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  چکیده
هاي کشاورزي است که در زمینه تولید گوشت و تأمین پروتئین نقش اساسی دارد. به دلیل وجود رقابت باال ترین بخشت طیور یکی از حیاتیعصن

ه هرگونـه نوسـان و شـوك در    کند. از آنجاکهاي خود را از طریق واردات تأمین میدر مصرف آب بین غذاي انسان و طیور، زیربخش طیور اغلب نهاده
هاي جهانی بازار ها در بازاردهد، بروز هرگونه شوك در قیمت نهادهالمللی به دلیلی گسترش ارتباطات بازارهاي داخلی را تحت تأثیر قرار میبازارهاي بین

ها را تحت تأثیر قرار داده است که به ر از قبل قیمت، بیشت1384داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این وضعیت بعد از شروع بحران قیمت نفت از سال 
ها متأثر بوده است. با توجه به مسئله گفته شـده هـدف ایـن    اي وارداتی بودن حجم باالي اغلب نهادهرسد در ایران هم صنعت طیور به واسطهنظر می

(قبل  1374-83هايلي ساهاي ماهانهیور در دو بازه زمانی دادههاي وارداتی صنعت طمطالعه بررسی همبستگی بین قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده
بررسی شـده اسـت. نتـایج     ARMA-MGARCHباشد. این هدف با استفاده از رهیافت واین کاپیوال بر اساس (بعد بحران) می 1384-93بحران) و 

دوره قبل بحران همبستگی مثبت و باالیی با قیمت نفت و همبستگی هاي ذرت، سویا در دوره بعد بحران نسبت به حاصل از این مطالعه نشان داده نهاده
به دلیل شروع  1384هاي قیمت نفت از سال هاي صنعت طیور با شروع شوكتوان گفت قیمت نهادهاست. بنابراین می داده منفی با نرخ ارز از خود نشان

هاي کشاورزي، بیشتر تحت تأثیر تحوالت جهانی قرار فزایش جهانی قیمت نهادههاي جهانی مانند جنگ عراق و آمریکا، بحران مالی جهانی و ابحران
  گرفته است.

  
  هاي قیمتیشوك، جنگ، ذرت، سویا، بحران :کلیدي هايواژه

  
  1مقدمه

 با توجه به فعل و انفعـاالت بـازار جهـانی، افـزایش تقاضـا بـه
 شیوع بیماري، دلیـل افـزایش جمعیـت، بـروز پدیـده خشکسالی

و کاهش تولیدات جهانی  ، نوسانات قیمت نفتآنفلونزاي پرندگان
هـاي بخـش کشاورزي، صنعت نهـاده منابع غذایی، افزایش قیمت

هـا و هـا، آسـیبمهم و راهبردي پرورش طیور کشور با چـالش
عنـوان  تبع آن مرغـداران بـه تهدیدات جدي مواجه ساخته و به

این زیربخش مهم اقتصادي، با کمبودهاي مالی،  تولیدکننـدگان
 به مرغداري، ). از طرفی صنعت8( اندی و تولیدي مواجه شدهپشتیبان

                                                        
به ترتیب دانشیار، دانشجوي دکتري و دانشیار گروه اقتصاد کشـاورزي،   -3و  2، 1

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز
  ) :Pishbahar@yahoo.comEmail                   :نویسنده مسئول -(*

DOI: 10.22067/jead2.v31i3.59168 

 قرار شرایطی در ما کشور در کشاورزي، هايزیربخش از یکی عنوان
نماید می ایفا را ايعمده نقش ما اجتماع عمومی حیات در که گرفته
 این محصول مرغگوشت کیلوگرم 25 حدود سرانه مصرفزیرا 

 ایرانی خانوارغذایی سبد در حیوانی پروتئین ترینپرمصرف رادرجایگاه
ترین و صنعت طیوریکی ازبزرگ قرارداده است. بنابراین

  .)7باشد (می کشور در موجود صنایع تریناستراتژیک
 در مهمی نقش واردات جهانی، اقتصاد فعلی ساختار دراز آنجا که 

 در کـه  تحولی هرگونه و کندمی ایفا اقتصادي توسعه استراتژي تعیین
 بسـزایی  تـأثیر  توسـعه  و رشد تولید، یندآفر در دهد، رخ کشور واردات

بنابراین عواملی که بر واردات موثر باشند؛ شـدیداً تولیـد را   ). 12( دارد
 تولید محدودیت در زیر بخش صنعت طیور، دهند. تحت تاثیر قرار می

پودرماهی وجود دارد مورد نیاز مانند ذرت، سویا و  هاينهاده از برخی
که این محدویت اغلب به دلیل کمبود منابع آبی در کشـور و رقابـت   

). به 11بین تولیدات کشاورزي براي غذاي انسان با غذاي دام است (
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هزارتن ذرت مورد نیاز بوده اسـت   6413، 1393عنوان نمونه در سال 
ـ دهـد. بنـابراین   ي طیور را ذرت تشکیل مـی درصد جیره 70زیرا  ن ای

هاي کشاورزي، نهاده بخش در تولیدي واحدهاي کندمی ایجابمسئله 
 هـاي محدودیت دلیل بنابراین به. کنند تأمین واردات طریق از راخود 

 هـاي مانند نهاده طیور تغذیه در نیاز مورد هاينهاده از برخیمختلف 
 را تغذیـه  از اعظمی پودرماهی و ذرت که بخش سویا، کنجاله وارداتی
  . )12شوند (می تأمین واردات طریق دهند ازمی تشکیل

ها به نفت، پتروشیمی ترین بخشوابستهبا توجه به اینکه از طرفی 
توانـد  توان گفت که نوسانات قیمت نفت می؛ لذا میو کشاورزي است

بر قیمت کاالهاي کشاورزي و کاالهاي وارداتی از طریق کانال نـرخ  
به عنوان مثال، طبق مطالعات هنسـون و همکـاران    ارز اثرگذار باشد.

ــنپت (7( ــتل (20)، ش ــاران ( 25)، تراس ــوت و همک ــري و 1)، اب )، ه
) 5) و گوزگور و کابالمـاچی ( 7تاش (اوغلو و سوي)، نازي6همکاران (

هـاي  همگی بر تأثیر تغییرات قیمت نفت بر نـرخ ارز و قیمـت نهـاده   
کردند. از آنجاکه بخش قابل  کشاورزي نظیر ذرت، گندم و سویا تاکید

هاي دان طیور ، مکملتوجهی از مواد اولیه زیربخش صنعت طیور دان
شود؛ لذا تغییرات مورد نیاز صنعت مرغداري از خارج از کشور تامین می

تواند یکی از عوامـل مـوثر بـر تولیـدات     قیمت نفت و نرخ ارز نیز می
حـدودي در ایـن   ). مطالعات داخلـی م 8زیربخش صنعت طیور باشد (

رابطه وجود دارد اما در خارج مطالعـات متعـددي وجـود دارد کـه بـه      
  شوند.تعدادي از آنها در ادامه اشاره می

هاي )، به بررسی انتقال قیمت نهاده13آبادي و شاهنوشی (کمال
وارداتی کنجاله سویا و پودرماهی بخش طیور از بازارهاي جهانی بـه  

و  1380-1389هـاي ماهانـه دوره   از دادهبازارهاي داخلی با اسـتفاده  
مدل تصحیح خطا پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داده کـاهش یـا   

هاي جهانی کنجاله سویا و پودرماهی اثـر مثبتـی روي   افزایش قیمت
هـاي جهـانی بـه    تغییرات قیمت داخلی آنهـا دارد و نوسـانات قیمـت   

هـاي  به نهاده تواند واحدهاي تولیدي وابستهخصوص افزایش آن می
  وارداتی را با چالش مواجه سازد.

 شـوکهاي  سرایت مدلسازي)، به بررسی 24پور و همکاران (شوال
گنـدم   و سـویا  کنجالـه  مطالعه زراعی: مورد محصوالت بازار بر نفتی

پرداختند. نتایج این مطالعه نشان  2014تا سال  2007براي بازه زمانی 
 برقراراسـت.  بلندمـدت  رابطـه  یـک  بررسـی،  مورد بازارهاي بین داده

-CCCروش  ریسک سرریز سازيمدل براي روش بهترین همچنین،
GARCH مثبت ریسک، سرریز دهدمی نشان آن نتایج که است بوده 

  دارد. وجود کشاورزي محصوالت و خام نفت بازارهاي بین معنادار و
)، به مطالعه ارتباط بین قیمت نفت و 15خونگ نوین و همکاران (

پرداختنـد. بـراي مطالعـه سـاختار      2011تـا   2000نرخ ارز طی دوره 
استفاده شده و ابتـدا فـرم    Copula-GARCHهمبستگی از رهیافت 

تابعی مناسب انتخاب و سپس تفسیر شده است. نتایج نشان داده فرم 

اسـت و   براي نشان دادن همبستگی فرم مناسـبی   T-Copulaتابعی
داري بین قیمت نفت و نرخ ارز وجود دارد به وابستگی متقارن و معنی

یابد و این موضوع طوري که با افزایش قیمت نفت نرخ ارز کاهش می
  در دوره بحران مالی جهانی بیشتر قابل مشاهده است. 

اي همبستگی )، به تحلیل مقایسه19مطالعه سنسوي و همکاران (
با مـدل  G20 نرخ ارز براي کشورهاي عضو پویاي بین قیمت نفت و 

DCC-MGARCH  پرداخته است. در ایـن   2008تا  2000طی دوره
مطالعه نتایج حاصل نشان داده یک همبستگی منفی قوي بین جفت 

و نرخ ارز وجود دارد که این همبستگی بعد از جنـگ   هاي نفتقیمت
ث بـروز  باعـ  2008تا  2003هاي عراق و بحران مالی اروپا بین سال

  یک انتقال شده که شدت همبستگی را افزایش داده است.
)، به تحلیل همبستگی بین قیمت 21اسریبونچیتا و بونیانوفانگ (

هاي زیستی و بازارهـاي کشـاورزي در کشـور تایلنـد     انرژي، سوخت
(واین کـاپیوال) بـر     Vine Copulaپرداختند. در این مطالعه از روش 

ي قیمت نفت خـام،  هاي روزانههبراي دادARMA-GARCH اساس 
استفاده کرده  2013تا  2005هاي اتانول، ذرت، سویا و شکر براي سال

نشـان داده بـا    C-Vineاست. نتایج این مطالعـه بـر اسـاس الگـوي     
افزایش قیمت در بازار نفت و اتانول قیمت سویا، ذرت و شکر افزایش 

  یابد.می
بندي مطالعات انجـام شـده   جمعبا استناد به مطالب گفته شده و 

هاي وارداتی صنعت طیـور (ذرت، سـویا و   رود قیمت نهادهاحتمال می
هاي جهـانی  المللی نفت و بحرانپودرماهی) تحت تأثیر بازارهاي بین
توانـد  هـاي زمـانی مختلـف مـی    قرار بگیرد. این تاثیرات در طی بازه

شـروع جنـگ    به دلیل 1383رسد بعد سال متقاوت باشد. به نظر می
عراق و آمریکا، بحران مالی جهـانی و در ادامـه آن افـزایش جهـانی     
قیمت محصوالت کشاورزي، وضعیتی متفاوت به خود گرفتـه اسـت.   
بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی همبستگی قیمت نفت و نرخ ارز با 

هاي وارداتی صنعت طیور (ذرت، سـویا و پودرمـاهی) در   قیمت نهاده
) و بعد بحران 1374-83زه زمانی قبل بحران جهانی (کشور در دو با

  باشد.) می93-1384(
  

  هامواد و روش
با توجه به اینکه هدف مطالعه بدست آوردن همبستگی بین قیمت 

ماهی است، الزم  هاي ذرت، سویا و پودرنفت، نرخ ارز با قیمت نهاده
است پیش از محاسبه همبستگی وضعیت مانایی و وجود ریشه واحـد  
در متغیرها بررسی شود. سـپس بـراي بدسـت آوردن اجـزاي اخـالل      

سازي شوند و در نهایـت بـا اجـزاي    متغیرها الزم است نوسانات، مدل
توان همبستگی بین متغیرها را با رهیافت واین ها میاخالل این مدل

کاپیوال یا توابع مفصل تاکی شکل بدست آورد. بنابراین ابتدا وضعیت 
  شود.عدم وجود ریشه واحد متغیرها بررسی می مانایی و وجود یا
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بررسی وضعیت الف) بررسی وضعیت مانایی و ریشه فصلی: 
گیرد مانایی متغیرها به منظور جلوگیري از رگرسیون کاذب صورت می

هاي متداول بررسی گردد. از روشهاي مختلفی آزمون میکه با روش
یـت کاوسـکی و   و کوا )ADF(فولر هاي دیکیوضعیت مانایی آزمون

ي صــفر فرضــیهADF باشــند. در آزمــون مــی )KPSS( همکــاران
ي عدم دهندهي واحد و فرضیه مقابل نشاني وجود ریشهدهندهنشان

فولر برعکس آزمون دیکیKPSS ي واحد است، اما آزمون وجود ریشه
ي واحـد اسـت   ي عدم وجـود ریشـه  دهندهي صفر نشاناست. فرضیه

)24 .(  
 تغییرات ،1روند مؤلفه چهار از متشکل اقتصادي زمانی هايسري اغلب

 هسـتند.  4تصادفی نامنظم جزء یک و 3ايچرخه هايحرکت ،2فصلی
 سـال  طـول  در سري تکراري نوسان به مربوط فصلی تغییرات مؤلفه

 اسـت  ممکن اقتصادي زمانی سري یک رفتار این، بر عالوه .باشدمی
 غیرعادي رویدادهاي از ناشی تصادفی نامنظم هايشوك تأثیر تحت
 چرخشی هايحرکت گیرد. قرار قحطی و مالی بحرانهاي جنگ، مانند
دهد مدت رخ نمیکوتاه هايسري در معمول طور به زمانی هايسري

و بنابراین یک سري زمانی  tX تواند تـابعی از سـه مؤلفـه رونـد     می
)(زمانی tT ،تغییرات فصلی)( tS  و جزء نامنظم تصـادفی)( tI )14 در .(

 سـازي الگـو  و تصـریح  کـه  دادنـد  ) نشـان 3بولیوومایرون (این راستا 
 تصـادفی  بـالعکس  و قطعـی  صـورت  بـه  تصـادفی  فصـلی  اثرگذاري
 از و تصـریح  خطـاي  ایجاد به منجر قطعی، فصلی اثرگذاري پنداشتن

 بنـابراین  و شـود مـی  سـري  درونـی  اطالعـات  از بخشی رفتن دست
 فصـلی،  زمانیسري هايداده سازيمدل از پیش که کنندمی پیشنهاد
 واحـد فصـلی   ریشـه  هـاي آزمـون  از اسـتفاده  با فصلی مؤلفه ماهیت

شناسایی وجود فرآیند تصادفی نامانا در سري  گردد. بنابراین شناسایی
هاي مطالعه از از طریق آزمون ریشه واحد فصـلی صـورت   زمانی داده

هاي به طور کلی معادله رگرسیونی آزمون فرضیه وجود ریشه .گیردمی
  باشد.) می1واحد فصلی و غیر فصلی به صورت رابطه (
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عـرض از مبـدأ،   )، 1در رابطه (

tsD ,
متغیرهـاي موهـومی    

) بـراي تـأمین ویژگـی    1ي (ي تعمیم معادلـه درجه pروند،  tماهانه، 
فرآیند نوفه سفید اجزاي اخالل معادلـه و  

tiy ,
هـاي خطـی از   تبـدیل 

هاي مقادیر وقفه
tX3( اند(.  

بعد از بررسی وضعیت مانایی و ریشه سازي نوسان: ب) مدل
پـردازیم کـه پـیش از    سازي نوسانات میفصلی متغیرها به سراغ مدل

                                                        
1- Trend  
2- Seasonal Variation  
3- Cyclic Movement  
4- Stochastic irregular Component  

سازي نوسان ابتدا باید وجود اثرات واریانس ناهمسانی شرطی در مدل
  متغیرها بررسی شود.

هاي اقتصادي فاقـد  زمانی دانیم بسیاري از سريهمانطورکه می 
ها در یـک دوره نوسـانات انـدکی    باشند. این سريگین ثابتی میمیان

هـاي  ي بعد با افزایش نوسان همراه هستند. در مـدل دارند و در دوره
اقتصادسنجی مرسوم فرض بر آن است که واریانس جـزء اخـالل در   

ي زمـانی ثابــت اسـت. امـا مالحظــه شـده در بســیاري از     کـل دوره 
انـد و  هایی با نوسانات زیاد همـراه هاي زمانی اقتصادي در دورهسري

گذارند. تحـت  هایی از تغییرات اندك را پشت سر میمتعاقب آن دوره
این شرایط فرض وجود واریانس ثابت یا واریـانس همسـانی چنـدان    

در کارهاي تجربـی   5ARCHهاي معقول نخواهد بود.استفاده از مدل
توان واریانس ها میلبسیار رواج یافته است، زیرا با استفاده از این مد

ي مشخصی از زمان برآورد نمـود.  ها را در هر نقطهیک سري از داده
که اولین بار توسط انگل معرفی شد. بنابراین آزمون ARCHهاي مدل

توسط انگل پیشنهاد شد که فرضیه صفر مبنی  )LM( ضریب الگرانژ
یا واریـانس همسـانی و فرضـیه مقابـل     ARCH بر عدم وجود اثرات 

باشد. یا واریانس ناهمسانی شرطی میARCH حاکی از وجود اثرات 
باشد که به صورت زیـر  می 2Rاین آزمون مانند ضریب الگرانژ بر پایه

  شود:بیان می

)2(  
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محاسـبه  LM  ) مقـدار آمـاره  2پس از برآورد معادله رگرسـیون ( 
 ضریب تعیین بوده و آماره  2Rتعداد مشاهدات و  Nشود که در آن می

LM2از توزیع حدي کاي دو دار کنـد. در صـورت معنـی   تبعیت می
، وجود ناهمسانی واریانس شـرطی در سـري   LMبودن آماره آزمون 
  ).4( گرددمورد نظر تأیید می

بعـد از تأییـد شـدن وجــود اثـرات ناهمسـانی واریـانس شــرطی       
سـازي نوسـان در برخـی    گیـرد. مـدل  سازي نوسان صورت مـی مدل

رابـرت انگـل   ARCH متغیرهاي سري زمانی از زمان معرفـی مـدل   
هاي مختلفـی بـر اسـاس    بیشتر مورد توجه واقع شد و در نتیجه مدل

واریـانس  تغیره چنـدم  توسعه و پیشنهاد گردید که مدلARCH مدل 
) یکـی از  MGARCHیـا ( یافتـه  تعمیم ناهمسانی شرطی اتورگرسیو

بـه  MGARCH هـاي  ها است. فرم عمومی مدلترین این مدلمهم
 ) است.3صورت رابطه (

)3(  
ttt

tt

H

Cxy
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که در آن
ty  1یک بردارm  ،از متغیرهاي وابستهC  یـک ،

                                                        
5- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 
(ARCH)  
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از پارامترها،  kmماتریس 
tx   1یـک بـردار ازk   متغیرهـاي

2هاي متغیر وابسته باشـد،  تواند شامل وقفهمستقل که می
1

tH   عامـل
ماتریس کوواریانس شرطی متغیر در زمان  6چولسکی

tH   اسـتو
t 

از میانگین صفر، واریانس واحد، مستقل و توزیـع   1mیک بردار 
یکسان در تغییرات است. در حالت عمومی ماتریس

tH  مدل عمومی
  ). 2هاي تک متغیره است (GARCH از 

سـازي  براي مـدل MGARCH هاي همانطور که گفته شد مدل
نوسان کاربرد وسیعی دارند. براي اینکـه بـه خصوصـیت میـانگین و     
واریانس شرطی متغیر متغیرهـا در طـول زمـان توجـه شـود بایـد از       

شود. بنابراین براي این منظور استفاده  ARMA-GARCHهاي مدل
هاي بدست آمده از این مدل براي بررسـی سـاختار   توان از پسماندمی

بـه  ARMA-GARCH فاده کـرد. فـرم کلـی مـدل     همبستگی اسـت 
  ) است:6) تا (4صورت رابطه (

)4( 
tt

ttt

y
yy
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)5(  ),(~,  SkTzhz tttt   
)6(  1

2
1   tttt hh   

قابــل مشــاهده اســت بــه  ARMA(p,0)) فرآینــد 4در رابطــه (
کـه  طوري

1ty     یـک عبـارت خودرگرسـیون از
ty   اسـت و

t 
) اجزاي اخالل را به صورت حاصل  بین 5اجزاي اخالل است. رابطه (

واریانس شرطی 
th  و پسماند

tzشـود  کند و فرض مـی تعریف می
و پارامتر اریـب   با درجه آزادي  7دارچوله tاین پسماند داراي توزیع 

 ) فرآینـد  6است. رابطه (GARCH(1,1)   دهـد کـه    را نشـان مـی
0,  t

شروط الزم براي مثبت شـدن واریـانس    0و  
2باشند. عبارت می 0thشرطی یا 

1t  ي فرآینـد  دهنـده نشـان
ARCH  است که مدت اشاره دارد و ها در کوتاهبه پایداري شوك

1th ي فرآینـد  دهنـده نشانGARCH   اسـت و    بـه سـهم
مـدت از  ها در بلندها اشاره دارد بنابراین پایداري شوكمدت شوكبلند
موع عبارت مج   شود کـه بایـد کمتـر از یـک     مشخص می

  .)19(باشند 
MGARCH تـوان  هاي مختلفی است که از آنها مـی داراي مدل

) مدل نصف بردار بـاال قطـري   vech(8  ،2( نصف برداريمدل ) 1به 
9)vech -Diagonal( ، 3 مــدل (BEKK ،4(BEKK 5، 10قطــري (

) مدل همبستگی شـرطی  CCC(  ،6( 11مدل همبستگی شرطی ثابت

                                                        
6- Cholesky Factor  
7- Skewed T Student  
8- Vech – MGARCH  
9- Diagonal Vech  - MGARCH  
10- Diagonal BEKK-GARCH  
11- Constant Conditional Correlations models (CCC)  

اشـاره   VCC(13) مدل همبستگی شرطی متغیـر ( 7و  )DCC(12پویا 
به دلیل انعطـاف بـاال   DCC و CCC هاي کرد که در این میان مدل

  کاربرد بیشتري در مطالعات اقتصادي دارند.
سازي نوسان بعد از مدلج) وابستگی و توابع کاپیوال (مفصل): 

ها، اجزاي اخالل هر یک از معادالت قیمت بدست آمـده و بـه   قیمت
معیارهـاي مختلفـی بـراي    سراغ یـافتن همبسـتگی خـواهیم رفـت.     

توان گیري وابستگی بین متغیرها کاربرد دارند که از آن جمله میاندازه
اشـاره کـرد.    16و کنـدال  15، اسـپیرمن 14به ضریب همبستگی پیرسون

باشد و تحقیقات اخیر نشان ک از این معیارها داراي اشکاالتی میهری
برخی از این مزایا عبارتند از: باشد که داده توابع مفصل داراي مزایا می

سازي و برآورد توزیع پذیري باالیی در مدلها داراي انعطاف) مفصل1
) 2 باشـند. اي با استفاده از تابع توزیع چندمتغیره پارامتریک میحاشیه
ها ) مفصل3 اند.ها در طول انتقال یکنواخت (متحدالشکل) ثابتمفصل

اطالعاتی را نه تنها در خصوص شدت وابستگی بلکه درمورد سـاختار  
بنـابراین در ادامـه بـه معرفـی     ). 21سـازد ( وابستگی نیز فـراهم مـی  

  .پردازیممیها و انواع آن مفصل
تار توام (جفت شدن) توان ساخ) می22با توجه به قضیه اسکاالر (

),(توزیع دو متغیر تصادفی  yx      پیوسـته کـه بـه صـورت),( yxFxy
 

xFx)(اي آنهـا یعنـی   هاي حاشیهباشدبه همراه توزیعمی
yFy)(و  

از  
اي هاي حاشـیه مفصل توزیعطریق تابع مفصل (کاپیوال) بدست آورد. 

سـازد بـدون اینکـه محـدودیتی در     را به تابع توزیع توام مـرتبط مـی  
به طور کلـی مفصـل (کـاپیوال) تـابع     ها ایجاد کند. هاي حاشیهتوزیع

ــع  ــراه توزی ــه هم ــته ب ــع انباش ــايتوزی ــیه ه xFU)(اي حاش x و
)( yFV y  :به صورت زیر است  
)7(  ],Pr[),( vVuUvuc   

هـا  ها توجه به سـاختار دنبالـه  مهمترین ویژگی قابل توجه مفصل
باشد. ساختار دنباله معیاري از احتمال است که به معنی قرار گرفتن می

است (چگونگی حرکـت دو   دنباله دو متغیر در باال یا پایین توزیع توام
تـوان بـه صـورت    می دهد) ومتغیر را با هم به باال و پایین نشان می

 روابط زیر تعریف کرد: 
 )8(  
 )9(  
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و 17ي توابـع مفصـل ضـمنی   توابع کاپیوال بـه دو دسـته خـانواده   
شوند. توابع مفصل ضمنی از فـرم مشخصـی   تقسیم می 18ارشمیدسی

                                                        
12- Dynamic Conditional Correlation model (DCC)  
13- Varying Conditional Correlation model (VCC)  
14- Pearson Correlation Coefficient  
15- Spearman  
16- Kendal  
17-Elliptica  
18- Archimedean 
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گیرند که شامل میهاي متقارن را اندازه برخورداراند و وابستگی دنباله
باشـند. امـا توابـع مفاصـل     اسـتیودنت مـی   tو توزیـع   19توزیع نرمال

شوند و شامل تولید می20ارشمیدسی فرم مشخصی ندارند و با تابع مولد
هـا  و ترکیبی از این 24جو، 23، فرانک22، گامبل21توابع مفصل کالیتون

  ).25باشد (می
مفاصـل   اي دیگـر از خانواده مجموعه: 25د) مفاصل تاکی شکل

هاي متغیره محدودیتمتغیره وجود دارد. توزیعات چندبراي حالت چند
زیادي را در ساختار همبستگی بین متغیرهاي تصادفی دارند. بنابراین 
در این حالت از مفاصل تاکی شکل تحت شرایط خاصـی از توزیعـات   

بـا ترکیـب (جفـت شـدن)      اي براي ساخت توزیعات چندمتغیرهحاشیه
شود. مفاصل تاکی شکل بـراي توصـیف   ها استفاده میلدوتایی مفص

مفاصل چندمتغیره از طریق مدل گرافیکی انعطاف باالیی دارند. براي 
یـا مفاصـل تـاکی شـکل     R-Vine هـاي  هاي آماري از مدلاستنباط

یا مفاصل D-Vine و  ايیا مفاصل تاکی شکل ستارهC-Vine ، منظم
شود که در بین الگوهاي ذکر شده، استفاده می تاکی شکل قابل رسم

R-Vine  از قدرت و انعطاف باالیی برخودار است و در اغلب مطالعات
الزم بـه ذکـر اسـت کـه پارامترهـاي یـک مـدل و        .شـود استفاده می

اي با استفاده از تکنیک حـداکثر راسـت   هاي حاشیهپارامترهاي توزیع 
) 10ابعی به صورت رابطه (فرم عمومی تشوند. نمایی تخمین زده می

  خواهد بود. 
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نمایانگر تابع توزیع مفصل  Cانگر متغیر شرطی و ینماکه در آن
  ).13( چندمتغیره است

در این مطالعه به جهت بررسی همبستگی بین قیمت نفت و نرخ 
هـاي  هاي صنعت طیور بـري دو بـازه زمـانی داده   نهادهارز با قیمت 

ــه ــالهاي ماهان ــه و  از داده 1384-93و  1374-83ي س ــاي ماهان ه
لگاریتمی قیمت نفت اوپک بر حسـب ریـال در هـر بشـکه، نـرخ ارز      
رسمی واقعی بر حسب ریـال، قیمـت ذرت بـر حسـب ریـال در هـر       

مت پودرماهی کیلوگرم، قیمت سویا برحسب ریال در هر کیلوگرم و قی
هـا از بانـک   برحسب ریال در هر کیلوگرم اسـتفاده شـده اسـت. داده   

مرکزي جمهوري اسالمی ایران، شرکت پشـتیبانی امـور دام و وزارت   
  آوري شده است.جهاد کشاورزي جمع

  
  نتایج و بحث 

                                                        
19- Gaussian  
20- Generator function 
21- Clayton 
22- Gumble 
23- Frank 
24- Joe 
25- Vine Copula’s Model 

متغیرهـا در   مانایی نتایج نتایج آزمون مانایی و ریشه فصلی :
 نشان درصد 5 آزمون دیکی فولر درسطح با دو دوره قبل و بعد بحران

 از هیچکـدام  بـراي  واحـد  ریشـه  وجود بر مبنی صفر فرضیه کهه داد
 نامانـا  درصد) 5( هاداده سطح در متغیرها کلیه و شودنمی رد متغیرها
 کـه  دادیـم  انجام گیريتفاضل یکبار با را آزمون این بنابراین هستند،

 یکبـار  از پـس  تغیرهـا  تمـامیم  نامانـایی  فرضـیه  که داد نشان نتایج
نشان داد، تمـامی  KPSS ردشدند. در ادامه نتایج آزمون  تفاضلگیري

ي عدم وجود ریشه واحد است، دهندهمتغیرها فرضیه صفر را که نشان
  گیري تمامی متغیرها مانا شدند.کنند. بنابراین با یکبار تفاضلرد می

ریشه فصلی نشان هاي محاسبه شده در نتایج آزمون مقایسه آماره
دهد تمـامی متغیرهـا داراي ریشـه غیرفصـلی هسـتند. همچنـین       می

دهد فرضیه صـفر وجـود   ي تمامی متغیرها نشان میداري آمارهمعنی
ي فصلی در هـیچ  ریشه فصلی رد شده و هیچ از متغیرها داراي ریشه

تناوبی نیستند. زیرا مقدار آماره محاسباتی بیشتر از مقدار بحرانی بوده 
بنابراین فرضیه صفر که حاکی از وجود ریشه غیر فصـلی اسـت در    و

گردد. در ادامه ابتدا دوره قبل و بعد بحران براي تمامی متغیرها رد می
جهت سنجش وجود رفتار واریانس ناهمسانی شرطی خطی متغیرهاي 

استفاده شد که نتایج این آزمون نشـان داد  ARCH مطالعه از آزمون 
هاي قیمت در هـر دو دوره  همسانی شرطی در سريرفتار واریانس نا

 وجود دارد (به دلیل محدودیت فضا از گزارش نتایج امتناء گردید).
هـا در دوره  براي نهاده و )، ضرایب1با توجه به جدول (
دار و مثبت بوده مجموع این دو نزدیک به یک قبل و بعد بحران معنی

باشد (همگرایی واریانس شرطی به واریـانس بلندمـدت) کـه ایـن     می
باشـد و شـرط الزم را تـأمین    ي پایداري در بلند مدت میدهندهنشان

ت براي هر کند. بعد از برآورد ضرایب، پسماند حاصل از این معادالمی
ها بدست آمد. پسماندهاي حاصل از بـرآورد هـر معادلـه    یک از نهاده

باشد زیرا اثرات گذشـته هـر متغیـر بـا     اثرات خالص سایر متغیرها می
گرفته شده است. بنابراین پسماندهاي حاصـل فقـط   ARMA فرآیند 

توان باشد از این رو از این پسماندها میشامل اثرات سایر متغیرها می
  ي بررسی همبستگی استفاده کرد.برا

بعد از بدست آوردن اجزاي اخالل، همبستگی بین قیمت هریـک  
-Rها با نـرخ ارز و قیمـت نفـت از  فـرم متـداول الگوهـاي       از نهاده

vine) هـا بـا   ) همبستگی بین قیمت نهاده2استفاده شده است. جدول
بـه  قیمت نفت و نرخ ارز براي دوره قبل بحران ارائه شده اسـت کـه   

عنوان نمونه وضعیت همبستگی قیمت نفت با قیمت ذرت و نـرخ ارز  
در درخت اول گزارش شده است. نوع مفصل انتخاب شده براي هرسه 

 حالت گوسی است.
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  هانهادهARMA-MGARCH ازبرآورد مدل  حاصل نتایج - 1جدول 

Table 1- Result of ARMA-MGARCH model for Inputs 

 دوره اول
First Period 

 معادالت
Equation 

ARCH ARMA 

         
 ذرت

Corn 
0/71 

(0.00)*** 
0/28 

(0.00)*** 
0.0001 
(0.13) 

0.005 
(0.24) 

 سویا
Soybean 

0.41 
(0.00)*** 

0.51 
(0.00)*** 

0.0001 
(0.00)*** 

0.01 
(0.13) 

 پودرماهی
Fish 

0.52 
(0.00)*** 

0.32 
(0.06)* 

0.001 
(0.04)* 

0.005 
(0.4) 

 نرخ ارز
Exchange 

Rate 
  0.018 

(0.00)*** 
0.013 
(0.28) 

 نفت
Oil 

  0.02 
(0.00)*** 

0.021 
(0.09)* 

 دوره دوم
SecondPeriod 

 ذرت
Corn 

  0.002 
(0.00)*** 

0.013 
(0.00)*** 

 سویا
Soybean   0.002 

(0.00)*** 
0.01 

(0.00)*** 
 پودرماهی

Fish 
0.72 

(0.00)*** 
0.38 

(0.01)*** 
0.00 

(0.12) 
0.007 

(0.04)** 
 نرخ ارز

Exchange 
Rate 

  0.002 
(0.00)*** 

0.01 
(0.02) 

 نفت
Oil 

 0.22 
(0.08)** 

0.01 
(0.00)*** 

0.01 
(0.05)** 

 دهددرصد را نشان می 10داري در سطح درصد و * معنی 5داري در سطح درصد، ** معنی 1داري در سطح ** سطح معنی*
***Singnificant level at 1%, ** Significant level at 5% and * Significant level at 10% 

.هاي تحقیقماخذ: یافته  
Source: Research finding 

 
با بررسی مقدار پارامتر مفصل قیمت ذرت و نفت مقدار تاو کندال 

تـوان دریافـت یـک    ي میزان همبسـتگی اسـت، مـی   دهندهکه نشان
همبستگی مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد، بنابراین هرگونه تغییر 
در قیمت ذرت به طور متوسط به تغییرات در قیمت نفت مرتبط خواهد 

ارز وضعیتی مشابهی با قیمت ذرت با نفت دارد  بود. قیمت نفت با نرخ
زیرا در بین این دو نیز همبستگی ضعیف و مثبتی وجود دارد و هرگونه 
افزایش در قیمت نفت قیمت نرخ ارز را افزایش خواهد داد. با توجه به 
درخت دوم قیمت نفت در ارتباط بین قیمت ذرت و نرخ ارز مؤثر بوده 

ایش در قیمت نفت منجر بـه افـزایش   است به طوري که هرگونه افز
قیمت ذرت و نرخ ارز شده است زیرا مقـدار پـارامتر و تاوکنـدال ایـن     

دهد. درخت وجود یک ساختار همبستگی ضعیف  و مثبتی را نشان می
هاي سویا و پودرماهی قابل استنباط همین وضعیت تفسیر براي نهاده

تگی بین قیمـت  باشد به طوریکه در درخت اول نهاده سویا همبسمی

سویا و نرخ ارز همانند نهاده ذرت مثبت بوده و هرگونه تغییر در نـرخ  
ي سویا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در درخـت اول  ارز قیمت نهاده

شود همبستگی مثبتی بین قیمت این نهاده پودرماهی نیز مشاهده می
ت دو نهاده با قیمت نفت وجود دارد که این مقدار از همبسـتگی قیمـ  

نهاده سویا و ذرت با قیمت نفت بیشتر بوده است. بنـابراین بـه نظـر    
ي پودرمـاهی بیشـتر از قیمـت دو    رسد در دوره اول قیمت نهـاده می

ي سویا و ذرت تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز بـوده  نهاده
هاي صـنعت طیـور   گذاريها و سیاستگیرياست. بنابراین در تصمیم

  نکته مدنظر قرار بگیرد. بهتر است این
ي دوم بـراي دوره  R-Vineنتـایج حاصـل از الگـوي    ) 3جدول (

. قیمـت ذرت و نفـت در دوره بعـد    باشـد مـی هاي صنعت طیور نهاده
بحران همبستگی بسیار بیشتر و مثبتی نسبت بـه دوره قبـل از خـود    

افزایش یافته است  22/0به  05/0نشان داده است و مقدار تاوکندال از 
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ي قبل تحت تاثیر نوسانات توان گفت،  قیمت ذرت بیشتر از دورهمی
 قیمت نفت قرار گرفته است.
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Table 2- Result of R-Vine for before crisis period (1995-2004). 

 وابستگی
 دمی باال
Upper 
Tail 

 وابستگی
 دمی پایین

Lower 
Tail 

 تاوکندال
Kendal's 

Tau 

 پارامتر دوم
Second P 

 پارامتر اول
First P 

 نام خانواده
Family 

 یالها*

Variables 
 درخت
Tree 

 متغیر
Variable 

         
 گوسی 0.07 - 0.05 - -

Gaussian 1,3 
 ذرت 1

Corn 
 گوسی 0.04 - 0.03 - -

Gaussian 1,2 

 گوسی 0.02 - 0.02 - -
Gaussian 3,1,2 2 

 گامبل بقاء 1.08 - 0.07 - 0.1
Gumble 1,2 

 سویا 1
Soybean 

 کالیتون بقاء 0.03 - 0.01 - -
Clayton 2,4 

 گوسی 0.09- - 0.06- - -
Gaussian 1,2,4 2 

 فرانک 0.79 - 0.1 - -
Frank 5,1 

 پودرماهی 1
Fish 

 فرانک 0.44 - 0.05 - 9.53
Frank 1,2 

 گوسی 0.06 - 0.04 - -
Gaussian 5,1,2 2 

 .5، پودرماهی=4، سویا=3، ذرت=2، نرخ ارز=1* شماره متغیرها : نفت=
*Number of Variables: oil=1, exchange rate=2, corn=3, soybean=4, fish powder=5 

 هاي تحقیق.مأخذ: یافته
Sources: Research finding 

  
شود همبستگی بین نـرخ ارز و قیمـت ذرت   همچنین مشاهده می

به  02/0تر شده است و عدد تاوکندال از تر و منفینسبت به قبل قوي
افزایش یافته است و با افزایش نوسانات نرخ ارز قیمت نهـاده   -13/0

رد. این وضـعیت در  گیذرت بیشتر از قبل از نوسانات نرخ ارز تاثیر می
ها نیز به خوبی قابل مشاهده است زیرا تاوکندال نهاده سویا سایر نهاده

همانند ذرت بیشتر از گذشته همبستگی باالیی با قیمت نفت و نرخ ارز 
نشان داده است و این نهاده نیز همانند ذرت بیشتر از دوره قبل تحت 

شـود بـر خـالف    تاثیر قرار گرفته است.اما در این میان مشـاهده مـی  
انتظاري که از  همبستگی بین قیمت پودرماهی با قیمت نفت میرفت، 

به  1/0همبستگی نسبت به دوره قبل کمتر شده است و این مقدار از 
توانـد ناشـی از کمتـر شـدن نیـاز      نزول کرده است که این می 07/0

تـوان گفـت   صنعت طیور به پودرماهی وارداتی باشد. به طورکلی مـی 
ي ضروري سویا و ذرت بیشتر از قبل تحـت تـاثیر نوسـانات    هانهاده

باشد جهانی قرار میگیرند که این عالمت خوبی براي صنعت طیور نمی

ي هـا بـه واسـطه   هاي نهـاده زیرا با افزایش و کاهش ناگهانی قیمت
همبستگی باال قیمت نفت و نـرخ ارز شـاهد عـواقبی نظیـر افـزایش      

  غ خواهیم بود.هاي تولید و قیمت گوشت مرهزینه
 

  گیري و پیشنهادهانتیجه
صـنعت طیـور    اسـتراتژیک  هاينهاده حاضر ذرت، سویا از درحال

واردات بخـش   از وسـیعی  حجـم  سـاالنه  که شوندمی محسوب کشور
 نیاز موضوع این دالیل از یکی دهند.کشاورزي را به خود اختصاص می

و  تسایر محصوالها براي تولید انواع گوشت، این نهاده به باالیکشور
. همـانطور کـه نتـایج    جلوگیري از بروز مشکالت امنیت غذایی است

نشان دادند همبستگی ضعیف و مثبت بین قیمت نفـت و نـرخ ارز در   
دوره قبل بحران به یـک همبسـتگی متوسـط و منفـی در دوره بعـد      

جنـگ   توان گفت تـأثیر بحـران  بحران تبدیل شده است. بنابراین می
و در ادامه شروع بحران مالی جهانی در کشـور ایـران   عراق و آمریکا 
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مشابه بسیاري از کشورهاي دنیا بوده که در نتیجه منجر به ایجاد یک 
 بعدي بین این دو متغیر شده است. همبستگی منفی در دوره
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Table 3-Result of R-Vine for after crisis period (2005-2014). 

 وابستگی
 دمی باال
Upper 
Tail 

 وابستگی
 دمی پایین

Lower 
Tail 

 تاوکندال
Kendal's 

Tau 

 پارامتر دوم
Second P 

 پارامتر اول
First P 

 نام خانواده
Family 

 یالها*

Variables 
 درخت
Tree 

 متغیر
Variable 

 کالیتون 0.55 - 0.05 0.28 -
Clayton 1,3 

 ذرت 1
Corn 

 فرانک 1.2- - 0.13- - -
Frank 2,3 

 فرانک 0.94- - 0.1- - -
Frank 3,1,2 2 

 فرانک 1.19 - 0.13 - -
Frank 1,4 

 سویا 1
Soybean 

 فرانک 1.11- - 0.13- - -
Frank 2,1 

90کالیتون  0.06- - 0.03- - -  
Clayton 90 4,1,2 2 

 جو بقاء 1.13 - 0.07 - -
Joe 5,1 

 پودرماهی 1
Fish 

 فرانک 1.11- - 0.13- - -
Frank 1,2 

 گوسی 0.3 - 0.02- - -
Gaussian 5,1,2 2 

  5، پودرماهی=4، سویا=3، ذرت=2، نرخ ارز=1*شماره متغیرها : نفت=
*Number of Variables: oil=1, exchange rate=2, corn=3, soybean=4, fish powder=5 

  هاي تحقیقمأخذ: یافته
Sources: Research finding 

  
توان گفت، بروز هرگونه شـوك در  همچنین با توجه به نتایج می

هاي داخلی را تحت تـأثیر  بازارجهانی نفت به طور مستقیم بازار نهاده
ش یا افزایش ناگهانی در قیمت نفت قرار خواهد داد زیرا در زمان کاه

در جهان به نفع بخش کشاورزي و در نتیجه صنعت طیور نخواهد بود. 
 وارداتـی  محصـوالت  جـزء  هـا تمامی نهـاده  اینکه به باتوجهبنابراین 

ي آن در زمان مطلوب در واردات و ذخیره ریزيبرنامه انجام با باشدمی
تواندر ها میافزایش قیمت ي آن در زمانپایین بودن نوسانات و عرضه

 بـا  به طـورکلی بایـد   .ایفاکرد مهمی نقش کشور غذایی تامین امنیت

 و داخـل  تولیـد  از واردات بیشـتر  تاثیرپـذیري  جهـت  در ریـزي برنامه
بازارهاي جهانی نظیـر قیمـت نفـت     به جاي قیمت نسبی هايقیمت
طیـور از  هاي صنعت براي تاثیرپذیري کمتر قیمت نهادهگردد و  اقدام

نوسانات قیمت جهـانی نفـت، داشـتن ذخیـره مناسـب و اسـتفاده از       
توان به مدیریت هرچه بهتر ایـن  ریزي مناسب براي واردات میبرنامه

تـوان  مـدت کمـک نمـود. همچنـین مـی     مدت و بلندصنایع در کوتاه
پیشنهاد کرد با بررسی شرایط تولید داخلی و وجود مزیت نسبی اقدام 

  هاي موردنیاز در داخل اقدام نمود.از نهادهبه تولید بخشی 
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