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به کارگیری رهیافت کاپیوال برای مدلسازی وابستگی قیمت
نفت و نرخارز با قیمت نهادههای وارداتی صنعت دام ایران
اسماعیل پیشبهار ،پریسا پاکروح ،محمد
تاریخ دریافت7930/50/71 :

قهرمانزاده1

تاریخ پذیرش7931/71/71 :

چكیده
بخش کشاورزی ایران دارای ارتباطهای دو سویهای با بازارهای جهاني است زیرا از یک سو صادرکننده
محصوالت عمده و از یک سو واردکننده نهادهها برای صنعت دام است ،لذا به واسطه حجم چنین مبادلههایي
تحت تأثیر قیمتها و دگرگونيهای جهاني قرار خواهدگرفت .در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز
نوسانهای قیمت نفت از سال  2831و در ادامه آغاز بحران مالي جهاني از سال  ،2831شدت و نوع رابطه بین
قیمت نفت و نرخ ارز تغییر یافته است و بسیاری از قیمتهای جهاني به ویژه بخش کشاورزی را بیشتر از گذشته
تحت تأثیر قرار داده است که به نظر ميرسد در ایران هم صنعت دام به واسطهای وارداتي بودن اغلب نهادهها
تحت تأثیر قرار گرفته است .بنابراین در این بررسي به ارزیابي همبستگي قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهادههای
صنعت دام در دو بازه زماني ( 2831-38پیش از بحران) و ( 2831-38پس از بحران) با استفاده از رهیافت واین
کاپیوال بر اساس  ARMA-MGARCHپرداختیم .نتایج به دست آمده از این بررسي نشان داده ،نهادههای
ذرت ،سویا و جو در دوره پس از بحران نسبت به دوره پیش از بحران همبستگي مثبت و باالیي با قیمت نفت و
همبستگي منفي با نرخ ارز از خود نشان دادهاند ،به عنوان نمونه همبستگي بین قیمت نفت با ذرت از  5/50به
میزان  5/15افزایش یافته است ک ه این به دلیل تغییر شدت و نوع همبستگي بین قیمت نفت با نرخ ارز از دوره
پیش از بحران به دوره پس از بحران بوده است .بنابراین به نظر ميرسد نهادههای وارداتي صنعت دام با آغاز
شوکهای اندک قیمت نفت از سال  2831به واسطهی پیامدهای آغاز جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آغاز
بحران مالي جهاني از سال  2831و افزایش جهاني قیمت نهادههای کشاورزی ،بیشتر تحت تأثیر دگرگونيهای
جهاني قرار گرفته است.
طبقهبندی C59, F31, F42 :JEL
واژهگان کلیدی :صنعت دام ،قیمت نفت ،کاپیوال ،نرخارز ،نهاده.
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مقدمه
دامداری به عنوان یکی از زیر بخشهای کشاورزی ،از مخاطره آمیزترین فعالیتهای اقتصادی
به شمار میآید .صنعت دامداری در کشور ما در شرایطی قرار گرفته که در زندگی عمومی
اجتماع ما نقش عمدهای را ایفا میکند .مصرف سرانه حدود  21کیلوگرم گوشت قرمز در سال،
این محصول را در جایگاه پرمصرفترین پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوار ایرانی قرار داده
و صنعت دام را به بزرگترین صنعت موجود در کشور بدل کرده است (حسینی .)2931 ،در زیر
بخش صنعت دام ،محدودیت تولید برخی از نهادههای مورد نیاز وجود دارد که این محدویت
اغلب به دلیل کمبود منبعهای آبی در کشور و رقابت بین تولیدات کشاورزی برای غذای انسان
با غذای دام است (کمالزاده و همکاران  .)1003 ،این مسئله ایجاب میکند واحدهای تولیدی
در بخش کشاورزی ،نهادههای خود را با واردات تأمین کنند .بنابراین به دلیل محدودیتهای
مختلف برخی از نهادههای مورد نیاز در تغذیه دام و طیور مانند نهادههای وارداتی کنجاله سویا،
ذرت و جو که بخش اعظمی از تغذیه دام را تشکیل میدهد با واردات تأمین میشوند .از آنجا
که در ساختار کنونی اقتصاد جهانی ،واردات نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه اقتصادی ایفا
میکند و هر گونه تغییر و دگرگونی که در واردات کشور رخ دهد ،در فرایند تولید ،رشد و
توسعه تأثیر بسزایی دارد .بنابراین عاملهایی که بر واردات موثر باشند؛ شدیدا تولید را تحت
تاثیر قرار میدهند (کمالآبادی و شاهنوشی.)2932 ،
بنابر گزارش سازمان خواربار کشاورزی (فائو  ،2)1003سیاستهای کشاورزی در دو دهه اخیر
به دنبال تقویت فعالیت های کشاورزی در جهت افزایش سطح تولیدات غذایی و منبع
متنوعتری از ارز خارجی بوده تا آسیبهای ناشی از نوسانهای قیمت را کاهش دهد و
سیاستگذاران در ایران همواره در تالش بودهاند تا از بخش روستایی و تولیدات کشاورزی
حمایت کند؛ زیرا از سال  1002قیمت نفت خام و قیمت دالر آمریکا به طور همزمان و درآمد
دچار نوسانهای زیادی بوده و کشورهای مرتبط با این مسئله را تحت تاثیر قرار داده است و
قیمت نفت و نرخ ارز در قیمت محصوالت مختلف کشاورزی تأثیر داشته است (هری و
همکاران .)1003 ،1بنابراین نوسانهای قیمتهای جهانی به بازار داخلی و سرریز این نوسانها
هنگامی نمود بیشتری پیدا میکند که سهم باالیی از نیازهای داخلی (نهادههای صنعت دام) از
طریق بازارهای جهانی تامین شود .در ایران طی دههی اخیر  ،به طور میانگین حدود  00درصد
)Food and Agriculture Organization (F.A.O
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مصرف ذرت 12 ،درصد مصرف جو و  30درصد مصرف سویا از طریق واردات تامین شده است.
به همین دلیل یکی از دالیلی که در مورد نوسانهای قیمت اقالم خوراک دام مطرح میشوند،
باال بودن وابستگی این نهادهها به واردات است که منجر به تاثیرپذیری از تغییرهای قیمت این
نهادهها در بازار بینالمللی شده است (جوادی و قهرمانزاده.)2931 ،
با توجه به اینکه وابستهترین بخشها به نفت ،پتروشیمی و کشاورزی است؛ لذا میتوان گفت
که نوسانهای قیمت نفت میتواند بر قیمت کاالهای کشاورزی و نهادههای تاثیرگذار باشد
(هنسون و همکاران .)2339 ،به عنوان مثال ،بنابر نتایج بررسیهای هنسون و همکاران2
( ،)2339شنپت ،)1002( 1تراستل  ،)1002(9ابوت و همکاران ،)1002( 2هری و همکاران
( ،)1003نازیاوغلو و سویتاش )1022( 1و گوزگور و کابالماچی )1022( 2همگی بر تأثیر
تغییرپذیریهای قیمت نفت بر نرخ ارز و قیمت نهادههای کشاورزی مانند ذرت و سویا تاکید
کردند .از آنجاکه بخش شایان توجهی از مواد اولیه زیربخش صنعت دام دان ،اقالم علوفهای و
مکمل های دان طیور مورد نیاز صنعت دامداری از خارج از کشور تامین میشود؛ لذا
تغییرپذیریهای قیمت نفت و نرخ ارز نیز میتواند یکی از عاملهای موثر بر تولیدات زیربخش
صنعت دام باشد .در این میان مشاهده میشود ،با آغاز نوسانها و تکانههای قیمت نفت به
واسطهی آغاز جنگ عراق و آمریکا در سال ( )2921و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی
( )2922و افزایش قیمت مواد خوراکی در سطح جهانی ،نوسانهای قیمت نفت و درپی آن نرخ
ارز تأثیر بیشتری نسبت به گذشته بر قیمتهای جهانی داشته است (دفتر مطالعات زیربنائی
مجلس شورای اسالمی.)2922 ،
باتوجه به مطالب گفته شده ،به نظر میرسد صنعت راهبردی دام بخش کشاورزی به طور
مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر نوسانها و بحرانهای جهانی قرار گرفته است .میزان
تاثیرگذاری این نوسانها به روشنی مشخص نمیباشد ،اما به نظر میرسد پس از جنگ عراق و
آمریکا و در ادامه آن آغاز بحران مالی جهانی که در نتیجه منجر به افزایش جهانی قیمت
نهادهها شده است ،بیشتر بوده است .بنابراین تفکیک سالهای مبررسی برای درک دقیق ارتباط
و همبستگی قیمتها به دو دوره پیش از بحران جنگ عراق و آمریکا ،بحران مالی جهانی و پس
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آن ضروری به نظر میرسد .بررسیهای چندی در زمینه موضوع مورد بررسی در خارج از کشور
وجود دارد و در داخل کمتر به چشم میخورد که در ادامه به نتایج برخی از این بررسیها اشاره
خواهد شد.
شکیبایی و همکاران ( ،)2920به بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ ارز و قیمتهای نفت در
کشورهای عضو اوپک پرداختند .در این بررسی با استفاده از دادههای ماهانه مربوط به هفت
کشور عضو اوپک طی سالهای  2331-1002و آزمون هم انباشتگی رابطه بلندمدت بین قیمت
نفت و نرخ ارز تایید شد .نتایج این بررسی نشان داده که قیمتهای نفت منبع عمده نوسانهای
نرخ ارزاست و یک رابطه بلند مدت بین این دو متغیر وجود دارد.
کمالآبادی و شاهنوشی ( ،)2930به بررسی انتقال قیمت نهادههای وارداتی کنجاله سویا و
پودرماهی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی با استفاده از دادههای ماهانه دوره
 2920-2923و مدل تصحیح خطا پرداختند .نتایج این بررسی نشان داده ،کاهش یا افزایش
قیمتهای جهانی کنجاله سویا و پودرماهی تاثیر مثبتی روی تغییرپذیری قیمت داخلی آنها
دارد و نوسانهای قیمتهای جهانی به ویژه افزایش آن میتواند واحدهای تولیدی وابسته به
نهادههای وارداتی را با چالش رو به رو سازد.
شوالپور و همکاران ( ،)2932به بررسی مدل سازی سرایت تکانههای نفتی بر بازار محصوالت
زراعی :موردبررسی" کنجاله سویا و گندم " برای بازه زمانی  1000تا سال  1022پرداختند.
نتایج نشان داده ،بین بازارهای مورد بررسی ،یک رابطه بلندمدت برقرار است .همچنین ،بهترین
روش برای مدل سازی سرریز ریسک روش  CCC-MGARCHبوده است که نتایج آن نشان
می دهد سرریز ریسک ،مثبت و معنادار بین بازارهای نفت خام و محصوالت کشاورزی وجود
دارد.
بافس ،)1000( 2در بررسی خود با عنوان سرریز قیمت نفت روی کاالهای دیگر به ارزیابی تاثیر
قیمتهای نفت روی قیمت  91کاالی اولیه مهم قابل تجارت برای دوره  2320تا  1001با
روش ساده رگرسیون خطی پرداخته است .نتایج نشان داده ،تغییرپذیریهای قیمت نفت بر
شاخصهای قیمت کاالهای غذایی تاثیر داشته و کشش کاالهای افزایش یافته است .با ادامه
افزایش قیمت نفت قیمت کاالها همچنان در سطح باالیی خواهند ماند.
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هری و همکاران ( ،)1003به بررسی ارتباط بین قیمت نفت ،نرخ ارز و قیمت کاالهای
کشاورزی پرداخته است .این بررسی با مدل  VARو دادههای ماهانهی سالهای  1000تا
 1002برآورد شده است و نتایج نشان داده نرخ ارز نقش مهمی در صادرات و واردات کاال و
خدمات دارد .همچنین قیمت ذرت ،پنبه و سویا با قیمت نفت ارتباط دارد اما با قیمت گندم
ارتباطی ندارد و نرخ ارز نیز نقش رابط بین این ارتباطهای قیمتی دارد.
چن و همکاران ،)1020( 2در بررسی خود ارتباط بین قیمت نفت و قیمت غالت (ذرت ،سویا،
برنج و گندم) جهان را با دادههای هفتگی سالهای  2330تا  1002مدلسازی کردند .نتایج
نشان داده هرگونه تغییر در قیمت نفت ،باعث تغییر در قیمت غالت میشود و شدت این تاثیر
در دوره  1001تا  1002بیشتر قابل مشاهده است.
جانسون و همکاران ،)1022( 1در بررسیهای خود به ارزیابی اثر خالص نرخ ارز روی نهادهها و
محصوالت بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت  VARو دادههای ماهانه دو دورهی زمانی
 2330تا  1002و  1000تا  1022در کشور آمریکا پرداخته است .نتایج نشان داده همبستگی
بین نرخ ارز و همهی متغیرها در طول زمان افزایش یافته است و افزایش نرخ ارز تاثیر منفی در
قیمت ذرت ،گندم و دانههای خوراکی دارد .همچنین با افزایش وابستگی به نهادههای وارداتی،
افزایش نرخ ارز تاثیر منفی در قیمت نهادههای وارداتی داشته است.
اسریبونچیتا و بونیانوفانگ ،)1022( 9به تحلیل همبستگی بین قیمت انرژی ،سوختهای
زیستی و بازارهای کشاورزی در کشور تایلند پرداختند .در این ارزیابی از روش Vine Copula
بر اساس  ARMA-GARCHبرای دادههای روزانهی قیمت نفت خام ،اتانول ،ذرت ،سویا و شکر
برای سالهای  1001تا  1029استفاده شده است .نتایج این بررسی بر اساس الگوی C-Vine
نشان داده با افزایش قیمت در بازار نفت و اتانول قیمتها در بازار سویا ،ذرت و شکر افزایش
مییابد.
باتوجه به مطالب گفته شده ،احتمال میرود قیمت نهادههای صنعت دام تحت تأثیر بازارهای
بینالمللی نفت و بحرانهای جهانی قرار بگیرد و این تأثیرها پس از بحرانها بیشتر است.
بنابراین هدف بررسی مدل سازی وابستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهادههای وارداتی
صنعت دام میباشد .در طی این بررسی فرضیهی وجود همبستگی بین قیمت نفت و نهادهها در
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دوره گذشته و پس از بحران آزمون خواهد شد که در صورت وجود همبستگی شدت آن در
دورههای پیش و پس از بحران تحلیل خواهد شد.
مواد و روشها
با توجه به هدف ارزیابی برای به دست آوردن همبستگی است که در آغاز باید مدلسازی نوسان
و محاسبه همبستگی صورت بگیرد که ضریبهای همبستگی به دلیل محدودیتها قابل
استفاده برای اندازهگیری همبستگی چندمتغیر نمیباشند بنابراین از مفصلها برای این کار
استفاده خواهد شد .از سوی دیگر به دلیل اینکه برخی متغیرها دارای توزیعهای حاشیهای
نرمال نمیباشند ،از روش کاپیوال (مفصل) بر اساس مدلهای  MGARCH2که انعطافپذیری
باالیی برای یافتن توزیع توام و همبستگی ،بدون درنظرگرفتن فروض همبستگی خطی دارد،
استفاده میشوند .برای اندازهگیری همبستگی در آغاز الزم است به دلیل ماهیت ماهانه بودن
دادهها وضعیت مانایی ،ریشه فصلی ،غیرفصلی و در ادامه تشخیص وجود اثرگذاریهای
ناهمسانی واریانس یا ( )ARCHدر متغیرهای مورد نظر بررسی شوند و در صورت وجود
اثرگذاریهای ناهمسانی واریانس به دنبال به دست آوردن اجزای اخالل معادالت متغیرها با
استفاده از روش  MGARCHخواهیم بود .در نهایت میتوان اجزای اخالل به دست آمده از این
مدلها را برای بررسی ساختار همبستگی استفاده کرد.
الف) آزمون مانایی و ریشه واحد فصلی:آزمون مانایی به منظور جلوگیری از رگرسیونهای
کاذب 1و یافتن رابطههای تعادلی بین متغیرها میباشد .اهمیت این آزمون بدین جهت است که
نامانایی تأثیر جدی بر رفتار و ویژگی یک سریزمانی دارد .به طور کلی دادههای مانا باید دارای
میانگین ،واریانس و خودکوواریانس 9ثابت باشند .دو آزمون ریشه واحد معروف به آزمون دیکی-
فولر تعمیم یافته )ADF( 2و کوایت کاوسکی 1برای بررسی وضعیت مانایی متغیرهای مورد
بررسی استفاده خواهد شد (زیویت.)1002 ،2اغلب سریهای زمانی اقتصادی متشکل از چهار
مؤلفه روند ،0تغییرهای فصلی ،2حرکتهای چرخهای 3و یک جزء نامنظم تصادفی 20هستند.
1

Multivariate GARCH
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
2
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حرکتهای چرخهای ،در واقع مربوط به چرخههای تجاری و تکراری اقتصادی در طول
سالهای طوالنی مختلف است ،در حالی که مؤلفه تغییرهای فصلی مربوط به نوسان تکراری
سری در طول سال می باشد .افزون بر این ،رفتار یک سری زمانی اقتصادی ممکن است تحت
تأثیر تکانههای نامنظم تصادفی ناشی از رویدادهای غیرعادی مانند جنگ ،بحرانهای مالی و
قحطی قرار گیرد ( لیم و مکالر  .) 1000 ،بولیو و مایرون ( )2339نشان دادند که تصریح و
الگوسازی تاثیرگذاری فصلی تصادفی به صورت قطعی و برعکس تصادفی پنداشتن تاثیرگذاری
فصلی قطعی ،منجر به ایجاد خطای تصریح و از دست رفتن بخشی از اطالعات درونی سری
میشود و بنابراین پیشنهاد میکنند که پیش از مدلسازی دادههای سری زمانی فصلی ،ماهیت
مؤلفه فصلی با استفاده از آزمون های ریشه واحد فصلی شناسایی شود .بنابراین شناسایی وجود
فرآیند تصادفی نامانا در سری زمانی به دو صورت ،بررسی ظاهری نمودار خودهمبستگی نمونه
( )SACFو انجام آزمون ریشه واحد فصلی انجام میگیرد.
هدف آزمون فرض وجود ریشه واحد در یک فراوانی معین بدون درنظر گرفتن بود یا نبود ریشه
واحد در دیگر فراوانی ها است .به طور کلی معادله رگرسیونی آزمون فرضیه وجود ریشههای
واحد فصلی و غیر فصلی به صورت رابطه ( )2میباشد.
()2

p

12

11

j 1

i 1

s 1

(1  L12 ) X t     s Ds ,t  Lt   i yi ,t 1   j (1  L12 ) X t  j   t

در رابطه (  ،)2عرض از مبدأ Ds ,t ،متغیرهای موهومی ماهانه t ،روند p ،درجهی تعمیم
رابطه ( ) 2برای تأمین ویژگی فرآیند نوفه سفید اجزای اخالل رابطه و  y i ,tتبدیلهای خطی از
مقادیر وقفههای  X tاند که به منظور آزمون وجود ریشههای واحد فصلی و غیرفصلی ،رابطه
( )2با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSبرآورد میشود .معنیداری مشخصههای
  iتوسط آمارههای  tو  Fارزیابی میشوند (بولیو و مایرون.)2339 ،
ب) مدلسازی نوسان :پس از بررسی وضعیت مانایی و ریشه فصلی به منظور مدلساری
نوسان در آغاز باید به دنبال بررسی بود یا نبود ویژگی واریانس همسانی اجزای اخالل بود .زیرا
در صورت وجود این ویژگی میتوان نوسانها را مدلسازی کرد که بررسی این ویژگی با
استفاده از آزمون  ARCHصورت میگیرد .مدلسازی نوسان در برخی متغیرهای سری زمانی از
زمان معرفی مدل  ARCHرابرت انگل بیشتر مورد توجه واقع شد و در نتیجه مدلهای مختلفی
بر اساس مدل  ARCHتوسعه و پیشنهاد شد که مدل چندمتغیره واریانس ناهمسانی شرطی
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اتورگرسیو تعمیم یافته یا ( )MGARCHیکی از مهمترین کاربرد این مدل است که شکل
عمومی مدلهای  MGARCHبه صورت رابطههای ( )1و ( )9است.
y t  Cx1   t
() 1
1

() 9
 t  H t 2 t
که در آن  y tیک بردار  m  1از متغیرهای وابسته ،C ،یک ماتریس  m  kاز پارامترها،
 xtیک بردار از  k  1متغیرهای مستقل که میتواند شامل وقفههای متغیر وابسته باشد،
1

 H t 2عامل چولسکی 2ماتریس کوواریانس شرطی متغیر در زمان  H tاست و   tیک بردار
 m  1از میانگین صفر ،واریانس واحد ،مستقل و توزیع یکسان در تغییرپذیریهاست .در حالت
عمومی ماتریس  H tمدل عمومی از  GARCHهای تک متغیره است.
برای اینکه به ویژگی میانگین و واریانس شرطی متغیر متغیرها در طول زمان توجه شود
باید از مدلهای  ARMA-GARCHبرای این منظور استفاده شود .به عنوان مثال پاتون1
( 1002و  )1002از مدل ) ARMA(p,q)-GARCH(1,1برای برآورد توزیعهای حاشیهای
مارک ،دالر و ین ژاپن استفاده کرد .زیرا میانگین و واریانس شرطی این متغیرها در طی زمان
تغییر میکند و در ادامه از مفصلها برای بررسی وابستگی استفاده کرده است .به طور همسان
گوربرگ ،)1002( 9راکینگر ،)1002( 2وانگ ( )1022از مدلهای ARMA(p,q)-
) GARCH(1,1برای به دست آوردن ساختار وابستگی در بازار سهام استفاده کردند .شکل کلی
مدل  ARMA-GARCHبه صورت رابطه ( )2تا ( )2است:
yt   0   1 yt 1   t
() 2
yt     t
() 1
)  t  zt ht , zt ~ SkT ( , 
ht   t   t21  ht 1

() 2
در رابطه ( )2فرآیند ) ARMA(p,0قابل مشاهده است به طوریکه  y t 1یک عبارت
خودرگرسیون از  y tاست و   tاجزای اخالل است .رابطه ( )1اجزای اخالل را به صورت
حاصل بین واریانس شرطی  htو پسماند  z tتعریف میکند و فرض میشود این پسماند دارای

1

Cholesky Factor
Patton
Goorberg
4
Rockinger
2
3
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توزیع  tچولهدار 2با درجه آزادی  و پارامتر اریب  است .رابطه ( )2فرآیند ) GARCH(1,1را
نشان میدهد که   t ,   0و    0شرطهای الزم برای مثبت شدن واریانس شرطی یا
 ht  0میباشند .عبارت   t21نشاندهندهی فرآیند  ARCHاست که  به پایداری تکانهها
در کوتاهمدت اشاره دارد و  ht 1نشاندهندهی فرآیند  GARCHاست و  به سهم بلندمدت
تکانهها اشاره دارد بنابراین پایداری تکانهها در بلندمدت از مجموع عبارت  ARCHو GARCH
یعنی     مشخص میشود که باید کمتر از یک باشند (پوآراتانارونکون و اسریبونچیتا،1
.)1022
 MGARCHدارای مدلهای مختلفی است که از آن جمله میتوان به  )2 :مدل نیم برداری
( )1 ،9 )vechمدل نیم بردار باال قطری ) )9 ،2(Diagonal- vechمدل BEKK )2 ،BEKK
قطری )1 ،1مدل همبستگی شرطی ثابت ) )2 ،2 (CCCمدل همبستگی شرطی پویا )0 (DCC
و  )0مدل همبستگی شرطی متغیر ( 2)VCCاشاره کرد که در این میان مدلهای  CCCو
 DCCبه دلیل انعطاف باال کاربرد بیشتری در ارزیابیهای اقتصادی دارند.
ج) وابستگی و توابع مفصل :معیارهای مختلفی برای اندازهگیری وابستگی بین متغیرها
کاربرد دارند که از آن جمله میتوان به ضریب همبستگی پیرسون ،اسپیرمن و کندال 3اشاره
کرد اما هریک دارای نارساییهایی هستند .در گذشته از ضریبهای همبستگی برای توضیح
وابستگی استفاده شده اما تحقیقات اخیر نشان داده تابعهای مفصل (کاپیوالها) 20به دلیل
برخی برتریها کاربرد بیشتری دارند )2 :مفصلها دارای انعطافپذیری باالیی در مدلسازی و
برآورد توزیع حاشیهای با استفاده از تابع توزیع چندمتغیره پارامتریک میباشند )1 .مفصلها در
طول انتقال یکنواخت (همشکل) ثابتاند )9 .مفصلها اطالعاتی را نه تنها در زمینه شدت
وابستگی بلکه درمورد ساختار وابستگی نیز فراهم میسازد (شمس و زارعشناس.)1022 ،

1

Skewed T Student
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
2
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با توجه به قضیه اسکاالر )2313( 2میتوان ساختار توام (جفت شدن) توزیع دو متغیر تصادفی
) ( x, yپیوسته که به صورت ) Fxy ( x, yمیباشد به همراه توزیعهای حاشیهای آنها یعنی
) Fx (xو ) Fy ( yاز طریق تابع مفصل (کاپیوال) به دست آورد .به طور کلی مفصل (کاپیوال)
تابع توزیع انباشته به همراه توزیعهای حاشیهای ) U  Fx (xو ) V  Fy ( yبه صورت زیر
است:
() 0
] c(u, v)  Pr[U  u , V  v
مهمترین ویژگی شایان توجه مفصلها توجه به ساختار دنبالهها میباشد .ساختار دنباله معیاری
از احتمال است که به معنی قرار گرفتن دنباله دو متغیر در باال یا پایین توزیع توام است
(چگونگی حرکت دو متغیر را با هم به باال و پایین نشان میدهد) و میتوان به صورت
رابطههای زیر تعریف کرد:
) C (u, u
() 2
L  Limu 0 pr[ X  Fx1 (u ) Y  Fy1 (u )]  Limu 0
() 3

u
) 1  2u  C (u, u
pr[ X  Fx1 (u ) Y  Fy1 (u )]  Limu 1
1 u

U  Limu 1

تابعهای کاپیوال به دو دسته خانوادهی توابع مفصل ضمنی 1و ارشمیدسی 9تقسیم میشوند.
توابع مفصل ضمنی شکل مشخصی داشته و وابستگی دنبالههای متقارن را اندازه میگیرند که
شامل توزیع نرمال 2و توزیع  tاستیودنت میباشند .اما تابعهای مفصلها ارشمیدسی فرم
مشخصی ندارند و با تابعهای مولد 1تولید میشوند و شامل تابعهای مفصل «کالیتون ،گامبل،
فرانک ،جو» 2و ترکیبی از اینها میباشد (وو و همکاران .)1021 ،مجموعه خانوادهای دیگر از
مفصلها برای حالت چندمتغیره وجود دارد .توزیعهای چندمتغیره محدودیتهای زیادی را در
ساختار همبستگی بین متغیرهای تصادفی دارند .بنابراین در این حالت از مفصلهای تاکی
شکل با شرایط خاصی از توزیعهای حاشیهای برای ساخت توزیعهای چندمتغیره با ترکیب
(جفت شدن) دوتایی مفصلها استفاده میشود (پوآراتانارونکون و اسریبونچیتا .)1022 ،شکل
عمومی تابعی آنان به صورت رابطه ( )20میباشد.

1

Sklar’s Theorem
Elliptical
3
Archimedean
4
Gaussian
5
Generator function
6
Clayton, Gumble, Frank and Joe
2

به کارگیری رهیافت کاپیوال22...
)) C x ,v v  j ( F ( x v  j ), F (v j v  j

()20

) F (v j v  j

F ( x v) 

که در آن  نمایانگر متغیر شرطی و  Cنمایانگر تابع توزیع مفصل چندمتغیره است.
پارامترهای یک مدل و پارامترهای توزیع های حاشیهای با استفاده از روش حداکثر راست
نمایی برآورد میشود( .دیبمن و همکاران.)1021 ،2
د) آزمونهای مقایسه دو مفصل تاکی شکل :
 )1آزمون مجانبی وونگ :)9191( 2برای مقایسه دو مدل غیرمتداخل مناسب است .این
آزمون همسان آزمون کالرک ،مبتنی بر نسبت درستنمایی ،مربوط به " معیار اطالعاتی کول
بک –لیبلر " 9میباشد ،که فاصله بین دو مدل آماری را اندازهگیری میکند .اگر  c1و  c 2دو
تابع چگالی متناظر با مفصلهای دو متغیره رقیب با پارامترهای برآوردی  B1و  B1باشند .برای
انجام آزمون وونگ مجموع استاندارد تفاوت لگاریتم درستنماییهای نقطه به نقطه آنها را
محاسبه میکنند .تفاوت لگاریتم درست نمایی برای مشاهدههای ، j  1,2 ، u i , j
 i  1,....., Nبه صورت زیر است:
()22



 





mi  log c1 ui ,1 , ui , 2 Bˆ1  log c2 ui ,1 , ui , 2 Bˆ 2

مجموع استاندارد شده تفاوت لگاریتم درست نماییهای نقطه به نقطه یا  به صورت زیر
میباشد:
N
1
()21
 mi
i 1

2

n



N

 mi  m 
i 1

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

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

2



طور همسان اگر     1 1   باشد ،مدل  1به  2ترجیح داده میشود .اگر
2



1

Dibman et al.
Voung
3
Kullback - Libler
2

 21اقتصاد کشاورزی/جلد /21شماره 2911/1
 
  1 1  
2


 باشد ،هیچ تصمیمی بین مدلها ممکن نیست و فرض صفر که بیان

میکند هردو مدل از نظر آماری معادل هستند ،رد نمیشود.
 )2آزمون مجانبی کالرک :)2002( 9این آزمون نیز برای مقایسه دو مدل غیرمتداخل مناسب
است .فرض صفر در آزمون کالرک ،نبود زمینه تمایز آماری بین مدلها است .در صورت
همارزی آماری دو مدل ،نسبتهای درست نمایی به صورت یکنواخت در پیرامون صفر توزیع
شدهاند .آماره آزمون در این حالت به صورت زیر خواهد بود:
N
()29
B  10, 
i 1

که در آن  2تابع شاخص پیشنهاد شده توسط کالرک است و به صورت مجانبی دارای توزیع دو
جملهای با پارامترهای  Nو  p  0.5است .به طور معنیداری متفاوت از ارزش انتظاری
 N p  Nنباشد ،مدل اول به صورت آماری معادل مدل دوم تفسیر میشود (برچمن و
2

اسکپسیمر.)1021 ،
در این بررسی برای ارزیابیهای همبستگی بین قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهادههای صنعت
دام بری دو دوره زمانی دادههای ماهانهی سالهای  2902-29و  2922-39از دادههای ماهانه
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
جو برحسب ریال در هر کیلوگرم استفاده شده است .دادهها از بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ،شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی گردآوری شده است.
نتایج و بحث:
نتایج آزمون ریشه واحد ساالنه و فصلی :نتایج مانایی متغیرها در دو دوره پیش و بعد از
بحران با آزمون دیکی فولر در سطح  1درصد نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود
ریشه واحد برای هیچ کدام از متغیرها رد نمیشود و همه متغیرها در سطح دادهها ( 1درصد)
نامانا هستند ،بنابراین این آزمون را با یکبار تفاضلگیری انجام دادیم که نتایج نشان داد که
فرضیه نامانایی همهی متغیرها پس از یکبار تفاضل گیری رد شدند .در ادامه نتایج آزمون
 KPSSگزارش شده است که نتایج در سطح نشان میدهد همهی متغیرها فرضیه صفر را که

Clarke

1
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نشاندهندهی نبود ریشه واحد است ،رد میکنند .بنابراین با یکبار تفاضلگیری تمامی متغیرها

مانا شدند.
با توجه به نتایج جدول ( )2و ( ،)1مقایسه آمارههای محاسبه شده نشان میدهد همهی
متغیرها دارای ریشه غیرفصلی هستند .همچنین معنیداری آمارهی همهی متغیرها نشان
میدهد فرضیه صفر وجود ریشه فصلی رد شده و هیچ از متغیرها دارای ریشهی فصلی در هیچ
تناوبی نیستند .زیرا مقدار آماره محاسباتی بیشتر از مقدار بحرانی بوده و بنابراین فرضیه صفر
که گویا وجود ریشه غیر فصلی است در دوره پیش و بعد از بحران برای همهی متغیرها رد
میشود.
جدول ( )9نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد فصلی برای متغیرها در دوره پیش از بحران
متغیرهای
لگاریتمی
قیمت
ذرت()2
قیمت
سویا()2
قیمت
جو()1

*

نرخ ارز ()0
قیمت
نفت()2

ریشه
غیرفصلی

ریشه فصلی
1ماهه

ریشه فصلی
2ماهه

ریشه فصلی
1/2ماهه

ریشه فصلی
21ماهه

ریشه فصلی
9ماهه

ریشه فصلی
2ماهه

-2/01
()0/0
-1/90
()0/9
-1/21
()0/21
-2/29
()0/29

-9/3
***()0/00
-9/10
**()0/01
-1/22
*()0/2
-1/02
**()0/02

22/21
***()0/00
2/22
***()0/00
22/22
***()0/00
2/22
***()0/00

3/20
***()0/00
1/20
*()0/02
20/21
***()0/00
2/20
***()0/00

3/09
***()0/00
2/21
***()0/00
0/21
***()0/00
2/2
***()0/00

21/02
***()0/00
0/22
**()0/02
21/12
***()0/00
2/31
***()0/00

2/1
**()0/02
0/90
***()0/00
2/02
**()0/01
2/00
***()0/00

-2/1
()0/20

-1/0
*()0/02

22/00
***()0/00

21/29
***()0/00

3/22
***()0/00

29/92
***()0/00

29/09
***()0/00

منبع :یافتههای تحقیق (*** سطح معنیداری در سطح  2درصد ** ،معنیداری در سطح  1درصد و * معنیداری در
سطح  20درصد را نشان میدهد و اعداد درون پارانتز مقابل متغیرها نمایانگر وقفه بهینه است).

جدول ( )2نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد فصلی برای متغیرها در دوره پس از بحران
متغیرهای
لگاریتمی
قیمت
ذرت(*)5

ریشهی
غیرفصلی
-1/1
()5/81

ریشه فصلی
1ماهه
-1/1
*()5/2

ریشه فصلی
2ماهه
3/22
**()5/52

ریشه فصلی
1/2ماهه
21/33
***()5/55

ریشه فصلی
21ماهه
3/33
***()5/55

ریشه فصلی
9ماهه
28/21
***()5/55

ریشه فصلی
2ماهه
2/12
**()5/52

قیمت سویا()5

-2/23
()5/3

-8/13
**()5/52

21/51
***()5/55

21/51
**()5/52

3/23
**()5/52

3/10
**()5/52

21/3
***()5/55
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ادامه جدول ( )2نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد فصلی برای متغیرها در دوره پس از بحران
قیمت جو()5
نرخ ارز ()2
قیمت نفت()1

-1/88
()5/80
-2/23
()5/33
-1/50
()5/33

-8/11
**()5/51
-8/58
**()5/58
-1/0
*()5/2

22/83
***()5/55
25/8
***()5/55
25/80
***()5/55

3/21
***()5/55
3/1
***()5/55
1/12
*()5/2

3/1
***()5/55
3/3
***()5/55
2/28
**()5/52

3/1
***()5/55
3/23
***()5/55
3/38
***()5/55

1/2
**()5/51
3/03
***()5/55
3/2
***()5/55

منبع :یافتههای تحقیق (*** سطح معنیداری در سطح  2درصد ** ،معنیداری در سطح  1درصد و * معنیداری در
سطح  20درصد را نشان میدهد و اعداد درون پارانتز مقابل متغیرها نمایانگر وقفه بهینه است).

در آغاز برای جهت سنجش وجود رفتار واریانس ناهمسانی شرطی خطی متغیرهای مورد
بررسی از آزمون  ARCHاستفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد رفتار واریانس ناهمسانی
شرطی در سریهای قیمت در هر دو دوره وجود دارد .با توجه به ضریبهای  و  برای
نهادهها در دوره پیش و پس از بحران معنیدار و مثبت بوده مجموع این دو نزدیک به یک
می باشد (همگرایی واریانس شرطی به واریانس بلندمدت) که این نشاندهندهی پایداری در
بلند مدت میباشد و شرط الزم را تأمین میکند .پس از برآورد ضریبها ،پسماند به دست آمده
از این معادلهها برای هر یک از نهادهها به دست آمد .پسماندهای به دست آمده از برآورد هر
معادله اثرگذاریهای خالص دیگر متغیرها میباشد زیرا اثرگذاریهای گذشته هر متغیر با
فرآیند  ARMAگرفته شده است .بنابراین پسماندهای به دست آمده فقط شامل اثرگذاریهای
دیگر متغیرها میباشد ،از این رو از این پسماندها میتوان برای بررسی همبستگی استفاده کرد.
پس از به دست آوردن اجزای اخالل ،همبستگی بین قیمت هریک از نهادهها با نرخ ارز و قیمت
نفت از  9شکل متداول الگوهای  C-vine ،R-vineو  D-Vineاستفاده شده است که با استفاده
از آزمون های مجانبی وونگ و کالرک الگویی به عنوان الگوی برتر برای تفسیر و تحلیل بیشتر
انتخاب شد که در بین سه الگوی مورد بررسی الگوی  R-vineاتخاب گردید.
جدول ( )9برای دوره پیش از بحران ارائه شده است که به عنوان نمونه وضعیت همبستگی
قیمت نفت با قیمت ذرت و نرخ ارز در درخت اول گزارش شده است .نوع مفصل انتخاب شده
برای هرسه حالت گوسی است .با بررسی مقدار پارامتر مفصل قیمت ذرت و نفت مقدار تاو
کندال آن میتوان دریافت یک همبستگی مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد ،بنابراین هرگونه
تغییر در قیمت ذرت به طور میانگین به تغییرپذیریها در قیمت نفت مرتبط خواهد بود .قیمت
نفت با نرخ ارز وضعیتی همسانی با قیمت ذرت با نفت دارد ،زیرا در بین این دو نیز همبستگی
ضعیف و مثبتی وجود دارد و هرگونه افزایش در قیمت نفت قیمت نرخ ارز را افزایش خواهد
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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
مقدار پارامتر و تاوکندال این درخت وجود یک ساختار همبستگی ضعیف و مثبتی را نشان
میدهد.
جدول ( )3نتایج الگوی  R-Vineدر دوره پیش از بحران
متغیر

ذرت

درخت
اول
دوم

سویا

اول
دوم

جو

اول
دوم

یالها

*

9, 2
1, 2
2|1,9
1, 2
2, 1
1|2,2
2, 1
1, 2
2|1,1

نام خانواده

پارامتر
اول

پارامتر
دوم

وابستگی
دمی باال

وابستگی
دمی پایین

تاوکندال

گوسی
گوسی
گوسی
گامبل بقاء
کالیتون بقاء
گوسی
فرانک
فرانک
فرانک

0/00
0/02
0/01
2/02
0/09
-0/03
2/11
0/12
-0/22

-

0/2
-

-

0/01
0/09
0/01
0/00
0/02
-0/02
0/22
0/01
-0/03

* شماره متغیرها  :نفت= ،2نرخ ارز= ،1ذرت= ،9سویا= ،2جو= ،1تخمپنبه= ،2گندم= ،0پودرماهی=.2
منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )2نتایج به دست آمده از الگوی  R-Vineبرای دورهی دوم صنعت دام میباشد .قیمت
ذرت و نفت در دوره پس از بحران همبستگی بسیار بیشتر و مثبتی نسبت به دوره پیش از خود
نشان داده است و مقدار تاوکندال از  0/01به  0/11افزایش یافته است .در این میان مشاهده
می شود همبستگی بین نرخ ارز و قیمت ذرت نسبت به گذشته قویتر و منفیتر شده است و
عدد تاوکندال از  0/01به  -0/29افزایش یافته است و با افزایش نوسانهای نرخ ارز قیمت نهاده
ذرت بیشتر از گذشته از نوسانهای نرخ ارز تاثیر میگیرد که در بررسی اسریبونچیتا و
بونیانوفانگ همبستگی بین نرخ ارز با نفت  -0/21و همبستگی بین قیمت نفت و ذرت 0/20
بوده که رفتاری همسان با رفتار نتایج این بررسی دارد .این وضعیت در دیگر نهادهها نیز به
خوبی قابل مشاهده است زیرا تاوکندال سویا جو همانند ذرت بیشتر از گذشته همبستگی
باالیی با قیمت نفت و نرخ ارز نشان داده است .به طورکلی میتوان گفت نهادههای ضروری
سویا و ذرت و حتی جو بیشتر از گذشته تحت تاثیر نوسانهای جهانی قرار میگیرند که این
نشانه خوبی برای صنعت دام نمیباشد ،زیرا با افزایش و کاهش ناگهانی قیمتهای نهادهها به
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واسطهی همبستگی باال قیمت نفت و نرخ ارز شاهد پیامدهایی مانند افزایش هزینههای تولید و
قیمت گوشت قرمز خواهیم بود.
جدول ( )4نتایج الگوی  R-Vineدر دوره پس از بحران .
متغیر

ذرت

درخت
اول
دوم

سویا

اول
دوم

جو

اول
دوم

یالها

*

2, 9
9, 1
9|1,2
2, 2
2, 1
2|1,2
2, 1
1, 2
2|1,1

نام خانواده

پارامتر
اول

پارامتر
دوم

وابستگی
دمی باال

وابستگی
دمی پایین

تاوکندال

کالیتون
فرانک
فرانک
فرانک
فرانک
کالیتون 30
کالیتون
فرانک
جو بقاء

0/11
-2/1
-0/32
2/23
-2/22
-0/02
0/92
-2/22
2/22

-

-

0/12
0/22
0/1

0/12
-0/29
-0/2
0/29
-0/29
-0/09
0/22
-0/29
0/2

* شماره متغیرها  :نفت= ،2نرخ ارز= ،1ذرت= ،8سویا= ،1جو= ،0تخمپنبه= ،2گندم= ،3پودرماهي=.3
منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
در حال حاضر ذرت ،سویا و جو از نهادههای راهبردی صنعت دام کشور به شمار میآیند که
ساالنه میزان بسیار باالیی از واردات بخش کشاورزی را به خود اختصاص میدهند .یکی از
دالیل این موضوع نیاز باالی کشور به این نهادهها برای تولید انواع گوشت ،دیگر محصوالت و
جلوگیری از بروز چالشهای امنیت غذایی است .به دلیل سهم زیاد واردات ،قیمت نهادهها
تحت تاثیر نوسانها و تکانههای بازار جهانی قرار میگیرند که در این بررسی رابطههای بین
قیمت نفت ،نرخ ارز با قیمت نهادههای صنعت دام تجزیه و تحلیل شده است .همانطور که
نتایج نشان دادند همبستگی ضعیف و مثبت بین قیمت نفت و نرخ ارز در دوره پیش از بحران
به یک همبستگی متوسط و منفی در دوره پس از بحران تبدیل شده است .بنابراین به نظر
میرسد پس از بحران جنگ عراق و آمریکا و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی در کشور ایران
همسان بسیاری از بررسیها در کشورهای جهان بررسی مطالعه اسریبونچیتا و بونیانوفانگ
( ،)1022شاهد تغییر در همبستگی در دوره بعدی بین این دو متغیر میباشیم .به نظر میرسد،
بروز هرگونه تکانه در بازارجهانی نفت به طور مستقیم بازار نهادههای داخلی را تحت تأثیر قرار
خواهد داد ،زیرا در زمان کاهش یا افزایش ناگهانی در قیمت نفت در جهان به سود بخش
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کشاورزی و در نتیجه صنعت طیور نخواهد بود .بنابراین با توجه به اینکه همهی نهادهها جزء
محصوالت وارداتی میباشد با انجام برنامهریزی مطلوب میتوان در صرفهجویی ارزی و
امنیتغذایی کشور نقش مهمی ایفا کرد .به طورکلی باید با برنامهریزی در زمان و میزان
واردات برای تاثیرپذیری بیشتر واردات از تولید داخل و قیمتهای نسبی به جای قیمت
بازارهای جهانی مانند قیمت نفت اقدام شود و از درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی استفاده شود و از تزریق درآمدهای نفتی به شکل واردات بکاهد.
منبعها
جوادی ،ا .و قهرمانزاده ،م .)2931( .بررسی تاثیر سرایت تالطم در بازارهای نهادههای صنعت طیور و
بازار تخممرغ با استفاده از مدل  .DCC-GARCHدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی
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