
Determining and estimating the factors 

affecting the export supply of methanol 

petrochemical product to export destinations 

(UAE, Turkey, China and India) using self-

distributed vector regression model (ARDL) 

Vida Varhrami 

Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran. vida.varahrami@gmail.com 

Ali Faour 

Responsible Author, M.Sc., Energy Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, 

Iran. al.fakour@mail.sbu.ac.ir 

Abstract 

Iran, as the fifth country in the field of crude oil production and the second 

largest gas producer in the world, is prone to the growth and development of the 

petrochemical industry, as the largest exporter of non-oil products, has a 

significant role in economic prosperity. From this point of view, considering the 

sanctions on crude oil exports in recent years and the problem of crude oil sales, 

it is important to pay attention to this industry as an effective factor in 

circumventing sanctions and currency for the country, developing the country's 

economic strategy and achieving sustainable economic development. In this 

study, the factors affecting the supply of methanol exports to the export 

destinations of the UAE, Turkey, China and India in the period 2001-2009 are 

examined and analyzed. According to the studies, the factors that have affected 

the supply of Iranian methanol exports can be referred to as GDP of target 

countries, real exchange rate, exchange rate fluctuations, trade liberalization, 

price exchange relationship, refinery feed prices and sanctions as livestock 

variables. . In this study, the real exchange rate volatility index was estimated 

using the GARCH model and then the export supply model of Iran's methanol 

product was estimated by ARDL method. According to studies, the variables of 
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GDP and trade liberalization have a positive and significant effect on the supply 

of Iranian exports in the short and long term, but other variables have a negative 

and significant effect on the supply of Iranian exports in the short and long term. 

Keywords: Petrochemical Exports, Iran Petrochemical Industry, Methanol, 

UAE, Turkey, China and India 

JEL Classification: C22, Q17 
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 چکیده
گواز   دکننود  یتولتولید نفت خام و دومین کشوور   نهیدر زمپنجمین کشور  عنوان بهایران 

ی  صوادرکنند   صنعت نیتر بزرگ عنوان بهجهان مستعد رشد و توسعه صنعت پتروشیمی، 

محصوالت غیرنفتی نقش بسزایی در جهت شکوفایی اقتصادی دارد. از این نظر با توجه به 

ی اخیر بر روی صادرات نفت خام و مشکل فروش نفت خوام توجوه بوه    ها الی سها میتحر

و نیز ارزآوری برای کشوور، توسوعه    ها میتحردر دور زدن  مؤثرعاملی  عنوان بهاین صنعت 

و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی حائز اهمیوت اسوت. در ایون     دی کشورراهبرد اقتصا

مقاصد صادراتی امارات، ترکیوه،   بر عرضه صادرات محصول متانول به مؤثرپژوهش عوامل 

. طبو   ردیو گ یمو ی و تحلیول قورار   بررسو  موورد  8911-8931چین و هند در باز  زمانی 

داشوته اسوت    توثثیر عواملی که بر عرضوه صوادرات متوانول ایوران      شد   انجامی ها یبررس

داخلی کشورهای هود،، نورا ارز حقیقوی، نوسوانات نورا ارز،       ناخالص دیتولبه  توان یم

 عنووان  بوه هوا   ها و تحوریم  پاالیشگا  آزادسازی تجاری، رابطه مبادله قیمتی، قیمت خوراک

                                                                                                                                 

1. Autoregressive Distributed Lag 
ن http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BY،ت ن،تمنئلا تسنرسی ست ن تارن جتزنئ تنتننننننان.2

licenses/by-nc-nd/4.0/ن.اسز(ن
تعیین و بررسی عوامل مؤثر بور  "این مقاله مستخرج از رساله کارشناسی ارشد علی فکور با عنوان 

به مقاصد صادراتی اموارات، ترکیوه، چوین و     عرضه صادرات محصوالت پتروشیمیایی متانول و اور 
 است. "هند

http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
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ی نرا ارز واقعی با اسوتفاد  از مودل   اتثب یبمتغیر دامی اشار  کرد. در این مطالعه شاخص 
(1)

GARCH       برآورد شد  و سپس مدل عرضه صوادرات محصوول متوانول ایوران، بوا روش

ARDL   داخلوی کشوورها و    ناخوالص  دیو تولمتغیرهوای   هوا  یبررستخمین زد  شد. طب

و  مودت  کوتوا  مثبوت و معنواداری بور عرضوه صوادرات ایوران در        تثثیرآزادسازی تجاری 

منفی و معناداری بر عرضه صوادرات ایوران    تثثیراشته است ولی سایر متغیرها بلندمدت د

 .اند داشتهو بلندمدت  مدت کوتا در 

صادرات محصوالت پتروشیمیایی، صنعت پتروشویمی ایوران، متوانول،     های كلیدی: واژه

 امارات، ترکیه، چین و هند

 JEL: Q17 , C22بندی  طبقه

 90/91/99تاریخ پذیرش:    9٩/91/99تاریخ بازبینی:    81/81/٩٩تاریخ دریافت: 

 8٠٠-89٩، صص 8٠99بهار ، 8 ، شماره 89سال ، راهبرد اقتصادیفصلنامه 

 



 

 مقدمه

گسهرده  ه  اتراهاه کهمط م هدت ا ه         طهو  مهمی که بهه   اتجمله موضوع از
و ابزا های منا ب ه  جه  از بین بدهط عهم  عاهاهو و اادهاه     ها ا  یانرخاب  

اتراهاه ه    یهها  بخه   ناعهد  عنواط اکی از مهه   ثبات اترااهی ا  . صاه ات به
. دهاپه   یها عهثثید مه   صو ت مرقابل از هاگد بخ     و بهاها  عاامل با  ااد بخ 

ت هالهل ااهن   الز  ا   که عحهوال   منظو  اندا  اک بد  ی جامع که به یا گونه به
هها اها    اعخاذشهم  بهدای عمها  بخه      یهها  ا ه  یبخ  ضمن عوجه به مدموع  

 ,Mileva, 2015 & Sekkat)عوجهه تهدا  گیهده    کهمط اتراهاهی مهو ه    یهها  ا  ی 

 یثبهاع  یعو هاه ازجملهه ااهداط  از ه جهه بهاالای از به        حاو (. کشو های ه (2016
اترااهی بدلو ها  هسرنم. ه  اان کشو ها ندخ ا ز  عو   و  هااد  مرغیدهای کمط 

مرغیدهای مه  کمط نسب  به اترااههای پیشدفره و صناری بیشرد ه  حهاو نو هاط   
نوبه لوه  محهی  نهام مینی  ا بهدای عهاممط اتراهاهی       بوه  و اان نو انات نیز به

نرواننم به  ههوت     ا اطگ هاعا عاممط اترااهی و  دما شوه یااداه کده  و باعث م
کننهم. ه   ا هرای    یدیه گ  یآنهی عاهم   یگه ا   هاو با اطمیناط بیشرد ه  مو ه  دما

کاه  وابسرگی اترااه ااداط به ه آممهای ناشی از صمو  نف  و پااما ی عو هاه  
و عنهوع بخشههیمط بهه ه آمههمهای    یدنفرههیاتراهاهی کشهو   گسههردد صهاه ات     

 گدهام  ا  . صو ت اک ضدو ت م دت  صاه اعی به
جملهه وابسهرگی بیشهرد     ه  اان میاط بخ  پردوشیمی بهه هالاهل مخرلهز از   

محاوالت اان حوز  به منابع هاللی و بدلو ها ی از حماتل ا زبدی ه  مقااسه با 
 جه  اادهاه عو هاه پااهما  اتراهاهی     ای اترااهی از اهمی  واژ  یها  ااد بخ 
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بخه  پردوشهیمی همهوا   نقه      الیهد   یهها  عمو  طهی  هاو   بدلو ها  ا  . به
. از ااهن  (2112 ای )ا هگو کشهو  هاشهره ا ه      یدنفره یچشمگیدی ه  صاه ات  

جه  عوجه به بخ  پردوشیمی به عنواط صنا  ماه  جه  ا زآو ی بدای کشو  
به هتیل ا زد افزوه  باالی اان صنا  و جلوگیدی از لها  فدوشهی نفه  و گهاز     

 عدان  اهبدههای اترااهی کشو  مو ه عوجه تدا  گیده.  عنواط اکی از مه باام به 
  ندخ ا ز واتاهی   ندخ ا ز یثباع یمقاته حاضد به بد  ی چگونگی اثدگ ا ی ب

هها    عوتیم نالاتص هاللی کشو های همف صهاه اعی  تیمه  لهو اا پاالاشهگا     
 محاهوو او   ات صهاه  عدضهه  بد  اب ه مباهته تیمری  آزاه ازی عدا ی و عحدا  

مهدو     بهه  باهمی پدهالره ا  . ه  بخ   1833عا  1831ااداط ه  طی هو   زمانی 
و  اهبیات مدو   بهشوه و ه  تسم  بام  مبانی نظدی مدبوط به موضوع پدهالره می

 ود عحقیه    چها  شم  و ه  تسم   موضوع پدهالره یاتملل نیبپیشینه هاللی و 
به مادفی ممو و عاداح اتگوی منا ب  بامیخ  . ه  بدهیگ یتدا  م یبد   مو ه

  نرهاا  عخمهین   آلهد شم  و ه  تسهم     عحقی  پدهالره یها هیجه  بد  ی فدض
 یدیه گ دهیخ  پااانی مقاته نیز به نربو  شوه یعحقی  ا ائه م یها افرهاممو و عحلیل 

 .ا   افرها  یا ری الرااص یها هیو ا ائه عوص

 ینظر یمبان .8

عوامهل   لاوصاًبد عدضه صاه ات اک کشو   مؤثدی الید بحث عوامل ها  اوه  
ی اصهلی اتراهاههاناط   هها  ه م هه اکی از  عنواط بهبد عدضه صاه ات  یدنفری  مؤثد
ی اترااهی جه  بد  ی اان موضهوع و عوامهل کهمط     از مموا  .  شم   لاعبم

ا ه .   م شه   م هدت بد صاه ات  یدنفری عو   افداه مخرلفهی   دگ ا یعثثاترااهی 
(  2111) 1م اتاات عددبی صو ت گدفره عو   بوگ و فگدنه   ناعد مه اکی از 

بهدای عدضهه صهاه ات محاهوالت      شهم    ا ائهه ( مهمو  2111)2چی  و همکها اط 
 ا  . شم  م دت1شما     اب ه صو ت به یدنفری ا  . که 

 1  اب ه
                                                                                                                                 

1. Bug & Fegreng 

2. Chitt et al 
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LNOXt = β1 + β2LRERt + β3LVOLt + β4LGDPt + β5LTOTt + β6ΔLPt 

تگها ار  صهاه ات محاهوالت ا ه  و      ههنهم   نشهاط ه  اان  اب ه  مرغید وابسهره  
مرغیدهای عوضیحی به عدعیب شامل تگها ار  نهدخ ا ز حقیقهی  تگها ار  شهالص      

ی ندخ ا ز واتای  تگا ار  عوتیم نالهاتص هاللهی  تگها ار   اب هه مباهتهه و      ثباع یب
 تگا ار  انحداف ندخ واتای ا ز ا  .  اه نها

عوامهل   1ه   اب هه شهما      شهم   م هدت ی عمو  بد عوامل اتراهاهی  از طدف
آزاه ههازی عدها ی بههد عدضههه صههاه ات محاههوالت   جملههه ازی نیههز داتراهاه ی 
ی عدهها ی اکههی از ههها  امحههموهآزاه ههازی عدهها ی و  فههع  ا هه . دگهه ا یعثث

ه  کشو ها مخرلز ا ه . ه  کشهو  نیدداهه بها      ا اطزگ ا  ی ی اصلی ها ه م ه
بدای عحلیل عثثید  یا   آزاه ازی عدا ت بد عدها ت   ARDL واکده  از ا رفاه 

عنهواط   شم  ا  . شواهم از  یا   آزاه ازی عدا ت به صاه ات  یدنفری ا رفاه 
  اان م اتاه بدای ا هرفاه   دهینر ه  .کنم یمحدا  شم صاه ات  یدنفری پشریبانی م

مشها ک  لاوصهی بهدای    نامهه   بهینه از مزااای آزاه ازی ه  نیدداه  اک عوافه  
بخ  لاوصی )بازاگد اصلی ه  عدا ت صاه ات  یدنفری(  ا پیشهنهاه   یو  بهد 

 (.(Ikpe, Ojike & Ahamba, 2020کنم یم
بیهاط   عهواط  یندخ واتای ا زبد صاه ات م یثباع یاز طدف هاگد ه  مو ه عثثید ب

نسهبی   یهها  م ی ونم ت ه  ینانیههنم  نا اطم ندخ واتای ا ز  نشاط یثباع یکده که ب
و نهام مین ه    ثبات یبین کشو ها ا  . اان شمت نو انات  بب ااداه فضاای ب

انهماز و   بات ندخ واتای ا ز   ونهم په   اصوالً با به ه  لو هط ث .گدهنم یاترااه م
نخواههم بهوه. ه     داپه      یدمن قی شم   عخایص بهینه منابع امکاطیگ ا  ها دما

اتراهاهی   یها نها  ا زد پوو ملی نق  ا ا ی  ا ه  عایین هزیاتملل نیاک نظا  ب
  صهاه ات و وا هات و عهثثید آط بهد  شهم اتراهاهی اافها       یگ ا  هامدبوط به  دما

با اادهاه   عوانم یم . نو انات مکد  و عا اطمینانی مسرمد ه  ندخ واتای ا زمانما یم
   بب کهاه   یاتملل نی وه ناشی از مباهالت ب ینهزم شداا  نام مین و مرزتزو ه 

ه   یگه ا   هاجدااط  دمااه از طداه  کهاه   هدما    یعحدک عدا ت و همچنین ک 
عمو  افهزاا   ه ب.ماتی شوه  یها ایلا جی و به ه  لو هط  بم ها ا یها  یفاات

مباهتهه و    و عامه نو انات ندخ واتای ا ز  بب بهاال  فهرن تیمه  کاالههای تابهل     
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نو انات ندخ  .شوه یندخ واتای ا ز م نشم  ینیب  یافزاا  ل د پوش  عغییدات پ
نیهز عغییهدات بسهیا ی  ا ه  مرغیدههای      داپه   انا اف یها سر یواتای ا ز عح   
و از ااهن   اتملهل  نیو حده  عدها ت به    یگ ا  ها دما ژ او ط  بها ا ی اترااه کم

 (.(Mtembu & Motlaleng, 2011نمک یطدا   بد صاه ات ااداه م

نامنظ  نهدخ واتاهی ا ز تهاه  ا ه  ا زد کاالههای       یثباع یاز  وی هاگد  ب
عح  عثثید تدا  هههم و از   ماًاصاه اعی و هزانه کاالهای وا هاعی به پوو ملی  ا شم

تابهل   یهها   یه طدف هاگد ممکن ا   بدلی از وا هکننمگاط و صاه کننمگاط فاات
بهه   عدا ت لوه  ا کاه  هاه  و با آط ه ره از صاه کننمگاط و وا هکننهمگاط کهه  

نهدخ واتاهی ا ز    ثبهات  یفااتی  لوه ه  بازا های جهانی و ه  فضای نام مین و ب
  بدای عحمل ل دات آط  وه بیشردی  ا م اتبه کننم. بد ااهن ا ها    ههنم یاهامه م

عهد باشهم و  هه  عدها ت ه  عوتیهم      زاتم  عدا ت لا جی کشو   اسهک گد  هد
ه  جه  کاه  عوتیم هاللی   نالاتص ملی بیشرد باشم اان نو انات عثثید بیشردی

کهه   ای  و عحمام صاه ات لواهم هاش  و احسا  ثبات و اامنهی  ها م یافزاا  ت
اترااهی ا   عا حموه زاهاهی عضهایز لواههم     یها  یو فاات یزا  الزمه بدنامه

 .شم

 یالملل نیبمروری بر مطالعات تجربی داخلی و  .1

و  یمیاه ات محاهوالت پردوشه  ه  ا عباط باعدضهه صه   یم اتاات مرفاوع داطاا ه 
شم  ا ه  کهه ه      مخرلز اندا  یاترااه یها با ا رفاه  از ممو یدنفریصاه ات  

 .شوه یم اتاات پدهالره م نااهامه به ا

 ناعهمو  یبهدا  ااه مهمو پو » ( با موضوع 1833و همکا اط ) ینیم اتاه حس ه 
 د یه زند لیه عکم یبهدا  داطاا یمیپردوش عاه  صنا  یمؤثد عو اه ظدف یها ا  ی 

و  یمیعوامهل مهؤثد بهد عو هاه صهنا  پردوشه       نییم اتاه با همف عا ناا« ا زد
 کهده ابها ا هرفاه  از  و    یه ظدف  اافهزا  یبوهجهه بهدا   داهاا س یمکان ی از ممو

 سه  یو مکان یبهد ا ها   وابه  عله     یکمه  سهر  ی  ایااه ممو پو سر ی  کیناماه
 ناشم   الره شم  ا  . ا یبنم محاوالت طبقه اطیبوهجه عو اه ه  م صیعخا

مدبوط بهه ههد محاهوو     یا ا  یدهایمرغ یممو و بد   ی از هیشب ی الرا  بدا
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و صهاه ات ا هرفاه     یه آمم فهدود هالله   م یندخ عوت م یعوت  یماننم ا زد ظدف
عهن   وطیلیم 112 یباعقد  یظدف داطاا 2122ه   او  ی از هیشب  ا. طب  نراشوه یم

 ا ه  یم اتاه    نا. ه  اس یهم هاش  که م لوب ن ا لوا یمیمحاوالت پردوش
به عو هاه   یابیه ر یحل بدا  ا  نابه عنواط مؤثدعد صیبهبوه بدنامه بوهجه و عخا

  ا ه  ی  ناه ا یشم  ا  . با اجهدا  یصاه ات مادف  او افزا یمیصنا  پردوش
 18و  2 بیبه عدع هابا بدنامه پا سهاه  مقا 2122و ه آمم کل ه   او  میعوت  یظدف

 .(Hajiebrahimi Farashah, Sazvar & Hosseini, 2021 ) ابما یه صم بهبوه م

و  یشوا ندخ ا ز واتاه »عح  عنواط  یا ( ه  م اتاه1833و همکا اط ) ی ااهع
 عاازجملههه ه  ا عبههاط بهها صههاه ات صههنا «داطاههصههاه ات محههو  ه  ا یههها عدهها ت

بها ا هرفاه  از مهمو      یه عحق ناه مو هم اتاهه ا  عااز صهنا  یکه اعنواط  به ایایمیپردوش
نهدخ ا زبهد    یاثدات شهوا واتاه   لیوعحل هاعدز یبدا 1(NARDL)  یدل ینامرقا ط  
  یه عحق یهها  افرهه ا و گدفه   اندا  2121-2112 یها  او یصنا  ط ناصاه ات ا

 مه  یت ابهم  ا یمه   انهدخ ا ز افهزا   کهه  یموضوع بوه  ا   کهه هنگهام   نابد ا یمبن
م اتاهه اثهدات متبه      ناو طب  ا ههم یم  اافزا یاتملل نیه  عدصه بمحاوالت  ا 
کهل    اکهه نرها   آندها  م اتاه از نابوه  ا  . ه  ا شردیب یمیپردوش عاندخ ا زبد صنا

بلنممهمت   یها ممو یبدا FBoundبوه )بد ا ا   ها  یمان یازنظد آما  NARDLممو 
طهو    بهه  دهها یمرغ نیبوهط  اب ه ب یدل ی(  ااممت پو کوعا  یها ممو یبدا F آما  و 

 .(Saadati, Honarmandi & Zarei, 2020).ا   شم  مایعث یعوجه  تابل
 صهنا   بد یاتملل نیب یها  اعحد دیعثث» ( با موضوع 1833م اتاه بهاه اط ) ه 

 یبد  ه  بهه  «یلها ج   یمسرق یگ ا  ها دما و صاه ات بد میعثک با داطاا یمیپردوش
 یبهدها   وطیلوه گد ه   ود از و بهوه   یله یعحل و یفیعوصه  نهوع  از  یعحق  ود

ARDL ا   شم  ا رفاه  دهایمرغ نیب بلنمممت  واب  و یانباشرگ ه  یبد   یبدا. 
 بد یمیپردوش یها مدرمع کل میعوت ها  یمان و متب  دیعثث از نشاط  ممو نیعخم دهینر

 یزمهان  هو   طهوو  ه  یمیپردوشه  صهنا   ه  یلا ج  یمسرق یگ ا  ها دما ج ب
 بهد  یمیپردوشه  یهها  مدرمهع  میعوت حد  به صاه ات نسب  دیمرغ دیعثث .ها ه  یعحق

                                                                                                                                 

1. Nonlinear Autoregressive Distributed Lag 
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 یآمها   تحاظ از و متب  یمیپردوش صنا  ه  یلا ج  یمسرق یگ ا  ها دما ج ب
 ه  یلها ج   یمسهرق  یگه ا   ها هدما  ج ب بد زین  وه دیمرغ دیعثث. باشم یم ماناها 

  یمسهرق  یگه ا   ها هدما و هدچه جه ب   ا   ها  یمان و متب  یمیپردوش صنا 
 ایایمیبد صهاه ات محاهوالت پردوشه    یمتب  و ماناها  دیعثثباشم  شردیب یلا ج

 لواهم هاش .

 عوامهل  اثهدات  یبا عنواط بد  ه  یا ( ه  م اتاه1833و همکا اط ) یکدم یعل

کهه   پدهازنم یموضوع م نابه م اتاه ا داطاا یدنفری  بد صاه ات یمریت دی  و یمریت
  یهالله  نالهاتص  میه عوت و م یت هماننم صاه ات بد مؤثد اترااهی عوامل کنا  ه 

 از یحهاک   امهؤثد هسهرنم. ته ا نرها     زین سرنمین مشاهم   تابل که داترااهیی  عوامل

 دیه   عوامل وجوه با صاه ات عقاضای عابع نیعخم حات  ه  ها کش  ماناها  عفاوت
 عهابع  بدآو ه ه  عوامل ناا گدفرن م اناه ت ا   .ا عوامل ناا یاباا ز بموط و یمریت

 ه  و یمره یت عوامهل  لهیو  به یمریت دی  عوامل اثد پوش  به مندد صاه ات عقاضای
 .(2113 ی جواهد وزاد   انیهاد ،یکرم)گدهه یها م کش  بدآو ه ه  باا  دهینر

 دی( عح  عنواط عهثث 1831و همکا اط ) یگدفره عو   و هدام م اتاه اندا  ه 
: ی)م اتاه مهو ه  داطاا یمیپردوش یها شدک  یبد عملکده صاه اع ی از یلاوص

 مهه   شهدک   چها  صاه ات عملکده بد ی از یلاوص ا  ی  دی( که عثثلنیاع یپل
 دهه یو نر گدفه   تهدا   یبد   ( مو ها ا وواآ  و ما وط ج   د یدکبی)ام یمیپردوش
 محاهوو  صهاه ات  بهد  ی هاز  یلاوصه  اثد =صو ت شم که ناشم  به ا  حاصل

( هنم و نی)چ یانا همف مو ه کشو  هو به م کو  یها ( شدک لنیاع ی)پلیمیپردوش
 گهد اه عبا ت به .ا   یمنف م اتاه ناا ه  یبد   مو ه هو   یط کیعفک به و ه  با

 بهه  مندهد شهم     اندها   داطاا ه  که ی وش با یمیپردوش یها شدک  ی از یلاوص

 کهه  هههم  یم نشاط حاضد م اتاه ق یحق ه  .ا   شم  ها آط صاه ات زاطیم کاه 

 کدها و با وشم (  اندا  داطاا ه  که ی وش )با یمیپردوش صنا  ه  ی از یلاوص

 موف   یمو هبد   یها  او یط بوه  آط یبد   هنباو به حاضد م اتاه که یصاه اع

 .(2113  فدانک و دانونمیب ی ه گاه  مااو ی )و هداما   نبوه 

 دیعحهه  عنههواط عههثث یا ( ه  م اتاههه1831زاه  ) و  جههب یزهاهه  الوشههنو
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 دیعهثث  یپهژوه   بد  ه   ناه  ا داطاا یدنفریبد صاه ات   یندخ ا ز واتا داتییعغ
  هو  یبهدا  ARDL بهه  ود  داطاه ا یدنفره یبد صهاه ات    یندخ ا ز واتا داتییعغ

ل ها بهدآو ه    حیمهمو عاهح  ممت  بلنمممت و  صو ت کوعا   به 1362-1392 یزمان
 میه عوت یدهها یمرغ با  که ضداا  نااههنم    آمم  نشاط  ه    به  اشم  ا  . نرا
 ینالهاتص هالله   میه و عوت ینهدخ ا ز واتاه   داط اا یعدا  یشدکا ینالاتص هالل

ممت  متب  و مانهاها  بهه    ه صم ه  ه  بلنمممت و ه  ه  کوعا  2ه    ح  داط اا
ه   یبهه بخه  لاوصه    ایاعربها ات اع ها   دیه مرغ باضهد  که یحات ه   آمم ه 

زاد  و ،یزدیو )و ه  بلنمممت مانهاها  و متبه  بهه ه ه  آمهم       یمان یممت  ب کوعا 

 .(7182 ن،یرام

 ا ز نهدخ  انحداف دیعح  عنواط عثث یا ( ه  م اتاه1832و همکا اط ) یکاز ون

کدهنم که با عوجهه بهه    یاباموضوع  ا ا ز ناا داطاا یدنفری  صاه ات بد یواتا مؤثد
گسهرده    یها یاترااه باز  بد   کاه   یمیکل دیمرغ کاعنواط  ندخ ا ز به  یاهم

 یهها  نهدخ ا ز ه   هاو   ینانیو نا اطم یثباع یه  مو ه ندخ ا ز و مسائل مدبوط به ب
 نهه یهوته  ه  زم  یها یا گ  ا  یاز   یا یندخ بس ناا  . ا م ااندا  گده دیال

ه   فرها  نهدخ ا ز    یثبهاع  یانحداف و ب دهینر . ه ههم یتدا  م دیاترااه  ا عح  عثث
کهل و   میه عوت هها   مه  یت یعمهوم   ه ح  ازجمله یاترااه یها بخ  گداهموا   ه

هلاته    داطاه . ه  مهو ه ا ههم یتدا  م دی ا عح  عثث یدنفریلاوص صاه ات   به
موجهب الهرمو ه  بهازا  ا ز گشهره و      ینفر یهال ها  اهوت  ه  بازا  ا ز و عز 

ا ه .   م اه بلنممهمت گده  یعاهاهت  دیا ز از مسه  یعممً موجب انحداف ندخ واتاه 
بلنمممت آط بهه مفههو  الهرمو ه      یعااهت دیا ز نسب  به مس یانحداف ندخ واتا

منا هب   صیموجب عم  عخا  یگ ا  ها دما نهاو ه  بدآو ه هز ینسب یها م یت
 یهها  نهاه  هز  الواهم بوه. افزا میعوت یها نهاهز  اافزا دهیمنابع و ه نر نهیو به
 ژ اه و  هبه  یدنفره یصهاه ات    کهاه   دهه ینر و ه  مه  یت  امندد بهه افهزا   میعوت

 .(et al., 2016 ی)کازرون .لواهم شم یمیمحاوالت پردوش

عدها ت عملکهده عدها ت     یآزاه هاز  ا ه  ی  ااه آ» موضوع با یپژوهش ه 
 لیه عحل یبهدا  ARDL کدهااز  و «؟ههم یم  ا ا افزا هاددیه  ن یدنفری  یصاه اع
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ا رفاه  کهده  ا ه .    یدنفریعدا ت بد عدا ت صاه ات   یآزاه از ا  ی  دیعثث
 یدنفره یعدا ت بهه عنهواط محهدا  شهم صهاه ات        یآزاه از ا  یشواهم از  

ه   یآزاه هاز  یااه از مزا نهه یا رفاه  به یم اتاه بدا ناا دهیه  نر .کنم یم یبانیپشر
 گدا)باز یبخ  لاوص یو  بهد  یبدا یمه مشا ک  لاوصنا عواف  کا ه اددین

 (.Ikpe et al., 2020) کنم یم شنهاهی(  ا پیدنفریه  عدا ت صاه ات   یاصل

ه   یو عوامهل مهات   یمره یت دیه  تابهه     ه یه اهم یبهه بد  ه یه  پژوهشه
- 2118 یهها  ه  طهوو  هاو   ایراتامن قه از ا 21 یدنفری  عملکده صاه ات حیعوض

پانههل   یهها  هاه  لیوعحل هاتبهل از بحداط با ا رفاه  از  ود عدز یها و  او 2111
  کهه عوامهل طهدف عدضهه   ههم یحاصل از پژوه  نشهاط م  اپدهالرنم. نرا هااپو
 یبهدای  فرها  و عملکهده صهاه ات هسهرنم. عو هاه مههات  یمهمه یها کننم  نییعا
بهاالعد   یکه عو اه مهات  لیهت نه ااب. ها نم یا تهوی ه  عدها ت من قه دییعهثث هزین

  . اا زد صهاه ات بهاالعد  دهینر و ه  شردیبه مفههو  ه  ه رد  بوهط اعربا  ب
و عو هاه ه     یه به عحق لیو م یگ ا  هاکه  دما ههم ینشاط م نیهمچن یبد   ناا

 (.Algieri, Aquin, & Mannarino, 2018 ) ا  مؤثد  یدنفریصاه ات    اافزا
 کننهم   نیهی مهمت و بلنممهمت عوامهل عا    اثهدات کوعها   یبهه بد  ه یپژوهشه
از  یکه اعنهواط   بهه  ایایمیکهه صهاه ات محاهوالت پردوشه     النکها  یصاه ات  هد 

بها   2118-1331 یا ه   ه  هو   زمهان   شهم   م اه ه  آط ه زین دگ ا یعثث یها بخ 
 یگه ا   هاپژوه   دما نال ای بهدها ی پدهالرهه ا  . ه  ا حیکمک ممو عاح

نالهاتص و   هاوا هات   دما  یلا ج یپدهاله  بهد  بدای بمه  یلها ج  یمسرق
تدا گدفرهه بوهنهم.    یبد  ه  صاه ات مو ه کننم  نییعنواط عوامل عا م  دانه بهه آم

مانهاها ی بهد صهاه ات ه      دیعهثث    ملعوا یکهه عمهام ههم یپژوه  نشاط م  انرا
  یلها ج   یمسهرق  یگه ا   ها هدما  اطیه م هناه بلنمممت ها نم کهه ه  ا یهو   زمان

 لیمتبه  و مانههاها  و عشههک   دیو وا هات عثث یلها ج یپدهال  بهد  بدای بهمه
 ناه بههد صههاه ات ا   ینالاتص و ه آمم  دانه کشو های مقام اثهد منفه   ها هدما

  یمسهرق  یگه ا   هااثهدات مدبههوط بههه  هدما    هزیممت ن انم. ه  کوعا  کشهو  هاشره
عوجه و اثدات مدبهوط بهه پدهاله      و ه آمم  دانه کشو های مقاهم تابل یلا ج
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بههوه  ا هه     زینالاتص نهاچ  ها دما لیوا هات و عشک  یلا ج یبهد  بدای بمه
(Bhavan, 2016.) 

 یطه  هاه ددیکشهو  ن  یدنفره یندخ ا زبهد صهاه ات     دیعثث یبه بد   یپژوهش
 افرهه ا  یفوتد عامه -یکااز آزموط ه  یعحق ناپدهالرنم. ه  ا 2118-1331 یها  او

(ADF) یو از آزمهوط هه  انباشهرگ     یه عحق یدهها یمرغ ایسهرا اا یمنظهو  بد  ه   به 
ا هرفاه  شهم.    دهها یمرغ نیممت و بلنمممت ب  واب  کوعا  یجه  بد   وهانسوطا

  یه عحق یدهها یمرغ نینشاط هاه که ب وهانسوطا یمدبوط به آزموط ه  انباشرگ  انرا
بهد   یعوامهل اتراهاه   دیعهثث  یمنظهو  بد  ه     اب ه بلنممهمت وجهوه ها ه. بهه    کا

ا رفاه  شهم.   (OLS) یاز فن حماتل مدباات ماموت هاددیکشو  ن یدنفریصاه ات  
نشاط هاه که ندخ ا ز مؤثد  عدضهه پهوو  اعربها ات اع اشهم  بهه        یعحق ناا  انرا

 یدنفره یبهد  شهم صهاه ات      یمانهاها   دیعثث یو عملکده اترااه یبخ  لاوص
 دیثنهدخ ا ز عهث    انشاط هاه که افزا  یعحق ناا  انرا نیها نم. همچن هاددیکشو  ن

 Imoughele) م اتاهه ها ه  هو   مو ه یط هاددیکشو  ن یدنفریبد صاه ات   یمنف

& Ismaila, 2015). 

 هاه ددیکشهو  ن  یدنفرینو انات ندخ ا زبد صاه ات   دیعثث یبه بد   یقیعحق
 ایسهرا اا یمنظهو  بد  ه   بهه   یه عحق ناه پدهالرنم. ه  ا 2113-1331 یها  او یط

 یمنظهو  بد  ه    بهه  2پدوط-پ یلیو ف افرها  یعام 1فوتد-یکاه یها از آزموط دهایمرغ
ممو و  نیمنظو  عخم و به وهانسوطا یوجوه  واب  بلنمممت از آزموط ه  انباشرگ

 یبهدها   یل ها  حیاز مهمو عاهح   یدنفره یبد صهاه ات    دگ ا یعوامل عثث یبد  
(ECM) نشاط هاه که نهدخ ا ز  نو هانات نهدخ ا ز و      یعحق ناا  اا رفاه  شم. نرا

 کهه  یه  بلنممهمت ها نهم. ه حهات    یدنفریاثدات متب  بد صاه ات   یه آمم لا ج
مدبهوط بهه     ا ه . نرها  ااثدات ماکو  بد صاه ات ه  بلنممهمت   یوا هات ها ا

نشههاط هاه کههه ه   زیههن (ECM)یبههدها  یل هها حیمههمو بههه  ود عاههح نیعخمهه
 هاه ددیکشو  ن یدنفریبد صاه ات   یمتبر دیوتفه ها  عثث یممت  ه آمم لا ج کوعا 
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ههنهم       کهه نشهاط  اممت متب   وا هات ه  کوعا  دیمدبوط به مرغ باضد و ها ه
د  ه  اللها ه و با یدنفریمتب  بد صاه ات   دیممت عثث ا   وا هات ه  کوعا  ناا

 & Akinlo) نما ه یدنفریبد صاه ات   یماناها  دیممت نو انات ندخ ا ز عثث کوعا 

Adejumo, 2014). 

 دهاط ا ا ه  کشهو  آذ با « یدنفریصاه ات   ی و یاثد ندخ ا ز واتا» یقیعحق
از  ود  ی. وهههم  یتهدا  مه   یبد  ه  ل ا نامرقا ط مهو ه  حیبه کمک  ود عاح

ه   (TAR) یا آ ههرانه ویو  ود اعو گد هه (MTAR)یا حههم آ ههرانه ویاعو گد هه
-2111 هاالنه   یهها  نامرقا ط بهد  جسهره و از هاه   لاو عام یچا چوب ه  جما

 اب هه   کاه  یم اتاهه و  یاصهل  افرهه اا رفاه  کده  ا ه .   یصو ت فال به 2111
نهدخ ا ز   یبهد مبنها   یدنفری  ی  حد  مااممت عدا یدنفریصاه ات   نیماناها  ب

نسهب  بهه  ه ح عاهاهو       لاعاهم  نهم اوجوه ها ه امها فدآ  یو ه آمم لا ج یواتا
 .(Hasanov, 2012) س یط ننامرقا 
ا هرخدا    دهه ینر ناه م اتاات ا ناا یعوجه به م اتاات اندا  شم  و بد   با

نو هانات نهدخ     یقه یاز جمله ندخ ا ز حق یاترااه یدهایکه عوامل و مرغ شوه یم
 یدنفره یعدضهه صهاه ات     بهد کشهو ها   ینالهاتص هالله   میعوت اب ه مباهته    ا ز
 یداتراهاه ی  دیه ا ائه شم  وا هکدهط مرغ یا  . ه  م اتاه حاضد نوآو  دگ ا یعثث

بهد   دیه مرغ ناه پژوه  به اثدات ا ناا   که ه  ا یعدا  یآزاه از دیاز جمله مرغ
 .شوه یپدهالره م داطاصاه ات مرانوو ا

 روش پژوهش .0

ه  اان پژوه  ممو عدضه صهاه ات مرهانوو بهه مقاصهم صهاه اعی ههمف مهو ه        
اهک   عو هاه   حاو ه اک کشو   عنواط بهگیده. با فدض اانکه ااداط  می عخمین تدا 

کوچک و تیم  پ اد ا   و محاوالت لوه  ا ه  اک بازا   تهابری   کننم  عدضه
 گدفرهه  صو ت یعددب م اتاات و یاترااه اتیاهب ا ا  بدو    انم یمبه فدود 

عدضه صاه ات محاهوالت   یشم  بدا ( ممو ا ائه2111) 1همکا اط و  یچ عو  
 ا  : 2 اب ه شما   صو ت  به داطاا یمیپردوش

                                                                                                                                 

1. Chitt et al 
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 (2 اب ه )
LXi

s
 = α0 + α1LRERt + α2LGDPt + α3LTOTt + α4LGPt+ α5LCLt + α6 LVOLt + 

DSA + Vt 

 هها ا ه .    هاه  ه  کشهو ها ی  ههنم  نشاط iبام زمانی و انما   tکه ه  آط انما  

LX  مرانوو   شم  صاه ات عدضه: تگا ارLRER  تگا ار  ندخ واتاهی ا ز : LGDP :
: LGP: تگها ار   اب هه مباهتهه     LTOTتگا ار  عوتیم نالاتص هاللی کشو  همف  

: LVOL ی عدها ی  آزاه هاز : تگها ار   LCLتگا ار  تیم  لهو اا گهاز طبیاهی     
 : مرغید مدازی عحدا  ا  .DSAی ندخ ا ز واتای ثباع یب

ندخ بازا   ید  می ه  نسب  شهالص   ضدب حاصلاز  RERندخ واتای ا ز 
ا ه    آمم  ه   بهااداط  کننم  مادفی آمداکا به شالص تیم  فدوش عمم تیم  

 (.2118عبا یاط و همکا اط  )
 (8 اب ه )

RER = NER*(WPIic/CPIIR) 

: ندخ ا ز ا می ه  بازا   ید  می )بدابدی اک واحم هال  آمداکها  NERکه ه  آط 
ی کشهو   فدوشه  عمهم  : شهالص تیمه    WPIus منبع: بانک مدکزی(. ه  بدابد  ااو 

) هاو پااهه     وه یمه نماانم  شالص تیم  کاالهای عدا ی به کها    عنواط بهمقام 
: شهالص تیمه    IFS.) CPIIRپهوو  ی اتملله  نیبه   بموط واحم  منبع صنموق 1831

   منبع بانک مدکزی(.31 او پااه ) داطاا کننم  مادف
 :شوه یمزاد محا به  صو ت بهمباهته  ه  اان پدوژ   اب ه

 (2 اب ه )

TOT =
   

   
  

PEX     شالص تیمه  محاهوالت صهاه اعی وPIM     شهالص تیمه  محاهوالت
مرغید مدازی عحدا  )عحدا  صنا  پردوشیمی کهه   عنواط به ا  DSAوا هاعی ا  . 

ی عحهدا  عهمه اهک و بهدای     هها   هاو ا ه ( کهه بهدای     شم  شدوع 1833از  او 
 .(2)ا   شم  گدفرههای  ید عحدا  عمه صفد ممنظد   او

ی حاضد پ  از عاداح عابع عدضه صاه ات جه  بد  ی عوامهل   ه  م اتاه
ا ههرفاه   ARDLبههد صههاه ات محاههوالت پردوشههیمیاای )مرههانوو( از  ود  مههؤثد

 صهاه اعی  مقاصهم  عفکیهک  به مرغیدهای اتگو پاااای بد  ی از پ  اهامه . ه شوه یم
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به  ود    ممو1833-1831ی ها  اوبدای  (3)و هنم چین کشو های اما ات  عدکیه 
( عاهداح و بهه   ARDLی عهوزاای گسهرده  )  ها وتفهبدها ی با  وطیلوه گد ممو 

 شوه. عفکیک بدآو ه می
نوآو ی م اتاه حاضد نسب  به م اتاات تبلی آط ا   که ه  ااهن م اتاهه از   

مرغید آزاه ازی عدا ی ه  مهمو عدضهه صهاه ات     جمله ازمرغیدهای  یداترااهی 
اان مرغیدها نیز بد عملکده  داتیعثثا   و  شم  ا رفاه ه  کنا  مرغیدهای اترااهی 

و بها عوجهه بهه موضهوع      ا   شم  یبد  عدضه صاه اعی محاوو مرانوو کشو  
مو ه بد  ی عا کنوط موضوعی ه  مو ه عوامل مؤثد بهد عدضهه صهاه ات مرهانوو     

عهواط م اتاهه حاضهد  ا     کشو  به صو ت مسرقل کا  نشم  ا  . از اان جه  می
 ها ای نوآو ی و ابماع هانس .

 بررسی پایایی متغیرها .٠

و عخمهین    دی زمانی یها  از اتزامات مه  ه  بدآو ههای مااهالت اترااهی با هاه
آزموط پاااای ا ه . بهدای شنا هاای     ممو با  ود حماتل مدباات ماموتی  اندا 

هها   آط ناعهد  مرامهی وجهوه ها ه کهه مهه     یها  ود اازمانی پااا از ناپا یها ی د
ابرهما  ن  ه   بنهابداا  ا افرهه ا  یفوتد عامه  -فوتد و هاکی -آزموط  اشه واحم هاکی

 افرهه ا   یاتگهوی پیشهنهاهی بهد ا ها  آزمهوط هاکهی فهوتد عامه        پاااای مرغیدهای 
(ADF1مو ه )   عا مشخص شوه  گد یوط کاذب ا ه    ا   شم   تدا  هاه  یبد

واحم هاشرن مرغیدهای  هدی زمهانی    شها  اا لید. فدضیه صفد اان آزموط مبنی بد
 ا  . شم  ی بد  اوو زاد آزموط مک کینوط ه  جم بد ا ا  آما 

 
 هیکشور ترکتایج بررسی پایایی متغیرها برای ن .0جدول 

LCL LVOL LGP LTOTu LGDPtur LRER Lxutur نام متغیر 

I(1) I(0) I(1) I(1) I(0) I(1) I(1) وضعیت 

 آمار  5.4975- 3.7121- 5.7264- 4.4320- 3.8207- 12.3500- 3.7700-
0.0126 0.0000 0.0121 0.0034 0.0012 0.0141 0.0021 Prob 

 ی عحقی ها افره: امنبع

                                                                                                                                 

1. Augmented Dickey-Fuller 
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 نیکشور چنتایج بررسی پایایی متغیرها برای  .2جدول 

LGDPch Lxuch نام متغیر 

I(1) I(1) وضعیت 
 آمار  3.4738- 4.8468-
0.0082 0.0259 Prob 

 ی عحقی ها افره: امنبع

 نتایج بررسی پایایی متغیرها برای کشور هند .3جدول 
LGDPin Lxuin نام متغیر 

I(1) I(1) وضعیت 
 آمار  3.9626- 4.8167-
0.0070 0.0092 Prob 

 ی عحقی ها افره: امنبع

 نتایج بررسی پایایی متغیرها برای کشور امارات .٠جدول 
LGDPuae Lxuuae نام متغیر 

I(1) I(1) وضعیت 
 آمار  5.2266- 4.0947-
0.0255 0.0007 Prob 

 ی عحقی ها افره: امنبع

 (LVOL) ی نرخ ارزثبات یبتصریح مدل  .5

ی ندخ واتای ا ز  عخمین مااهتهه وا اهان    ثباع یبمدحله پااانی ه  عخمین شالص 
. بدای عخمهین مااهتهه     شدطی جمله الرمو عح  شداا  ناهمسانی وا اان  ا

گدهاهم  و  هپ     بدآو هوا اان  شدطی  مد و  جممت الرمو مااهته میانگین 
و میانگین مرحدا عایهین   وطی گد آط مدعبه لوهبد ا ا  نموها  همبسرگی نگا  

عوزاع جممت الرمو ه  مااهته وا اان  شدطی  . عمو  بد اان الز  ا  شوه یم
و ه  صههو ت ندمههاو نبههوهط عوزاههع  از عوزاههع ل ههای  تدا گدفرهههمههو ه آزمههوط 

ا رفاه  شوه. نراا  آزمهوط عوزاهع جمهمت الهرمو مااهتهه وا اهان         افرها  یعام
 ا  : 2جموو  صو ت بهشدطی 

 
 برا برای بررسی نرمال بودن توزیع جمالت اختالل معادله واریانس شرطی-یج آزمون جارکانت .5 جدول

ناحتمال ارزشن(J-B)برا -آماره جارک مقدار

ن0000/0ن10/3٠

 ی عحقی ها افرهمنبع: ا
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که عوزاع جممت الرمو مااهته میهانگین از عوزاهع    ههم یمنراا  جموو باال نشاط 
عوزاهع   عهواط  یمه ندماو بدلو ها  نبوه  و ت ا بدای عخمین مااهته وا اان  شهدطی  

  ا ه  نظد گدف . افرها  یعامل ای 
ه   .دهیه تهدا  گ  یاثد آ چ مو ه بد  ه  ماابرما با GARCHممو  نیاز عخم تبل

  ا. با عوجه بهه نرها  باشم یم GARCHممو  نیعخم یبدا یا نهیزم  یممو پ ناواتع ا
  انشاط هاه  شم  ا  . نرا داکه ه  جموو ز ARCHممو  نیبه ه   آمم  از عخم

وجوه  یندخ ا ز واتا یثباع یممو ب نیموضوع ا   که اثد آ چ ه  عخم ناا انگدیب
 ها ه.

 
 GARCH(0,1)استاندارد شده مدل  یپسماندها یبرا ARCH آزمون جینتا .6 جدول
 F-statisticن69596/6نProb. F(1,14)ن0000/0

نObs*R-squaredن272605/0نProb. Chi-Square(1)ن0000/0
 ی عحقی ها افرهمنبع: ا

 
 داز شدت به یشدط ان اوا  و نیانگیم ممو نیعخم از حاصل آمم  ه   به  انرا

 :ا  
 (2: )نیانگیم مااهته

DL(VOL) = -0.000158 + 1/009 AR(12) + 0/234 MA(1) + ε 

                       (0.00023)    (0.031)                 (0.054) 

 (8: )ان اوا  مااهته
ht = 1/73 εt-1

2 
 + 0/5646 ht-1 

         (0.761)          (0.275) 

مااهتهه وا اهان  شهدطی جمهمت الهرمو بااهم از نمهوها  مده و           بدآو هبدای 
جمههمت الههرمو مااهتههه میههانگین ا ههرفاه  شههوه کههه بههد ا هها  آط وتفههه بهینههه 

  و  ناه ا ازلوه گد یو و میانگین مرحهدا ه  مااهتهه وا اهان  مشهخص گهدهه.      
 GARCH(0,1)ی ندخ واتای ا ز ممو ثباع یبممو بدای عخمین شالص  ناعد منا ب

 ا  : شم  ا ائه 1وه  که نراا  آط ه  جموو ب
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 GARCH(0,1)تخمین مدل  .7جدول 
ن(Prob)ارزش احتمال  Zمقدار آماره نضریبننام متغیر

Ht ----ن----ن----ن
Cن0400/0ن0022/2ن000/0ن

Ht-1ن0000/0 0607/6ن76/0ن

 ی عحقی ها افرهمنبع: ا

 
عحه    افرهه ا  یعامه ی ونی گد ه لهوه  شداا  الز  و کهافی مهمو    نیعثمبا عوجه به 

بهدآو ه شهم  نسهب  بهه  هااد       GARCH(0,1)شداا  ناهمسهانی وا اهان   مهمو    
 .  ی  تیب هاگد ممو منا بی اها ممو

 تخمین مدل تحقیق .6

ی نهدخ ا ز  ثبهاع  یبه انحداف ندخ واتای ا ز و  عثثید بدآو ه منظو   بهه  اان تسم  
-1831ی  هاالنه  هها  هاه و  ARDL ا می بد صاه ات مرانوو  بها ا هرفاه  از  ود  

مانهاای بها ا هرفاه  از     آزمهوط . تبل از بدآو ه ممو بااهم  شوه یم  عخمین زه  1833
اندا  شوه که ه  بخ  تبهل اندها  شهم عها اطمینهاط       افرها  یعام ود هاکی فوتد 
از مرغیدها مانها از مدعبهه بهاالعد از اهک نباشهنم. ه  ااهن        کا  چیهحاصل شوه که 

هنگا  وجوه مرغیدهای  که چدا شوه یموز  گد یوط کاذب جلوگیدی صو ت از بد
نیسه .   ها  یمانه و  اعرمهاه  تابهل   شم  محا به Fمانا از مدعبه باالعد از اک ه  ممو  

و اها   I(0)مبرنی بد اان فدض ا   که عمامی مرغیدهای موجهوه ه  مهمو    F آزموط
I(1)  انباشره از ه جهه صهفد و ه     ی زمانی ااها ی دکه  ههنم یمباشنم. نراا  نشاط

بنابداان مشکلی بهه    انم شم گیدی ااسرا   عفاضل مدعبه  ک  ح ااسرا هسرنم و اا با ا
به نراا  حاصله اطمیناط  عواط یمو بیشرد وجوه نما ه و  I(2)وجوه مرغیدهای  تحاظ

 بلنممهمت هاش . ه  اهامه با ا رفاه  از آزموط ه  انباشرگی اوهانسوط وجوه  اب ه 
و به آزموط فدوض کم یک و آزموط پااما ی ضدااب و ا ائه  شم  یبد  ه  ممو 

ا ه .   شهم   ا ائهممو  ممت کوعا  اب ه   انها ه . شوه یم اب ه بلنمممت پدهالره 
کهه   هههم  یمه ی عشخیص و آزموط ثبات  الرا ی نشهاط  ها آزموطنراا  حاصل از 

 ااب پااما  هسرنم.بدتدا  ا   و ضد مو هنظدفدوض کم یک بدای عخمین 
از آزمهوط   عهواط  مهی انباشهرگی مرغیدهها     با عوجه به اکساط بهوهط مدعبهه هه    
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جماهی     مفهو  ه  .هجمای جوهانسوط جه  عایین بدها  همگداای ا رفاه  نمو  ه 
عااهتی بلنمممت ا   که  یسر  اتراهاهی ه  طهوو     اب هوجوه اک  کننم  عماعی

ههای زمهانی  ممکهن      مرغید   دی عحلیل چنم. ه  کنم میزماط به  م  آط حدک  
جمای بلنمممت بین مرغیدها وجوه هاشره باشهم کهه ه      ا   بی  از اک  اب ه ه 

نماای  ها ای عواط   های حماکتد ه     کننم  بدآو هاان حات  جوهانسوط از طدا  
جمای ا  . به عهمو  ااهن  ود     جمای چنمگانه و بهردان بدها  ه   عشخیص ه 

جمای به صو ت مقیم و بدآو ه پا امردهای  دع  عامال  ا   ط آزموط بدها  ه عوا
ابزا ها ه  بدآو ه اتگوهای اترااهی  هدی   عدان کاملها نم. ت ا اان آزموط اکی از 

 .باشم  زمانی می
 بهه  مدبهوط  ضهدااب  عایین) همگداای بدها های بدآو ه و عایین  ود اان ه 
 عوضهیح  لهوه  اتگهوی  ضهدااب  از ا هرفاه   با یدهامرغ بین( بلنمممت عااهتی  واب 

 بین  اب ه هپاا بد  ود اان ا ا . گیده  می صو ت مرغیدها آط بین (VAR) بدها ی
 آزمهوط  نهوع  هو  ود ااهن  ه  و شهم   بنها  آط مشخاه  اشه و ماعدا  اک مدعبه
 .ا   شم  ا ائه جمای  ه  بدها های عاماه آو هط ه   به بدای

 Ratio عنهواط  بها  جوهانسهوط   جمای  ه  آزموط و Eviews کامپیوعدی بسره ه 

Likelihood  صهو عیکه  ه . گیهده   می تدا  تضاوت ا ا  که شوه می مادفی LR از 
 وجهوه  فهدض  باشهم   کهوچکرد  اطمینهاط  مخرلز   وت ه  جموو بحدانی مقاهاد
 جماهی   هه   آزمهوط  بهه  مدبهوط  کهه  داه ز جهموو . شوه  می پ ادفره جمای  ه  بدها 

 بهین  بلنممهمت   اب ة وجوه آط ه  و شم  اندا  Eviews بدنامه با ا    جوهانسوط
 بهه  بلنممهمت   اب ه وجوه و گدف  تدا  آزموط مو ه یحیعوض و وابسره مرغیدهای

 .می   اثبات
 

 نیچ مقصد به متانول صادرات یجمع  هم آزمون جینتا .1 جدول

نئلصادنا،ژانف ضهسنصف 
نئلار، نا،ژا ئادانحصاکث نن تئن ناث 

ن ئاداناث 
ئلصادن ج اد نردن

ن%95سطحن
 ئادانحصاکث نئلار، ن

نا،ژا
ئلصادن ج اد نردن

ن%95سطحن
r=046.23142 116.9623 125.6154 249.7064 0.998972ن 
r≤140.07757 51.78568 95.75366 132.7441 0.952462ن 
r≤233.87687 37.64429 69.81889 80.95841 0.890778ن 
r≤327.58434 22.13611 47.85613 43.31412 0.728047ن 
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r≤4 0.541907 21.17801 29.79707 13.27161 21.13162 
r≤5 0.362963 7.906398 15.49471 7.665763 14.26460 
r≤6 0.014055 0.240635 3.841465 0.240635 3.841465 

 های عحقی  منبع: اافره

 هند مقصد به متانول صادرات یجمع  هم آزمون جینتا .9 جدول

نئلصادنا،ژانف ضهسنصف 
ن ئادانحصاکث نئلار، نا،ژان تئن ناث 

ن ئاداناث 
ئلصادن ج اد نردن

ن%95سطحن
 ئادانحصاکث نئلار، ن

نا،ژا
ئلصادن ج اد نردن

ن%95سطحن
r=046.23142 71.55311 125.6154 213.9821 0.985139ن 
r≤140.07757 58.99399 95.75366 142.4290 0.968890ن 
r≤233.87687 34.83208 69.81889 83.43500 0.871129ن 
r≤327.58434 25.59609 47.85613 48.60292 0.778128ن 
r≤4 0.523349 23.00683 29.79707 12.59652 21.13162 
r≤5 0.408289 10.41032 15.49471 8.920514 14.26460 
r≤6 0.083905 1.489801 3.841465 1.489801 3.841465 

 های عحقی  منبع: اافره

 هیترک مقصد به متانول صادرات یجمع  هم آزمون جینتا .01 جدول

نئلصادنا،ژانف ضهسنصف 
ن ئادانحصاکث نئلار، نا،ژان تئن ناث 

ن ئاداناث 
ئلصادن ج اد نردن

ن%95سطحن
 ئادانحصاکث ن
نئلار، نا،ژا

ئلصادن ج اد نردن
ن%95سطحن

r=046.23142 84.34861 125.6154 208.3543 0.992999ن 
r≤140.07757 50.23881 95.75366 124.0057 0.947933ن 
r≤233.87687 32.56884 69.81889 73.76692 0.852778ن 
r≤327.58434 23.73904 47.85613 41.19808 0.752517ن 
r≤4 0.479993 17.45904 29.79707 11.11653 21.13162 
r≤5 0.311395 6.342504 15.49471 6.342488 14.26460 
r≤6 9.38E-07 1.59E-05 3.841465 1.59E-05 3.841465 

 های عحقی  منبع: اافره

 امارات مقصد به متانول صادرات یجمع  هم آزمون جینتا. 00 جدول

نئلصادنا،ژانف ضهسنصف 
ن ئادانحصاکث نئلار، نا،ژان تئن ناث 

ن ئاداناث 
ئلصادن ج اد نردن

ن%95سطحن
 ئادانحصاکث ن
نئلار، نا،ژا

ئلصادن ج اد نردن
ن%95سطحن

r=046.23142 111.8466 125.6154 258.8858 0.998611ن 
r≤140.07757 48.16931 95.75366 147.0392 0.941193ن 
r≤233.87687 41.68048 69.81889 98.86987 0.913861ن 
r≤327.58434 27.41312 47.85613 57.18939 0.800619ن 
r≤4 0.735494 29.77627 29.79707 22.60817 21.13162 
r≤5 0.296784 7.168097 15.49471 5.985554 14.26460 
r≤6 0.067197 1.182543 3.841465 1.182543 3.841465 

 های عحقی  منبع: اافره

 
ه   ا رای بدآو ه  اب ه اصلی ابرما با عوجه بهه عاهماه محهموه مشهاهمات  مقهما       

ای ه  نظهد    بدای مرغید وابسره و بهدای مرغیدههای عوضهیحی وتفهه    وتفه  1حماکتد 
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ل ی ه  بین مرغیدها و عم  امکهاط بهدآو ه مهمو ته ا       هتیل ااداه ه  گدفره نشم به
عمامی مااهالت به  ود حماتل مدباات ماموتی بدآو ه شمنم   پ  با ا رفاه  از 

ط  اب هه پواهای بهین    بیزان  اکی از مااهالت بدآو ه شهم  بهه عنهوا   -مایا  شوا عز
ی پواای به ه   آمم   وتفه بهینه مقهما    مرغیدها انرخاب شم. جموو زاد ه   اب ه

کل صاه ات محاوالت پردوشیمی مرانوو  اک و مهابقی مرغیدهها بهموط وتفهه ه      
بدآو ه شهم. همچنهین ه     ARDL(1,0,0,0,0,0,0)صو ت  نظد گدفره شمنم و ممو به

کدهط ممو حاضد و اصهمت مهمو مهو ه بد  هی از      فرا   ها جه  لود  اان ممو
متهاو ه  بهدآو ه مهمو      عنهواط  ها ا رفاه  شهم. بهه    مرغیدهای هامی ه  بدلی از  او

و  32  38ممت عابع عدضه صاه ات محاوو مرانوو به چین  ه  او  عخمین کوعا 
 های هامی ا هرفاه  شهم  ا ه . ه        عمو  بد مرغید هامی عحدا   به عنواط  او32

هاای ه  صاه ات مرانوو به چین  خ هاه  ا   و باعث شکس    ها جه   اان  او
ها به عنواط مرغید هامهی وا ه مهمو شهم        الرا ی ه  ممو شم  ا  . ت ا اان  او

طو  که از ممو مشخص ا   عوتیم نالاتص هاللی چهین  آزاه هازی     ا  . هماط
همچنین مرغیدهای ندخ ا ز    .عدا ی عثثید متب  و ماناها ی بد صاه ات هاشره ا

ثباعی ندخ ا ز واتای عثثید منفی و ماناها ی بهد صهاه ات     واتای   اب ه مباهته و بی
مرانوو به چین هاشره ا  . نکره بام اان ا   کهه وتفهه اوو مرغیهد وابسهره عهثثید      

مهمت عهثثید    منفی و ماناها ی بد صاه ات هاشره ا  . مرغید هامی عحدا  ه  کوعها  
به هتیل جهه  ه    32و  38 های  و ماناها ی بد صاه ات هاشره ا   ه   او متب 

انهم و    ها عثثید متب  و ماناها ی بد صاه ات هاشره  صاه ات مرانوو به چین اان  او
 اب ه مباهته و ندخ ا ز جه  تابل عوجهی کده  ا  . ت ا عهثثید منفهی    32ه   او 

ه ا ه . عثثیدگه ا ی عوتیهم نالهاتص     ممت هاشهر  و ماناها ی بد صاه ات ه  کوعا 
ای ا   که بها اهک ه صهم افهزاا  ه  عوتیهم        ممت به گونه هاللی چین ه  کوعا 

اابم. جهه    ه صم میزاط صاه ات افزاا  می 21/1نالاتص هاللی چین به انماز  
کوعا  کدهط م لب بیاط اان موضوع مه  ا   که عحلیل بقیه مرغیدها نیهز بهه ااهن    

 صو ت ا  .

ههنم  اان ا   که بهه هتیل بیشهرد   ط عشخیص فدوض کم یک نیز نشاطآزمو
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ههای صههفد وجهوه       هتیلی بههدای  ه فهدض  12/1بوهط عمه هالل پدانرز از   ح 
نما ه و هیچ اک از فدوض کم یک عههم  همبههسرگی  ههدااتی  عوزاهع ندمهاو      

هها عو ه  مهمو عخمههین زه  شهم  نقه         جممت پسمانم و همسهانی وا اهان   
 شوه ینم
 

 تابع عرضه صادرات محصول متانول به چین( مدت کوتاهنتایج حاصل از برآورد مدل پویای )تخمین  .02 جدول

 آماره و احتمال t انحراف معیار ضریب نام متغیر
LXMCH(-1) 249/0- 0042/0ن-005/2(ن0020/0)ن

LGDPCH 506/0ن000/4(ن0249/0)ن5052/0ن
LRER 762/0-ن-905/0(ن0502/0)ن0040/0ن

LTOTM 090/0-ن-602/2(ن0402/0)ن4000/0ن
LCL 700/2ن-590/2(ن0007/0)ن0700/0ن
LGP 000/0-ن257/0(ن7000/0)ن2705/0ن

LVOL 076/0- 2000/0ن449/0(ن0422/0)ن
DSA 290/0- 2009/0ن450/5(ن0000/0)ن

DUM84 272/0 2505/0ن007/5(ن0022/0)ن
DUM83 769/0 2204/0ن720/4(ن0070/0)ن
DUM92 000/0- 2060/0ن-020/2(ن0060/0)ن

- DW=2.003 F(11,4)=97.416 R2=0.994 

 آزمون فرض
 χ2= 0.3292 آزمون ناهمسانی واریانس: 

[0.4184] 
 χ2  =       0.9039آزمون خودهمبستگی

[0.9777] 
 χ2    0.8504 =آزمون نرمال بودن         
[0.6536] 

 های عحقی  منبع: اافره

 
ههای بهینهه    شوه که بد ا ا  مایا  آکائیک عاهماه وتفهه   زاد ممحظه میه  جموو 

 افزا  بدای مرغید وابسره اک وتفهه و بهدای مهابقی مرغیدهها     انرخاب شم  عو   ند 
مهمت   )مرغیدهای عوضیحی( بموط وتفه بوه  ا  . ه  بدآو ه مهمو عخمهین کوعها    

مرغید هامی وا ه مهمو   او به عنواط  2عابع عدضه صاه ات محاوو مرانوو به هنم 
اک جه  بز گ ه  صاه ات مرانوو به هنهم اعفهاق افرهاه      32شم  ا  . ه   او 

 31و  32نیز  ونم صهاوهی صهاه ات  خ هاه  ا ه . ه   هاو      33ا  . ه   او 
ها بهه    اب ه مباهته و ندخ ا ز جه  تابل عوجهی کده  ا  . از اان جه  اان  او
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ا ه . نحهو  عحلیهل ضهدااب بهدآو ه شهم  بهه        عنواط مرغید هامی وا ه ممو شم  
ممت ه  صو ت اک ه صهم افهزاا  ه     گونه ا   که به عنواط متاو ه  کوعا  اان
 اابم. کاه  می 813/1ثباعی ندخ ا ز میزاط صاه ات به انماز   بی
 

 تابع عرضه صادرات محصول متانول به هند( مدت کوتاهنتایج حاصل از برآورد مدل پویای )تخمین  .03جدول 
 آماره و احتمال t انحراف معیار ضریب نام متغیر

LXMIN(-1) 700/0- 0256/0ن900/5(ن0009/0)ن
LGDPIN 007/4ن946/5(ن0009/0)ن5067/0ن

LRER 905/0-ن402/2(ن0696/0)ن4900/0ن
LTOTM 064/0-ن-00/0(ن0050/0)ن2240/0ن

LCL 970/0ن060/2ن(072/0)ن9049/0ن
LGP 049/0-ن664/0(ن546/0)ن2006/0ن

LVOL 409/0- 0929/0ن-965/0(ن0005/0)ن
DSA 200/0- 0075/0ن-065/0(ن296/0)ن

Dum82 420/5- 0500/0ن-055/45(ن000/0)ن
DUM89 070/0- 0600/0ن-900/0(ن000/0)ن
DUM92 007/0 0490/0ن926/2(ن042/0)ن
DUM96 565/0- 0000/0ن-747/4(ن002/0)ن

- DW=2.3088 F(12,5)=437.32 R2=0.999 

 آزمون فرض
 χ2= 0.5572 آزمون ناهمسانی واریانس 

[0.7786] 
 χ2  =       0.6743آزمون خودهمبستگی

[0.1845] 
 χ2    0.4278 =        آزمون نرمال بودن   

[0.8074] 

 های عحقی   منبع: اافره

 مدت تابع عرضه صادرات محصول متانول به ترکیه(  کوتاهنتایج حاصل از برآورد مدل پویای )تخمین  .0٠جدول 
 آماره و احتمال t انحراف معیار ضریب نام متغیر

LXMTUR(-1) 072/0- 0002/0ن-004/2(ن0029/0)ن
LGDPTUR 002/0ن000/0(ن996/0)ن0502/0ن

LRER 072/0-ن-5042/2(ن0020/0)ن4562/0ن
LTOTM 600/0-ن500/2(ن0600/0)ن2464/0ن

LCL 256/0ن-000/0(ن0560/0)ن0204/0ن
LGP 005/2-ن005/00(ن0005/0)ن2600/0ن

LVOL 609/0- 2400/0ن006/6(ن0025/0)ن
DSA 650/4- 2400/0ن775/05(ن0000/0)ن

Dum83 604/0 6044/0ن050/4(ن0099/0)ن
DUM84 000/0- 0606/0ن-024/0(ن0005/0)ن
DUM88 007/0 2060/0ن026/20(ن0000/0)ن
DUM92 795/0 0405/0ن650/6(ن0026/0)ن
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DUM96 500/2- 0070/0ن-905/06(ن0000/0)ن
- DW=3.2002 F(13,4)=875.47 R2=0.999 

 آزمون فرض
  χ2=0.3793 آزمون ناهمسانی واریانس 

[0.5344]                                 
 χ2  =       0.4823آزمون خودهمبستگی

[0.2934]                              
 χ2       1.5761 =     آزمون نرمال بودن   

[0.4547]                            

 های عحقی   منبع: اافره

 
ممت عهابع عدضهه صهاه ات محاهوو      ه  بدآو ه ممو عخمین کوعا  18ه  جموو 

  38ههای   شم  ا  . ه   او او به عنواط مرغید هامی وا ه ممو  2مرانوو به عدکیه 
صهاه ات   32صاه ات مرانوو با  ونم صاوهی مواجه بوه  ا  . ه   او  33و  32

 جه  ه  صاه ات اعفاق افراه  ا ه .  31با   کاه  هاشره و مدمهاً از  او  به اک
 اب ه مباهته و ندخ ا ز جه  تابهل عهوجهی کهده      31و  32های  همچنین ه   او

 بیانگد عم   ه فدض صفد ا  .ا  . فدوض کم یک نیز 
 تابع عرضه صادرات محصول متانول به امارات( مدت کوتاهنتایج حاصل از برآورد مدل پویای )تخمین  .05جدول 

 آماره و احتمال t انحراف معیار ضریب نام متغیر
LXMUAE(-1) 000/0- 0600/0ن-954/6(ن0009/0)ن

LGDPUAE 249/2ن-762/2(ن0454/0)ن0720/0ن
LRER 050/4-ن-000/0(ن0054/0)ن6000/0ن

LTOTM 000/0-ن402/2(ن0022/0)ن5567/0ن
LCL 060/24ن-720/04(ن0000/0)ن6675/0ن
LGP 569/0-ن-069/0(ن295/0)ن0769/0ن

LVOL 006/0- 2777/0ن-074/4(ن0006/0)ن
DSA 460/5- 6946/0ن040/0(ن0006/0)ن

Dum83 970/0 4000/0ن094/4(ن0200/0)ن
DUM84 000/0 4464/0ن422/4(ن0200/0)ن
DUM96 600/0 4452/0ن055/04(ن0000/0)ن

DGDPUAE 460/0 5554/0ن752/0(ن0005/0)ن
- DW=2.2241 F(12,5)=122.5437 R2=0.996 

 آزمون فرض

 χ2= 0.3056 آزمون ناهمسانی واریانس 
[0.3677]                              

 χ2  =       0.3254آزمون خودهمبستگی
[0.2317]                           

 χ2     0.7378 =        آزمون نرمال بودن   
[0.6914]                        

 های عحقی  منبع: اافره
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 ونهم صهاوهی ه     32و  38های  صاه ات مرانوو به اما ات ه   او 12 ه  جموو
همچنین عوتیهم  ندخ ا ز واتای جه  هاشره ا  .  31پی  گدفره ا   و ه   او 

ها هچا  نو اط شم  ا   کهه ااهن موضهوع     نالاتص هاللی اما ات ه  بدلی  او
 به عنواط مرغید هامی وا ه ممو شم  ا  .

و آزموط  بلنمممتپ  از اطمیناط از بدتدا ی فدوض کم یک و وجوه  اب ه 
. نراا  حاصل از عخمین بلنمممت بهه  شوه یمپااما ی ضدااب نراا  بلنمممت ا ائه 

با حماکتد اک وتفه و بد ا ا  مایا  شوا عز بیزان ه  جهماوو زاهد    ARDL ود 
 ا ائه شم  ا  .

 

 ARDL(1,0,0,0,0,0,0)نتایج حاصل از برآورد بلندمدت عرضه صادرات متانول به چین  .06جدول 
 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

LGDPCH 506/0 5052/0ن0249/0ن000/4ن
LRER 762/0-ن0990/0ن-905/0ن0040/0ن

LTOTM 090/0- 4000/0ن0402/0ن-602/2ن
LCL 700/2 0700/0ن0007/0ن-590/2ن
LGP 000/0- 2705/0ن7000/0ن257/0ن

LVOL 076/0- 2000/0ن0422/0ن499/2ن
Dsa 290/0- 2009/0ن0000/0ن450/5ن

 های عحقی   منبع: اافره

 
  نراا  عخمین زه  شم   مرغیدههای نهدخ ا ز واتاهی   اب هه     11جموو با عوجه به 

ها ی بهد   ثبهاعی نهدخ ا ز واتاهی عهثثید منفهی و مانهی       مباهته  تیم  لو اا و بهی 
صاه ات محاوو مرهانوو بهه چهین ها ه  مرغیهد عوتیهم نالهاتص هاللهی چهین و         

کهه ضهداب   ها ی بد صاه ات ها ه. به طو ی  آزاه ازی عدا ی عثثید متب  و مانی
ا   و بمان مانی ا   که با اک ه صهم افهزاا  ه  نهدخ     -31/1ندخ ا ز واتای 

ثبهاعی نهدخ    اابهم  ضهداب بهی    ه صم کاه  مهی  31/1ا ز واتای  صاه ات واتای 
ثباعی ندخ واتای  ا   اانی با اک ه صم افزاا  ه  بی -131/1واتای ا ز بدابد با 

ثبهاعی   اابم. ته ا بهی    صم کاه  میه 131/1ا ز  صاه ات محاوو مرانوو به چین 
ندخ ا ز واتای موجب ااداه فضای نام مین ه  اترااه گدهام  و  ونهم صهاه ات   

اابم. ه  مو ه عثثید ندخ واتاهی   واژ  صاه ات  یدنفری ه  کشو  کاه  می کل و به
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عواط بیاط کده که شهمت عغییدپه ادی نهدخ واتاهی ا ز       ا زبد صاه ات  یدنفری می
ی صاه اعی و هزانه کاالهای وا هاعی بهه پهوو ملهی  ا شهماماً عحه       ا زد کاالها

پ ادی عامی  گیداط عدا ت لا جی کشهو    عثثید تدا  هاه  و باعث کاه   اسک
شوه. از طدف هاگد با افهزاا  شهمت عغییدپه ادی نهدخ      نسب  به نو انات آط می

عدا ت لوه  ا های تابل  واتای ا ز  بدلی از وا هکننمگاط و صاه کننمگاط فااتی 
کاه  هاه  و اا آط ه ره از صاه کننمگاط و وا هکننمگاط که بهه فااتیه  لهوه ه     

ههنهم    ثبات ندخ واتاهی ا ز اهامهه مهی    بازا های جهانی و ه  فضای نام مین و بی
ه  نریده اان امد صهاه ات   کننم. بدای عحمل ل دات آط  وه بیشردی  ا م اتبه می

ثباعی ندخ واتاهی   شوه. عمم  ضداب بی ی کا ره میواژ  صاه ات  یدنفر کل و به
 & ,Chit, Rizovماننههم )ا ز نیههز بهها عوجههه بههه اکتههد م اتاههات صههو ت گدفرههه  

Willenbockel), (2010; 2118, میمعبماتمدی ه  &, یزاه , ا ما, ا فنمآباه کوچک) 
ه   آمم  از بدآو ه عدضهه صهاه ات محاهوو     گیده. نراا  به مو ه عائیم تدا  می

 فره ه  هالل و لا   م ابق  ها ه.رانوو به چین با اکتد م اتاات صو ت گدم
 

 ARDL(1,0,0,0,0,0,0)نتایج حاصل از برآورد بلندمدت عرضه صادرات متانول به هند  .07جدول 

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
LGDPIN 007/4 5067/0ن0009/0ن946/5ن

LRER 905/0-ن0696/0ن4020/2ن4900/0ن
LTOTM 064/0- 2240/0ن0050/0ن-000/0ن

LCL 970/0 9049/0ن0720/0ن060/2ن
LGP 049/0- 2006/0ن5465/0ن6642/0ن

LVOL 409/0- 0929/0ن0290/0ن-9650/0ن
Dsa 200/0- 0075/0ن2965/0ن-065/0ن

 های عحقی  منبع: اافره

 
ی نهدخ ا ز ها ای ضهدااب   ثبهاع  یبه   مرغیدهای  اب ه مباهته و 11با عوجه به جموو 

ضدااب مرغیدهای عوتیم نالهاتص هاللهی هنهم  نهدخ ا ز     هسرنم.  ها  یمانمنفی و 
باشم. ضداب مرغید نهدخ ا ز واتاهی    ها  می واتای  آزاه ازی عدا ی متب  و مانی

ا   که اانی با افزاا  اک ه صمی ه  ندخ ا ز واتاهی صهاه ات    312/1بدابد با 
کهه ااهن موضهوع م هاب  م اتاهات       اابهم   صم افزاا  میه  312/1مرانوو به هنم 
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Olayungbo, Yinusa, & Akinlo, 2011) Imoughele & Ismaila, 2015  و  اههزهی
 بهد  بلنمممت ه   اعحد یهام دیمرغ شم  اندا  نیعخم طب . ا   (2111همکا اط  

 .س ین ماناها  هنم به مرانوو صاه ات عدضه
 

 ARDL(1,0,0,0,0,0,0)نتایج حاصل از برآورد بلندمدت عرضه صادرات متانول به ترکیه  .01جدول 
 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

LGDPTUR 740/2 0502/0ن0542/0ن2044/4ن
LRER 072/0-ن6407/0ن-5042/0ن4562/0ن

LTOTM 600/0- 2464/0ن0600/0ن5004/2ن
LCL 256/0 0204/0ن0560/0ن-0006/0ن
LGP 005/2- 2600/0ن0005/0ن005/00ن

LVOL 609/0- 2400/0ن0025/0ن0060/6ن
Dsa 650/4- 2400/0ن0000/0ن7750/05ن

 های عحقی  منبع: اافره

 
ه  ممو عدضه صاه ات مرانوو به عدکیهه عنهها مرغیدههای عوتیهم نالهاتص هاللهی       

هسهرنم و طبه     ها  یمانه ی نهدخ ا ز  ثبهاع  یبه عدکیه   اب ه مباهته  تیم  لو اا و 
 جموو نحو  ا عباط مرغیدهای مسرقل نسب  به مرغید وابسره مشخص ا  .

 
 ARDL(1,0,0,0,0,0,0)نتایج حاصل از برآورد بلندمدت عرضه صادرات متانول به امارات  .09جدول 

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
LGDPUAE 249/2ن0454/0ن-762/2ن0720/0ن

LRER 050/4-ن0054/0ن-000/0ن6000/0ن
LTOTM 0009/0- 5567/0ن9900/0ن0040/0ن

LCL 060/24 6675/0ن0000/0ن-720/04ن
LGP 569/0- 0769/0ن2950/0ن-0069/0ن

LVOL 006/0- 2777/0ن0006/0ن-074/4ن
Dsa 460/5- 6946/0ن0006/0ن0406/0ن

 های عحقی  منبع: اافره

 
ه  ممو عدضه صاه ات مرانوو به اما ات  مرغیدهای  اب ه مباهته و تیم  لهو اا  

نیسرنم. مرغید هامی عحدا  ها ای عثثید منفی بد  ونم صهاه ات مرهانوو بهه     ها  یمان
ا ه  اانهی بها افهزاا  اهک       -811/2اما ات ها ه به طو ی که ضداب آط بدابهد  
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 .ابما یمه صم کاه   811/2ه صمی ه  عحدا  صاه ات مرانوو به اما ات 

 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا با معیار شوارتز بیزین .7

کنم چه میهزاط   بدای بد  ی اانکه وتری ممو از اک هو   به هو   بامی حدک  می
مسهید  از انحداف ه  عابع عدضه صهاه ات محاهوو مرهانوو بهه مقاصهم ههمف از       

شهوه  از مهمو    بلنمممت لوه عو ه  مرغیدههای اتگهو ه  هو   باهم عاهحیح مهی      
شوه که ه  زاد جماوو مدبوط بهه ااهن مهمو آو ه  شهم       ا رفاه  می1 عاحیح ل ا

 ا  .
 

 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا با معیار شوارتز بیزین )صادرات متانول به چین( .21جدول 

 )احتمال( tآماره  ارخطای معی ضریب نام متغیر
Dlgdpch 270/5 5052/0ن-060/00(ن0000/0)ن

Dlrer 000/0-ن-059/4(ن0096/0)ن0040/0ن
dLTOTM 904/0-ن-904/2(ن0257/0)ن4000/0ن

Dlcl 620/0-ن-506/0(ن0727/0)ن0700/0ن
dLGP 020/0-ن-090/0(ن9250/0)ن2705/0ن

dLVOL 600/0- 2000/0ن724/2(ن0402/0)ن
dDsa 054/0- 2009/0ن-076/0(ن0040/0)ن

ECM(-1) 000/0- 0042/0ن-009/0(ن0400/0)ن
R2=0.994 F(7,4)=97.416 DW=2.0032 

 های عحقی  منبع: اافره

 
ههنهم  تهم ت    شوه  ضهداب عایهین نشهاط    مشاهم  می 13طو  که ه  جموو  هماط

ها  و ها ای عممه    عوضیح ههنمگی باالی اتگو ا  . ضداب عاحیح ل ا مانهی 
کنی   به  ههم که وتری از اک هو   به هو   بامی حدک  می ا   و نشاط می منفی

ه صم از میزاط انحداف ه  عابع عدضه صهاه ات محاهوو مرهانوو بهه      1/12میزاط 
 شوه. چین از مسید بلنمممت لوه عو   مرغیدهای اتگو ه  هو   بام عاحیح می

 
 
 

                                                                                                                                 

1. Error Correction Model 
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 ابطه شوارتز بیزین )صادرات متانول به هند(نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا با ر .20جدول 
 )احتمال( tآماره  خطای معیار ضریب نام متغیر

dLGDPCH 000/0 5067/0ن-060/2(ن0496/0)ن
dLRER 620/0-ن-095/0(ن0090/0)ن4900/0ن

dLTOTM 020/0-ن-025/0(ن9050/0)ن2240/0ن
dLCL 270/5ن-075/5(ن0022/0)ن9049/0ن
dLGP 904/0-ن-279/0(ن0007/0)ن5067/0ن

dLVOL 600/0- 0929/0ن072/4(ن0205/0)ن
dDsa 054/0- 0075/0ن-059/6(ن0004/0)ن

ECM(-1) 006/0- 0256/0ن-790/0(ن0005/0)ن
R2=0.999 F(7,4)=437.32 DW=2.308 

 های عحقی  منبع: اافره

 
ههنهم  تهم ت    شوه  ضهداب عایهین نشهاط    مشاهم  می 21طو  که ه  جموو  هماط

ها  و ها ای عممه    ههنمگی باالی اتگو ا  . ضداب عاحیح ل ها مانهی    عوضیح
کنی   به  ههم که وتری از اک هو   به هو   بامی حدک  می منفی ا   و نشاط می

ه صم از میزاط انحداف ه  عابع عدضه صهاه ات محاهوو مرهانوو بهه      1/11میزاط 
 شوه. عاحیح میهنم از مسید بلنمممت لوه عو   مرغیدهای اتگو ه  هو   بام 

 
 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا با رابطه شوارتز بیزین )صادرات متانول به ترکیه( .22جدول 

 )احتمال( tآماره  خطای معیار ضریب نام متغیر
dLGDPTUR 000/0 0502/0ن-000/4(ن0457/0)ن

dLRER 620/0-ن-567/0(ن0004/0)ن4562/0ن
dLTOTM 600/0ن597/2(ن0602/0)ن2464/0ن

dLCL 270/5ن-449/0(ن0007/0)ن0204/0ن
dLGP 904/0-ن-405/4(ن0209/0)ن2600/0ن

dLVOL 020/0- 2400/0ن-000/0(ن9020/0)ن
dDsa 054/0- 2400/0ن-004/5(ن0000/0)ن

ECM(-1) 065/0- 0002/0ن-005/4(ن0472/0)ن
R2=0.999 F(7,4)=875.47 DW=3.2002 

 های عحقی  منبع: اافره

 
شوه  ضداب عایهین نشهاط ههنهم  تهم ت      مشاهم  می 22که ه  جموو طو   هماط

ها  و ها ای عممه    ههنمگی باالی اتگو ا  . ضداب عاحیح ل ها مانهی    عوضیح
کنی   به  ههم که وتری از اک هو   به هو   بامی حدک  می منفی ا   و نشاط می
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انوو بهه  ه صم از میزاط انحداف ه  عابع عدضه صهاه ات محاهوو مره    2/11میزاط 
 شوه. عدکیه از مسید بلنمممت لوه عو   مرغیدهای اتگو ه  هو   بام عاحیح می

 

 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا با رابطه شوارتز بیزین )صادرات متانول به امارات( .23جدول 

 )احتمال( tآماره  خطای معیار ضریب نام متغیر
dLGDPUAE 000/0- 0720/0ن-090/0(ن0444/0)ن

dLRER 904/0-ن-406/0(ن2457/0)ن6000/0ن
dLTOTM 620/0-ن-922/2(ن0429/0)ن5567/0ن

dLCL 270/5ن-067/4(ن0207/0)ن6675/0ن
dLGP 020/0-ن-050/0(ن9560/0)ن0769/0ن

dLVOL 600/0- 2777/0ن025/2(ن0769/0)ن
dDsa 054/0- 6946/0ن-662/0(ن0504/0)ن

ECM(-1) 040/0- 0600/0ن-7550/0(ن0025/0)ن
R2=0.996 F(7,4)=122.54 DW=2.224 

 های عحقی  منبع: اافره

 
شوه  ضداب عایهین نشهاط ههنهم  تهم ت      مشاهم  می 28طو  که ه  جموو  هماط

ها  و ها ای عممه    ههنمگی باالی اتگو ا  . ضداب عاحیح ل ها مانهی    عوضیح
کنی   به  میههم که وتری از اک هو   به هو   بامی حدک   منفی ا   و نشاط می

ه صم از میزاط انحداف ه  عابع عدضه صهاه ات محاهوو مرهانوو بهه      2/18میزاط 
اما ات از مسهید بلنممهمت لهوه عو ه  مرغیدههای اتگهو ه  هو   باهم عاهحیح         

 شوه. می

 گیری و پیشنهادها نتیجه

های الید با  شم و عو اه صهنااع پردوشهیمی تهزو  عوجهه واهژ  بهه ااهن         ه   او
. با عوجه به وجوه منابع نف  و گاز فداواط ه  کشو  شوه یمسا  صنا  بسیا  اح

بهدای عوتیهم محاهوالت     هها  شهگا  اپاالبهدای   مه  یت ا زاطو فداه  بوهط لهو اا  
ی منا ب جه  گسهردد عوتیهمات ه  ااهن حهوز  و     ها فدص پردوشیمی اکی از 

 ی ه  گه ا  عو اه  اهبده اترااهی ا  . با عوجه به شداا  بیاط شم  تزو   هدمااه 
ی صنا  نفه  و گهاز از جملهه پردوشهیمی     ه ر نایپابخ  پاالاشگاهی و صنااع 

جه  جلوگیدی از لا  فدود و ااداه ا زد افزوه  بهاال و نیهز جهه  هو  زهط    
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ی هها  د هال  ازها بسیا  ضدو ی ا  . با عوجه به اهمی  بیاط شم  ااداه  عحدا 
محاههوالت  منا ههب جههه  افههزاا  عوتیههم و کشههز بازا هههای جماههم بههدای   

 پردوشیمیاای کشو  از اه  کا هاای ا   که باام صو ت گیده.
ه  اان م اتاه با عوجه به مبانی نظدی و م اتاات پیشین اندها  شهم  عوامهل    
مؤثد بد صاه ات محاوالت پردوشهیمیاای مرهانوو بهه مقاصهم صهاه اعی امها ات        
عدکیه  چین و هنم بد  ی شم و با  ال  اک ممو بدای عدضهه صهاه ات ااهداط    

 ی مخرلز  ندیم  شم.ها مؤتفهی دگ ا یعثثمیزاط 

 یاستی بر اساس نتایج برازشهای س توصیه

  مهمت و بلنممهمت عهثثید منفهی و مانهاها ی بهد عدضهه         ندخ ا ز حقیقی ه  کوعا
صاه ات مرانوو ااداط به مقاصم همف هاشره ا  . ت ا ه  صهو ت افهزاا  نهدخ ا ز    

  م بازا  صاه اعی به اما ات  ا بیشهرد عحه  عهثثید      ممت به نظد می حقیقی ه  کوعا 
شوه با اجدای  شوه. ت ا عوصیه می اعث کاه  صاه ات به اان کشو  میتدا  هاه  و ب

 های منا ب ا زی از نو انات ندخ ا ز و افزاا  آط جلوگیدی شوه.  یا  
    مرغید آزاه ازی عدا ی که بدابد نسب  حاصل جمهع وا هات و صهاه ات

ممت   بد عوتیم نالاتص هاللی کشو  ا   به عنواط اکی از مرغیدهاای که ه  کوعا
و بلنمممت عثثید متب  و ماناها  هاشره ا   م دت گدهام. ته ا بها عوجهه بهه ااهن      

های عدا ی و عشدافات  موضوع بحث افزاا  آزاه ازی عدا ی و  فع محموها 
گمدکی و ااداه هاپلما ی فاهاو اتراهاهی اکهی از  اهکا ههای مهه  ه  افهزاا        

 باشم. صاه ات پردوشیمی به کشو ها می

  ممت عنها بهدای مقاهم    اا بدای ممو صاه اعی مرانوو ه  کوعا تیم  لو
شهوه بها کهاه  تیمه  لهو اا       صاه اعی عدکیه ماناها  و منفی بوه ت ا عوصیه می

 عواط  تابری محاوالت هاللی  ا نسب  به محاوالت جهانی افزاا  هاه.

   مهمت عهثثید   نو انات ندخ ا ز نیز به عنواط اکی از مرغیدهاای که ه  کوعها 
منفی بد صاه ات مرانوو ها ه نشاط هاه که بیشردان عثثیدگ ا ی اان مرغید به مقام 
صاه اعی هنم بوه  ا   ت ا هوت  بااسری با ااداه بازا  عمیه  ا ز و جلهوگیدی از   

های ثبات و شفافی   ا ه  بازا  ا ز ااداه نماام عها    ان  و فساه ه  بازا  ا ز زمینه
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  هیم  و مهانع از عثثیدگه ا ی منفهی بهد عدها ت       نو انات اان بخ  به حهماتل  
 لا جی و لاوصاً بخ  صاه ات  یدنفری کشو  شوه.

        مرغید هامی عحدا  به عنواط اهک محهموها  ه  عدها ت لها جی کشهو
وا ه ممو شهم    1833م دت ا   که با عوجه به عحدا  صنا  پردوشیمی از  او 

ها  مرغیهد عحهدا  تابهل مشهاهم      ممت و بلنمممت عثثید منفی و مانا ا   ه  کوعا 
هها بهد    شهوه جهه  جلهوگیدی از عثثیدگه ا ی منفهی عحهدا        ا  . ت ا عوصیه می

صاه ات پردوشیمی با پیما کدهط بازا های مرنوع و هاشرن بدنامهه مشهخص جهه     
ها و نیز عنوع  ازی ه  محاوالت صاه اعی از آ هیب عحهدا  بهد     هو  زهط عحدا 

 .صاه ات  یدنفری جلوگیدی کده

 مهمت  کوعا ی ندخ ا ز واتای و ندخ ا ز واتای ه  ثباع یبعثثید منفی  لیبه هت 
ی ندخ ها یثباع یبی منا بی جه  کاه  ها ا  ی که  شوه یمو بلنمممت پیشنهاه 

بهه شهفاف کهدهط     عهواط  یمه  هها  ا ه  ی ا ز واتای  اعخاذ شوه که از جملهه ااهن   
به اجدای صحیح و پیگیدی  گ ا اط ا  ی ی ا زی هوت  و مقیم نموهط ها ا  ی 

ی اعخاذ شم  و همچنین به کا گیدی ابزا ههای مهاتی و پهوتی ه     ها ا  ی مسرمد 
جه  لنتی کدهط  اسک ندخ ا ز بدای صاه کننمگاط از طدا  اادهاه و گسهردد   

 ی ا زی ه  نظا  بانکی اشا   نموه.ها  پده بازا های  لز ندخ ا ز و نیز گسردد 

 صهاه ات مرهانوو    ا زبدی ندخ واتای ثباع یبعثثید منفی شالص  با عوجه به
از طداه  ثبهات بخشهیمط بهه  ه ح عمهومی        عهواط  یمه و بلنمممت  ممت کوعا ه  

ی ندخ واتای ا ز  ا کنردو نموه. همچنین با ااداه شهداا   ثباع یبی هاللی ها م یت
کاه  عدها ت   ی   بباتملل نیبنام مین و مرزتزو ه  زمینه  وه ناشی از مباهالت 

گه ا ی ه  عدها ت    ی جدااط  دمااه از طدا  کهاه   هدمااه  عحدک ک و همچنین 
. از شهوه  یمه ی ماتی و کاه    ح صاه ات ها ایها الا جی و عقلیل ا زد  بم 

ی ندخ ا ز واتای بهد صهاه ات   ثباع یببا عوجه به عثثید منفی  شوه یماان  و پیشنهاه 
ی مهاتی و  هها  ا ه  ی اترااهی با  عاا  اصوو ه  اجدای  گ ا اط ا  ی مرانوو  

ی هاللی موجبهات کهاه    ها م یتپوتی  از طدا  ثبات بخشیمط به   ح عمومی 
 ی ندخ ا ز  ا فداه  نماانم.ثباع یب



 

 

 ها نوشت پی
 ه هره  کهه  شهوه  یمه  بهده   بکها   یمهات  یزمان یها ی د یبدا ماموالً ARCH یها ممو. 1

 نو هاط  بهموط  یها هو   با نو اط با یها هو   که - زماط هاپا بد ینو ان یها یبنم
 .ههنم یم نشاط  ا - شونم یم همدا 

 .از شدک  ملی پردوشیمی ااداط گدفره شم  ا   ها هاه اطمعات آما ی مدبوط به .2
پژوه  حاضهد   ه  عل  انرخاب اان  چها  کشو  به عنواط کشو های مقام صاه اعی. 8

اان مقاصم بوه   های الید بیشردان حد  صاه ات مرانوو به  اواان ا   که ه  
 ا  .
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