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چكيده
منطقه موقعيت و توليد نسبي ايـرانمزيت ازاي، يكـي بـه را

سـيمان صـنعت اسـت. نموده تبديل سيمان بزرگ توليدكنندگان
در پاكسـتان و تركيـه با افغانستان و عراق نياز تأمين براي ايران

ارزميرقابت نرخ تغيير بين، اين در برميباشد. معناداري اثر تواند
مطالعه اين باشد. داشته ايران سيمان رقابتي تـاميمزيت كوشـد

مدلواكنش را ارز نرخ به نسبت سيمان بـهصادرات كنـد. سازي
داده از منظور وهاياين مازندران سيمان شركت به مربوط ماهانه

بـر ارز آزاد نـرخ است. شده استفاده آزاد بازار در ارز نرخ اطالعات
قيمتمبناي ارزهايشاخص حقيقـي شاخص به خارجي و داخلي

تـك همجمعـي تحقيـق، اقتصادسـنجي شيوه است. شده تبديل
انگلمعادله فيليپس]1[گرنجر-اي نتيجـهاست]2[كالريس-و .

مثبـت كشـش وجود از حاكي تحقيق الگوي درصـدي44برآورد
ارز نرخ و سيمان صادرات تقـويميميبين اثـر همچنـين باشـد.

در معناداري داشتهنقش مازندران سيمان صادرات است.توضيح

مقدمه
است. جهان در سيمان صادركنندگان بزرگترين از يكي ايران
پـي در اينكـه نخسـت اسـت. شـده استوار بنيان دو بر مهم اين

قابـلهايبرنامه رشـد سـيمان صـنعت توسـعه، پـنجم و چهارم
هـدف با رشد اين عمده كه است داشته بازارهـايتوجهي گيـري

كشورهاي اينكه دوم است. يافته تمركز مرزي مناطق در همسايه
جمله از ايران، هسـتند.همسايه سيمان واردكنندگان بزرگترين ي

سال تحمل از پس افغانستان و بيهاعراق و سياسـيجنگ ثباتي
آن تبـع بـه و زيربنـايي تاسيسـات به فراواني نياز حاضر حال در

تا كشورها اين در دارند. صـورتسيمان بـه سيماني صنايع كنون
نگرفته شكل تركيـه،معنادار توسـط ترتيـب بـه آنها نياز عمده و

تأمين پاكستان و حاليميايران در اين بـهاگردد. چـين كه ست
داخلـي شـديد نيـاز دليـل به سيمان، توليدكننده بزرگترين عنوان
بـه توجه با ديگر، سوي از و نيست سيمان عمده صادرات به قادر
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چگالين آن-سبت از مـانع نقـل و حمـل هزينـه سـيمان، قيمـت
همسايهمي كشورهاي با رقابت توان دوردست كشورهاي كه شود

باشند. داشته را افغانستان و عراق

سالبنديرده-1جدول سيمان 2012توليد
تن) (ميليون

كلينيكرسيمانكشوررتبه
21501750چين1
250250هند2
74105امريكا3
6575ايران4
6080روسيه5
6068ويتنام6
7057برزيل7
6066تركيه8

گزارش )USGS)2013منبع:

) جدول در كه مشاهده1همانطور ردهمي) طبـق بنـديشـود
سـيم2012سال قـرارتوليدكننـدگان چهـارم رتبـه در ايـران ان،
ظرفيتمي از بخشي كه است حالي در اين و سـيمانگيرد توليـد

از بيشـتر ايران سيمان توليد ظرفيت است. نشده استفاده ايران در
سيمان توليدكنندگان نياز داخلي، ركود زمان در و است داخلي نياز

بيشتر خارجي بازارهاي صنعتميبه عملكرد رشد عمل در گردد.
اسـت. وابسته صادرات ميزان به داخلي نياز تأمين از بيش سيمان

درهايشركت تركيـه سـيمان صـنعت بـا صـادرات براي ايراني
ايـرانميرقابت از تركيـه كشـور توليد توان آنكه وجود با باشند.

كشورهاي وارداتي نياز تأمين در تركيه سهم عمل در است، كمتر
گـزارش مقايسـه اما است. بوده بيشتر افغانستان و USGSعراق

سالمينشان طي كه درتول2012و2011هايدهد سـيمان يـد
سـيمان توليـد كـه حـالي در يافتـه افزايش تن ميليون پنج ايران
دارد وجـود احتمال اين است. داشته كاهش تن ميلون سه تركيه،
ايرانـي توليدكنندگان نسبي مزيت به ايران در ارز نرخ افزايش كه
ارز نـرخ نقش بررسي احتمال، اين با رابطه در باشد. نموده كمك

سيما صادرات اهميتدر ومـين ارز نـرخ رابطـه پيرامـون يابـد.
است: مترتب نكاتي ايران سيمان صادرات

مرجـع، ارز نرخ دارد. وجود مختلفي مقادير ارز، نرخ مقابل در الف.
بهـار در آزاد. ارز نـرخ و مبادله بازار ارز دالر1392نرخ نـرخ

مبادله1226مرجع دالر نرخ حدودتومان، و2400اي تومان
حدودنرخ آزاد بررسـي3800بازار در بنـابراين، بـود. تومـان

سيمان صادرات با ارز نرخ توجـهميرابطه نكتـه ايـن به بايد
درآمد كسب ارز نرخ كدام از صادركننده كه نمايد.مينمود

تحريم به توجه با ازهايب. مالي وجوه انتقال و نقل امكان اخير،
بـا يا نداشته وجود بانكي نظام بـودهطريق همـراه دشـواري

عبـور بـانكي رسـمي سيسـتم از ارزي درآمـدهاي اگر است.
بهره به قادر صادركننده خواهـدننمايد، ارز آزاد نـرخ از گيري

بود.
توسـط عمومـَا افغانستان و عراق كشورهاي به ايران صادرات ج.

هدايت شـيوهميبازرگاناني دارنـد. حضـور ايـران در كه شود
اين به عمومي مقصـدتجارت كشـور در كـاال كه است گونه

پرداخـتميدريافت ريالي بصورت و ايران در آن وجه و شود
فرمي اين نتيجه در تحـريم1يندآشود. صـادرات. بـر اثـري

داشت. آن2نخواهد داخلي قيمت با صادرشده كاالي قيمت .
داخلـي سيمان پذيري رقابت ارز، نرخ افزايش و ندارد تفاوتي

ارتقا خشد.بميرا
سـاير بـه نسبت متفاوتي جايگاه مازندران سيمان بين اين در
مازنـدران سـيمان هـدف بـازار دارد. مرزي مناطق توليدكنندگان
آذربايجـان و قزاقسـتان ويـژه طـور به و ميانه آسياي كشورهاي
و عـراق خـالف بـر خزر درياي شمال كشورهاي با مبادله است.

منميافغانستان و باشد ريالي راهتواند سـر بـر بانكي سيستم وانع
نـه چـوب تهاتر با مازندران سيمان دارد. قرار حوزه اين با تجارت
صادراتي مزيت از توانسته بلكه است نموده غلبه مانع اين بر تنها
ارز نـرخ جهش از پس نمايد. استفاده ريالي درآمد افزايش در خود

برابـر دو از بـيش ايران در چوب قيمت آزاد، بازار اسـت.در شـده
مبادله نرخ سـيمان]3[بنابراين، شـركت نفـع به چوب و سيمان

توضيح اين با است. يافته تغيير كـهمـيمازندران دريافـت تـوان
ارز آزاد نـرخ بـه مازنـدران سيمان صادراتي انگيزه و نسبي مزيت

ذكر به الزم است. درمرتبط كاغذ و چوب بزرگ صنايع كه است
مستقر ساري و نكا مـوردمنطقه اوليـه مواد عمده بخش هستند.
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بنـدر طريـق از و شـمالي كشـورهاي از واردات با صنايع اين نياز
تامين نـهمياميرآباد چـوب و سيمان تهاتر دليل همين به گردد.

طرف بر را سيمان صادرات مشكل بـرميتنها حلي راه بلكه كند
هم چوبي صنايع ارز تامين باشد.ميمسئله

مطالعه اين يـكدر در مـذكور رابطـه تـا شد خواهد كوشش
كشـش مطالعـه ايـن نتيجـه گـردد. تصريح اقتصادسنجي الگوي
محاسـبه ارز آزاد نـرخ بـه نسـبت را مازنـدران سـيمان صادراتي

برنامـهمي براي يافته اين كه پـيشنمايد و عملكـردريـزي بينـي
تحقيـق اين روش البته بود. خواهد استفاده قابل مازندران سيمان

نيـز سـيمان توليدكننـدگان سـاير براي مشابه طور توانـدمـيبه
در اسـت. شـده تقسـيم بخـش پـنج به مقاله اين باشد. كاربردي

ارائه تحقيق ادبيات مرور از مختصري شرح بعد، شـود.مـيبخش
داده توصيف و مازندران سيمان شركت معرفي به سوم هايبخش

ال ــارم چه ــش بخ در ــت. اس ــه يافت ــاص اختص ــق ــويتحقي گ
يافته و شده برآورد و معرفي تحقيق درهاياقتصادسنجي تحقيق

خالصه پنجم گردد.ميبخش

شدهانجامتحقيقاتبرمروري.1
را تحقيق موضوع پيرامون شده انجام دوميتحقيقات به توان

بـه كـه اسـت مطالعـاتي شـامل نخست گروه نمود. تقسيم گروه
ايران در سيمان صنعت تحقيقـاتميوضعيت اين جمله از پردازد.

فـرزينمي و هيبتي مقاله به بـا1384(توان آنهـا نمـود. اشـاره (
داده از الگـويسريهاياستفاده كارگيري به و ARMAزماني

سال تا را ايران سيمان تقاضاي نمودهپيش1390ميزان انـد.بيني
پيش اين اساس صـنعتبر در تـوجهي قابـل عرضـه مـازاد بيني

بازاريـابيسيمان بـه توجـه لـزوم كـه گرفت خواهد شكل ايران
ــاب ايج را ــادراتي ــيص ــريم ديگ ــه مطالع در ــد. وكن ــاوري ي

فن1388دشتي( تغيير روند مقيـاس) بـه نسـبت بازدهي و آوري
داده قرار بررسي مورد را سيمان نشانصنعت آنها دهنـدمـياند.

فن بهبود بـكه و معنـادار ايـران سـيمان صنعت در ازدهيآوري
افـزايش كـه معني اين به است. صعودي آن در مقياس به نسبت

سرمايههانهاده خواهدو اقتصادي صرفه سيمان صنعت در گذاري
فريـدزا و احمديان صـنعت1387(هدداشت. نسـبي مزيـت نيـز (

نموده بررسي را ايران اطالعـاتسيمان از منظـور ايـن بـه انـد.
نتي شد. استفاده بهبهان سيمان ازشركت حـاكي مطالعـه ايـن جه

مطالعـه ايـن در اسـت. ايران در سيمان توليد نسبي مزيت وجود
حدود در ارز شد.11نرخ گرفته نظر در ريال هزار

ارز نرخ نقش به كه است تحقيقاتي شامل مطالعات دوم گروه
شـرايط، سـاير ثبات با و نظري ديدگاه از دارد. تمركز صادرات در

مّلي پول ارزش امايمكاهش شود. صادرات افزايش به منجر بايد
ارائه مورد اين در متناقض گاهي و متفاوت نتايج تجربي مطالعات

ومي هـال نمونـه براي بررسـي2010(]4[همكـاراندهند. در (
داده از استفاده با جهان كشورهاي صادرات تـابلوييهايوضعيت

نـرخ2006-1980 نوسانات كه رسيدند نتيجه اين دربه تنهـا ارز
اثـر ايـن دارد. صادرات بر معناداري اثر توسعه حال در كشورهاي
از اسـت. نبـوده توجه قابل نوظهور و يافته توسعه اقتصادهاي در
كاالي ماهيت به حدودي تا صادرات با ارز نرخ ارتباط ديگر سوي

مرتبط نيز ايـرانميصادراتي نفـت صـادرات نمونـه بـراي باشد.
ا نرخ تاثير قرارتحت بهنميرز عمل در صادرات اين حجم و گيرد

بين شرايط و توليد بخـشظرفيت در امـا اسـت. مـرتبط المللـي
نظر به غيرنفتي بهـرهميصادرات كنار در ارز نرخ كه ازرسد وري

ايـران غيرنفتي صادرات بر اثرگذار اصلي عوامل باشـدمـيجمله
و1383(شاكري، سحابي پژوهش در صـادرات1390(همكاران). (

قـرار بررسـي مـورد خاورميانه كشورهاي مقصد با ايران غيرنفتي
معني اثر از حاكي بررسي اين نتيجه است. بـرگرفته ارز نـرخ دار

خاورميانه كشورهاي به غيرنفتي كاالهاي باشد.ميصادرات

ش.2 توصيفمعرفي و مازندران سيمان ركت
تحقيقداده هاي

شهرستان در مازندران بهسيمان نزديكي است. شده واقع نكا
سـال در اسـت. شـركت ايـن لجسـتيكي مزاياي از اميرآباد بندر

حـدود1392 شـركت ايـن بازاري و5600ارزش ريـال ميليـارد
آنپيش فروش كه2600بيني است بوده ريال درصـد44ميليارد

و ناخالص سود خالص30آن سود آن .]5[باشدميدرصد
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گرد تحقيقآوريمنبع:

سيمان-1نمودار شركت صادرات ساالنه مقايسه
مازندران

سال اواخر از مازندران، سيمان صادرات شـدت1389روند به
گونـه بـه يافت سـالافزايش در صـادرات حجـم كـه 1391اي

به سالپنجنزديك در صادرات رونـد1387برابر اين است. بوده
سال اساس1392در بر است. داشته ادامه سهنيز ماهـه،گزارش

طول در شركت صادرات نصـف1392سالماهسهميزان معادل
سـال كل در شركت در1391صادرات عبـارتي بـه اسـت. بـوده

سال صادرات حجم موجود، روند حفظ است1392صورت ممكن
سال از از45باشد.1391بيشتر حاصـل شـركت درآمد از درصد
است. صادرات

تحقيق گردآوري منبع:

سيمان-2نمودار شركت صادراتي بازار تركيب
مازندران

ســال عملكــرد فــروش45حــدود1392در ارزش از درصــد
از روسيه و قزاقستان آذربايجان، است. بوده صادرات سهم شركت

مازندران سيمان عمده درميمشتريان قزاقسـتان سهم كه باشند
است.هايسال افزايش به رو اخير

كه ديگري نرخمتغير است، شده استفاده آن از تحقيق اين در
ارزميارز نرخ بودن نرخي چند به توجه با مشخصميباشد. بايد

تهـاتري شـيوه بـه توجـه بـا چيسـت. ارز نرخ از منظور كه شود
در ارز نرخ شد، اشاره آن به مقدمه در كه مازندران سيمان تجارت

اط ايــن منبــع اسـت. گرفتــه قــرار معيــار آزاد نمــادبـازار العــات
USDIRRمفيدتريدر سامانه است.]6[در بوده

مفيدتريدر منبع:

ايران-3نمودار در دالر آزاد قيمت ماهانه روند

ايجـاد يكـي دارد. توليدكننـدگان بـر متفـاوت اثر دو ارز نرخ
از شـده تمـام بهـاي افزايش ديگري و صادرات بر رقابتي مزيت

اوليه مواد قيمت افزايش مـوردمحل اوليـه مـواد عمـده وارداتي.
شركت كـههاياستفاده است سيليس و آهك گچ، شامل سيماني

و تعميـر هزينـه اسـت. هماهنگ داخلي تورم با و نيست وارداتي
ماشين شركتنگهداري اين درهـاآالت كـه اسـت ارزي عمومـًا

حساب به ناچيز فروش مبلغ شـركتميمقابل بنابراين، هـايآيد.
در داشـتهسيماني را ارزي وجـوه اخذ و صادرات توان كه صورتي

دليـل همـين به شايد برد. خواهند سود ارز نرخ افزايش از باشند،
در تهـران بهادار اوراق بورس در سيمان صنعت شاخص كه باشد

سال نخست يعنـي800به350از1392نيمه است. رسيده واحد
برا دو از بيش صنعت اين ارزش ميانگين طور اسـت.به شـده بـر

قيمـت شـاخص نسـبت كنـار در ارز نـرخ كـه است ذكر به الزم
موثر صادرات عملكرد بر داخلي و حاصلضـربمـيخارجي باشـد.

حقيقـي ارز نـرخ قيمـت، شاخص دو اين نسبت بر اسمي ارز نرخ
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حقيقـيميناميده نرخ ارز، نرخ از منظور مقاله، اين ادامه در شود.
ا نرخ مبناي بر كه است است.ارز شده محاسبه آزاد بازار در رز

تحقيق.3 الگوي برآورد و معرفي
تحقيق.1-3 متغيرهاي انباشت درجه

دادههايسري شـامل تحقيـق الگـوي صـادراتهـايزماني
زمـاني سـري دو ايـن انباشت درجه ابتدا است. ارز نرخ و سيمان

واحـدميمحاسبه ريشه آزمون دو از منظور اين به -ديكـيشود.
يافته تعميم فيليپسADF(]7[فولر و استفادهPP(]8[پرون-) (

است. شده

تحقيق-2جدول متغيرهاي واحد ريشه آزمون

زماني آزمونسري درآماره بحراني مرز
درصد5سطح ADFPP

سيمان صادرات


ارز نرخ

صادرات نخست مرتبه تفاضل

ارز نرخ نسخت مرتبه تفاضل

تحقيق محاسبه منبع:

) جدول در كه نتايجي به توجه درجه2با است، شده خالصه (
تحقيــق متغيرهـاي واتســونI(1)انباشـت و اسـتاك ]9[اسـت.

موراي1998( و نشان1994(]10[) تفاضلمي) كه ازدهند گيري
كارگيري به براي نامانا ومتغيرهاي اسـت اشـتباه مانـا الگوهـاي

بـر است. اجبار يك بلكه اختيار يك نه همجمعي روش از استفاده
و مازنـدران سيمان صادرات رابطه بررسي منظور به اساس همين
چنين استخراج است. شده استفاده همجمعي روش از ارز آزاد نرخ

ــه ــكرابط ت و ــن جوهانس ــاوت متف ــير مس دو از ــهاي ايمعادل
الگويپذيرامكان پايه بر كه جوهانسن روش در بناVARاست.

بـين در متغير دو بين متقابل رابطه وجود فرض است، شده نهاده
معادلـه تـك روش در امـا نـدارد.است. وجـود فرضـي چنـين اي

متقابل رابطه وجود بر مبني انتظاري تحقيق اين موضوع پيرامون
نـدارد. وجود ارز آزاد نرخ و سيمان صادرات آزادبين نـرخ چراكـه

سياسـي رخـدادهاي هچنـين و پـولي كـالن عوامل تاثير در ارز،

بنابراين و است يافته يـكنميجهش عنـوان بـه را ارز نرخ توان
بـه داد. قـرار بررسي مورد سيمان صادرات مقابل در درونزا متغير
آزمـون بـراي معادلـه تـك روش از تحقيـق اين در دليل همين

اس شده استفاده ت.همجمعي

آزمونهم.2-3 و معادلهتكهايجمعي
بردار اجزاي به صورتي مرتبـه�xدر از گفتـهbوdهمجمع

,x�~CI(d(شود:مي b)(مرتبـه؛ از انباشته متغيرها همه الف. كه d) مانند)I(d)باشند: برداري ب. αو ≠ باشـد0 داشـته وجود
�zكــه = α"x�~I(d − b), b > وايــز 0 و ]،11[(گرنجــر

صورت1983 اين در .(αدر نمونـه، بـراي است. همجمعي بردار ،
بردار كه مرتبه�xحالتي از هم1و1همجمع اينباشد؛ به جمعي

متغيرها همه الف. كه است جملهI(1)معني پسماند ب. و هستند
گرنجـرI(0)تعادلي و انگـل مطالعـه در بـه1987(]12[است. (
%شرايط = 1, & = حا1 عنوان به تجربي، مطالعات عمومي لت

مرحلـه دو تخمـين روش حالت اين براي و است شده وتوجه اي
مرحلهمعادلهتك در كه نمودند طراحي همجمعي آزمون براي اي

هم بردار زدهنخست، تخمـين دوم،مـيجمعي مرحلـه در و شـود
قرار آزمون مورد نخست مرحله از حاصل پسماند گيرد.ميجمله

)1('*+- 1: x.� + αx2� = u�'*+- 2:  u�4 = ρu�6.7+ ε�, |9| < 1 
ضريب نخست، مرحله جملـهميبرآوردαدر نتيجـه از شود.

پسماند شده، آزمـونميدستهب�uبرآورد بـه دوم، مرحلـه آيـد.
باشـد؛ميu�4مانايي مانـا پسماند كه صورتي در فاقـد�uپردازد.

صورت اين در كه است واحد |9|ريشه < صـفر 1 فرضيه است.
واحـد ريشه آزمون ρدر = شـود، 1 رد فـرض ايـن اگـر اسـت.

شد.I(0)پسماند نخواهد رد همجمعي ارتباط و است
آزمون از ديگر فيليـپستـكهـاييكي همجمعـي، معادلـه

انگل]13[كالريس روش با آزمون اين تفاوت در-است. گرنجـر
ريشه آزمون درشيوه است. دوم مرحله پسماند تحقيـقواحد اين

كاناس مطالعه فيليـپس1997(]14[مشابه آزمون از كالريـس-)
انگـل آزمون با آن تطبيق و نتايج كنترل اسـتفاده-جهت گرنجـر

است. شده
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تحقيق3-3 الگوي برآورد و تصريح .
خطـي رابطـه ابتـدا تحقيق، متغير دو همجمعي آزمون براي

تصريح نشانميآنها مشاهدات رمـيشود. كـه متغيـردهـد فتـار
رونـد دليل همين به است. ماهانه روندي صاحب سيمان صادرات

اضافه مدل در برونزا متغير يك عنوان به گردد.ميماهانه
)2(';� =  + !("#) + $(#%) + & 

با سيمان صادرات فوق، معادله بـاSXدر ارز آزاد نرخ ،EM،
با ماهانه باMoروند مبدا از عرض د و برنشان است. شده اده

انگـل همجمعـي آزمـون خطـي، رابطه تصريح و-اساس گرنجـر
اجرا-فيليپس شود.ميكالريس

تحقيق-3جدول متغيرهاي همجمعي آزمون
وابسته متغير آزمون آزمون آماره P-value نتيجه
سيمان صادرات گرنجر-انگل   همجمعي وجود

ارزنرخ گرنجر-انگل   همجمعي رد
سيمان صادرات كالريس-فيليپس   همجمعي وجود

ارزنرخ كالريس-فيليپس   همجمعي رد
تحقيق برآورد منبع:

نشان همجمعي آزمون برآورد صادراتمينتيجه بين كه دهد
بـه مشـروط ولـي دارد وجـود همجمعـي رابطه ارز نرخ و سيمان

وابسته متغير بـراينكه ارز نـرخ عبـارتي به باشد. سيمان صادرات
يـك را سـيمان صـادرات اگـر ولي است اثرگذار سيمان صادرات
آمد. نخواهد بدست همجمعي رابطه بگيريم نظر در مستقل متغير

پيش نكته، همين به توجه دوبا بـين متقابـل رابطـه وجود فرض
بود. نشده گرفته نظر در متغير

تحقيق-4جدول الگوي ضرايب برآورد
ضريبمتغير معياربرآورد آزمونانحراف P-Valueآماره

مبدأ از عرض

ماهانه -روند

ارز نرخ

تحقيق برآورد منبع:

) خطـي رابطـه بـرآورد تمـامي2نتيجه معنـاداري از حـاكي (
تحقيق اطمينـانضرايب سـطح همچنـين95در اسـت. درصـد

نشان تحقيق ضرايب بـاميبرآورد مثبتـي رابطه ارز نرخ كه دهد
بهبـود بـه ارز نـرخ افزايش كه معني اين به دارد سيمان صادرات

سيمان اساسميصادرات بر الگو دهندگي توضيح ميزان انجامد. R' = ــه0.832 ب ــك ضــرايب83نزدي ــع جمي اســت. درصــد
آمارهرگرسيوني Fطبق = توجه42.09 با هستند. صفر مخالف

آزمـون نتايج گـودفريهـايبه و پاگـان وBPG(]15[بـروخ، (
خودهمبســتگيBG(]16[بروخ،گــودفري دچــار خطــي رابطــه ،(

است. نشده واريانس ناهمساني و سريالي
) جـدول در آزمـون دو اين از5نتيجه اسـت. شـده خالصـه (

متغيرهاي مقياس كه هسـتند،آنجايي متفـاوت يكديگر با تحقيق
بـه نيسـت. قيـاس قابل سيمان صادرات در آنها اثرگذاري ميزان
نرمـال توزيـع مقيـاس در ضـرايب تمـامي ادامـه در دليل همين

محاسبه نيز آنها كشش و شده تعديل همچنينمياستاندارد شود.
ضريب ماهانه، نوسانات آثار تفكيك منظور بسـط$به صورت به

گردد.ميارئه]17[يافته

ناهمساني-5جدول و خودهمبستگي آزمون

واريانس

آزمون نوع آزمون آزمون آماره P-Value نتيجه

سريالي خودهمبستگي BG   خودهمبستگي رد
واريانس ناهمساني BPG   ناهمساني رد

تحقيق برآورد منبع:

) جدول در كه ديده6همانطور صـادراتشود،مي) حساسـيت
به نزديك ارز آزاد نرخ به عبـارتي،44سيمان بـه اسـت. درصـد

ــزايش ــزايش10اف اف موجــب ارز ــرخ ن درصــدي4/4درصــدي
مازندران سيمان گردد.ميصادرات
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ضرايب-6جدول استاندارد مقادير محاسبه
ضريب استاندارد اندازه كشش رتبه
ارز نرخ   

فروردين   

ارديبهشت   

خرداد   

تير   

مرداد   

شهريور   

مهر   

آبان   

آذر   

دي   

بهمن   

اسفند   

تحقيق محاسبه منبع:

جــدول مشــاهده6(در ســيمانمــي) صــادرات در كــه شــود
ماهانـه بصـورت تقويمي اثر اين دارد. وجود تقويمي اثر مازندران

مـاه اثـر زير نمودار در است. شده يكـديگرهـابرآورد بـه نسـبت
شده مشاهدهمقايسه كه همانطور بـهمياند. بهـار فصل در شود

افزايش مازندران سيمان صادرات معناداري توجهياميشكل با بد.
در مازنـدران سـيمان شـركت صـادراتي مشتريان عموم اينكه به
طبيعـي طـور بـه دارنـد، قـرار خزر درياي شمال سردسير مناطق

سال سرد دوره در ازميصادرات كمتـر معنـاداري شـكل به بايد
باشد. سال گرم دوره

تحقيق برآورد منبع:

سيمان-4نمودار صادرات بر ماهانه تقويمي اثر
مازندران

تحقيقهاييافته.4
تحليل ارزشهايدر افـت بـا كـه است مفروض نظري ساده

افزايش صادرات مّلي عينـيميپول شـرايط در كه آنچه اما يابد.
رخ ارز نــرخ افــزايش از نهادهــايمــيپــس و عوامــل بــه دهــد

سـاختار كـاال، نـوع اسـت. مـرتبط شـدهگوناگوني تمـام بهـاي
و بازاريـابي هـدف، بـازار صـادراتي، وجوه انتقال نحوه محصول،
است ممكن تنها نه كه هستند عواملي جمله از لجستيكي زنجيره
ممكـن بلكه كنند كم كاال يك صادرات بر را ارز نرخ افزايش اثر
صـادرات ميـزان حساسـيت بنابراين، نمايند. محو را اثر اين است

ب نسبت كاال رابطهيك ارز نرخ ايـنه كشـش و نيست قطعي اي
است. تحليل و پژوهش محل دو

بـا سيمان صادرات حساسيت است شده كوشش مقاله اين در
داده از منظور اين به شود. مدلسازي ارز سـيمانهاينرخ شركت

در ارز تبـادل نحوه انتخاب اين دليل است. شده استفاده مازندران
است. شركت اين اقتصادسـنجي،بازرگاني الگوي تشخيص براي

سري انباشت قـراردرجه بررسـي مـورد تحقيق، متغيرهاي زماني
بـه توجـه بـا روشI(1)گرفت. از زمـاني، سـري دو هـر بـودن

شـد. استفاده متغير دو بين خطي رابطه يافتن منظور به همجمعي
بـه متغيـر دو اين بين متقابل رابطه وجود امكان اينكه به توجه با

آزمونلحاظ ندارد، وجود تكهاينظري بـهمعادلههمجمعي اي
انگل آزمون دو نتيجه شد. گرفته فيليپ-كار و كالريـس،-گرنجر

سـيمان صـادرات و ارز آزاد نـرخ بـين را همجمعـي رابطـه وجود
نشان آزمون دو اين همچنين نمود. تاييد كـهمـيمازندران دهـد

مازندر سيمان صادرات به نسبت ارز آزاد بـهنرخ اسـت. برونـزا ان
همچنـين و ماهانـه رونـد اثـر خطي، رابطه توضيح بهبود منظور
خطي رابطه شد. تصريح الگو در و شناسايي رابطه در ارزي شوك

آزمون تحت همجمعي از خودهمبسـتگيهايحاصل و ناهمساني
اطمينان سطح در مشكل دو هر وجود امكان و گرفت قرار 95نيز

ادامه در شد. رد همسـاندرصد منظور ضـرايب،به انـدازه سـازي
محاسـبه آنهـا كشـش و تعريـف اسـتاندارد توزيع در آنها مقادير

گرديد.
و معنـادار كشـش وجـود بيـانگر تحقيق الگوي برآورد نتيجه

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

دين
رور

ف
شت

ديبه
ار

رداد
خ تير رداد
م

ريور
شه مهر بان

آ آذر دي من
به

نفد
اس



ببااززررگگااننييببررررسسيي اسفندـ69شمارهههاايي و 139320بهمن

ايـن مقـدار اسـت. ارز آزاد نـرخ به نسبت سيمان صادرات مثبت
اثـر44كشش بيـانگر ماهانـه، رونـد ضـريب بسـط است. درصد
بـهمعناد نزديـك ارديبهشـت ماه است. تقويمي درصـدهشـتار

ايجـاد مازندران سيمان صادرات در مثبت مـاهمـيكشش و كنـد
رده دارد. صـادرات بـر منفـي اثر نشـانبنـديبهمن ماهانـه اثـر

فرصتمي كه مـاههايدهد چهـار در مازنـدران سيمان صادراتي
مجمـوع در شـده تصـريح خطي رابطه است. بيشتر سال نخست

توضـيح به مازنـدران83قادر سـيمان صـادرات رفتـار از درصـد
باشد.مي

جزيره نفتي صنايع برخالف ايران سيمان وصنعت نيسـت اي
بـه دارد. وجـود داخـل در فنـي دانش همراه به آن تأمين زنجيره
وضـعيت بهبـود بـه سـيماني صـنايع شـرايط بهبـود دليل همين

بنگاهزنجيره از اميكمكهااي تعـدادكند. وجـود ديگـر سـوي ز
كارخانه از توجهي وهايقابل شـرقي مرزهاي نزديكي در سيمان

ايـن نتيجـه است. صادرات به صنعت اين ويژه نگاه بيانگر غربي
نشان موجبميمطالعه معناداري شكل به ارز نرخ جهش كه دهد

سيمان صنعت عملكرد و صادرات دليـلميرشد همـين بـه شود.
سيمان بـرتميصنعت ارز نـرخ جهش اثرگذاري براي كانالي واند

آيد. حساب به ايران مرزي مناطق توسعه
عملكـرد بهبود به ارز نرخ افزايش كه همانطور ديگر سوي از

منجر سيماني نيزميصنايع ارز حقيقي نرخ كاهش تواندميشود،
گـردد. سـيمان توليـد افـت موجب معكوس جهت حساسـيتدر

ب صنايعي چنين شـكلباالي لـزوم ديگـر بار ارز، نرخ نوسانات ه
گوشزد هجينگ جهت را آتي مالي ابزارهاي نمايد.ميگيري

نوشتپي
1. Engle-Granger.
2. Philips-Quliaris.
3. Term of Trade.
4. Hall et al.

مازندران..5 سيمان شركت رسمي مالي اسناد اساس بر
6. Mofidtrader-MetaTraders. 
7. Augmented Dickey Fuller.
8. Philips-Perron.
9. Stock & Watson.

10.Murray.
11.Granger & Weiss.
12.Engle & Granger.
13.Philips-Quliaris.
14.Kanas.
15.Breusch-Pagan-Godfrey.
16.Breusch-Godfrey.
17.Expand.

منابع
فريـدزاد علي و رضا سـيمان:«،احمديان، نسـبي مزيـت بررسـي

بهبهان سيمان موردي اقتصادي،»مطالعه مدلسازي ،فصلنامه
صص5شماره ،148-165،1387.

حسينبهرام،سحابي عليصادق؛ و تـاثير«،شـورهكندياكبـري
كشـورهايايـرانغيرنفتـيصادراتبرارزنرخ منتخـببـه

يورشديهاپژوهش،»خاورميانه ،1شـماره،پايـدارتوسـعه
.102،1390-81صص

تع«عباس،،شاكري غيركنندهينيعوامل ايـرانصادرات ،»نفتـي
پژوهش ايرانهايفصلنامه -32صصـ،21شماره،اقتصادي

40،1383.
فرزين، اكرم و فرشاد بـا«هيبتي، ايران در سيمان تقاضاي برآورد

مدل بر زمـانيپـيشهايتاكيد سـري پژوهشـنامه،»بينـي
ايران شمارهاقتصادي صص19، ،181-210،1384.

دشـتي نادر و كاظم در«،ياوري، تكنولـوژي تغييـر رونـد تحليـل
ايـران سـيمان پـژوهش،»صنعت اقتصـادي،هـايفصـلنامه

صص4شماره ،137-157،1388.
Engle, R. F. & Granger, C. W., “Cointegration and

Error Correction: Representation, Estimation,
and Testing”, Econometrica, 55, 251-276, 1987.

Godfrey, L., “Misspecification Tests and Their
Uses in Econometrics”, Journal of Statistical
Planning and Inference, 49, (Econometric
Methodology, Part II), 241–260, 1996.

Hall, S., Hondroyiannis, G., Swamy, P, Tavlas, G.
and Ulan, M., “Exchange-Rate Volatility and
Export Performance: Do Emerging Market
Economies Resemble Industrial Countries or
Other Developing Countries?” Economic
Modeling, 27, 1414-1521, 2010.



اسفندـ69شماره21 و ببااززررگگااننييببررررسسيي1393بهمن ههاايي

Johansen, S., “Statistical Analysis of Cointegration
Vectors”, Economic Dynamic and Control, 12,
231−254, 1988.

Kanas A., “Is Economic Exposure Asymmetric
Between Long-Run Depreciations and
Appreciation? Testing Using Cointegration
Analysis”, Multinational Functional
Management, 7, 27-42, 1997.

Phillips, P. & Qualiaris, S., “Testing for
Cointegration Using Principal Component
Methods”, Economics Dynamic and Control,
12, 205−230, 1998.

Stock, J. & Watson, H., “Variable Trend in
Economic Time Series”, Journal of Economic
Perspectives, 2, 147-174, 1988.


