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 چكیده
است زیرا از یک سو صادرکننده  جهاني بازارهای با ایسویه دو هایطارتبا دارای ایران کشاورزی بخش

هایي لهبه واسطه حجم چنین مباد لذاها برای صنعت دام است، محصوالت عمده و از یک سو واردکننده نهاده
 آغازبعد از جهان در بسیاری از کشورهای گرفت. خواهدجهاني قرار  هایها و دگرگونيتحت تأثیر قیمت

شدت و نوع رابطه بین  ،2831بحران مالي جهاني از سال  آغازو در ادامه  2831قیمت نفت از سال  هاینوسان
 شتهگذبخش کشاورزی را بیشتر از  به ویژههای جهاني ر یافته است و بسیاری از قیمتیقیمت نفت و نرخ ارز تغی

ها ای وارداتي بودن اغلب نهادهرسد در ایران هم صنعت دام به واسطهکه به نظر مي تحت تأثیر قرار داده است
های همبستگي قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده ارزیابيبه  بررسيبنابراین در این . تحت تأثیر قرار گرفته است

واین با استفاده از رهیافت  بحران( پس از) 2831-38و  (بحران پیش از) 2831-38صنعت دام در دو بازه زماني 
های نهاده ،نشان داده بررسياز این  به دست آمده. نتایج پرداختیم ARMA-MGARCHکاپیوال بر اساس 

و  نفت با قیمتهمبستگي مثبت و باالیي  بحران پیش ازدوره نسبت به  بحران پس ازدوره ذرت، سویا و جو در 
به  50/5، به عنوان نمونه همبستگي بین قیمت نفت با ذرت از اندرخ ارز از خود نشان دادهنفي با نهمبستگي م

ه این به دلیل تغییر شدت و نوع همبستگي بین قیمت نفت با نرخ ارز از دوره ک افزایش یافته است 15/5میزان 
 آغازی وارداتي صنعت دام با هانهاده رسدبه نظر ميبنابراین بحران بوده است.  پس ازبحران به دوره  پیش از

 آغازجنگ عراق و آمریکا و در ادامه  آغاز پیامدهای یبه واسطه 2831قیمت نفت از سال  اندک هایشوک
 هایدگرگونيهای کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر نهادهقیمت و افزایش جهاني  2831از سال  بحران مالي جهاني

 جهاني قرار گرفته است.

 JEL: C59, F31, F42بندی طبقه

 ارز، نهاده.صنعت دام، قیمت نفت، کاپیوال، نرخکلیدی:  گانواژه
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 مقدمه

 یاقتصاد هاییتفعال یزتریناز مخاطره آم ی،کشاورز یهابخش یراز ز یکیبه عنوان  یدامدار

 یعموم یقرار گرفته که در زندگ یطیدر کشور ما در شرا ی. صنعت دامدارآیدیبه شمار م

گوشت قرمز در سال،  یلوگرمک 21. مصرف سرانه حدود کندیم یفاای را امدهاجتماع ما نقش ع

قرار داده  یرانیخانوار ا ییدر سبد غذا یوانیح ینپروتئ ینترپرمصرف یگاهدر جا امحصول ر ینا

 یر(. در ز2931 ینی،صنعت موجود در کشور بدل کرده است )حس ینترو صنعت دام را به بزرگ

 یتمحدو ینهای مورد نیاز وجود دارد که ات تولید برخی از نهادهبخش صنعت دام، محدودی

انسان  یغذا یبرا یکشاورز یداتتول یندر کشور و رقابت ب یآب هایمنبعکمبود  یلاغلب به دل

کند واحدهای تولیدی مسئله ایجاب می ین(. ا1003زاده و همکاران ، دام است )کمال یبا غذا

های به دلیل محدودیت یند را با واردات تأمین کنند. بنابراخو یهادر بخش کشاورزی، نهاده

های وارداتی کنجاله سویا، های مورد نیاز در تغذیه دام و طیور مانند نهادهمختلف برخی از نهاده

شوند. از آنجا دهد با واردات تأمین میذرت و جو که بخش اعظمی از تغذیه دام را تشکیل می

جهانی، واردات نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه اقتصادی ایفا  اقتصاد یکه در ساختار کنون

که در واردات کشور رخ دهد، در فرایند تولید، رشد و  یو دگرگون ییرکند و هر گونه تغمی

را تحت  یدتول یداکه بر واردات موثر باشند؛ شد ییهاعامل ینتوسعه تأثیر بسزایی دارد. بنابرا

 (.2932 ی،و شاهنوش یادآب)کمال دهندیقرار م یرتاث

های کشاورزی در دو دهه اخیر ، سیاست2(1003کشاورزی )فائو گزارش سازمان خواربار  بنابر

های کشاورزی در جهت افزایش سطح تولیدات غذایی و منبع به دنبال تقویت فعالیت

قیمت را کاهش دهد و  هایهای ناشی از نوسانتری از ارز خارجی بوده تا آسیبمتنوع

اند تا از بخش روستایی و تولیدات کشاورزی گذاران در ایران همواره در تالش بودهاستسی

قیمت نفت خام و قیمت دالر آمریکا به طور همزمان و درآمد  1002از سال حمایت کند؛ زیرا 

زیادی بوده و کشورهای مرتبط با این مسئله را تحت تاثیر قرار داده است و  هایدچار نوسان

نرخ ارز در قیمت محصوالت مختلف کشاورزی تأثیر داشته است )هری و  قیمت نفت و

 هانوسانهای جهانی به بازار داخلی و سرریز این قیمت هاینوسان. بنابراین (1003، 1همکاران

ت دام( از عهای صنکند که سهم باالیی از نیازهای داخلی )نهادهنمود بیشتری پیدا می هنگامی

درصد  00اخیر ، به طور میانگین حدود  یدههامین شود. در ایران طی طریق بازارهای جهانی ت

                                           
1 Food and Agriculture Organization (F.A.O) 
2 Harry et al. 
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از طریق واردات تامین شده است.  سویادرصد مصرف  30درصد مصرف جو و  12مصرف ذرت، 

 شوند،می مطرح دام خوراک اقالم قیمت هاینوسان مورد در که دالیلی از یکیبه همین دلیل 

 این قیمت هاییرتغی از تاثیرپذیری به منجر که واردات است به هانهاده این وابستگی بودن باال

  (.2931، زادهو قهرمان )جوادی است شده المللیبین بازار در هانهاده

توان گفت ؛ لذا میها به نفت، پتروشیمی و کشاورزی استترین بخشوابستهبا توجه به اینکه 

 گذار باشدتاثیرهای ورزی و نهادهتواند بر قیمت کاالهای کشاقیمت نفت می هاینوسانکه 

 2هنسون و همکاران هایبنابر نتایج بررسیبه عنوان مثال،  .(2339)هنسون و همکاران، 

(، هری و همکاران 1002) 2(، ابوت و همکاران1002)9(، تراستل 1002) 1(، شنپت2339)

ی بر تأثیر ( همگ1022) 2( و گوزگور و کابالماچی1022) 1تاشاوغلو و سوی(، نازی1003)

ذرت و سویا تاکید  مانندهای کشاورزی قیمت نفت بر نرخ ارز و قیمت نهاده هایپذیریتغییر

ای و ، اقالم علوفهتوجهی از مواد اولیه زیربخش صنعت دام دان شایانکردند. از آنجاکه بخش 

شود؛ لذا های دان طیور مورد نیاز صنعت دامداری از خارج از کشور تامین میمکمل

موثر بر تولیدات زیربخش  هایعاملتواند یکی از قیمت نفت و نرخ ارز نیز می هایپذیریغییرت

قیمت نفت به  هایتکانهو  هانوسان آغازبا  ،شودمشاهده میدر این میان . صنعت دام باشد

 بحران مالی جهانی آغاز ( و در ادامه2921) جنگ عراق و آمریکا در سال آغاز یواسطه

آن نرخ  درپیقیمت نفت و  هاینوسانفزایش قیمت مواد خوراکی در سطح جهانی، و ا (2922)

)دفتر مطالعات زیربنائی  های جهانی داشته استبر قیمت گذشتهارز تأثیر بیشتری نسبت به 

 (.2922لس شورای اسالمی، جم

رسد صنعت راهبردی دام بخش کشاورزی به طور مطالب گفته شده، به نظر می باتوجه به

های جهانی قرار گرفته است. میزان و بحران هانوسانتقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر مس

از جنگ عراق و  پسرسد اما به نظر می ،باشدمشخص نمی روشنیبه  هانوسانگذاری این تاثیر

بحران مالی جهانی که در نتیجه منجر به افزایش جهانی قیمت  آغازآمریکا و در ادامه آن 

دقیق ارتباط  درکبرای  بررسیای مت، بیشتر بوده است. بنابراین تفکیک سالهها شده اسنهاده

 پساز بحران جنگ عراق و آمریکا، بحران مالی جهانی و  پیشها به دو دوره و همبستگی قیمت

                                           
1 Hanson et al. 
2 Schnept  
3 Trostle 
4 Abbot et al. 
5 Nazlioglu and Soytas 
6 Gozgor and Kablamci 
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در خارج از کشور  بررسیموضوع مورد  زمینهدر  های چندیبررسی رسد.آن ضروری به نظر می

اشاره  هابررسیبرخی از این  نتایج خورد که در ادامه بهتر به چشم میوجود دارد و در داخل کم

 خواهد شد.

های نفت در (، به بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ ارز و قیمت2920شکیبایی و همکاران )

های ماهانه مربوط به هفت با استفاده از داده بررسیکشورهای عضو اوپک پرداختند. در این 

و آزمون هم انباشتگی رابطه بلندمدت بین قیمت  2331-1002 هایسالکشور عضو اوپک طی 

 هاینوسانهای نفت منبع عمده نشان داده که قیمت بررسینفت و نرخ ارز تایید شد. نتایج این 

 نرخ ارزاست و یک رابطه بلند مدت بین این دو متغیر وجود دارد.

های وارداتی کنجاله سویا و نهاده(، به بررسی انتقال قیمت 2930آبادی و شاهنوشی )کمال

های ماهانه دوره پودرماهی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی با استفاده از داده

کاهش یا افزایش  ،نشان داده بررسیو مدل تصحیح خطا پرداختند. نتایج این  2923-2920

قیمت داخلی آنها  پذیرییرر مثبتی روی تغییاثتهای جهانی کنجاله سویا و پودرماهی قیمت

تواند واحدهای تولیدی وابسته به افزایش آن می ویژههای جهانی به قیمت هاینوساندارد و 

 سازد.  رو به روهای وارداتی را با چالش نهاده

 محصوالت بازار بر نفتی هایتکانه سرایت سازی مدل(، به بررسی 2932پور و همکاران )شوال

پرداختند.  1022تا سال  1000برای بازه زمانی " گندم  و سویا جالهکن "بررسیزراعی: مورد

 بهترین همچنین، است. برقرار بلندمدت رابطه یک بررسی، مورد بازارهای بین، نتایج نشان داده

 نشان آن نتایج که است بوده CCC-MGARCHروش  سرریز ریسک سازی مدل برای روش

 وجود کشاورزی محصوالت و خام نفت بازارهای بین معنادار و مثبت ریسک، سرریز دهد می

 دارد.

ر یاثت ارزیابیعنوان سرریز قیمت نفت روی کاالهای دیگر به  بررسی خود با(، در 1000) 2بافس

با  1001تا  2320کاالی اولیه مهم قابل تجارت برای دوره  91های نفت روی قیمت قیمت

قیمت نفت بر  هایپذیریتغییر ،دهاست. نتایج نشان دا پرداختهروش ساده رگرسیون خطی 

داشته و کشش کاالهای افزایش یافته است. با ادامه  تاثیرهای قیمت کاالهای غذایی شاخص

 افزایش قیمت نفت قیمت کاالها همچنان در سطح باالیی خواهند ماند.

                                           
1 Baffes 
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(، به بررسی ارتباط بین قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت کاالهای 1003هری و همکاران )

تا  1000های ی سالهای ماهانهو داده VARبا مدل  بررسیپرداخته است. این  کشاورزی

برآورد شده است و نتایج نشان داده نرخ ارز نقش مهمی در صادرات و واردات کاال و  1002

با قیمت نفت ارتباط دارد اما با قیمت گندم . همچنین قیمت ذرت، پنبه و سویا خدمات دارد

 های قیمتی دارد.ز نیز نقش رابط بین این ارتباطارتباطی ندارد و نرخ ار

ارتباط بین قیمت نفت و قیمت غالت )ذرت، سویا،  بررسی خود(، در 1020) 2چن و همکاران

. نتایج ندسازی کردمدل 1002تا  2330های های هفتگی سالبرنج و گندم( جهان را با داده

 تاثیرشود و شدت این قیمت غالت می نشان داده هرگونه تغییر در قیمت نفت، باعث تغییر در

 بیشتر قابل مشاهده است. 1002تا  1001در دوره 

ها و خالص نرخ ارز روی نهاده اثر ارزیابیبه های خود در بررسی(، 1022) 1جانسون و همکاران

ی زمانی های ماهانه دو دورهو داده VARمحصوالت بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت 

در کشور آمریکا پرداخته است. نتایج نشان داده همبستگی  1022تا  1000و  1002تا  2330

منفی در  تاثیرمتغیرها در طول زمان افزایش یافته است و افزایش نرخ ارز  یهمهبین نرخ ارز و 

های وارداتی، های خوراکی دارد. همچنین با افزایش وابستگی به نهادهقیمت ذرت، گندم و دانه

 های وارداتی داشته است.منفی در قیمت نهاده تاثیرافزایش نرخ ارز 

های (، به تحلیل همبستگی بین قیمت انرژی، سوخت1022) 9اسریبونچیتا و بونیانوفانگ

  Vine Copulaروشاز  ارزیابیزیستی و بازارهای کشاورزی در کشور تایلند پرداختند. در این 

نفت خام، اتانول، ذرت، سویا و شکر ی قیمت های روزانهبرای داده ARMA-GARCHبر اساس 

 C-Vineبر اساس الگوی  بررسیاست. نتایج این  شدهاستفاده  1029تا  1001برای سالهای 

سویا، ذرت و شکر افزایش  ها در بازارنشان داده با افزایش قیمت در بازار نفت و اتانول قیمت

 یابد.می

های صنعت دام تحت تأثیر بازارهای دهرود قیمت نهااحتمال می ،مطالب گفته شده باتوجه به

ها بیشتر است. بحراناز  پس هاهای جهانی قرار بگیرد و این تأثیرالمللی نفت و بحرانبین

های وارداتی سازی وابستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهادهمدل بررسیهدف بنابراین 

ها در ین قیمت نفت و نهادهی وجود همبستگی بفرضیه بررسیباشد. در طی این صنعت دام می

                                           
1 Chen et al. 
2 Johnson et al. 
3 Sriboonchitta S and Boonyanuphong 
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بحران آزمون خواهد شد که در صورت وجود همبستگی شدت آن در  پس ازو  گذشتهدوره 

 بحران تحلیل خواهد شد. پس ازو  پیشهای دوره

 هامواد و روش

مدلسازی نوسان  باید در آغاز است که دست آوردن همبستگیه برای ب ارزیابیبا توجه به هدف 
ها قابل همبستگی به دلیل محدودیت هایضریبکه  صورت بگیرد و محاسبه همبستگی

برای این کار  هامفصلباشند بنابراین از گیری همبستگی چندمتغیر نمیاستفاده برای اندازه

ای های حاشیهبه دلیل اینکه برخی متغیرها دارای توزیع سوی دیگراز  استفاده خواهد شد.
پذیری که انعطاف 2MGARCHهای بر اساس مدل مفصل(کاپیوال )باشند، از روش نرمال نمی

بدون درنظرگرفتن فروض همبستگی خطی دارد،  رای یافتن توزیع توام و همبستگی،باالیی ب
الزم است به دلیل ماهیت ماهانه بودن  در آغازگیری همبستگی برای اندازه .شوندمیاستفاده 

 هایاثرگذاریادامه تشخیص وجود ها وضعیت مانایی، ریشه فصلی، غیرفصلی و در داده

در متغیرهای مورد نظر بررسی شوند و در صورت وجود  (ARCHناهمسانی واریانس یا )
دست آوردن اجزای اخالل معادالت متغیرها با ه ناهمسانی واریانس به دنبال ب هایاثرگذاری

آمده از این  دسته توان اجزای اخالل بمی نهایتدر خواهیم بود.  MGARCHاستفاده از روش 
 را برای بررسی ساختار همبستگی استفاده کرد. هامدل

های آزمون مانایی به منظور جلوگیری از رگرسیون:و ریشه واحد فصلی آزمون ماناییالف( 

باشد. اهمیت این آزمون بدین جهت است که تعادلی بین متغیرها می هایرابطهو یافتن  1کاذب

های مانا باید دارای به طور کلی داده زمانی دارد.یک سری ویژگینامانایی تأثیر جدی بر رفتار و 

 -آزمون ریشه واحد معروف به آزمون دیکیثابت باشند. دو  9میانگین، واریانس و خودکوواریانس

مورد برای بررسی وضعیت مانایی متغیرهای  1( و کوایت کاوسکیADF) 2فولر تعمیم یافته

 چهار از متشکل اقتصادی زمانی هایسری اغلب.(1002 ،2)زیویتشد استفاده خواهد  بررسی

 د.هستن 20تصادفی نامنظم جزء یک و 3ایچرخه هایحرکت ،2فصلی هایتغییر ،0روند مؤلفه

                                           
1 Multivariate GARCH 
2 Spurious regression 
3 Auto-Covariance 
4 Augmented Dickey-Fuller 
5 KPSS 
6 Ziovit 
7 Trend 
8 Seasonal Variation 
9 Cyclic Movement 
10 Stochastic irregular Component 
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های تجاری و تکراری اقتصادی در طول ای، در واقع مربوط به چرخههای چرخهحرکت

مربوط به نوسان تکراری  فصلی ییرهایهای طوالنی مختلف است، در حالی که مؤلفه تغسال

باشد. افزون بر این، رفتار یک سری زمانی اقتصادی ممکن است تحت سری در طول سال می

های مالی و مانند جنگ، بحران یرعادیناشی از رویدادهای غ ادفیهای نامنظم تصتکانه یرتأث

د که تصریح و ( نشان دادن2339)  یرونو ما یو(. بول 1000و مکالر ،  یم) ل یردقحطی قرار گ

 یرگذاریفصلی تصادفی به صورت قطعی و برعکس تصادفی پنداشتن تاث یرگذاریالگوسازی تاث

و از دست رفتن بخشی از اطالعات درونی سری  حفصلی قطعی، منجر به ایجاد خطای تصری

 یتهای سری زمانی فصلی، ماهاز مدلسازی داده یشکنند که پمی یشنهادپ ینشود و بنابرامی

وجود  ییشناسا ینفصلی با استفاده از آزمون های ریشه واحد فصلی شناسایی شود. بنابرا مؤلفه

نمونه   یهمبستگنمودار خود یظاهر بررسیبه دو صورت،  یزمان ینامانا در سر یتصادف یندفرآ

(SACFو انجام آزمون ر )گیردیانجام م یواحد فصل یشه . 

نی معین بدون درنظر گرفتن بود یا نبود ریشه هدف آزمون فرض وجود ریشه واحد در یک فراوا

های ها است. به طور کلی معادله رگرسیونی آزمون فرضیه وجود ریشهواحد در دیگر فراوانی

 باشد.( می2واحد فصلی و غیر فصلی به صورت رابطه )

(2)   
  

 
11

1

12

1 1

12

1,,

12 )1()1(
s i

p

j

tjtjtiitsst XLyLtDXL  

عرض از مبدأ، (، 2در رابطه )
tsD ,

ی تعمیم درجه pروند،  tمتغیرهای موهومی ماهانه،   

و  رابطه( برای تأمین ویژگی فرآیند نوفه سفید اجزای اخالل 2) رابطه
tiy ,

های خطی از تبدیل

 رابطهفصلی، های واحد فصلی و غیربه منظور آزمون وجود ریشهکه  اندtXهای مقادیر وقفه

های داری مشخصهشود. معنیبرآورد می (OLS)( با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی 2)

i های توسط آمارهt  وF (2339مایرون،  و )بولیو شوندارزیابی می. 

ساری از بررسی وضعیت مانایی و ریشه فصلی به منظور مدلپس  نوسان: سازیمدلب( 

ویژگی واریانس همسانی اجزای اخالل بود. زیرا بود یا نبود بررسی باید به دنبال  در آغازان نوس
سازی کرد که بررسی این ویژگی با را مدل هانوسانتوان در صورت وجود این ویژگی می

سازی نوسان در برخی متغیرهای سری زمانی از مدلگیرد. صورت می ARCHاستفاده از آزمون 
های مختلفی رابرت انگل بیشتر مورد توجه واقع شد و در نتیجه مدل ARCHمدل زمان معرفی 

واریانس ناهمسانی شرطی چندمتغیره  که مدل شدپیشنهاد توسعه و  ARCHبر اساس مدل 
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 شکلترین کاربرد این مدل است که یکی از مهم (MGARCHیا )تعمیم یافته  اتورگرسیو
 ( است.9) ( و1های )به صورت رابطه MGARCHهای عمومی مدل

(1) 

(9) 
ttt

tt

H

Cxy





2
1

1




 

 از پارامترها،  km، یک ماتریس Cاز متغیرهای وابسته،  1mیک بردار   tyکه در آن

tx 1یک بردار ازk های متغیر وابسته باشد، تواند شامل وقفهقل که میمتغیرهای مست

2
1

tH ماتریس کوواریانس شرطی متغیر در زمان  2عامل چولسکیtH و  استt  یک بردار

1m است. در حالت هپذیریتغییر از میانگین صفر، واریانس واحد، مستقل و توزیع یکسان در

  .های تک متغیره است GARCHمدل عمومی از tHعمومی ماتریس

میانگین و واریانس شرطی متغیر متغیرها در طول زمان توجه شود  ویژگیبرای اینکه به 

 1شود. به عنوان مثال پاتونبرای این منظور استفاده  GARCH-ARMAهای باید از مدل

ای های حاشیهبرای برآورد توزیع ARMA(p,q)-GARCH(1,1)( از مدل 1002و  1002)

مارک، دالر و ین ژاپن استفاده کرد. زیرا میانگین و واریانس شرطی این متغیرها در طی زمان 

 همسانبه طور  ها برای بررسی وابستگی استفاده کرده است.کند و در ادامه از مفصلتغییر می

ARMA(p,q)-های ( از مدل1022(، وانگ )1002) 2راکینگر (،1002) 9گوربرگ

GARCH(1,1) کلی  شکل دست آوردن ساختار وابستگی در بازار سهام استفاده کردند.ه برای ب

 ( است:2( تا )2به صورت رابطه ) ARMA-GARCHمدل 

(2) 

tt

ttt

y

yy
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(1) ),(~,  SkTzhz tttt  

(2) 
1

2

1   tttt hh  
یک عبارت  1tyکه قابل مشاهده است به طوری ARMA(p,0(( فرآیند 2در رابطه )

( اجزای اخالل را به صورت 1اجزای اخالل است. رابطه ) tاست و  tyرسیون از خودرگ

شود این پسماند دارای کند و فرض میتعریف میtzپسماند  و thحاصل بین واریانس شرطی 

                                           
1 Cholesky Factor 
2 Patton 
3 Goorberg 
4 Rockinger 
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را  GARCH(1,1)( فرآیند 2است. رابطه ) و پارامتر اریب  با درجه آزادی  2دارچوله tتوزیع 

,0دهد که  نشان می  t  0و الزم برای مثبت شدن واریانس شرطی یا  هایطشر

0th 2باشند. عبارت می

1t ی فرآیند دهندهنشانARCH  است که  ها تکانهبه پایداری

مدت به سهم بلند است و  GARCHند ی فرآیدهندهنشان 1thمدت اشاره دارد و در کوتاه

 GARCHو  ARCHمدت از مجموع عبارت ها در بلندتکانهها اشاره دارد بنابراین پایداری تکانه

یعنی    1)پوآراتانارونکون و اسریبونچیتاشود که باید کمتر از یک باشند مشخص می ،

1022) . 

MGARCH برداری نیممدل ( 2 :توان به از آن جمله میهای مختلفی است که ای مدلدار 

(vech) 9 ،1)  بردار باال قطری  نیممدل)vech -Diagonal(2 ،9)  مدلBEKK ،2)BEKK   

 DCC( 0(( مدل همبستگی شرطی پویا 2 ،2 )CCC(( مدل همبستگی شرطی ثابت 1، 1قطری

و  CCCهای که در این میان مدل اره کرداش 2(VCCمدل همبستگی شرطی متغیر ) (0و 

DCC  دارند. یاقتصاد هایارزیابیبه دلیل انعطاف باال کاربرد بیشتری در 

گیری وابستگی بین متغیرها معیارهای مختلفی برای اندازه :و توابع مفصل وابستگیج( 

اشاره   3الضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و کند توان به از آن جمله میکاربرد دارند که 

همبستگی برای توضیح  هایضریبدر گذشته از هستند.  هایینارساییدارای  اما هریک کرد

به دلیل  20مفصل )کاپیوالها( هایابعوابستگی استفاده شده اما تحقیقات اخیر نشان داده ت

و سازی پذیری باالیی در مدلها دارای انعطاف( مفصل2کاربرد بیشتری دارند:  هابرتریبرخی 

ها در ( مفصل1باشند. ای با استفاده از تابع توزیع چندمتغیره پارامتریک میبرآورد توزیع حاشیه

شدت  زمینهها اطالعاتی را نه تنها در ( مفصل9 اند.( ثابتشکلهمطول انتقال یکنواخت )

 (.1022شناس، سازد )شمس و زارعوابستگی بلکه درمورد ساختار وابستگی نیز فراهم می

                                           
1 Skewed T Student  
2 Puarattanaarunkorn Sriboonchitta 
3 Vech – MGARCH model 
4 Diagonal Vech- MGARCH 
5 Diagonal BEKK-GARCH 
6 Constant Conditional Correlations models (CCC) 
7 Dynamic Conditional Correlation model 
8 Varying Conditional Correlation model 
9 Pearson, Spearman and Kendal Correlation Coefficients 
10 Copula 
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توان ساختار توام )جفت شدن( توزیع دو متغیر تصادفی ( می2313) 2توجه به قضیه اسکاالربا 

),( yx  پیوسته که به صورت),( yxFxy
ای آنها یعنی های حاشیهبه همراه توزیع باشدمی  

)(xFx  و)(yFy
دست آورد. به طور کلی مفصل )کاپیوال( ه ل )کاپیوال( باز طریق تابع مفص 

xFU)(ای حاشیه هایتابع توزیع انباشته به همراه توزیع x و)(yFV y  به صورت زیر

 است: 
(0) ],Pr[),( vVuUvuc  

د. ساختار دنباله معیاری باشها میها توجه به ساختار دنبالهتوجه مفصل شایانترین ویژگی مهم

است  از احتمال است که به معنی قرار گرفتن دنباله دو متغیر در باال یا پایین توزیع توام

توان به صورت دهد( و مینشان می)چگونگی حرکت دو متغیر را با هم به باال و پایین 

 زیر تعریف کرد:  هایرابطه

(2) 

 

(3) 
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شوند. تقسیم می 9و ارشمیدسی 1ی توابع مفصل ضمنیکاپیوال به دو دسته خانواده هایابعت

گیرند که های متقارن را اندازه میو وابستگی دنباله شکل مشخصی داشتهتوابع مفصل ضمنی 

 ارشمیدسی فرم هامفصل هایابعباشند. اما تاستیودنت می tو توزیع  2شامل توزیع نرمال

کالیتون، گامبل، »مفصل  هایتابعشوند و شامل تولید می 1مولد هایتابعمشخصی ندارند و با 

ای دیگر از خانواده مجموعه (.1021باشد )وو و همکاران، ها میو ترکیبی از این 2«فرانک، جو

های زیادی را در چندمتغیره محدودیت هایالت چندمتغیره وجود دارد. توزیعبرای ح هامفصل

تاکی  هایمفصلساختار همبستگی بین متغیرهای تصادفی دارند. بنابراین در این حالت از 

 با ترکیب چندمتغیره هایتوزیعای برای ساخت حاشیه هایتوزیعشرایط خاصی از  باشکل 

 شکل(. 1022شود )پوآراتانارونکون و اسریبونچیتا، ها استفاده می)جفت شدن( دوتایی مفصل

  باشد.می (20)به صورت رابطه  آنان عمومی تابعی

                                           
1 Sklar’s Theorem 
2 Elliptical 
3 Archimedean 
4 Gaussian  
5 Generator function 
6 Clayton, Gumble, Frank and Joe  
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 نمایانگر تابع توزیع مفصل چندمتغیره است. Cنمایانگر متغیر شرطی و  که در آن 
راست  حداکثر روشای با استفاده از های حاشیهپارامترهای یک مدل و پارامترهای توزیع 

 (.1021، 2)دیبمن و همکاران .شودمی برآوردنمایی 

 های مقایسه دو مفصل تاکی شکل :آزموند( 

غیرمتداخل مناسب است. این برای مقایسه دو مدل (: 9191) 2( آزمون مجانبی وونگ1

معیار اطالعاتی کول  "نمایی، مربوط به آزمون کالرک، مبتنی بر نسبت درست آزمون همسان

کند. اگر گیری میباشد، که فاصله بین دو مدل آماری را اندازهمی " 9لیبلر–بک 
1c  و

2c  دو

های دو متغیره رقیب با پارامترهای برآوردی تابع چگالی متناظر با مفصل
1B  و

1B  باشند. برای

ها را های نقطه به نقطه آننماییوونگ مجموع استاندارد تفاوت لگاریتم درستانجام آزمون 

 هایهکنند. تفاوت لگاریتم درست نمایی برای مشاهدمحاسبه می
jiu ,

 ،2,1j ،

Ni ,.....,1 :به صورت زیر است 

(22)      22,1,212,1,1
ˆ,logˆ,log BuucBuucm iiiii  

به صورت زیر  های نقطه به نقطه یا ندارد شده تفاوت لگاریتم درست نماییمجموع استا

 باشد:می

(21) 
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به صورت مجانبی دارای توزیع نرمال استاندارد است. اگر  وونگ نشان داد که 









 

2
11 

  در سطح خطای  1به  2باشد، مدل مفصلی شود. به ترجیح داده می

اگر  همسانطور 







 

2
11 

  شود. اگر ترجیح داده می 2به  1باشد، مدل

                                           
1 Dibman et al. 
2 Voung 
3 Kullback - Libler 
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 ها ممکن نیست و فرض صفر که بیان باشد، هیچ تصمیمی بین مدل

 شود.مدل از نظر آماری معادل هستند، رد نمی کند هردومی

این آزمون نیز برای مقایسه دو مدل غیرمتداخل مناسب  (:2002) 9( آزمون مجانبی کالرک2

ها است. در صورت آماری بین مدل تمایز نبود زمینهاست. فرض صفر در آزمون کالرک، 

صفر توزیع  در پیرامون درست نمایی به صورت یکنواخت هایارزی آماری دو مدل، نسبتهم

 اند. آماره آزمون در این حالت به صورت زیر خواهد بود:شده

(29) 
 




N

i

B
1

,01 

تابع شاخص پیشنهاد شده توسط کالرک است و به صورت مجانبی دارای توزیع دو  2که در آن 

ی متفاوت از ارزش انتظاری داراست. به طور معنی 5.0pو  Nای با پارامترهای جمله

2

N
N p  برچمن و  شودنباشد، مدل اول به صورت آماری معادل مدل دوم تفسیر می(

 .(1021اسکپسیمر، 
های صنعت همبستگی بین قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده هایبرای ارزیابی بررسیدر این 

های ماهانه از داده 2922-39و  2902-29های لی ساهای ماهانهزمانی داده دورهدام بری دو 

و لگاریتمی قیمت نفت اوپک بر حسب ریال در هر بشکه، نرخ ارز رسمی واقعی بر حسب ریال، 

قیمت ذرت بر حسب ریال در هر کیلوگرم، قیمت سویا برحسب ریال در هر کیلوگرم و قیمت 

ز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ها اجو برحسب ریال در هر کیلوگرم استفاده شده است. داده

 آوری شده است.گردشرکت پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی   ایران،

 نتایج و بحث:

 پیش و بعد ازدوره دو متغیرها در  مانایی نتایج :ساالنه و فصلی نتایج آزمون ریشه واحد

 وجود بر مبنی صفر فرضیه که دهدمی نشان درصد 1 سطح با آزمون دیکی فولر در بحران

 درصد(  1)  هاداده سطح در متغیرها همه و شودنمی رد متغیرها از کدام هیچ برای واحد ریشه

 که داد نشان نتایج که دادیم انجام گیریتفاضل یکبار با را آزمون این بنابراین هستند، نامانا

ه نتایج آزمون شدند. در ادام رد گیری تفاضل یکبار از پس متغیرها یهمه نامانایی فرضیه

KPSS  متغیرها فرضیه صفر را که  یدهد همهاست که نتایج در سطح نشان میگزارش شده

                                           
1 Clarke 
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گیری تمامی متغیرها کنند. بنابراین با یکبار تفاضلریشه واحد است، رد می نبودی دهندهنشان

 .مانا شدند
 یهمهدهد مینشان های محاسبه شده مقایسه آماره(، 1)( و 2با توجه به نتایج جدول )

متغیرها نشان  یهمهی داری آمارهمتغیرها دارای ریشه غیرفصلی هستند. همچنین معنی

ی فصلی در هیچ دهد فرضیه صفر وجود ریشه فصلی رد شده و هیچ از متغیرها دارای ریشهمی

صفر  تناوبی نیستند. زیرا مقدار آماره محاسباتی بیشتر از مقدار بحرانی بوده و بنابراین فرضیه

متغیرها رد  یهمهبرای بحران  پیش و بعد ازوجود ریشه غیر فصلی است در دوره  گویاکه 

 . شودمی
 بحران پیش ازاز آزمون ریشه واحد فصلی برای متغیرها در دوره  به دست آمده( نتایج 9جدول )

متغیرهای 

 لگاریتمی

ریشه 

 غیرفصلی

فصلی  ریشه

 ماهه1

فصلی  ریشه

 ماهه2

فصلی  ریشه

 ماهه2/1

فصلی  ریشه

 ماهه21

فصلی  ریشه

 ماهه9

فصلی  ریشه

 ماهه2

قیمت 

 *(2ذرت)

01/2- 

(0/0) 

3/9- 
***(00/0) 

21/22 
***(00/0) 

20/3 
***(00/0) 

09/3 
***(00/0) 

02/21 
***(00/0) 

1/2 
**(02/0) 

قیمت 

 (2سویا)

90/1- 

(9/0) 

10/9- 
**(01/0) 

22/2 
***(00/0) 

20/1 
*(02/0) 

21/2 
***(00/0) 

22/0 
**(02/0) 

90/0 
***(00/0) 

قیمت 

 (1جو)

21/1- 

(21/0) 

22/1- 
*(2/0) 

22/22 
***(00/0) 

21/20 
***(00/0) 

21/0 
***(00/0) 

12/21 
***(00/0) 

02/2 
**(01/0) 

 (0نرخ ارز )
29/2- 

(29/0) 

02/1- 
**(02/0) 

22/2 
***(00/0) 

20/2 
***(00/0) 

2/2 
***(00/0) 

31/2 
***(00/0) 

00/2 
***(00/0) 

قیمت 

 (2نفت)

1/2- 

(20/0) 

0/1- 
*(02/0) 

00/22 
***(00/0) 

29/21 
***(00/0) 

22/3 
***(00/0) 

92/29 
***(00/0) 

09/29 
***(00/0) 

داری در درصد و * معنی 1داری در سطح درصد، ** معنی 2داری در سطح *** سطح معنی) های تحقیق: یافتهمنبع

 (نمایانگر وقفه بهینه است.مقابل متغیرها پارانتز  دروناد اعدو  دهددرصد را نشان می 20سطح 
 

 بحران پس ازاز آزمون ریشه واحد فصلی برای متغیرها در دوره  به دست آمدهنتایج  (2جدول )
متغیرهای 

 لگاریتمی

ی ریشه

 غیرفصلی

فصلی  ریشه

 ماهه1

فصلی  ریشه

 ماهه2

فصلی  ریشه

 ماهه2/1

فصلی  ریشه

 ماهه21

 فصلی ریشه

 ماهه9

فصلی  ریشه

 ماهه2

قیمت 
 *(5ذرت)

 

1/1- 
(81/5) 

1/1- 
*(2/5) 

22/3 
**(52/5) 

33/21 
***(55/5) 

33/3 
***(55/5) 

21/28 
***(55/5) 

12/2 
**(52/5) 

 -23/2 (5قیمت سویا)
(3/5) 

13/8- 
**(52/5) 

51/21 
***(55/5) 

51/21 
**(52/5) 

23/3 
**(52/5) 

10/3 
**(52/5) 

3/21 
***(55/5) 
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 ( نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد فصلی برای متغیرها در دوره پس از بحران2جدول )امه اد
 -88/1 (5قیمت جو)

(80/5) 
11/8- 

**(51/5) 
83/22 

***(55/5) 
21/3 

***(55/5) 
1/3 

***(55/5) 
1/3 

***(55/5) 
2/1 

**(51/5) 
 -23/2 (2نرخ ارز )

(33/5) 
58/8- 

**(58/5) 
8/25 
***(55/5) 

1/3 
***(55/5) 

3/3 
***(55/5) 

23/3 
***(55/5) 

03/3 
***(55/5) 

 -50/1 (1قیمت نفت)
(33/5) 

0/1- 
*(2/5) 

80/25 
***(55/5) 

12/1 
*(2/5) 

28/2 
**(52/5) 

38/3 
***(55/5) 

2/3 
***(55/5) 

داری در نیدرصد و * مع 1داری در سطح درصد، ** معنی 2داری در سطح *** سطح معنی) های تحقیق: یافتهمنبع

 پارانتز مقابل متغیرها نمایانگر وقفه بهینه است.( دروندهد و اعداد درصد را نشان می 20سطح 

مورد جهت سنجش وجود رفتار واریانس ناهمسانی شرطی خطی متغیرهای  در آغاز برای 

استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد رفتار واریانس ناهمسانی  ARCHاز آزمون  بررسی

برای  و   هایضریببا توجه به وجود دارد. های قیمت در هر دو دوره رطی در سریش

دار و مثبت بوده مجموع این دو نزدیک به یک بحران معنی پیش و پس ازدر دوره ها نهاده

ی پایداری در دهندهنشانباشد )همگرایی واریانس شرطی به واریانس بلندمدت( که این می

 به دست آمده، پسماند هاضریباز برآورد  پس. کندمی باشد و شرط الزم را تأمینبلند مدت می

از برآورد هر  به دست آمدهدست آمد. پسماندهای ه ها ببرای هر یک از نهاده هالهاز این معاد

گذشته هر متغیر با  هایاثرگذاریباشد زیرا متغیرها می دیگرخالص  هایاثرگذاریمعادله 

 هایاثرگذاریفقط شامل  به دست آمدهگرفته شده است. بنابراین پسماندهای  ARMAفرآیند 

 توان برای بررسی همبستگی استفاده کرد.از این رو از این پسماندها می ،باشدمتغیرها می دیگر

با نرخ ارز و قیمت  هااجزای اخالل، همبستگی بین قیمت هریک از نهاده دست آوردنه باز  پس

استفاده شده است که با استفاده  D-Vineو  R-vine ،C-vineمتداول الگوهای  شکل 9نفت از 

های مجانبی وونگ و کالرک الگویی به عنوان الگوی برتر برای تفسیر و تحلیل بیشتر از آزمون

 اتخاب گردید.  R-vineانتخاب شد که در بین سه الگوی مورد بررسی الگوی 

به عنوان نمونه وضعیت همبستگی  که بحران ارائه شده است پیش از( برای دوره 9ل )جدو

نوع مفصل انتخاب شده  .قیمت نفت با قیمت ذرت و نرخ ارز در درخت اول گزارش شده است

است. با بررسی مقدار پارامتر مفصل قیمت ذرت و نفت مقدار تاو برای هرسه حالت گوسی 

بین این دو متغیر وجود دارد، بنابراین هرگونه  مثبتیک همبستگی توان دریافت یکندال آن می

در قیمت نفت مرتبط خواهد بود. قیمت  هاپذیریبه تغییر میانگینتغییر در قیمت ذرت به طور 

زیرا در بین این دو نیز همبستگی  ،با قیمت ذرت با نفت دارد همسانینفت با نرخ ارز وضعیتی 

گونه افزایش در قیمت نفت قیمت نرخ ارز را افزایش خواهد ضعیف و مثبتی وجود دارد و هر
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داد. با توجه به درخت دوم قیمت نفت در ارتباط بین قیمت ذرت و نرخ ارز مؤثر بوده است به 

طوری که هرگونه افزایش در قیمت نفت منجر به افزایش قیمت ذرت و نرخ ارز شده است زیرا 

یک ساختار همبستگی ضعیف  و مثبتی را نشان  مقدار پارامتر و تاوکندال این درخت وجود

 دهد. می
 بحران پیش ازدر دوره  R-Vineالگوی نتایج  (3) جدول

 نام خانواده *هایال درخت متغیر
پارامتر 

 اول

پارامتر 

 دوم

وابستگی 

 دمی باال

وابستگی 

 دمی پایین
 تاوکندال

 ذرت
 اول

 01/0 - - - 00/0 گوسی 2,9

 09/0 - - - 02/0 گوسی 2,1

 01/0 - - - 01/0 گوسی 2|9,1 دوم

 سویا
 اول

 00/0 - 2/0 - 02/2 گامبل بقاء 2,1

 02/0 - - - 09/0 کالیتون بقاء 1,2

 -02/0 - - - -03/0 گوسی 1|2,2 دوم

 جو
 اول

 22/0 - - - 11/2 فرانک 1,2

 01/0 - - - 12/0 فرانک 2,1

 -03/0 - - - -22/0 فرانک 2|1,1 دوم

 .2، پودرماهی=0، گندم=2پنبه=، تخم1، جو=2، سویا=9، ذرت=1، نرخ ارز=2اره متغیرها : نفت=* شم

 های تحقیقیافته منبع:

. قیمت باشدمیی دوم صنعت دام برای دوره R-Vineاز الگوی  به دست آمدهنتایج ( 2جدول )

از خود  پیشوره بحران همبستگی بسیار بیشتر و مثبتی نسبت به د پس ازذرت و نفت در دوره 

افزایش یافته است. در این میان مشاهده  11/0به  01/0نشان داده است و مقدار تاوکندال از 

تر شده است و تر و منفیقوی گذشتهشود همبستگی بین نرخ ارز و قیمت ذرت نسبت به می

یمت نهاده نرخ ارز ق هاینوسانو با افزایش  افزایش یافته است -29/0به  01/0عدد تاوکندال از 

اسریبونچیتا و  بررسیکه در  گیردنرخ ارز تاثیر می هاینوساناز  گذشتهذرت بیشتر از 

 20/0و همبستگی بین قیمت نفت و ذرت   -21/0بونیانوفانگ همبستگی بین نرخ ارز با نفت 

ها نیز به نهاده دیگراین وضعیت در  د.دار این بررسیبا رفتار نتایج  همسانبوده که رفتاری 

خوبی قابل مشاهده است زیرا تاوکندال سویا جو همانند ذرت بیشتر از گذشته همبستگی 

های ضروری توان گفت نهادهبه طورکلی می باالیی با قیمت نفت و نرخ ارز نشان داده است.

گیرند که این جهانی قرار می هاینوسانتحت تاثیر  گذشتهسویا و ذرت و حتی جو بیشتر از 

ها به های نهادهزیرا با افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ،باشدصنعت دام نمی خوبی برای نشانه
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های تولید و افزایش هزینه مانند پیامدهاییی همبستگی باال قیمت نفت و نرخ ارز شاهد واسطه

 .قیمت گوشت قرمز خواهیم بود
 .بحران  پس از در دوره  R-Vineالگوی نتایج  (4) جدول

 م خانوادهنا *هایال درخت متغیر
پارامتر 

 اول

پارامتر 

 دوم

وابستگی 

 دمی باال

وابستگی 

 دمی پایین
 تاوکندال

 ذرت
 اول

 12/0 12/0 - - 11/0 کالیتون 9,2

 -29/0 - - - -1/2 فرانک 1,9

 -2/0 - - - -32/0 فرانک 9|2,1 دوم

 سویا
 اول

 29/0 - - - 23/2 فرانک 2,2

 -29/0 - - - -22/2 فرانک 1,2

 -09/0 - - - -02/0 30کالیتون  2|2,1 دوم

 جو
 اول

 22/0 22/0 - - 92/0 کالیتون 1,2

 -29/0 - - - -22/2 فرانک 2,1

 2/0 1/0 - - 22/2 جو بقاء 2|1,1 دوم

 .3، پودرماهي=3، گندم=2پنبه=، تخم0، جو=1، سویا=8، ذرت=1، نرخ ارز=2* شماره متغیرها : نفت=

 های تحقیق: یافتهمنبع

 گیری و پیشنهادهاتیجهن

که  آیندیصنعت دام کشور به شمار م یراهبرد یهاو جو از نهاده یادر حال حاضر ذرت، سو

از  یکی. دهندیرا به خود اختصاص م یاز واردات بخش کشاورز ییباال یاربس یزانساالنه م

محصوالت و  یگرانواع گوشت، د یدتول یها برانهاده ینکشور به ا یباال یازموضوع ن ینا یلدال

ها نهاده یمتواردات، ق یادسهم ز یلاست. به دل ییغذا یتامن یهابروز چالش از یریجلوگ

 ینب یهارابطه یبررس ینکه در ا گیرندیقرار م یبازار جهان یهاها و تکانهنوسان یرتحت تاث

طور که شده است. همان یلو  تحل یهصنعت دام تجز یهانهاده یمتنفت، نرخ ارز با ق یمتق

از بحران  یشنفت و نرخ ارز در دوره پ یمتق ینو مثبت ب یفضع یهمبستگ دنشان دادن یجنتا

به نظر  ینشده است. بنابرا یلدر دوره پس از بحران تبد یمتوسط و منف یهمبستگ یکبه 

 یراندر کشور ا یجهان یو در ادامه آغاز بحران مال یکاجنگ عراق و آمر پس از بحران رسدیم

 یانوفانگو بون یبونچیتامطالعه اسر یجهان بررس یدر کشورها هایاز بررس یاریبس همسان

 رسد،ی. به نظر مباشیمیم یردو متغ ینا ینب یبعد در دوره یدر همبستگ ییر(، شاهد تغ1022)

قرار  یررا تحت تأث یداخل یهابازار نهاده یمنفت به طور مستق یبروز هرگونه تکانه در بازارجهان

بخش  سودزیرا در زمان کاهش یا افزایش ناگهانی در قیمت نفت در جهان به  ،داد خواهد
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ها جزء نهاده یهمه ینکهبا توجه به ا یننخواهد بود. بنابرا یورصنعت ط یجهو در نت یکشاورز

ارزی و  ییجودر صرفه توانیمطلوب م یزیربا انجام برنامه باشدیم یمحصوالت واردات

 یزاندر زمان و م یزیربا برنامه یدبا یکرد.  به طورکل یفاا یقش مهمکشور ن غذایییتامن

 یمتق یبه جا ینسب هاییمتداخل و ق یدواردات از تول یشترب یرپذیریتاث رایواردات ب

در بخش  گذارییهسرما یبرا ینفت ینفت اقدام شود و از درآمدها یمتمانند ق یجهان یبازارها

 به شکل واردات بکاهد. ینفت یدرآمدها یقاستفاده شود و از تزر یکشاورز

 هامنبع
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