرح زی به می تواند و  0بین  LRE تعادلبرای قیمت جهانی، 
(10)         

0 1 1
0 0 1

1

( )
( )

( 1)

  
    

 


    

 
بین  LREبرابری 

0و    :ه شرح زیر تعریف گرددب همانندمی تواند به طور   
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(11) 
0 1 1

0 0 1

1

( )
( )

( 1)

  
    

 


    

 
شود، ( برآورد می7معادله ) ازبه طور مستقیم   LREچون ،Boef & Keele (2008) با توجه به

 برآوردتوان نمیبا این حال،  آورد. توان به طور مستقیم به دسترا نیز می آنهاخطاهای استاندارد 

( بدست آورد زیرا7) سازگار از معادله
d

tp  برای به دست آوردن معادله آمده است سمت راستاز .

مقادیر پیش بینی شده برای ابتدا ،(7)برآورد سازگار از معادله 
d

tp  اصالح شده از معادله  فرماز یک

ها در سطح متغیرهای برون زا حذف شده است. آید به طوری که در آن معادله، وقفه( به دست می5)

 شود.( برآورد می12معادله ) شده و سپس این مقادیر پیش بینی شده جایگزین
(12) 

0 1 0 1 0 1
ˆd d f f

t t t t t t tp p wp wp e e               
 

آن  که در
ˆ d

tp  پارامترهای باقی همه . آیدبدست می (5) معادلهطریق مقادیر پیش بینی شده از

 & Boefو Bewley (1979) طور که همان .باشدمی (7معادله )همان ( 12معادله )مانده در 

Keele (2008) ،آماری با هدف به دست آوردن انحراف های حو تصریها این تبدیل ندتاکید کرد

به این ترتیب،ت و اس  LREاستاندارد در 
2R ( 6)چیزی در مورد قدرت توضیحی معادله  آنها

های بلندمدت و کوتاه مدت انتقال قیمت توان کشش، می17رابطه در نهایت با برآورد  .گویدنمی

میزان  ومیزان پیوستگی و انتقال قیمت جهانی به داخلی را در نتیجه لی و جهانی کاال را به بازار داخ

 د. های جهانی و نرخ ارز بر قیمت داخلی را تحلیل نموتاثیر قیمت

ذرت، جو و کنجاله سویا از شرکت داخلی مطالعه شامل قیمت ماهانه این های موردنیاز برای داده 

نرخ ارز اسمی به صورت ماهانه از بانک مرکزی م کشور، دام کشور و معاونت امور داپشتیبانی امور 

طی دوره  FAOهای جهانی سه کاالی یاد شده نیز از بانک اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران و قیمت

ذرت، کنجاله سویا و  (itPd)واقعی داخلی گردآوری گردید. قیمت 2017-2000 زمانی سال های 

ز تقسیم قیمت اسمی این کاالها )ام اtجو در ماه 
d

iP بر شاخص قیمت )CPI ( ایران,IR tCPI )

از تقسیم قیمت نیز ذرت، کنجاله سویا و جو های نهاده(itPwهای جهانی )و قیمتبدست آمده 
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)جهانی اسمی این کاالها  )w

itP  برCPI آمریکا( )USCPI  نرخ ارز واقعی نیز به شرح ذیل و در نهایت

 حاصل گردید:
(17) ,t

,

US

t t

IR t

CPI
EXRR EXR

CPI
 

 
م اt( در ماه tEXR( از حاصل ضرب نرخ ارز غیررسمی اسمی )tEXRRکه در آن نرخ ارز واقعی )

 ایران به دست آمده است. CPI( به USCPIآمریکا ) CPIدر نسبت 

 نتایج

( 1نتایج آمار توصیفی مربوط به سطح تولید و واردات ذرت، کنجاله سویا و جو در ایران در جدول )

برابر  2.2و برابر کنجاله سویا  6خالصه شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان تولید جو تقریبا 

های ذرت در کشور است. به طور متوسط از کل نیاز کشور به ذرت، کنجاله سویا و جو طی سال

درصد از طریق تولید داخلی و مابقی از طریق واردات تامین  70و  30، 35به ترتیب  2000-2017

برابر واردات  3.3برابر واردات کنجاله سویا و  2.6 نزدیک بههمین اساس واردات ذرت شود.  برمی

گردد که بخش اعظم نیاز به ذرت و کنجاله سویا از بازارهای جهانی جو است. در نتیجه مالحظه می

 هایها و سیاستبه قیمتها نهادههای داخلی این تامین می شود که این امر میزان حساسیت قیمت

به منظور نشان دادن ( CV) 1در ادامه، میزان ضریب تغییراتدهد. تجاری و ارزی کشور را نشان می

 به ترتیب، برای قیمت های داخلی ذرت، جو و کنجاله سویامحاسبه گردید که ها نوسانات قیمت

و  35.8، 28.8، 36.7به ترتیب برابر با  هانهادهو برای قیمت های جهانی این  81.4، 74.1،80.7

رت در بازار جهانی در مقایسه قیمت ذ این اساس مالحظه می گرددمی باشد. بر 67.8خ ارز برابر با نر

ا هنهادههای داخلی این در مورد قیمتدارای نوسانات بیشتری است و کنجاله سویا و جو های نهادهبا 

ذرت کمترین نوسانات قیمتی نهاده کنجاله سویا باالترین میزان نوسان و  نهادهشود هم مشاهده می

شود میزان نوسانات نرخ ارز که مشاهده میارز است توجه نوسانات باالی نرخ  را دارا است. نکته قابل

های جهانی کاالهای مورد بررسی است که این خود یکی در کشور به مراتب بیشتر از نوسانات قیمت

  آید.شمار میبهها نهادهگیری نوسانات قیمت داخلی این از دالیل شکل
                                                           

1 Coefficient Variation (CV) 
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 2017-2000هایکنجاله سویا و جو طی سال ذرت،های نهادهتوصیفی تولید و واردات آمار ( نتایج 4جدول)

Table (1) Descriptive Statistic of Production and Import of Corn, Soybean Meal 

and Barley Meal over 2000-2017 

     finding Source: Research                                                                                    : یافته های تحقیقمنبع

با توجه به اینکه اطالعات این پژوهش به صورت سری زمانی است لذا در گام اول مانایی متغیرها از   
( 2بررسی شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ) DF-GLSو  ADFطریق آزمون ریشه واحد 

ها های قیمتبرای تمامی سری DF-GLSراساس این جدول مقادیر آماره آزمون ارائه شده است. ب
باشد. در نتیجه فرض صفر مبنی بر وجود ها از لحاظ آماری معنی دار نمیو نرخ ارز در سطح داده
ها در گردند، لذا دادههای داخلی و خارجی و نرخ ارز رد نمیدر قیمت نهادهریشه واحد برای هر سه 

 همهدر سطح احتمال یک درصد،  DF-GLSنا هستند. اما با توجه به معنی داری آماره سطح ناما
-DFنیز مشابه آزمون  ADFگردند. نتایج حاصل از آزمون گیری مانا میمتغیرها با یک بار تفاضل

GLS عنی گردند یگیری مانا میگردد که متغیرهای مورد بررسی با یکبار تفاضلبوده و مالحظه می
 باشند. میI(1) متغیرها تمامی 

 نهادهنام 

Variable 

انحراف 

 معیار
Standard 

deviation 

 کمینه

Min 

 بیشینه
Max 

 میانگین

Mean 

سهم از نیاز 

 داخلی)درصد(

Share of 

domestic 

demand 

(percent) 

 ذرت
Corn 

 تولید)تن(
Production(ton) 

684810.5 200000 2700000 1350435 35 

 واردات)تن(
Import(ton) 

1480870 900000 6000000 2526609 65 

کنجاله 

 سویا

Soybean 

meal 

 تولید)تن(
Production(ton) 

338327.2 44000 998000 480000 30 

 ات)تن(وارد
Import(ton) 

803403.2 111000 2800000 972565.2 70 

 جو

Barley 
 

 تولید)تن(
Production(ton) 

528814 15000000 3600000 2865217 70 

 واردات)تن(
Import(ton) 

513868.6 174000 1900000 758567.9 30 
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 بررسی( نتایج بررسی مانایی متغیرهای مورد 2جدول)

Table 2 Unit root test results of the variables 

ADF آزمونآماره   

ADF test statistic  
DF-GLS آزمونآماره    
DF-GLS test statistic 

 

 تفاضل مرتبه اول
First order 

difference 

 سطح داده ها

Data level 

 تفاضل مرتبه اول
First order 

difference 

سطح داده 

 ها
Data level 

 

-8.670*** -1.765 -8.103*** -1.724 
 لگاریتم قیمت جهانی ذرت

Logarithm of the corn price  

-9.131*** -3.459 -7.520*** -3.323 

لگاریتم قیمت جهانی کنجاله 

 سویا

Logarithm of the soybean 

price  

-9.825*** -2.345 -9.427*** -1.997 
 لگاریتم قیمت جهانی جو

Logarithm of the barley price 

-9.288*** -3.654 -7.664*** -2.548 

 لگاریتم قیمت داخلی ذرت
Logarithm of the domestic 

corn price  

-9.862*** -3.671 -9.572*** -3.352 

جاله لگاریتم قیمت داخلی کن

 سویا

Logarithm of the domestic 

price of soybean meal 

-10.008*** -2.686 -9.686*** -2.174 
 لگاریتم قیمت داخلی جو

Logarithm of the domestic 

price of barley 

-6.086*** -1.921 -9.383*** -1.302 

 لگاریتم نرخ ارز واقعی
Logarithm of the real 

exchange rate 

   one percent probability level   significant   ***indicate  بیانگر معنی داری در سطح احتمال یک درصد می باشد ***

                                                                                                                source:research finding : یافته های تحقیقمنبع  

های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و حداقل مربعات تعمیم یافته هنگام با توجه به اینکه آزمون

ای را گزارش دهد، در این شکست ساختاری در متغیرهای اقتصادی ممکن است نتایج گمراه کننده

 الزم به ذکر است که اندریوز استفاده گردید.-جهت جلوگیری از خطای نتایج، از آزمون زیوت بررسی
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های های داخلی رخ داده است که مربوط به تحریمیک جهشی در قیمت 2010تقریبا در اواخر سال 

کند. البته نتایج آزمون اقتصادی است که احتمال بروز شکست ساختاری در متغیرها را نمایان می

یج به صورت درون زا(. نتا اندریوز نمایانگر وجود چنین شکست ساختاری نیز بوده است )البته-زیوت

(، مقدار آماره آزمون 9جدول ) بنا به( گزارش شده است. 3اندریوز در جدول)-حاصل از آزمون زیوت

ها از لحاظ آماری معنی دار نبوده ولی مقدار این آماره برای تفاضل مرتبه اول تمامی برای سطح داده

ت از مانا بودن سری ها در تفاضل مرتبه متغیرها در سطح احتمال یک درصد معنی دار است که حکای

 ها دارد.اول آن

 اندریوز-( نتایج بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون زیوت2جدول)

Table 3 Results of Zivot- Andrews Unit root test  

 سطح داده ها 
Data level 

 تفاضل مرتبه اول
First order difference 

 لگاریتم قیمت جهانی ذرت
Logarithm of the price of corn 

-3.959 ***11.559- 

 لگاریتم قیمت جهانی کنجاله سویا
Logarithm of the price of soybean 

-4.710 ***10.545- 

 لگاریتم قیمت جهانی جو   
Logarithm of the price of barley 

-3.716 ***6.859- 

 لگاریتم قیمت داخلی ذرت
Logarithm of the domestic price 

of corn 

-4.467 ***9.183- 

 لگاریتم قیمت داخلی کنجاله سویا
Logarithm of the domestic price 

of soybean meal 

-5.263 ***15.256- 

 لگاریتم قیمت داخلی جو
Logarithm of the domestic price 

of barley 

-3.410 ***14.096 

اقعیلگاریتم نرخ ارز و  

Logarithm of the real exchange 

rate 

-3.88 ***6.959- 

  *** level         indicates a significant one percent probabilityری در سطح احتمال یک درصد می باشبیانگر معنی دا ***

                                                                                 Source: Research finding: یافته های تحقیقمنبع

رابطه تعادلی بلندمدت بین قیمت داخلی، قیمت جهانی و ، در گام بعدی آزمون مانایی نتایج بنابر  

 با استفاده از معیارهای آکائیک بهینه تعداد وقفهشد. بدین منظور بررسی  نهادهنرخ ارز این سه 
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(AIC(شوارتز ،)SBC و همچنین هنان )(کوئیکHQIC و بررسی )نوفه سفید بودن اجزای  ویژگی

آزمون همجمعی جوهانسون  سپسبرابر با دو به دست آمد. وقفه بهینه  تعداد صورت گرفت کهاخالل 

جدول، فرضیه عدم مبنی بر وجود  این ( گزارش شده است. براساس4در جدول )انجام و نتایج آن ها 

و نرخ ارز از لحاظ آماری در  نهادهداخلی و جهانی هرهای حداکثر یک بردار همجمعی بین قیمت

جمعی بین این متغیرها وجود دارد. همشود. به عبارت دیگر یک بردار درصد رد نمی 5 احتمال سطح

به عنوان مثال، بین قیمت داخلی ذرت، قیمت جهانی ذرت و نرخ ارز یک رابطه تعادلی بلندمدت 

و و کنجاله سویا یک رابطه تعادلی بلندمدت بین قیمت ج نهادهو به همین شکل برای  وجود دارد

با توجه به وجود یک بردار همجمعی بین متغیرهای  ها و نرخ ارز وجود دارد.داخلی و قیمت جهانی آن

مدل، الزم است رابطه تعادلی بلندمدت بین این متغیرها برآورد گردد. در انتخاب بردار بلندمدت بین 

وجه شود که بردار نرمال شده نسبت به متغیر درون زا، اول بایستی از متغیرهای مدل، الزم است ت

های اقتصادی بوده و همچنین ضرایب بردار از لحاظ آماری  نظرینظر عالمت ضرایب، متناسب با 

های جهانی و نرخ ارز معنی دار باشند. در این مطالعه مطابق مبانی نظری و مطالعات تجربی، قیمت

تابعی از قیمت جهانی آن و نرخ ارز به همراه  نهادهشد و قیمت داخلی هر سه  برونزا در نظر گرفته

( در نظر گرفته شد و رابطه تعادلی بلندمدت 2010متغیر مجازی تحریم های اقتصادی ) اواخر سال 

  ( آمده است.6( و )5برآورد گردید که نتایج حاصله در جداول ) نهادهو کوتاه مدت برای هر سه 

 ذرت، کنجاله سویا و جوهای نهادهبرای  یج آزمون همجمعی جوهانسون( نتا1جدول)

Table 4 Results of Johanson co-integration test for corn, soybean meal and 

barley products  

 نهاده
The product 

 فرضیه صفر
null hypothesis 

 

 آماره اثر
Trace statistic 

 52/5مقادیر بحرانی در 
Critical value at 0.05 

 

 ذرت

Corn 

 47.21 55.86 عدم وجود بردار همجمعی

 29.68 20.42* حداکثر یک بردار همجمعی

 15.41 6.88 حداکثر دو بردار همجمعی

 

 کنجاله سویا

Soybean meal 

 47.21 55.16 عدم وجود بردار همجمعی

 29.68 18.18* حداکثر یک بردار همجمعی

 15.41 5.23 حداکثر دو بردار همجمعی
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 ذرت، کنجاله سویا و جوهای نهاده( نتایج آزمون همجمعی جوهانسون برای 1جدول)ادامه 

Table 4 Results of Johanson co-integration test for corn, soybean meal and 

barley products  

 نهاده
The product 

 فرضیه صفر
null hypothesis 

 

 آماره اثر
Trace statistic 

 52/5قادیر بحرانی در م
Critical value at 0.05 

 

 جو

Barley 

 47.21 54.64 عدم وجود بردار همجمعی

 29.68 27.55* حداکثر یک بردار همجمعی

 15.41 19.13 حداکثر دو بردار همجمعی
     tor                 vec integration-number of co* Indicates the existence ofبیانگر وجود تعداد بردار همجمعی *

                                                                                    Source: Research finding: یافته های تحقیقمنبع

اثر مثبت و معنی داری بر  نهادهتوان دریافت که نرخ ارز و قیمت جهانی ( می5با توجه به جدول)

کنجاله سویا دارند یعنی به ازای افزایش یک درصدی در قیمت جهانی ذرت و  قیمت داخلی ذرت و

یابد. همچنین درصد قیمت داخلی ذرت در بلندمدت افزایش می 0.62و  0.50 نرخ ارز به ترتیب 

های داخلی ذرت و کنجاله سویا اثر ( بر قیمت1938شود تحریم های اقتصادی )سال مشاهده می

اند. عالمت تمامی های داخلی افزایش یافتهها، قیمتیعنی با اعمال تحریم مثبت و معنی داری دارد

باشد ولی فقط قیمت جهانی جو از لحاظ متغیرها در مورد نهاده ذرت وکنجاله سویا مطابق انتظار می

باشد. به عبارت دیگر در بلندمدت تغییرات قیمت جهانی ذرت بر قیمت داخلی آن دار میآماری معنی

شود نرخ ارز و متغیر مجازی تحریم اثرات معنی داری بر قیمت د. از طرف دیگر مشاهده میاثر دار

است که با توجه حجم کم واردات  0.56جو ندارند و مقدار ضریب قیمت جهانی جو نیز  نهادهداخلی 

 باشد.و قابل تامل میبوده بزرگی  به نسبترسد مقدار جو در مقایسه با ذرت، به نظر می
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 ذرت، کنجاله سویا و جوهای نهادهبرای  بلندمدتتعادلی ( نتایج برآورد رابطه 2جدول)

Table 5 Results of estimating long-run equilibrium relationship for corn, soybean meal 

and barley products 

 ذرت نهاده

Corn product 

 

 کنجاله سویا نهاده

Soybean meal product 

 جو نهاده

Barley product 

 متغیرها

Variables  

ضریب برآورد 

 شده
Estimated 

coefficient 

 متغیرها
Variables  

ضریب برآورد 

 شده
Estimated 

coefficient 

 متغیرها
Variables  

ضریب برآورد 

 شده
Estimated 

coefficient 

(LnPwc قیمت )

 جهانی ذرت

***0.50 (LnPws قیمت )

جهانی کنجاله 

 سویا

***0.64 (LnPwb قیمت )

 جهانی جو

***0.56 

(LnEXRR نرخ )

 ارز

***0.62 (LnEXRR نرخ )

 ارز

***0.68 (LnEXRR نرخ )

 ارز

0.24 

(d) متغیر مجازی

 تحریم اقتصادی

***0.19 
(d) متغیر مجازی

 تحریم اقتصادی

**0.13 
(d) متغیر مجازی

 تحریم اقتصادی

0.05 

(a) عرض از

 مبدا

-6.07 (a) عرض از

 مبدا

-7.53 (a) عرض از

 مبدا

-2.48 

               probability  *** Significant at 1%                                               درصد 1*** معنی داری در سطح احتمال 

                                                                                  Source: Research finding: یافته های تحقیقمنبع

 ذرت، کنجاله سویا و جوهای نهادهبرای  [ECM(1)]خطا -( نتایج برآورد مدل تصحیح6جدول)

Table (6) The results of estimating Error-Correction model [ECM (1)] for corn, soybean 

and barley products 

 متغیر

Variable 

 معادله ذرت

Corn equation 

 نجاله سویامعادله ک

Soybean meal equation 

 معادله جو

Barley equation 

 ضریب برآورد شده

Estimated 

coefficient 

 ضریب برآورد شده

Estimated coefficient 
 ضریب برآورد شده

Estimated coefficient 

 وقفه اول قیمت داخلی
First lag of domestic 

price 

***0.40 ***0.02 0.037 
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ذرت، کنجاله سویا و های نهادهبرای  [ECM(1)]خطا -تایج برآورد مدل تصحیح( ن6جدول)ادامه 

 جو

Table (6) The results of estimating Error-Correction model [ECM (1)] for corn, soybean 

and barley products 

 متغیر

Variable 

 معادله ذرت

Corn equation 

 معادله کنجاله سویا

Soybean meal equation 

 معادله جو

Barley equation 

 ضریب برآورد شده

Estimated 

coefficient 

 ضریب برآورد شده

Estimated coefficient 
 ضریب برآورد شده

Estimated coefficient 

 وقفه اول قیمت جهانی
First lag of world prices 

0.06 0.04 -0.012 

 وقفه اول نرخ ارز
First lag exchange rate 

***20.3- -0.24 -0.20 

 اقتصادی  تحریم
Economic sanction 

0.01 ***0.20- -0.105 

 خطا-جزء تصحیح
Error-correction term 

***0.14- ***0.21- ***0.099- 

 عرض از مبدا
Intercept 

-0.002 -0.0009 -0.0004 

              probability  *** Significant at 1%                                                    درصد 1*** معنی داری در سطح احتمال 

                                                                                              Source: Research  finding: یافته های تحقیقمنبع

در  داخلی ذرت، کنجاله سویا و جوهای تصحیح خطا برای قیمت  از برآورد مدلبدست آمده نتایج 

و نرخ ارز برون  نهاده( نشان داده شده است. الزم به ذکر است چون متغیرهای قیمت جهانی 6جدول)

ه طور ب  برآورد شده است. ECM(1)ای اند، لذا مدل به صورت تک معادلهشده زا در نظر گرفته

منفی و بین صفر و یک باشد.  ، (ECM)تصحیح خطاجزء ، انتظار بر این است که ضریب نظری

در این الگو مطابق با انتظارات بوده و از لحاظ آماری  نهادهعالمت ضریب تصحیح خطا برای هر سه 

در حقیقت سرعت  ECMاما نکته قابل توجه این است مقدار عددی ضریب  باشدنیز معنی دار می

باشد می 0.099-و برابر با ضریب تصحیح خطا برای جتعدیل قیمت های داخلی را نشان می دهد. 

ر دهای قیمت جهانی و نرخ ارز کوچکی است و نشان از تعدیل با سرعت کم شوک به نسبتکه عدد 
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ه ب ات ذرت و کنجاله سویا نیز سرعت تعدیل کم می باشد.نهادهبازار داخلی جو دارد البته در مورد 

ماه  18از  پسزار جو تعدیل شده و کوتاه مدت در باهای انحرافدرصد از  18عبارت دیگر، هر ماه 

گردد. با توجه به حجم کم واردات جو و در نتیجه اثرپذیری دوباره بازار به تعادل بلندمدت خود برمی

 یکه سیاستهای داخلی اثرگذار برا کردتوان عنوان کمتر قیمتهای داخلی از قیمتهای خارجی، می

 دارند.  تولید داخلی جو اثر بیشتری بر قیمتهای داخلی آن

 (SEECMنتایج برآورد مدل تصحیح خطای تک معادله ای)

 ورییادااز معیارهای آکائیک و شوارتز استفاده شده است. الزم به  این مدل برای تعیین تعداد وقفه

برآورد شده است و تعداد وقفه بهینه براساس حداقل مقادیر  ADL(8,8:2است که مدل به صورت )

و برای کنجاله سویا و جو صفر  1ذرت  نهاده ست که طول وقفه بهینه برایا شدهاین معیارها انتخاب 

با استفاده از  نهاده هر سه برای SEECMبا توجه به تعداد وقفه انتخاب شده، مدل  انتخاب شد.

برآورد شد که نتایج مربوطه )با در نظر گرفتن خودهمبستگی مرتبه اول(  Newey-Westرهیافت 

( برای هر سه تصحیح خطا )جزء ضریب ، (7جدول )این با توجه به  ( آمده است.7در جدول)

ضریب هستند. با انتظارات بوده و از لحاظ آماری در سطح احتمال یک درصد معنی دار  برابر نهاده

ند. ها دارو ضریب متغیر نرخ ارز معنی دار بوده و اثر مثبتی بر قیمت داخلی آن ها نهادهقیمت جهانی 

ذرت و کنجاله سویا در های نهادههای اقتصادی آمریکا نیز بر قیمت داخلی همچنین اعمال تحریم

بلند مدت تاثیرگذار بوده و باعث افزایش قیمت داخلی آن ها در بلندمدت شده است. اما در مورد 

اری نداشته است جو اعمال تحریم های اقتصادی بر قیمت داخلی جو در بلند مدت اثر معنی د نهاده

درصد( نیاز کشور به جو از طریق تولید داخلی تامین  70) و شاید به این دلیل باشد که بخش اعظم

همانطور که  وجود دارد لذا از این مسئله در امان بوده است. نهادهشود و واردات کمتری برای این می

تواند متفاوت می باشد ممکن میهای جهانی و نرخ ارز بر قیمت داخلی مالحظه می گردد اثرات قیمت

است هیچ انتقال قیمتی از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی صورت نگیرد یا انتقال به صورت کامل 

. به همین دلیل در این مطالعه فرضیه انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز بر قیمت داخلی آزمون رخ بدهد
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ضیه عدم انتقال قیمت جهانی به داخل کشور شود که فر( مالحظه می8گردید. با توجه به جدول )

دیگر  سویگردد. از ذرت، کنجاله سویا و جو در سطح احتمال یک درصد رد می نهادهبرای هر سه 

فرضیه انتقال کامل قیمت جهانی به قیمت داخلی نیز در سطح احتمال یک درصد از لحاظ آماری رد 

 ذرت، کنجاله سویا وهای نهادهقص قیمت جهانی شود. لذا می توان نتیجه گرفت که یک انتقال نامی

وجود دارد. در مورد نرخ ارز نیز وضعیت همین گونه است یعنی ها نهادهجو به قیمت های داخلی این 

به همراه فرضیه انتقال کامل نرخ از لحاظ  نهادهفرضیه عدم انتقال نرخ ارز به داخل کشور برای هر سه 

ها هادهننتیجه گرفت که یک انتقال ناقص نرخ ارز به قیمت داخلی این  توانگردد. لذا میآماری رد می

 وجود دارد.

 ذرت، کنجاله سویا و جوهای نهادهبرای  SEECM( نتایج برآورد مدل 7جدول)

Table (7): Results of estimation of SEECM model for corn, soybean meal and 

barley products 

 ضرایب
Coefficients 

 معادله ذرت

Corn equation 

 معادله کنجاله سویا

Soybean meal equation 

 معادله جو

Barley equation 

 ضریب برآورد شده

Estimated 

coefficient 

 ضریب برآورد شده

Estimated coefficient 

 ضریب برآورد شده

Estimated 

coefficient 

0 
***0.85- ***1.009- ***0.71- 

    
1 

***0.40- - - 

 -0.005 *0.13 -0.04 

 
***0.17 ***0.16- ***0.102- 

1 
***0.37- - - 

 
***0.16- ***0.22- ***0.25- 

 
***0.45 ***0.44 ***0.28 

 
***0.57 ***0.54 ***0.13 

D ***0.18 ***0.06 0.020 

      probability   *** Significant at 1%                             درصد 1*** معنی داری در سطح احتمال 

                                                                  Source: Research  finding: یافته های تحقیقمنبع
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های بلندمدت قیمت جهانی و نرخ ارز برای هر سه نهاده ذرت، کنجاله سویا و جو در نهایت کشش

شود که کشش قیمت ( گزارش شده است. مالحظه می9محاسبه شد که نتایج مربوط در قالب جدول )

انی و نرخ ارز برای نهاده ذرت و کنجاله سویا مشابه هم هستند ولی برای نهاده جو کمترین حد را جه

دارند، اما مسلم است که کشش نرخ ارز به مراتب بیشتر از قیمت جهانی است و این امر منعکس 

ا تکننده این واقعیت است که قیمت های داخلی بیشتر به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان می دهند 

قیمت های جهانی، لذا این امر به روشنی بیانگر جایگاه سیاست های ارزی دولت در نرخ تورم این 

 ها در داخل کشور می باشد. نهاده

های نهاده( نتایج آزمون فرضیه انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی 8جدول)
 ذرت، کنجاله سویا و جو

Table (8) Results of the hypothesis test of global prices and exchange rates 

transmission to domestic prices of corn, soybean meal and barley 

 متغیر

Variable 

(0 : 0H  ) 

عدم انتقال قیمت 

 جهانی
No global price 

tran. 

(0 : 1H  ) 

انتقال کامل قیمت 

 جهانی

Global price 

tran. 

(0 : 0H   ) 

 عدم انتقال نرخ ارز

No exchange 

rate tran. 

(0 : 1H  ) 

 انتقال کامل نرخ ارز

Exchange rate 

tran. 

 Corn 253.10 (0.00) 375.98 (0.00) 226.54 (0.00) 128.28 (0.00) ذرت

 کنجاله سویا

Soybean 

meal 

131.20 (0.00) 210.10 (0.00) 86.78 (0.00) 61.60 (0.00) 

 Barley 20.55 (0.00) 135.21 (0.00) 129.35 (0.00) 133.46 (0.00) جو

   parental The p-value is in the                     .                                                             باشدمقادیر داخل پارانتز، سطح احتمال می

         Source: Research finding                                                                                         : یافته های تحقیقمنبع
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ذرت، های نهادههای بلندمدت قیمت جهانی و نرخ ارز برای ( نتایج محاسبه کشش9جدول)

 کنجاله سویا و جو

Table (9) Results of calculated long-term elasticity of global prices and 

exchange rates for corn, soybean meal and barley 

 متغیر

Variable 

 کشش قیمت جهانی

Global Price elasticity 

 کشش نرخ ارز
Exchange rate elasticity 

  ذرت

Corn 
0.45 0.57 

 کنجاله سویا

Soybean meal 
0.44 0.54 

 جو

Barley 
0.28 0.13 

      finding Source: Research                                : یافته های تحقیقمنبع

اله ذرت، کنج نهادههای محاسبه شده برای قیمت جهانی و نرخ ارز برای هر سه با مقایسه نتایج کشش

های به دست آمده گردد یافتهمالحظه می  SEECMسویا و جو در دو روش همجمعی جوهانسون و 

پژوهشگران مطالعات نحست اینکه در رسد زیرا که تا حدودی منطقی به نظر می SEECMاز روش 

های جهانی به قیمت های نشان دادند که میزان عبور قیمت Javdan et al. (2017)داخلی مانند 

 Robles مانندارجی درصد است و مطالعات خ 35داخلی مواد غذایی در کشور ایران در حدود 

(2011) ، Bekkers et al. (2013) وBaquedano & Liefert (2014)  برای کشورهای در نیز

های جهانی کاالهای کشاورزی به داخل کشور حال توسعه نشان دادند که میزان عبور و کشش قیمت

قیمت کشش  SEECMدر مدل شود همچنین مالحظه میباشد. می 0.45تا  0.25در حدود دامنه 

است در حالی که در مدل هجمعی  0.28و  0.44، 0.45جهانی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 

که  اینهادهاست. دوم اینکه انتظار بر آن است  0.56و  0.64، 0.50جوهانسون به ترتیب برابر با 

کمتر از  حجم واردات کمتری دارد به طور نسبی در مقایسه با کاالهایی که واردات باالیی دارند،

های انتقال قیمت جهانی و نرخ رود که کششهای جهانی و نرخ ارز تاثیر بپذیرد. لذا انتظار میقیمت

 SEECMجو در مقایسه با ذرت و کنجاله سویا به مراتب کمتر باشد. این نتیجه در مدل  نهادهارز برای 

جو مالحظه  نهادهسون برای گردد. سوم اینکه در رابطه با تعادل بلندمدت حاصل از جوهانمحقق می
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های گردید که نرخ ارز اثر معنی داری بر قیمت داخلی جو در بلندمدت نداشته است در حالی که یافته

موید آن است که نرخ ارز در بلندمدت بر قیمت داخلی جو اثرگذار است. با توجه به  SEECMمدل 

رود که تغییرات نرخ ارز بر ار میهزارتن( به جو، انتظ 759درصدی نیاز داخلی ) 30حجم واردات 

ذرت و کنجاله سویا که  هاینهادههای داخلی تا حدودی اثرگذار باشد البته به مراتب کمتر از قیمت

با توجه به اینکه برخی از متغیرهای اقتصادی ممکن  گردد.تامین می SEECMاین امر در مدل 

ری مدل همجمعی جوهانسون مشکل کارگیهاست از سطوح متفاوت همجمعی باشند لذا امکان ب

استفاده شود. از طرف دیگر  SEECMدر چنین شرایطی از مدل  شودواهد بود. در نتیجه توصیه میخ

ود شاین مدل، معقول تر و منطقی تر از جوهانسون است لذا پیشنهاد می کاربردنتایج  شدمالحظه 

 گرفته شود. های مربوط به انتقال قیمت از این مدل بیشتر بهرهدر تحلیل

 نتیجه گیری و پیشنهادها 

نشان داد که مطابق انتظار رابطه بلندمدت معنی  SEECMاز برآورد الگوی  بدست آمدهنتایج      

ذرت، کنجاله سویا و جو های نهادهدار و مثبتی بین تغییرات قیمت جهانی و نرخ ارز با قیمت داخلی 

جو بوده است  نهادهنرخ ارز مربوط به قیمت داخلی وجود دارد. کمترین تاثیرگذاری قیمت جهانی و 

ها منطقی به نظر که با توجه به حجم کم واردات جو در مقایسه با ذرت و کنجاله سویا این یافته

است که بر اساس نتایج آزمون انتقاالت قیمت جهانی و نرخ ارز بر قیمت  یادآوریرسد. الزم به می

ا بوده است یعنی فرضیه انتقال کامل ی ناقصنتقاالت به صورت توان نتیجه گرفت که این اداخلی می

است. همچنین ضریب  ناقصعدم انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به بازار داخلی وجود نداشته بلکه 

نی جو است، یع نهادهانتظار بوده که بیشترین مقدار آن مربوط به  برابرتصحیح خطا به دست آمده 

 گردد.جو زودتر به تعادل اولیه خود برمی نهاده بوده و قیمت داخلی جو سرعت تعدیل باال نهادهدر 

شاید علت اصلی آن هم مربوط به حجم باالی تولید داخلی )در مقایسه با حجم واردات آن( نسبت به 

دیگر بوده که امکان تعدیل قیمت های داخلی برای جو را فراهم می کند ولی این امر در  نهادهدو 

کنجاله سویا به سبب حجم باالی واردات آن ها مقدر نمی باشد و بیشتر تحت تاثیر  ذرت وهای نهاده

 شوک های قیمت جهانی و نرخ ارز هستند.

ذرت، کنجاله سویا و جو، لزوم توجه به های نهادهبا توجه به تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت داخلی  

یابد. با عنایت به نقش وارداتی اهمیت میهای نهادههای تجاری نوسانات نرخ ارز در تدوین سیاست
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زی شود با اتخاذ سیاست های ارغالت در تولید مواد پروتئینی و تامین امنیت غذایی کشور توصیه می

 ،های اقتصادیله تحریمئاساسی مس حلو همچنین تعامل سازنده با دنیا و  موثرهای مناسب و اقدام

ذرت و اهمیت  نهادهبا توجه به استراتژیک بودن راهم آورد. زمینه تثبیت نرخ ارز )تا حد امکان( را ف

 سبد غذایی مردم و رفاه اقتصادیاثر تغییرات قیمت مرغ بر چرخه تولید گوشت مرغ و در نتیجه آن در 

طرح افزایش سطح زیرکشت، بهبود بهره وری، تولید و بیشتر اجرای درآمد،  مکو اجتماعی اقشار 

( ایجاب نمایدها نهادهذرت )در صورتی که مزیت نسبی تولید این  ادهنهسرمایه گذاری بیشتر روی 

 رسد بکارگیری، به نظر میاساسی و مهم را کاهش داد. در این راستا نهادهواردات این  میزانتوان می

)در صورتی که  استفاده بهینه از منابع آبی اصالح شده و پرمحصول و هایشتر از بذرهرچه بی

ها اجرای این گونه فعالیت. داشته باشدتواند کمک شایانی می مشکل زا نباشد( محدودیت منابع آبی

تواند گامی موثر در زمینه افزایش کمیت و کیفیت تولید ذرت و در نهایت کاهش نیاز به واردات می

قیمت جهانی و نرخ ارز  هایقیمت داخلی ذرت از نوسانهای در پی داشته باشد تا نوسان نهادهاین 

 ان باشد.در ام
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 Extended Abstract 

 Introduction: Globalization and the sharply growth of trade, increases the 

potential of commercial benefits of agriculture sector in different aspects. 

Furthermore, in the process of globalization, the effect of world prices on 

domestic prices can be important issues in the business policies analysis, because 

during this process, domestic prices are directly linked to world prices. The 

2006–2007 food crises was a phenomenon that exposed the importance of 

investigating food prices, food price volatility, and food security, and as a result 

has led to a closer monitoring of food price levels as well as their transmission 

between world and domestic prices. In this context, the present study examined 

the market integration and the transmission world prices to the domestic markets 

of the livestock’s major imported inputs in Iran which are including corn, 

soybean meal and barley in the country. 

  Materials and Methods: To address this challenge, the Single Equation Error 

Correction (SEECM) method was applied by monthly data which gathered from 

the Central Bank, the F.A.O. database and the State Livestock Affairs Logistics 

(S.L.A.L) Inc. in period of 2000-2017. However, the Engel- Granger co-

integration and error correction model (ECM) was also utilized to compare with 

the SEECK results.   

 Results and Discussion: The results of the ADF, DF-GLS and Zivot-Andrews 

tests indicate that all variables are integrated of order one [i.e. I(1)]. The existence 

of long-term equilibrium was identified by the Johansson method for domestic 
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prices of three inputs, including corn, soybean meal and barley. The results show 

that the error correction terms are negatively significant and the largest and 

smallest effect relate to barley price (-0.25) and corn price (-0.16), respectively. 

The long-term equilibrium estimated by the SEECM model indicates that for all 

three inputs, the related world price and the exchange rate have a positive and 

significant effect on the domestic prices of these inputs. The elasticity of world 

price transmission for corn were equal to 0.45, soybean meal 0.44 and barley 

0.28, and the elasticity of exchange rate transmission on the domestic price of 

corn, soybean meal and barley were 0.57, 0 and 0.13. With consider to the high 

volumes of corn and soybean meal imports compared to barley, the calculated 

elasticity of world prices transmission are in line with expectations, and they are 

expected that corn and soybean meal would affected highly from their world 

prices and exchange rates in the nation.  

Conclusions: The results indicate that there is evidence of a long-run relationship 

between world and domestic food prices in livestock imported inputs. However, 

they pointed out that the degree of price transmission between these markets was 

not same so that it depends on amount of domestic production, consumption level 

and imported volume. Due to the considerably impact of the world prices and 

exchange rates on the domestic prices of the inputs, it is vital to pay more 

attention to the world price and exchange rate fluctuations in the formulation of 

trade policies. Also, designing the market price stabilization policies of these 

inputs is recommended. 
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Keywords: Price Transmission, Imported Inputs, World Price, Exchange Rate, 
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