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چکیده
از آنجایی که نهاده ذرت باالترین سهم را در هزینه خوراک طیور دارد ،چگونگی اثرگذاری تغییرات قیمت آن بر قیمت گوشت مرغ همواره مد نردر
سیاستگذاران بوده است .پاسخ به اینکه آیا ارتباط میان این دو قیمت یک ارتباط متقارن و یا نامتقارن است و ش ت این اثرگذاری چگونه اسدت از ممهده
مواردی است که در اتخاذ سیاستهای مناسب مهت تنریم بازار این محصول حائز اهمیت است .بنابراین در این مطالعه با انجام آزمونهای تشخیصی در
ابت ا چگونگی انتقال قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از دادههای ماهیانه بین سالهای  1731 -1731مورد آزمون قرار گرفت .نتایج آزمدون-
های تشخیصی ،برتری الگوی غیرخطی نسبت به خطی و فرم نمایی با دو رژیم انتقال را نسبت به سایر م لها نشان دادن  .در نهایت نتایج برآورد مد ل
نشان داد که مق ار آستانهای قیمت گوشت مرغ برابر  01122تومان می باش و تاثیر قیمت ذرت پس از گدذار از رژیدم اول و مقد ار آسدتانهای ،افدزای
چشمگیری خواه داشت .بنابراین پیشنهاد میشود دولت قبل از اتخاذ هر گونه سیاستی چگونگی ارتباط میان قیمت ذرت و گوشت مرغ را بدا تومده بده
مق ار آستانهای تعیین نمای و سپس با استفاده از سیاستهایی همچون سیاستهای ارزی و تجاری و بویژه تعرفههای گمرکی ،ثبدات قیمدت را در بدازار
نهاده ذرت ایجاد نمای  .البته ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ در سطوح باالتر از آستانه مستهزم حمایتها و نرارتهای گستردهتدری نسدبت بده سدطوح
پایینتر از آن است .همچنین ومود چسبن گی قیمت در بازار گوشت مرغ مومب انتقال شوکهای وارده بر این بازار تا چن دوره متوالی خواه ش و لزوم
ثبات بازار این محصول را به منرور تأمین امنیت غذایی یادآور میگردد.
واژههای کلیدی :قیمت ذرت ،قیمت گوشت مرغ ،م ل خود توضیح انتقال مالیم
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تولی در بخ کشاورزی ب لیل تاثیرپذیری این بخد از ووامدل
موی ،نوسانات و بی ثباتی قیمت نهدادههدا و محصدول ،بدروز آفدات،
امراض و بیماری و تغییر در سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی و تجداری
دولت ،همواره با ریسک و و م حتمیدت موامده بدوده اسدت .تدنعت
مرغ اری نیز از این قاو ه مستثنی نیست و در ایران مرغد اریهدا بدا
انواع ریسکهای مالی ،تولی ی و بازار روبرو هستن  .از دیگر سو طدی
سالهای اخیر ب لیل افزای نسبی قیمت گوشت قرمز در مقایسده بدا
گوشت مرغ و همچنین بحث سالمت در مصرف گوشت سفی (گوشت
مرغ و ماهی) و اهمیت آن در سب غذایی مصرفکنن گان ،تقاضا برای
گوشت مرغ افزای یافته است .آمارهای منتشر ش ه توسط مرکز آمار
ایران نشان میده که رون مصدرف سدرانه گوشدت قرمدز در ایدران
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کاهشی است .به نحویکه میزان مصرف سرانه گوشدت قرمدز کده در
سال  1732برابر با  1/3کیهوگرم بوده ،در سال  1733به  5/4کیهوگرم
کاه یافته است .در مقابل مصرف گوشت مرغ بده وندوان مانشدین
گوشت قرمز رون ی تعودی دارد و از  13/6کیهدوگرم در سدال 1732
به بی از  01کیهوگرم در سال  1736افدزای یافتده اسدت .یکدی از
مهمترین دالیل افزای مصرف و تقاضای گوشت مرغ در مقایسده بدا
گوشت قرمز ،افزای نسبی قیمت گوشت قرمز در مقایسه بدا گوشدت
مرغ است .در شکل  1رون تغییر قیمت اسدمی هدر کیهدوگرم گوشدت
گوسفن و مرغ طی دوره فروردین  1736الی خدرداد مداه  1733آورده
ش ه است.
بررسی رون تغییرات قیمدت گوشدت قرمدز و مدرغ بیدانگر روند
تعودی قیمت ماهانه هر دو محصدول طدی دوره فدروردین  1736تدا
خرداد  1733است .البته گوشت قرمز در مقایسده بدا گوشدت مدرغ بدا
سروت بیشتری افزای یافته است .بر اساس اطالوات شکل  1قیمت
هر کیهوگرم گوشت قرمز از فروردین  1736تا خدرداد  1733در حد ود
 137درت رش داشته است .حال آنکه در همین دوره قیمت گوشدت
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و هوایی و بازگشت سریع سرمایه ،نسبت بده سدایر تدنایع دامپدروری
بیشتر مورد تومه سرمایهگذاران و دولت بوده است ( .)02با ایدن حدال
همچنان بازار گوشت مرغ با شوکهای قیمتی و افزای قیمت همراه
بوده است و این نوسانات یکی از چال های اساسی تعنت مرغ اری
در کشور است.

مرغ  16درت افزای یافته است.
بررسی آمارهای منتشر ش ه توسط سدازمان خواربدار و کشداورزی
مهل متح (فائو) نشان میده که مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور
دو دههی اخیر بی از دو برابدر افدزای داشدته اسدت و از  17/7بده
 06/3کیهوگرم رسی ه است .والوه بدر ایدن تدنعت مرغد اری بد لیل
زمان کوتاه تولی نسبت به سایر دامها ،امکان تولی در تمام شرایط آب
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شکل  -1روند ماهانه قیمت اسمی گوشت گوسفند و مرغ (ریال/کیلوگرم)
)Figure 1- The monthly trend of the nominal mutton and chicken prices (Rial/Kg

تقریب به  32درت از هزینه تولید در تدنعت مرغد اری ایدران
مربوط به هزینه خوراک است که در بدین آنهدا نهداده ذرت بیشدترین
سهم را به خود اختصاص داده است ( )12و بخد ومد های از آن از
طریق واردات تأمین میگردد .بنابراین قیمت این نهاده به ش ت تحت
تأثیر سیاستهای تجاری و تغییرات نرخ ارز قرار دارد .والوه بدر ایدن
مطالعات نشان میده که در زیر بخ طیور ارتباطات قیمتی بیشدتر
از سمت قیمت نهادهها به سمت قیمت محصول اسدت ( .)3همچندین
گوشت مرغ یکی از اقالم اساسی در سب مصرفی خانوار میباشد کده
دولتها همواره تالش دارن با ابزارهدای سیاسدتی گونداگون سدطح و
نوسانات قیمت آن را از طریق تنریم سدطح قیمدت نهداده خدوراک از
ممهه ذرت کنترل نماین  .حدال سدوال اساسدی کده در اینجدا مطدرح
می شود ایدن اسدت کده میدزان تأثیرگدذاری قیمدت ذرت بده وندوان
مهمترین نهاده خوراک طیور بر قیمت گوشت مدرغ بده چده میدزان و
چگونه است؟ بعبارتی تعیین چگونگی ارتباط قیمتدی میدان مهمتدرین
نهاده تولید ی یعندی ذرت و قیمدت گوشدت مدرغ بده منردور اتخداذ
سیاستهای مناسب و مؤثر ضروری است.
تحهیل انتقال قیمت ومودی میان سطوح مختهد بدازار از اواخدر

قرن  13در ادبیات اقتصادی مورد تومه قدرار گرفدت .وهدت ایدن امدر
نگرانیهای سیاسی و امتماوی از شدکلگیدری انحصدار و تمرکدز در
تنایع غذایی و توزیعکنن گان مواد غذایی بوده است .چدرا کده ایجداد
تمرکز در هر یک از سطوح بازار میتوان بر چگونگی رقابت بنگاههای
اقتصادی فعال در بازار و الگوی تغییرات قیمت اثرگذار باش  .بندابراین
انتقال ومودی قیمت میان سطوح مخته بازار یکی از معیارهای مهم
در تشریح ومهکرد بازار است ( .)10مروری بر ادبیدات موضدوع نشدان
میده که مطالعات تورت گرفته در زمینه تحهیل قیمت گوشت مرغ
را میتوان به دو دسته کهی تقسیم نمود .بخشی از ایدن مطالعدات بده
انتقال قیمت میان سطوح مخته بدازار گوشدت مدرغ ( ،)1همگرایدی
قیمتها دربازار گوشت مرغ ( ،)07بررسی تأثیر ووامهی همچدون ندرخ
ارز بر قیمت گوشت مرغ ( )06و کش قیمدت در بدازار گوشدت مدرغ
( )01پرداختهان  .گروه دیگر از این مطالعات ارتباط میدان بدازار نهداده
خوراک طیور و گوشت مرغ را ارزیابی نمودن  .از ممهه وب ی و رضایی
( ،)1تاثیر قیمت ذرت و سویا را بر قیمت ومد هفروشدی تخدم مدرغ و
گوشت مرغ از طریق وهیت گرنجری بررسدی نمدودهاند  .نتدایج ایدن
پژوهشی حاکی از آن است که تغییر قیمت این دو نهاده منجر به تغییر
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قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ میشود .همچندین مشدایخی و حدامی
زاده فالح ( ،)02ووامل موثر بر بازار گوشت مرغ را مورد بررسی قدرار
دادن  .نتایج مطالعه نشان داد که در کوتداه و بهند مد ت ،نهدادههدای
تغذیه از ممهه ذرت رابطه مثبت و معنیداری بدا قیمدت گوشدت مدرغ
دارن  .همچنین گیالنپور و همکاران ( )12در بخشی از مطالعده خدود
اثر سیاست تغییر قیمت ذرت را بر قیمدت گوشدت مدرغ شدبیهسدازی
نمودن  .نتایج مطالعه نشان داد که  12درت افدزای در قیمدت ذرت،
قیمت گوشت مرغ را  1/6درت افزای میده  .مروری بر مطالعدات
خارمی نیز نشان میده که بررسی اثرپذیری قیمت گوشت از قیمدت
خوراک ،بیشتر متمرکز بر ارتباط میدان قیمدت ذرت و قیمدت گوشدت
خوک است .به طور مثال لی و همکاران ( )13در مطالعه خود دریافتن
که میان قیمت ذرت و گوشت خوک رابطه غیر متقارن برقدرار اسدت.
همچنین نتایج مطالعه چن ( )4بیانگر آن است که در بهن م ت قیمت
ذرت تاثیر مثبت و معنیداری بر قیمت گوشت خوک دارد .وی و هدی
( )03نیز نتایج مشابهی ب ست آورن  .نتایج مطالعده ایدن پژوهشدگران
حاکی از رابطه معنیدار بین قیمت ذرت و قیمت گوشت خوک اسدت.
همچنین ژو و چن ( )72نشان دادن که قیمت ذرت تأثیر معنیداری بر
قیمت گوشت خوک دارد.
بررسی چگونگی انتقال قیمت با بکدارگیری مد لهدای خطدی و
غیرخطی امکانپذیر است .وهیرغدم توسدعه مد لهدای غیرخطدی و
استفاده گسترده آن در تحهیل چرخههای تجاری ،کابرد ایدن روشهدا
در تحهیل قیمت کاالهای اولیه و اساسی کمتر دی ه میشود ( .)17این
در حالی است که شواه تجربی نشان میدهن کده مکانیسدم انتقدال
قیمت در بازار محصوالت غذایی اغهب به تورت غیرخطی اسدت (10
و  .)7امروزه تصریح م لهای غیرخطی به نحوی توسعه یافتهاند کده
امکان لحاظ تغییرات ساختاری به همراه تغییرات زمانی پارامترها را به
طور همزمان فراهم میآورن ( 04و  .)03یکی از روشهای کداربردی
در آزمون رفتار غیرخطی قیمدت ،اسدتفاده از روش رگرسدیون انتقدال
مالیم ( )STR1است ( .)7این روش یک رهیافت غیرخطی در تحهیدل
سریهای زمانی است که با در نرر گرفتن یک یا چن آستانه تغییرات
نامتقارن در پارامترهای الگو را با یک انتقال مالیم مورد ارزیدابی قدرار
میده ( .)16در واقع این م ل امکان ومود چن رژیدم و انتقدال بدین
آنها را در بررسی ارتباط میان متغیرهای پژوه فدراهم مدیآورد .بده
ونوان مثال در مطالعه وانگ و همکاران ( )01انتقال قیمت نامتقارن از
ذرت به گوشت خوک در کشور چین با استفاده از رهیافدت رگرسدیون
انتقال مالیم ،بررسی ش  .نتایج نشان داد که ارتباط قیمتی میان ذرت
و گوشت خوک غیرخطدی اسدت و الگدوی انتقدال مالیدم در بررسدی
ارتباط میان این دو قیمت مناسب است .همچنین در مطالعه بداربوزا و
همکاران ( )7الگوی انتقال قیمت در بدازار بدرنج بدرای کشدور ایتالیدا
1- Smooth Transition Regression
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بررسی ش  .در این پژوه که از روش  STARاستفاده شد ه اسدت،
نتایج نشان دهن ه رفتار غیرخطی قیمت بدرنج در بدازار مدیباشد  .در
مطالعات داخهدی کده از الگدوی غیرخطدی در انتقدال قیمدت اسدتفاده
کردهان میتوان به مطالعه پی بهار و همکاران ( )00اشداره کدرد .در
این مطالعه تاثیر شوکهای قیمتی نهادههای تنعت مرغ اری از ممهه
ذرت را بر قیمت مرغ کشتار شد ه بدا بهدرهگیدری از روش مدارکوف-
سویچینگ بررسی نمودن  .نتدایج ایدن پدژوه نشدان مدیدهد کده
نوسانات قیمت ذرت اثر معنیداری بر تغییرات قیمت گوشت مرغ دارد.
همانطور که از بررسی مطالعات پیشین مشخص است ،بده بحدث
اثرات انتقال قیمت از نهاده خوراک به گوشت مدرغ نسدبت بده دیگدر
انواع مطالعات انتقال قیمت که در باال به آن اشاره ش  ،کمتر پرداختده
ش ه است و در ان ک مطالعدات مومدود بده آزمدون اثدرات نامتقدارن،
رژیم های متفاوت و روابدط غیدر خطدی کمتدر تومده شد ه اسدت .در
حالیکه بسته به شرایط متفاوت اقتصدادی و سیاسدتهدای گونداگون
حمایتی دولت در بازار گوشت مرغ ،ممکن است رابطه غیرخطدی بدین
متغیرهای مذکور به ومود آی و در نتیجه بر چگدونگی تحهیدل اثدرات
سیاسدتهدای قیمتدی نهداده بددر قیمدت گوشدت مدرغ و نهایتدا رفدداه
مصرفکنن گان اثرگذار است .از این رو الزم است در ابت ا با استفاده از
آزمونهای تشخیصی چگونگی ارتباط میان قیمدتهدا اودم از خطدی
بودن و یا غیرخطی بودن ،ومود چن رژیم در الگوی انتقدال قیمدت و
سروت انتقال میان رژیمها بررسی شود و سپس بدا بکدارگیری مد ل
مناسب میزان اثرگذاری قیمت ذرت بر قیمت گوشدت مدرغ مشدخص
گردد .چرا که استفاده از فرم نامناسب در بررسی ارتباطات قیمتی می-
توان منتج به ایجاد تورش در نتایج گردد .بنابراین در این مطالعه پس
از انجام آزمونهای تشخیصی ضمن تأیی ومود رابطه غیر خطی میان
قیمت گوشت مرغ و قیمت ذرت ،چگونگی این ارتبداط بدا اسدتفاده از
رهیافت رگرسیون انتقال مالیم بررسی ش .

مواد و روشها
همانگونه که در قسمت قبل بیان ش  ،در ایدن مطالعده چگدونگی
ارتباط خطی یا غیر خطی ،میان قیمت ذرت و گوشت مرغ با اسدتفاده
از آزمونهای تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمدون نشدان
دهن ه ارتباط غیر خطی میان این دو سری قیمت بود .سدپس در گدام
بع چگونگی الگوی غیرخطی بدا اسدتفاده از آزمدونهدای تشخیصدی
ارزیابی ش که م ل نمایی الگوی رگرسیون انتقال مالیدم ( )STRبده
ونوان بهترین م ل شناخته ش  .بنابراین در ادامه والوه بر تشریح این
م ل چگونگی آزمون خطی و یا غیرخطی بودن بیان گردی ه است.
م ل رگرسیون انتقال مالیم مزو م لهدای انتقدال رژیدم اسدت.
م لهای انتقال رژیم را میتوان به دو گروه تقسیمبن ی کدرد .دسدته
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اول م لهای چرخ مارکوف 1است که در آن رژیمها بدا اسدتفاده از
متغیرهای برونزا و غیرقابل مشاه ه حالت تعیین میشدود .در مقابدل
گروه دیگری از م لها ومود دارن که در آنها به طدور ضدمنی فدرض
میشود که انتقال بین رژیمها با استفاده از متغیرهدای قابدل مشداه ه
حالت و به تورت درونزا تعیین میشود .م لهایی کده در گدروه دوم
قرار میگیرن شامل  SETAR0و  STRهستن  .تفاوت روش  STRبا
سایر روشهای غیرخطی مانن الگوی رگرسدیون آسدتانهای ( )TR7و
الگوی چرخ مارکوف در چگونگی انتقال بدین رژیدمهدای مختهد
است .در حالیکه در روشهای  TRو چرخ مارکوف انتقال ناگهانی
بین رژیمها را مشخص میکن در روش  STRانتقال مالیدم در نردر
گرفته میشود .بر این اسداس تغییدرات در مد لهدای  STRبهتدر از
م لهای گسسته  TRارزیابی میشون (.)05
در الگوی رگرسیون انتقال مالیدم کده از مد لهدای مهدم تغییدر
رژیمی است ،والوه بر اینکه مح ودیت شکل تابعی خداص در روابدط
بین متغیرها ومود ن ارد ،رابطده غیرخطدی احتمدالی بدین متغیرهدا بدا
استفاده از متغیر آستانهای و تابع انتقال به تدورت پیوسدته م لسدازی
مدیگددردد ( .)13مد ل  STRدارای ویژگددیهددایی اسددت کدده آن را از
م لهای متعدارف تدک رژیمدی متمدایز مدیسدازد .اسدتفاده از مد ل
رگرسیونی انتقال مالیم این امکان را فراهم میآورد که رابطه میان دو
متغیر مورد بررسی وابسته به وضعیت سیستم اقتصدادی بدوده و الزامدا
یک ارتباط ثابت در نرر گرفته نمیشود ( .)15همچنین در بکدارگیری
م ل  STRنیازی به بررسی شکسدت سداختاری و وارد کدردن متغیدر
موهومی در م ل برای این منرور نیست .بهکه شکست ساختاری و یدا
تغییر در رژیمها به تورت درونزا تعیین میشود ( .)11در نهایت م ل
رگرسیونی انتقال مالیم قابهیت مشخص کردن تع اد دفعدات و زمدان
تغییر رژیم را دارد و سروت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نیز به
خوبی نشان میده ( .)0بنابراین بررسی دقیقتر ارتباط میدان قیمدت
ذرت و گوشت مرغ نیازمن بکارگیری مد لهدای غیرخطدی همچدون
 STRاست که در این مطالعه سعی ش ه این مهم فراهم گردد.
برای نمای یک الگوی  STRمیتوان از یک م ل گسسته TR
به ترتیب زیر آغاز کرد ( 5 ،6و :)13
𝑚−1
́
∑
𝑠(
𝑡𝜖 𝑦𝑡 = 𝑗=0 1𝑗 𝑡 ; 𝑐; 𝛾). 𝑍𝑡 𝛿𝑗 + 𝑋𝑡 𝛼 +
()1
که در آن 𝑗𝐿 یک شاخص برای نشان دادن رژیم الگو اسدت کده
وابسته به متغیر قابل مشاه ه 𝑡𝑠 به ونوان متغیر گذار یا انتقال اسدت.
همچنین 𝑐 پارامتر آستانهای یا نقطه تغییر رژیم الگو 𝛾 ،پارامتر انتقدال
یا شیب نامی ه میشود .متغیرهای برونزا در اینجا به دو دسته تقسدیم
ش ن  ،یکی 𝑍 که شامل متغیرهایی است که ضرایب آنها در رژیمهای
مخته تغییر خواهد داشدت و گدروه دیگدر متغیرهدای 𝑋 اسدت کده
1- Markov-Switching
2- Self-exciting Threshold Auto Regression
3- Threshold Regression

ثابدت اسدت .همچندین m

ضرایب آنهدا در بدین رژیدمهدای مختهد
نشان هن ه تع اد رژیم در الگوی مورد مطالعه است ،اگر  𝑚 = 2باش
معادله رگرسیون آستانهای باال را میتوان به فرم زیر بازنویسی کرد:
𝑡𝜀 𝑦𝑡 = 10 (𝑠𝑡 ; 𝑐; 𝛾). 𝑍́𝑡 𝛿0 + 11 (𝑠𝑡 ; 𝑐; 𝛾). 𝑍́𝑡 𝛿1 + 𝑋𝑡 α +
()0
اگر تابع شاخص ( 𝑗 )1معادله باال بدا تدابع انتقدال پیوسدته 𝐺 کده
مقادیری بین تفر و یک را به خود اختصاص میده  ،مایگزین شود،
الگوی انتقال مالیم ( )STRبا دو رژیم به ترتیب زیر حاتل میشود:
𝑦𝑡 = (1 − 𝐺(𝑠𝑡 ; 𝑐; 𝛾)). 𝑍𝑡′ 𝛿0 + 𝐺(𝑠𝑡 ; 𝑐; 𝛾)𝑍𝑡′ 𝛿1 + 𝑋𝑡 α +
𝑡𝜀
()7
گام اساسی در براورد الگوی ( )7انتخاب متغیر انتقال و فدرم تدابع
انتقال است که با تعیین این دو و تخمین رگرسدیون بداال پارامترهدای
 𝛿1 ،𝛿0و  αو پارامتر آستانه ای و شیب (𝛾  )𝑐.با استفاده از یک م ل
ح اقل مربعات غیرخطی براورد میگردد .متغیر انتقال میتوان یکی از
متغیرهای توضیحی ،متغیر رون و یا وقفههدای متغیدر وابسدته باشد .
چنانچدده متغیددر انتقددال 𝑑 𝑦𝑡−باش د م د ل  STRتب د یل بدده الگددوی
خودتوضیح انتقال مالیدم ) (STARمدیگدردد .همچندین فدرمهدای
متفاوتی که برای تابع انتقال میتوان در نرر گرفت ،شامل لجسدتیک
( ،)4نرمال ( ،)5نمایی ( )6و لجسدتیک درمده دو ( )3بده ترتیدب زیدر
میباش :
1
= )𝛾 ;𝑐 ;𝑠(𝐺
()4
))𝑐1+𝑒𝑥𝑝(−𝛾(𝑠−
))𝑐 ) 𝑑𝑥 = Φ(𝛾(𝑠 −

()5

𝑥2
2

𝑒𝑥𝑝 (−

)2

𝛾(𝑠−𝑐) 1
𝜋√2

∞𝐺(𝑠; 𝑐; 𝛾) = ∫−

)𝑐 𝐺(𝑠; 𝑐; 𝛾) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝛾(𝑠 −

()6
= )𝛾 ;𝑐 ;𝑠(𝐺
()3
)) 1+𝑒𝑥𝑝(−𝛾(𝑠−𝑐1 )(𝑠−𝑐2
در فرمهای ارائه ش ه در باال 𝛾 مثبت در نردر گرفتده مدیشدود.
هرچه میزان 𝛾 افزای یاب سروت انتقال بین رژیمها بیشدتر خواهد
بود و چنانچه ∞ →  γالگوی انتقال مالیم تب یل به م ل رگرسدیون
آستانهای میگردد.
به منرور براورد الگوی غیرخطی  STRانجام چن مرحهده الزم و
ضروری است .در ابت ا الزم است پس از بررسدی ایسدتایی متغیرهدای
مورد مطالعه ،تع اد وقفه بهینه با استفاده از آمارههایی همچون آکائیک
و شوارتز تعیین شود .سپس آزمون خطدی بدودن در مقابدل غیرخطدی
بودن برای اطمینان از مناسب بودن روش  STRتورت پذیرد .سپس
فرم مناسب تابع انتقدال و متغیدر انتقدال تعیدین و در نهایدت پدس از
تخمین الگو ،فرضیه نرمال بودن و و م ومدود خودهمبسدتگی بدرای
ممالت پسمان آزمون شود.
نکتده اساسددی در بکداربردن الگددوی انتقدال مالیددم اثبدات رفتددار
غیرخطی یا نامتقارن در متغیر مورد بررسی اسدت .بدرای ایدن منردور
کافی است که فرضیه  𝐻0 : 𝛾 = 0در معادله ( )7مدورد بررسدی قدرار
1
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گیرد .چنانچه فرضیه تفر مبنی بر خطی بودن الگو رد شود بایستی از
بین الگوهای غیرخطی بالقوه ،مناسبترین آن انتخداب و پارامترهدای
الگو تخمین زده شود .لکن استفاده از روشهای معمول بدرای آزمدون
فرضیه تفر به دلیل غیرقابل شناسایی بودن ضرایب الگو ،امکانپدذیر
نیست .بنابراین لووکونن و همکاران ( )17به ارائه روشی پرداختن کده
در آن با استفاده از بسط تیهور بدرای معادلده ( ،)7فرضدیه تدفر قابدل
آزمون ش  .استفاده از بسط تیهور در آزمون این فرضیه والوه بر تعیین
خطی بودن یا غیرخطی بودن الگو ،فدرم مناسدب تدابع انتقدال را نیدز
میتوان تعیین نمای  .برای آزمون فرضیه مذکور رابطه ( )7بدا تقریدب
تابع انتقال براساس بسط تیهور به تورت زیر نوشته میشود:

𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝛽0 𝑥𝑡 + ∑3𝑖=1 𝛽𝑖 𝑥𝑡 ℊ𝑡𝑖 +
𝑡𝑢
𝐻0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 0

()1
که در آن 𝑡𝑦 متغیر وابسته 𝑥𝑡 ،متغیر مسدتقل 𝛽𝑖 ،ضدرایب الگدو،
𝑖𝑡 ℊتابع گذار و 𝑡𝑢 ممالت پسمان الگو است .در تورتی که فرضدیه
 𝐻0رد شود ،غیرخطی بودن الگو پذیرفته میشدود و بایسدتی از میدان
الگوهای غیرخطی مناسبترین آن انتخاب شود .با استفاده از ضدرایب
بسط تیهور و آزمون متوالی تراسویرتا میتوان فرم تابع انتقال را بین دو
حالت نمایی و لجستیک مشخص کرد .بد ین ترتیدب از فدروض زیدر
استفاده میشود:

𝐻03 : 𝑏3 = 0

()3

𝐻02 : 𝑏2 = 0 | 𝑏3 = 0
𝐻01 : 𝑏1 = 0 | 𝑏2 = 𝑏3 = 0
فرضیه  𝐻02کمترین مق ار باش  ،فرم

چنانچه سطح احتمال برای
مناسب برای تابع انتقال فرم نمایی است و در غیر ایدنتدورت مد ل
لجستیک گزینه بهتری خواه بود .همچندین آزمدون دیگدری کده بدا
استفاده از ضرایب بسط تیهور برای تعیین فرم تدابع انتقدال مدیتدوان
انجام داد ،آزمون اسکیریبانو-مدردا 1اسدت .کده در آن دو فرضدیه بده
ترتیب زیر مورد آزمون قرار میگیرد:

𝐻0𝐿 : 𝑏2 = 𝑏4 = 0
𝐻0𝐸 : 𝑏1 = 𝑏3 = 0

()12
در این آزمون فرضیه 𝐿 𝐻0آزمون خطی بودن در مقابل لجستیک
و 𝐸 𝐻0به تشخیص نمایی بودن در مقابل خطی بودن تابع انتقال می-
پردازد.
در آزمونهای مطرح ش ه برای آزمون خطی بدودن ،فدرض شد ه
که متغیر مورد بررسی یک الگدوی  STRبدا دو رژیدم اسدت .در ایدن
شرایط سوالی که مطرح میشود این است که آیا بخ غیرخطی م ل
نش های ومود دارد یا خیر .به وبارت دیگر الگوی  STRبا دو رژیم در
مقابل م ل  STRبا رژیمهای اضدافه (  )AMRSTR0آزمدون شدود.
1 Escribano-Jorda
2- Additive Multiple Regime STR
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معادله ( )7را با در نرر گرفتن سده رژیدم مدیتدوان بده تدورت زیدر
بازنویسی کرد:
𝑦𝑡 = 𝑍𝑡′ 𝛿0 + 𝐺1 (𝑠𝑡 ; 𝑐1 ; 𝛾1 )𝑍𝑡′ 𝜃1 + 𝑋́𝑡 α +
𝑡𝜀𝐺2 (𝑠𝑡 ; 𝑐2 ; 𝛾2 )𝑍𝑡′ 𝜃2 +
()11
ایتددرهیم و تراسددویرتا ( )3آزمددون  LMرا بددرای آزمددون مدد ل
 LSTARبا دو رژیم را در مقابل  AMRSTRبودن آن توسدعه دادند .
در این شیوه نیز از بسط تیهور همانن آنچه کده در قبدل توضدیح داده
ش  ،استفاده میشود.
در این مطالعه به منرور بررسی تدأثیر آسدتانهای قیمدت ذرت بدر
گوشت مرغ از دادههای ماهیانه بدرای دورهی زمدانی  1731تدا 1731
مومود در شرکت پیشتیبانی امور دام کشور استفاده ش  .همچنین کهیه
مراحل تخمین با استفاده از نرمافزار  Eviews 11تورت گرفت.

نتایج و بحث
همان گونه که در قسمت روش تحقیق توضیح داده ش  ،در ابتد ا
الزم است ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد .برای این منرور از
آزمون ریشه واح فصهی به روش هگی ( )HEGY7استفاده شد کده
نتایج آن در م ول  1قابل مالحره است.
مقایسه مقادیر آمارههای محاسبه ش ه بدا مقدادیر بحراندی نشدان
میده که تمامی آمارههای ب ست آم ه برای قیمدت واقعدی گوشدت
مرغ و ذرت ح اقل در سطح  5درت معنادار است .بنابراین دو سدری
قیمت مورد بررسی دارای ریشه واح فصهی و غیر فصهی نبوده و ایستا
هستن  .پس از تأیی ایستایی متغیرهدا آزمدون خطدی بدودن الگدو بدا
استفاده از روش لووکدونن و همکداران ( )11تدورت پدذیرفت .نتدایج
حاتل از آزمون خطی بودن در م ول  0آورده ش ه است.
همانگونه که در بخ روش تحقیق تشریح ش این آزمون دارای
سه بخ است .در قسمت اول نتایج آزمون خطی بودن الگو در مقابل
غیرخطی بودن آن را نشان میده  .سطح احتمال برای فرضدیه H04
نشان میده که فرضیه تفر در سطح احتمال  5درت رد مدیشدود.
بنابراین الگوی غیرخطی در مد لسدازی رفتدار قیمدت گوشدت مدرغ
مناسبتر است .در این مرحهه الزم است که فرم تابع انتقال مشدخص
گردد .در این راستا نتایج آزمون متوالی تراسورتا در قسمت دوم م ول
 0نشان میده الگوی المستیک نسبت به نمایی بهتر است .چرا کده
مق ار احتمال برای فرضیه  H2کوچکترین مق ار نیست و بده وبدارتی
بزرگتر از سطح احتمال فرضیه  H1است.

3- Hylleberg, Engle, Granger, and Yoo
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جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد فصلی
قیمت ذرت ( 𝒕𝑪𝑷(

Table 1- Seasonal Unit Root Test results
قیمت گوشت مرغ ( 𝒕𝐌𝑷(

فراوانی  /متغیر

Corn price
**-2.03
***-3.32
*6.88
**13.30
*7.30
**16.06
**9.92

Chicken meat price
***-2.31
**-4.42
***18.67
***18.12
**20.65
**23.61
**16.46

Variable/frequency
0
π
𝜋⁄
2
2𝜋⁄
3
𝜋⁄
3
5𝜋⁄
6
𝜋⁄
6

**13.53

**23.09

کهیه فراوانیهای فصهی
All seasonal frequencies

کهیه فراوانیها

**21.47
**12.94
All frequencies
*** و ** به ترتیب نشان دهن ه رد فرضیه تفر در سطح احتمال  1و  5درت میباشن .
*** & ** represent the rejection of the null hypothesis at the probability level of 1 and 5%, respectively.

جدول  -2آزمون خطی بودن در مقابل گزینههای غیر خطی بودن
Table 2- Smooth Threshold Linearity Tests against nonlinear alternatives

سطح احتمال

فرضیه صفر

نام آزمون

p-value
0.016
0.016
0.016
0.017
NA
0.2076
0.0165
0.0428
0.0458

Null Hypothesis
H04: b1=b2=b3=b4=0
H03: b1=b2=b3=0
H02: b1=b2=0
H01: b1=0
H3: b3=0
H2: b2=0 | b3=0
H1: b1=0 | b2=b3=0
H0L: b2=b4=0
H0E: b1=b3=0

Tests

0.1880

H04: b1=b2=b3=b4=0

آزمون خطی
Linearity Tests

آزمون متوالی تراسورتا
Terasvirta Sequential Tests

آزمون اسکریبانو  -موردا
Escribano-Jorda Tests
آزمون الگوی  STRبا رژیم در مقابل AMRSTR
The two-regime STAR model against the AMRSTR test

ماخذ :یافتههای پژوه
Source: Research findings

همچنین در قسدمت سدوم ایدن مد ول نتدایج حاتدل از آزمدون
اسکریبانو–موردا ارائه ش ه است .او اد ارائه ش ه حداکی از آن اسدت
که سطح احتمال برای فرضیه  H0Lاز  H0Eکمتر است .بنابراین فرم
پیشنهادی م ل نمایی در مقابل خطی بودن برای الگوی مورد مطالعده
است .بنابراین از هر دو فرم نمایی و لجسدتیک بدرای تدابع انتقدال در
تخمین الگوی رگرسیون انتقال مالیم استفاده ش و سپس بدر اسداس
معیارهای کمترین مق ار مجموع مربدع خطدا ،نرمدال بدودن ممدالت
پسمان و و م خودهمبستگی میان ممالت پسمان  ،فدرم مناسدب کده
م ل نمایی برای تابع انتقال بود انتخاب ش  .ردی آخر م ول  0نتایج
حاتل از آزمون  LMرا برای آزمون انتخاب الگوی انتقال مالیم با دو
رژیم در مقابل الگویی با رژیدمهدای اضدافه ،نشدان داده شد ه اسدت.

همانگونه که قابل مالحره مق ار آماره  Fاز سطح بحراندی آن بیشدتر
نبوده و فرضیه تفر پذیرفته است .بنابراین اسدتفاده از الگدوی انتقدال
مالیم با دو رژیم مناسب است.
انتخاب متغیر انتقال یکی دیگر از مراحل تخمین رگرسیون انتقال
مالیم است .از آنجایی که تع اد وقفه بهینه با استفاده از آماره آکائیک
 7وقفه انتخاب ش  7 ،وقفه متغیر قیمت گوشت مدرغ ( )PMو قیمدت
ذرت ( )PCبرای تعیین متغیر انتقدال مدورد ارزیدابی قدرار گرفدت .بدر
اساس نتایج م ول  7وقفه اول متغیر قیمت گوشت مرغ () )PM(-1با
کمترین مجموع مربعات خطا معادل  1/1772به ونوان متغیدر انتقدال
انتخاب ش .
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جدول  -3انتخاب متغیر انتقال
Table 3- Threshold variable chosen
)PM(-3

)PM(-2

)PM(-1

)PC(-3

)PC (-2

)PC (-1

PC

1.1473

1.1434

1.1330

1.1504

1.1499

1.1453

1.1354

متغیر
Variable

مجموع مربع خطا
SSR

ماخذ :یافتههای پژوه
Source: Research findings

ونوان متغیر گذار براورد ش و نتایج حاتدل از آن در مد ول  4قابدل
مالحره است:

با تومه به آزمونهای انجام ش ه ،تاثیر آستانهای قیمدت ذرت بدر
قیمت گوشت مرغ با استفاده از م ل  ESTARبا متغیدر ) PM(-1بده

جدول  -4نتایج براورد رگرسیون انتقال مالیم نمایی
سطح احتمال
Sig
0.0000
0.7011
0.5272
0.0424
0.0116
0.0000
0.0030

Table 4- The Results of Exponential Smooth Threshold Regression
متغیر
ضریب
آماره t
Variable
Coefficient
t Statistics
c
-80.75
-5.32
PC
1.61
0.384
)PC(-1
-5.54
-0.633
)PC(-2
**24.47
2.037
)PC(-3
**-17.51
-2.539
)PM(-1
***1.61
6.411
)PM(-2
***-0.755
-3.055
4.12

0.0000
0.7297
0.7093
0.0483
0.0056
0.0389
0.0938

0.314
0.378
-1.98
2.791
-2.07
1.73

0.097

1.673

0.000
Jarque-Bera=3.50

C

***82.83
1.567
3.406
**-24.19
***19.48
**-0.539
*0.418

*0. 21

PC
)PC(-1
)PC(-2
)PC(-3
)PM(-1
)PM(-2

Nonlinear part

𝛾

شیب

∁

***1028.67

169.4984

قسمت خطی
Linear part

D-W Stat=1.87

Breusch-Godfrey F Stat=2.16

قسمت غیرخطی

Slop
آستانه
Threshold
R-squared=0.88

ماخذ :یافتههای پژوه
Source: Research findings

مق ار آماره  Fدر آزمون بروچ گادفری و آماره مدارکو-بدرا نشدان
میده الگوی براوردی خودهمبستگی میدان امدزای اخدالل و ود م
نرمال بودن ممالت پسمان را ند ارد .براسداس نتدایج ارائده شد ه در
م ول باال مق ار پارامتر شیب (𝛾) برابر  2/01میباش و نشان میده
که حرکت رش قیمت گوشت مرغ از حد آسدتانهای بده بداالتر از آن
برابر  2/01میباش و مق ار پایین 𝛾 نشدان از انتقدال مالیدم بدین دو
رژیم دارد .همچنین مق ار آستانهای قیمت واقعی گوشت مرغ 1201/6
میباش که با در نرر گرفتن شاخص قمیت کاال و خ مات مصرفی در
سال  ،1733معادل  01122تومان میباش  .با مقادیر براورد ش ه برای
پارامتر شیب و آستانه ،تابع انتقال به تورت زیر خواه بود:

))𝐺(0.21. 1028.6, 𝑃𝑀(−1
=1
) − 𝑒𝑥𝑝(−0.21(𝑃𝑀(−1) − 1028.6)2
که در قسمت خطی الگو مق ار تدابع انتقدال برابدر تدفر ()G=0

است .بنابراین برای رژیم اول معادلهای به ترتیب زیر خواهیم داشت:

)𝑃𝑀𝑡 = −80.75 + 24.37 𝑃𝐶(−2) − 17.51 𝑃𝐶(−3
)+ 1.61 𝑃𝑀(−1) − 0.75 𝑃𝑀(−2

همانگونه که نتایج م ل ح ی اول نشان میده اثرگذاری قیمت
ذرت بر قیمت گوشت مرغ با تأخیر دو دورهای معنادار ش ه است .وهت
این امر میتوان ناشی از دورهی زمانی فراین تولی گوشت مرغ باشد
که ح ود  52روز نیاز به زمان دارد و دام ار با تهیه نهادهها در ابتد ای
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دوره محصول خود را پس از  1/5ماه بع به بازار ورضه مینماید  .در
حالی که قیمت گوشت مرغ در دو وقفه اثر معناداری بر قیمت گوشدت
مرغ در دوره ماری داشته است و بیشترین اثر بر طبق انتردار مربدوط
به وقفه اول بوده است .البته بدا تومده بده غیرمتقدارن بدودن الگدوی
تغییرات قیمت گوشت مرغ این ضرایب ثابت نیست و با افزای قیمت
واقعی گوشت مرغ از آستانه  1201/6ریال ،تغییر خواه کرد که نتایج
آن برای رژیم دوم به شکل معادله زیر است:

)𝑃𝑀𝑡 = 82.83 − 24.19 𝑃𝐶(−2) + 19.48 𝑃𝐶(−3
)− 0.53 𝑃𝑀(−1) + 0.41𝑃𝑀(−2

ضرایب الگوی رژیم دوم نشان میده کده اثدر تغییدرات قیمدت
ذرت بر قیمت گوشت مدرغ در قیمدتهدای بداالتر از آسدتانه از نردر
والمت با رژیم اول کامال متفاوت است اما در الگوی باالتر از آسدتانه
همانن الگوی خطی وقفه دوم و سوم قیمت ذرت اثر معنادار دارد .این
نتیجه با نتایج مطالعه مشدایخی و حدامی زاده فدالح ( )15همخدوانی
دارد .چرا که این محققین نیز به این نتیجه رسی ن که نوسانات قیمت
ذرت دارای بیشتری تداثیر بدر قیمدت گوشدت مدرغ در ایدران اسدت.
همچنین نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که اثر قیمت گوشت مرغ
با یک وقفه بر قیمت ماری آن کاه یافتده اسدت .بندابراین انتقدال
تغییرات قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ نه تنها با تدأخیر دو دورهای
(دو ماهه) تورت میگیرد بهکه در سطوح متفاوت قیمتی گوشت مدرغ
میزان اثرگذاری متفاوتی دارد .به نحوی که ضرایب محاسدبه شد ه در
م ول  4نشان میده که افزای یک درت ی قیمت واقعی ذرت در
دوره ماری با فرض ثابت بدودن سدایر شدرایط مومدب افدزای 2/4
درت ی قیمت واقعی گوشت مرغ در سه ماه بع میگردد ،البتده ایدن
در شرایطی است که سطح قیمت پایینتر از مق ار آستانهای باش  .اگر
سطح قیمت باالتر از ح آستانهای محاسبه ش ه باشد  ،افدزای یدک
درت ی قیمت ذرت مومب افزای  1/0درت ی قیمت گوشت مدرغ
میگردد .به وبارتی در سطوح قیمتی باالتر از آستانه تغییدرات قیمدت
گوشت مرغ نسبت به قمیت ذرت بر خدالف قیمدتهدای پدایینتدر از
آستانه ،کش پذیر است .همچنین نتایج ارائه ش ه در م ول  4نشدان
میدهن که اثر تغییرات قیمت گوشت مرغ با فرض ثابت بودن قیمت
ذرت تا دو دوره بع باقی خواهن مان  .البته میدزان چسدبن گی قیمدت
گوشت مرغ در مقادیر باالتر از آستانه کمتر از مقدادیر پدایینتدر از آن
است .به این ترتیب که در مقادیر باالتر از آستانه افزای یک واح ی
قیمت گوشت مرغ در دوره ماری مومب افزای  2/63واح ی قیمدت
در دو دوره بع میشود که این میزان ح ود  77درت مقادیر پایین تر
از آستانه است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با تومه افزای سرمایهگذاری در تنعت مرغ اری طی سالهدای
اخیر و همچنین نوسانات قیمت گوشت مرغ در ایران ،در ایدن مطالعده

اثر آستانهای تغییرات قیمت ذرت بعنوان یکی از نهادههای پر اهمیدت
در تنعت طیور بر قیمت گوشت مرغ مورد بررسی قرار گرفدت .بدرای
این منرور با تومه به اثبات غیر خطی بودن رابطه میان قیمت ذرت و
گوشت مرغ و پایین بودن مق ار شیب انتقال ،از م ل رگرسیون انتقال
مالیم استفاده ش  .همچندین دادههدای مدورد اسدتفاده شدامل قیمدت
ماهاندده ذرت و گوشددت مددرغ بددرای دوره  1731الددی  1731از مرکددز
پشتیبانی امور دام استخراج گردی .
با تومه به ایستایی دادهها بر اساس آزمدون ریشده واحد فصدهی
هگی ،خطی و غیر خطی بودن م ل با اسدتفاده از آزمدون لووکدونن و
همکدداران ( )11بررسددی ش د  .نتددایج آزمددون حدداکی از برتددری م د ل
لومستیک و نمایی در مقابل م ل خطی اسدت .همچندین بدر اسداس
معیار کمترین مق ار مجموع مربع خطا ،نرمال بودن ممالت پسدمان و
و م ومود خود همبستگی ،فرم نمایی برای برآورد م ل انتخداب شد .
همچنین آزمون  LMنشان داد که انتخاب الگوی انتقال مالیم بدا دو
رژیم برتر از رژیمهای اضافه است .در ادامه بر اساس کمتدرین مقد ار
مجموع مربعات خطا ،وقفه اول لگاریتم قیمدت گوشدت مدرغ بعندوان
متغییر انتقال انتخاب ش و نهایتا تاثیر آستانهای قیمت ذرت بر قیمدت
گوشت مرغ با استفاده از م ل  ESTARبرآورد ش .
نتایج برآورد م ل نشان داد که اثرپذیری قیمدت گوشدت مدرغ از
قیمت ذرت به تورت غیر خطی و در چهارچوب یک م ل دو رژیمدی
است کده در آن مقد ار آسدتانهای قیمدت واقعدی گوشدت مدرغ برابدر
1201/6ریال (معادل قیمت اسدمی  01122تومدان) بده ازای هرکیهدو
میباش  .همچنین نتایج مطالعه بیانگر آن است که تاثیر قیمت ذرت با
دو وقفه زمانی پس از گذار از رژیم اول و مق ار آسدتانهای ،متفداوت از
قبل خواه ش و مهت اثرگذاری تغییر خواه کدرد .بعدالوه آنکده در
رژیم اول وقفه دوم قیمت ذرت بیشترین تاثیر را داشدته اسدت ،امدا در
رژیم دوم وقفه سوم قیمت ذرت دارای باالترین تاثیر میباش  .ودالوه
بر این کش پذیری قیمت گوشت مرغ نسبت به تغییرات قیمدت ذرت
در سطح باالتر از قیمت آستانهای بسیار بیشتر از سطوح پایینتر از آن
است.
بر اساس معناداری قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ تا چند دوره
متوالی لزوم اتخاذ سیاستهای مناسب ،از ممهه سیاسدتهدای ارزی و
تجاری و بویژه تعرفههدای گمرکدی ،ثبدات قیمدت را در قیمدت ذرت
بعنوان یکی از مهمترین نهادههای تنعت مرغ اری نشدان مدیدهد .
چراکه از این طریق قادر خواه بود از نوسدانات قیمدت گوشدت مدرغ
مهوگیری نمای  .همچنین و م تقارن ارتباط قیمتی ذرت و گوشت مرغ
نشان میده که در نرر گرفتن یک نسبت ثابت میان قیمدت ذرت و
قیمت گوشت مرغ تحیح نبوده و مومب انحراف اثدرات سیاسدتی در
بازار این محصول خواه ش  .به وبارتی ایجاد ثبدات قیمتدی در بدازار
گوشددت مددرغ در شددرایط قیمتددی بدداالتر از  01122تومددان مسددتهزم
حمایتهای گستردهتر در زمینده کنتدرل قیمدت و تدأمین نهداده ذرت
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 با تومه به ومود چسدبن گی قیمدت گوشدت.نیز تحت تاثیر قرار گیرد
 از نوسدانات،مرغ الزم است تا دولت با هد ف تدامین امنیدت غدذایی
 در این خصوص والوه بدر امدرای. قیمت گوشت مرغ مهوگیری نمای
 بدر اسداس،سیاستهای قیمتی مؤثر بر قیمت نهادههای تنعت طیور
. کنترل قیمت ذرت مهمترین وامل است،نتایج قسمت قبل

 چرا که ایجاد شوک در بازار نهداده ذرت مدیتواند قیمدت ایدن.است
محصول را تا سه برابر بیشتر از سطوح قیمت پایینتر از آستانه تحدت
 یکی دیگر از نتایج مطالعه تاثیر وقفه اول و دوم قیمت. تأثیر قرار ده
 البته با گدذار از.گوشت مرغ بر قیمت دوره ماری در هر دو رژیم است
 لدذا در.ح آستانهای تاثیر وقفه اول قیمت گوشت مرغ کمتر می شود
تورت افزای قیمت در یک دوره انترار میرود قیمدت در دوره آتدی
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Introduction: Studying Iran’s poultry sector shows that the feed costs account for a large portion of the total
cost of poultry production. Besides, corn as the feed for poultry had the largest share of total feed cost.
According to the governmental trade policy and exchange rate variability, corn prices fluctuate in Iranian market.
However, the demand for chicken meat has increased in recent years. This is due to the relative increase in the
price of red meat compared to chicken, as well as promoting the health benefits of consuming white meat
(chicken and fish). However, the chicken meat market has been accompanied by price shocks and price
increases, and these fluctuations are one of the main challenges of poultry industry in the country. Examining the
cost of production inputs in the Iranian poultry industry shows that poultry feed costs, especially corn, accounts
for the largest share.
Materials and Methods: In this study, the smooth transition autoregressive (STAR) model was used to
investigate the threshold effect of corn price, as one of the most important inputs of poultry feed, on the price of
chicken meat. This method is a nonlinear approach of time series analysis which evaluates the asymmetric
changes in the pattern parameters with a smooth transition by considering one or more thresholds. Nonetheless,
this model allows several regimes and the transition among them to examine the relationship among research
variables which is more realistic than that obtained using the traditional linear regression model. To estimate the
nonlinear STAR model, monthly data of corn and chicken meat prices from 1993 to 2020 were collected from
the State Livestock Affairs Logistics (S.L.A.L). Several steps were performed to estimate the STAR model.
First, data stationary was tested using the seasonal Hylleberg, Engle, Granger, and Yoo (HEGY) unit root test.
After investigating the order of variables, the optimal number of lags was determined using the Akaike
information criterion (AIC). Smooth threshold linearity versus nonlinearity test was then performed to ensure
that the STAR method was appropriate. Then, the applicable forms of transfer function and transfer variable
were determined. Finally, after estimating the model, the hypotheses of normality and non-autocorrelation of
residuals were tested.
Results and Discussion: HEGY seasonal unit root test indicates that the logarithms of corn and chicken
meat prices do not have seasonal and non-seasonal unit roots, and these data are stationary. Then, three lags are
selected as the optimal number of lags using the AIC, and the first lag of chicken meat logarithm is determined
as the best transition variable based on the minimum sum of squares of error. Besides, nonlinearity tests suggest
that the Exponential Smooth Transition Auto-regression (ESTAR) specification with two-regime switching fits
the data better. The empirical results imply that the real threshold value of chicken meat price is statistically
significant and equal to 1028.6 Rails. According to the consumer price index in 2020, the nominal threshold
value of chicken meat price is 28800 Rails. Therefore, 1% increase in the price of corn will increase chicken
meat price by 0.4% and 1.2% in the lower and upper regimes, respectively, after three months.
Conclusion: In this study, the threshold effect of corn price as one of the most important inputs of poultry
feed on the price of chicken meat was investigated using Smooth Transition Regression (STR) model. This
study's results show that the effect of corn price on meat price is nonlinear and asymmetric. The asymmetry
feature is revealed in three aspects: lagged impact, direct impact, and the strength of influence. Based on the
results, it is suggested that the government adopt appropriate policies to establish the stability in corn price as
one of the most important inputs of poultry industry via foreign exchange and trade policies. Thus, fluctuations
in the price of chicken meat can be prevented. It is also expected that if the chicken meat price increases in one
period, the price in the next period will also be affected by the relationship between the first lagged chicken meat
prices and its current period prices in both regimes. Therefore, the government should prevent fluctuations in
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chicken meat prices to ensure food security. In this regard, in addition to implementing pricing policies affecting
the price of poultry industry inputs, based on the results of the previous section, controlling the price of corn is
the most important factor.
Keywords: Corn price, Chicken meat price, Smooth transition autoregressive model

