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 چکیده

 
صرفی هاي مهاي وارداتی مانند نهادهعوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت نهاده نرخ ارز یکی از

رز اضمن ارزیابی اثرات نرخ تا  مطالعه حاضر بر آن استباشد. زیر بخش دام و طیور می
هی، هاي اصلی دام و طیور یعنی ذرت، کنجاله سویا، جو و پودر ماواقعی بر قیمت نهاده
ه تیابی بجهت دسها مورد بررسی قرار دهد. ا براي این نهادههاي واحد ربرقراري قانون قیمت

 SUR ) را با استفاده از مدلVARالگوي خودرگرسیون برداري (اهداف تحقیق، مطالعه حاضر 
 لیهکدهد. بر اساس آزمون دیکی فولر مورد استفاده قرار می m1-1391:m12:1381براي دوره 

ول مانا اگیري در مرتبه و پس از یکبار تفاضل ه در سطح نامانا بود مطالعه مورد متغیرهاي
قیمت  بر چندانی تأثیر ارز واقعی نرخ تغییراتنتایج مطالعه حاکی از آن است که . اندشده
 .دپذیریهاي مورد بررسی ندارد و فقط قیمت کنجاله سویا و پودر ماهی از آن تاثیر منهاده

ر ول داخلی، قیمت کنجاله سویا و پودکاهش در ارزش پ درصد 1بدین ترتیب که به ازاي 
جود گذر دهد. نتایج حاکی از عدم ودرصد در همان ماه افزایش می 23و  8ماهی را به ترتیب 

ري جلوگی عهباشد. بر اساس نتایج مطالو نیز عدم برقراري قانون قیمت واحد میکامل نرخ ارز 
اد در ایج تواند گام مهم و موثريرویه نرخ ارز و همچنین نوسانات شدید آن میاز افزایش بی

 باشد.هاي زیربخش دام و طیور ثبات قیمت نهاده
 

رز االگوي خودرگرسیون برداري، گذر نرخ ارز، قانون قیمت واحد، نرخ کلیدي:  هايواژه

 واقعی
 

 مقدمه
 23( نقش قابل توجه بخش کشاورزي در اشتغال

د ، تأمین مواد غذایی و سهم آن در ارزش تولی)درصد
، ارزش د)درص31( ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی

در زیربخش دام و  که هاي انجام شدهگذاريکل سرمایه
، حاکی از هزار میلیارد ریال است 315 طیور کشور

 باشد. این اهمیت این بخش در اقتصاد ملی می

هزار تن  866 در حال حاضر به تولید هاگذاريسرمایه
هزار تن  1468 شیر، هزار تن 8251 گوشت قرمز ،

مرغ در کشور منجر هزار تن تخم 701و  گوشت مرغ
درصد از  31 طیور حدود زیربخش دام و. شده است

درصد از  4/5 ارزش افزوده بخش کشاورزي و حدود
 .تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است

 طیور پشتیبانی مرکز توسط شده انجام هايبررسی
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 دهدمی نشان کشور دام امور بانیپشتی سهامی شرکت 

 تولید هزینه درصد 70 تا 60 حدود متوسط طوربه که

 .دارد تغذیه هزینه به اختصاص مرغ گوشت کیلوگرم یک
 ذرت، مرغ، غذاي دهندهتشکیل مختلف اقالم بین در

 درصد 70تا  60 متوسط طوربه ماهی پودر و سویا کنجاله

 اهمیت بر د. آنچهدهمی تشکیل را مرغ خوراك هزینه از

 اصلی هاينهاده عنوان به پودرماهی و سویا کنجاله ذرت،
 عمدتاً اقالم این که است آن افزاید،می مرغداري صنعت

 این واردات قیمت از ناشی نوسانات و بوده وارداتی

 محصول شدید قیمت نوسانات باعث همواره محصوالت

 است گردیده صنعت این  ، مرغ) (گوشت نهایی

)Mashayekhi & Hajizade Fallah, 2011 .( نرخ ارز
-تردید یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت نهادهبی

هاي مصرفی بخش دام و طیور هاي وارداتی مانند نهاده
 با مرتبط اقتصادهاي در مهمی عامل ارز باشد. نرخمی

 خود اقتصادي هاياريزگسیاست در و است خارج دنیاي

 وارداتی خدمات و کاالها بر قیمت رزا نرخ کند،می نمایی

-می تأثیر داخل ساخت کاالهاي قیمت و داخل بازار در
 یا اقتصادي هايسیاست اعمال با که صورتی در .گذارد

 دلیل به یابد، افزایش کشور در ارز نرخ دیگري، دلیل هر

و  مصرفی کاالهاي شامل واردات؛ از وسیعی حجم اینکه
 قیمت است، کارخانجات نیاز ردمو اولیه مواد و ايسرمایه

 فروشیخرده و فروشیعمده سطح در خدمات و کاالها

 مصرفی کاالهاي قیمت افزایش موجب و شده متأثر

 خواهد داخلی تولیدات شده تمام قیمت افزایش و وارداتی

 بستگی هاقیمت چسبندگی درجه به تغییرات، شدت شد،

 ). Moosavi Mohseni & Sobhani Pur, 2008(دارد 
کاهش ارزش پول به معنی افزایش اسمی و واقعی 

باشد. هرگاه ارزش پول ها در بخش تجاري میقیمت
-داخلی کم شود، قیمت کاالي تجاري افزایش پیدا می

ها اما تاثیرات آن بر عرضه تحت تاثیر قیمت نهاده ،کند
ی جهت ارزیابی اثرات نرخ یباشد. چارچوب تعادل جزمی

) 1ولید در یک کشور خاص در شکل (ها و تارز بر قیمت
توضیح داده شده است. با در نظرگرفتن یک تعادل اولیه 

، کاهش ارزش پول داخلی قیمت کاالي در نقطه
دهد، اما تاثیر آن بر عرضه کاال به تجاري را افزایش می
ها بستگی دارد. اگر مدل قیمت تغییرات قیمت نهاده

) را در نظر بگیریم، Saghaian et al., 2002ثابت/متغیر (

-قیمت ستاده به طور همزمان به تغییرات نرخ ارز عکس
هاي تجاري دهد حال آنکه قیمت نهادهالعمل نشان می

باشد. ابتدا با گو نمیمدت به این تغییرات پاسخدر کوتاه
کاهش ارزش پول داخلی قیمت محصول و عرضه تا 

ممکن است  ،کند. سپسافزایش پیدا می نقطه 
ها و این کاهش ارزش پول منجر به افزایش قیمت نهاده

نیز هزینه تولید در بلندمدت گردد. در صورتی که همه 
 ،ها تجاري باشند گذر نرخ ارز کامل بوده و بنابرایننهاده

 عرضه محصول بعد از یک تعدیل کامل، در نقطه 
ها شرایطی که همه نهادهماند. در بدون تغییر باقی می

ها تجاري نباشند و یا اثرات گذر نرخ ارز بر قیمت نهاده
خواهد بود  و  ی باشد، عرضه محصول بینیجز

)Miao & Orden, 2002.(  

 
 بر عرضه ارز نرخ کاهش اثرات -1شکل

 

 ) LOP( ٢و قانون قیمت واحد ١گذر نرخ ارز 
 ها،قیمت تغییرات آن، دنبال به و ارز نرخ نوسانات

 درجه نرخ ارز نماید. گذرمی مطرح  را ارز نرخ گذر

 تجاري کاالهاي قیمت در که است ارز نرخ تغییرات

 وارداتی کاالهاي قیمت تغییرات به گذر، .یابدمی انعکاس

 ارزش کاهش تأثیر اگر .گویندمی ارز نرخ از شوك ناشی

 انعکاس وارداتی کاالهاي تقیم به کامالً داخلی رایج پول

 کاهش از سهمی فقط اگر .است ٣کامل گذر آنگاه یابد،

 گذر، آنگاه شود، منتقل وارداتی قیمتهاي به پول ارزش

 قیمت به گذر سرعت و اندازه بود. خواهد ٤ییجز یا ناقص

 دوران طول در مردم تورمی انتظارات وارداتی؛ کاالهاي

 تقاضا شرایط و قیمتها تعدیل هزینه ارزش؛ کاهش

                                                                                  
1 . Exchange rate pass-through 
2 . Low of one-price 
3 . Complete or Full   
4 . Incomplete or Partial 



 3 ..هاي اصلیتاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت نهاده حسین زاد و رشیدقلم: 

 است: در مرحله دو داراي گذر، فرایند .دارد بستگی

 وارداتی کاالهاي قیمت به ارز نرخ نوسانات اول، مرحله

 قیمت در تغییرات دوم، در مرحله شود.می منتقل

 و فروشیعمده کاالهاي قیمت به وارداتی، کاالهاي

 یافته تغییرات انعکاس اندازه یابد.می انتقال کنندهمصرف

 واردات سهم به بستگی کننده،مصرف قیمت شاخص رد

 بستگی فروشی عمده قیمت شاخص در و مصرفی؛ درسبد

 فرایند در شده گرفته بکار و وارداتی اولیه مواد سهم به

 تغییر تأثیر تحت تجاري هايهزینه اگر دارد. تولید
 و گمرگی قوانین و موانع از ناشی نقل و حمل هايهزینه

 کامل گذر، بمانند، باقی ثابت و نگیرند قرار گمرکی غیر

 مختلف عوامل به نسبت تجاري هايهزینه اما بود؛ خواهد

 شده قیمت تمام در تغییر باعث و دهندمی نشان واکنش

  رخ ارز نرخ ناقص گذر و شوندمی وارداتی کاالهاي
 علت این به ارز نرخ گذر بودن ناقص ،بنابراین .دهدمی

 نیست؛ ارز نرخ تابع فقط ارداتیو کاالهاي که قیمت است

 و بوده مؤثر هاقیمت این نوسانات در دیگر عوامل بلکه
 قیمت به ارز نرخ تغییرات که تمامی شودمی باعث

 & Moosavi Mohseniنشود ( منتقل وارداتی کاالهاي

Sobhani Pur, 2008.( 
افزایش قابل مالحظه تجارت خارجی کشورهاي 

ین زیادي به بررسی جهان باعث شده است که محقق
هاي تاثیرگذاري نرخ ارز بر روي تجارت خارجی و قیمت

توان به مطالعات انواع کاال بپردازند که از آن جمله می
 زیر اشاره کرد:  

Carter et al.  (1990)  اثرات پویاي نرخ ارز را بر
قیمت چهار محصول کشاورزي و چهار نهاده تجاري 

اي فصلی براي دوره هکشاورزي با استفاده از داده
مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن  1988-1975

ها و محصوالت است که نرخ ارز بر قیمت بعضی از نهاده
  Carter & Hamilton  (1989) داري دارد.اثر معنی

هاي تجاري مورد ) را براي نهادهLOPقانون قیمت واحد (
و آمریکا  استفاده در تولید گندم بین دو کشور کانادا

هاي آزمون کردند. مطابق نتایج این مطالعه بین قیمت
اما قانون قیمت واحد  ،ها ارتباط وجود داشتهفصلی نهاده
  Otani et al. ( 2003 ) تحقیق نتایجباشد. برقرار نمی

 کاالهاي قیمت به ارز نرخ گذر اینکه بر کندمی داللت

 و است یافته کاهش1990 دهه در ژاپن در وارداتی

 با مقایسه در کاالها از گروه هر در ارز نرخ گذر کاهش

 شده ساخته کاالهاي به اولیه مواد از واردات انتقال

 با ژاپن در ارز نرخ گذر در کاهش .شودمی وارداتی بیشتر

 افزایش و ژاپن هايبنگاه فعالیت شدن جهانی افزایش

 تولیدات واردات افزایش .است شده همراه ین ارزش

 افزایش را ژاپن داخلی در بازارهاي رقابت درتق خارجی،

 جهانی ژاپن، هايهبنگا خارجی گذاريسرمایه .دهدمی

 نرخ گذر کاهش کند،می تسریع را هابنگاه شدن تولیدات

 داللت ارز نوسانات نرخ شدن اهمیت کم بر ضرورتاً ارز

 از کمتر داخلی کاالهاي قیمت به ارز نرخ گذر و کندنمی

 .et al .است وارداتی قیمت کاالهاي به رزا نرخ گذر

(2009)  Yeboah  اثرات نرخ ارز را بر قیمت چهار نهاده
آالت کشاورزي و تجاري (کود شیمیایی، دارو، ماشین

علوفه) در کشاورزي آمریکا مورد بررسی قرار دادند. 
مطابق نتایج این مطالعه نرخ ارز فقط بر روي قیمت 

 & Miaoگذارد. ارو تاثیر میآالت و دهاي ماشیننهاده

Orden (2002)   اثرات نرخ ارز را بر قیمت پنج محصول
تجاري و چهار نهاده تجاري ارزیابی کردند. نتایج این 

مدت به سمت قانون قیمت واحد مطالعه تعدیالت کوتاه
حال آن که  .کندرا براي پنج ستاده کشاورزي تایید می

از  باشد.برقرار نمیآالت این قانون براي نهاده ماشین
توان به دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه می

 ،Hahn (2007)، Campa & Goldberg (2006) مطالعه
Parsley & Popper (2006)  وParsley & Wei 

جه به اینکه در بین اقالم مختلف اشاره کرد. با تو (2003)
دهنده غذاي مرغ، ذرت، کنجاله سویا و پودر تشکیل

درصد هزینه مرغ را  70تا  62به طور متوسط  ماهی
ها افزایش قیمت این نهاده ،دهد و در نتیجهتشکیل می

 ،تاثیر بسیار شدیدي بر قیمت گوشت مرغ دارد. بنابراین
ها بر با توجه به اهمیت و تاثیر افزایش قیمت این نهاده

 مطالعه حاضر بر آن استقیمت و تولید محصول نهایی 
هاي رات نرخ ارز واقعی بر قیمت نهادهضمن ارزیابی اث

ذرت، کنجاله سویا، جو و پودر ماهی، برقراري قانون 
ها مورد بررسی قرار هاي واحد را براي این نهادهقیمت
 دهد.

 

 هامواد و روش
در مطالعه حاضر جهت بررسی چگونگی اثرگذاري 

هاي بخش دام و طیور و تغییرات نرخ ارز بر قیمت نهاده
ري قانون قیمت واحد از آنالیز تعادل جزئی که نیز برقرا

قانون  گردد.در قسمت قبل بیان گردید، استفاده می
قیمت واحد یاقانون تک قیمتی بیانگر آن است که وقتی 
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هیچ نوع هزینه مبادالتی و یا موانع تجاري (از قبیل 
تعرفه یا سهمیه) وجود نداشته باشد، قیمت کاالهاي 

ف، وقتی بر حسب پول مشابه در کشورهاي مختل
قانون  .مشترکی محاسبه شوند، یکسان خواهند بود

 ,.et alگردد () بیان می1قیمت واحد به شکل رابطه (

2009 Yeboah.(  
)1( 

                                                  

هاي به ترتیب بیانگر قیمت و که درآن 
ام بوده tام در دوره زمانی iداخلی و خارجی براي کاالي 

  باشد. نرخ ارز می و 
هاي انبارداري و حمل و نقل و با فرض وجود هزینه

نیز شرایط بازار جهانی رقابت ناقص  قانون قیمت واحد 
) برقرار نخواهد بود و روش 1ارائه شده به صورت رابطه (

قابل بیان  )2رابطه (د به صورت تقریبی قانون قیمت واح
 باشد: می

)2( 
                                             

در طول زمان مقدار ثابتی داشته و  در این رابطه 
) را 2باشد. رابطه (بیانگر انحراف از قانون قیمت واحد می

 بازنویسی کرد:) 3رابطه (صورت توان به می
)3( 

                                         

روش الگوسازي که به منظور بررسی اثر نرخ ارز بر 
شود، روش کار گرفته میهاي بیان شده بهقیمت نهاده

هاي زمانی است و از میان الگوهاي مطروحه در این سري
خودرگرسیون برداري (روش از الگوي  VAR که در (

 ،ش غیرمقید اقتصادسنجی است و در آنواقع یک رو
هاي خود و سایر متغیرهاي بردار متغیرها تابعی از وقفه
شود (زا است، استفاده میدرون Chambers & Just, 

1981.( 
) جهت آزمون اهمیت نرخ ارز بر روي 3رابطه (

قیمت چهار نهاده مورد مطالعه به صورت زیر تعمیم داده 
 شود: می

)4( 
                                      

 

هاي متغیر وقفه Sمتغیر مستقل و  E)، 4در رابطه (
بر اساس متغیرهاي  مدل این رابطه باشد.مستقل می

زا به صورت رابطه زاي تاخیري و متغیرهاي بروندرون
 گردد:) بازنویسی می5(

 
              

                                                        )5(  
بردار  که در آن 
 باشد.زا میمتغیر برون E زا ومتغیرهاي درون

) به صورت 6براي محاسبه نرخ ارز واقعی از رابطه (
 ):Mortazavi et al., 2011شود (زیر استفاده می

)6( 
                                                                                  

 نرخ ارز اسمی غیر رسمی،  EEدر رابطه باال 
شاخص  کننده کشور آمریکا و شاخص قیمت مصرف

 کننده  داخلی است.قیمت مصرف
الگوي خودرگرسیون برداري در مطالعه حاضر 

)VAR با استفاده از مدل (SUR 1381 براي دوره:m1-

1391:m هاي اصلی مورد نیاز این دادهگردد. برآورد می
مطالعه از آمارهاي سري زمانی ماهیانه قیمت ذرت، 
کنجاله سویا، پودر ماهی و جو در دوره مورد بررسی از 
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور وابسته به وزارت 

هاي داده ،همچنین جهاد کشاورزي به دست آمده است.
وط به نرخ ارز غیررسمی اسمی و شاخص قیمت مرب

) و WDIهاي آماري بانک جهانی (کننده از دادهمصرف
 . بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران استخراج گردید

 
 نتایج و بحث

نتایج مطالعه در دو قسمت توصیفی و استنباطی 
تنظیم شده است. ابتدا در قسمت نتایج توصیفی 

یرهاي مورد استفاده در هاي متغاي از ویژگیخالصه
نتایج این جدول نشان  .گردده مییارا) 1در جدول (مدل 

 128پودر ماهی براي  دهد که مقدار متوسط قیمتمی
 22027حداکثر ریال، با  9164ماه در دوره مورد بررسی 

قیمت کنجاله سویا  باشد.ریال می 5751و حداقل 
ال ری 14979ریال تا بیشینه 1974 داخلی از کمینه

 7795میانگین نرخ ارز واقعی  ،متغیر است. همچنین
هاي بر اساس ارقام جدول، در بین نهادهباشد. ریال می

 مورد مطالعه کمترین قیمت مربوط به نهاده جو داخلی 



 5 ..هاي اصلیتاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت نهاده حسین زاد و رشیدقلم: 

ریال) و بیشترین آن مربوط به قیمت پودر  3/2559(
ریال) است. همچنین، بیشترین  9165ماهی خارجی (

قیمت مربوط به دو نهاده پودر ماهی نوسانات موجود در 
  باشد.و کنجاله سویا می

 
 
 

 مطالعه مورد متغیرهاي توصیفی هايآماره نتایج -1 جدول
 انحراف معیار حداکثر حداقل متوسط شرح تعداد مشاهدات نام متغیر

 4/1417 7347 1198 5/2752 ریال)-قیمت ذرت داخلی  (کیلوگرم 128 

 
 1/1491 7835 1256 4/2908 ریال)-(کیلوگرم  قیمت ذرت خارجی 128

 
 1/2586 14979 1974 6/4492 ریال)-قیمت کنجاله سویا داخلی  (کیلوگرم 128

 
-قیمت کنجاله سویا خارجی  (کیلوگرم 128

 ریال)
4/4520 2023 15813 9/2623 

 
 5/2661 22027 5120 6/7434 ریال)-قیمت پودر ماهی داخلی  (کیلوگرم 128

 
 7/2520 22027 5751 6/9164 ریال)-قیمت پودر ماهی خارجی  (کیلوگرم 128

 9/1398 7037 929 3/2559 ریال)-قیمت جو داخلی  (کیلوگرم 128 

 
 1/1408 7177 912 7/2560 ریال)-قیمت جو خارجی  (کیلوگرم 128

 5/1856 3/11207 2/5006 8/7794 نرخ ارز واقعی (ریال) 128 

 
از متغیرهاي سري زمانی و الگوهاي در استفاده 

سري زمانی قبل از هر برآوردي باید در مورد ایستایی یا 
ناایستایی متغیرها اطمینان حاصل شود. بدین منظور 

براي متغیرهاي  )ADF( یافته فولر تعمیم -آزمون دیکی

هاي هاي داخلی به خارجی نهادهلگاریتم نسبت قیمت
) 2ه نتایج آن در جدول (کار گرفته شد کمورد بررسی به

 گزارش شده است.

 
 نتایج آزمون ایستایی متغیرهاي مورد مطالعه -2جدول 

 )ADFآماره دیکی فولر تعمیم یافته ( بهینه وقفه طول متغیر نام

AIC SIC تفاضل مرتبه اول در سطح 

 
1 1 650/2- *307/8- 

 
1 1 453/2- *150/13- 

 
1 1 123/2- *885/8- 

 
1 1 543/2- *986/9- 

 1 1 668/1- *681/6- 
  %1دار در سطح *معنی

 باشد.می -501/3برابر با  %1داري با عرض از مبدا در سطح معنی ADFتوجه: مقدار بحرانی آماره 
 

 شود،می مالحظه )2از نتایج جدول ( که همانگونه

و [I(0)] در سطح نامانا بوده  مطالعه مورد متغیرهاي کلیه
اند گیري در مرتبه اول مانا شدهبار تفاضلپس از یک

[I(1)] . 

نتایج مانایی متغیرها، الگوي تجربی  با در نظر گرفتن
SUR/VAR با استفاده از تفاضل مرتبه اول کلیه  تحقیق

تبیین  )7زا به صورت رابطه (زا و برونمتغیرهاي درون
زا و دو وقفه براي متغیر برون گردد که در آن دو وقفهمی

 شده است.زا در نظر گرفته راي متغیر درونب



 1396، 1 ، شماره48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           6

 

 

 

 

 
)7( 

  ه شده است.ی) ارا3همراه با سطوح احتمال در جدول ( VAR/SURنتایج مربوط به تخمین مدل 
 

  VAR/SURنتایج تخمین الگوي تجربی  -3 جدول
 p-value مقدار ضریب p-value مقدار ضریب 

 متغیر
  

 641/0 0006/0 885/0 0003/0 عرض از مبدا

 025/0- 560/0 087/0 000/0 

 024/0- 569/0 080/0- 001/0 

 0779/0 252/0 046/0 233/0 

 176/0- 058/0 024/0 654/0 

 081/0- 583/0 277/0 001/0 

 009/0 810/0 014/0 517/0 

 087/0- 383/0 063/0- 272/0 

 068/0- 467/0 037/0 485/0 

 045/0- 745/0 304/0- 000/0 

 096/0 012/0 031/0- 154/0 

 022/0 827/0 079/0- 170/0 
 

  
 959/0 -0001/0 869/0 0009/0 عرض از مبدا

 231/0 041/0 002/0 945/0 

 120/0 275/0 002/0 951/0 

 363/0- 040/0 096/0- 108/0 

 084/0- 728/0 069/0- 394/0 

 424/0- 279/0 094/0- 466/0 

 263/0- 007/0 033/- 320/0 

 191/0- 462/0 019/0 829/0 

 295/0 225/0 076/0- 351/0 

 914/0- 012/0 202/0 102/0 

 021/0 833/0 048/0 150/0 

 335/0 199/0 262/0 003/0 
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که  و با توجه به این واقعیت  )3مطابق نتایج جدول (
ري در مورد ها و مقادیر جاهاي مربوط به وقفهکشش

توان نتیجه می ،باشددار نمیقیمت ذرت و جو معنی
ت قیم بر چندانی تأثیر ارز واقعی نرخ تغییراتگرفت که 

فرض صفر که در آن  ،ندارد. همچنین این دو نهاده
ز زاي نرخ اروقفه متغیر برونمجموع ضرایب جاري و با

 عدم گردد که حاکی ازباشد، رد نمیواقعی برابر صفر می
یمت قو نیز عدم برقراري قانون وجود گذر کامل نرخ ارز 

دهد که نتایج نشان می ،باشد. از طرف دیگرواحد می
 قیمت کنجاله سویا و پودر ماهی از تغییرات نرخ ارز

ی رداتپذیرد که این رفتار با توجه به واواقعی تاثیر می
ب رتیتباشد. بدین بودن این دو نهاده، دور از انتظار نمی

کاهش در ارزش پول داخلی، قیمت  درصد1که به ازاي 
یابد. افزایش می درصد 8کنجاله سویا در همان ماه 

 از در رابطه با پودرماهی نیز قیمت این نهاده ،همچنین
 24ر ز دنرخ ارز واقعی در همان ماه و نیز از مقدار نرخ ار

ر اثیماه گذشته یا به عبارت دیگر دوسال قبل همان ماه ت
یرد. یک درصد کاهش در ارزش پول داخلی یا به پذمی

در عبارت دیگر افزایش نرخ ارز در همان دوره، قیمت پو
 دهد. درصد افزایش می 23ماهی را به میزان 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
-نرخ ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر قیمت نهاده

هاي مصرفی زیر بخش دام و هاي وارداتی مانند نهاده
در این مطالعه تاثیر تغییرات نرخ ارز بر  باشد.ر میطیو

هاي مهم و عمده زیربخش دام و قیمت برخی از نهاده
ماهی، ذرت و جو مورد  پودر سویا، طیور نظیر کنجاله

 عنوان به هااهمیت این نهاده بر ارزیابی قرار گرفت. آنچه

 که است آن افزاید،می مرغداري صنعت اصلی هاينهاده

 قیمت از ناشی نوسانات و بوده وارداتی عمدتاً ماقال این
 محصول شدید قیمت نوسانات باعث همواره هااین نهاده

گردد. جهت می صنعت این  مرغ) (گوشت نهایی

الگوي خودرگرسیون برداري دستیابی به اهداف تحقیق 
)VAR با استفاده از مدل (SUR   مورد استفاده قرار

ن مانایی متغیرها مورد گرفت. بدین منظور ابتدا آزمو
 کلیهبررسی قرار گرفت بر اساس نتایج این آزمون 

و پس از در سطح نامانا بوده  مطالعه مورد متغیرهاي
نتایج  اند.گیري در مرتبه اول مانا شدهیکبار تفاضل

 تأثیر ارز واقعی نرخ تغییراتمطالعه حاکی از آن است که 

د و قیمت هاي ذرت و جو ندارقیمت نهاده بر چندانی
هاي کنجاله سویا و پودر ماهی از تغییرات نرخ ارز نهاده

بیش از  اینکهپذیرد. این نتایج با توجه به واقعی تاثیر می
و  ماهی در، پویاي سوله،کنجارت درصد دان شامل ذ 80

-دور از انتظار نمی شوداز خارج وارد میغ داروهاي مر
وجود گذر هاي مطالعه بر اساس یافته ،همچنین باشد.

باشد. نرخ ارز ناقص بوده و قانون قیمت واحد برقرار نمی
با عنایت به نتایج مطالعه و نیز نقش و تاثیري که  ،لذا

هاي وارداتی دارد لزوم توجه به نرخ ارز روي قیمت نهاده
هاي هاي تجاري نهادهنوسانات نرخ ارز در تدوین سیاست

با توجه  ،نباشد. همچنیزیربخش دام و طیور ضروري می
هاي زیربخش دام و طیور در تولید به اهمیت نهاده

گوشت کشور و نقش این ماده غذایی در تامین پروتئین 
مورد نیاز جامعه از یک سو و تاثیر منفی افزایش نرخ ارز 

هاي بایستی با اتخاذ سیاست ،هاقیمت این نهادهبر 
مناسب از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین از 

رویه آن جلوگیري به عمل آید. از ات شدید و بینوسان
هاي الزم دیگر اقدامات موثر در این راستا ایجاد زمینه

هاي مورد نیاز زیربخش دام و طیور در جهت تولید نهاده
-باشد که به این طریق حداالمکان میداخل کشور می

هاي ارزي قابل ها که هزینهتوان از واردات زیاد این نهاده
کند، جلوگیري به عمل ا براي کشور ایجاد میتوجهی ر

 آید. 
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