
 71-90/ ص  1395، بهار 1، شمارۀ 51اقتصادي / دورۀ  تحقيقات

قيمت محصوالت  نرخ ارز بر نفت وي ها کشو تأثيراتبررسی 

 در ایران کشاورزي

 2فاطمه پاسبانی ميرک، *1جعفر حقيقت
 jafarhaghighat@yahoo.comاقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز  ۀدانشکداستاد . 1

 pasbanifatemeh@yahoo.com اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز ۀدانشکددانشجوي . 2

 14/07/1394تاریخ پذیرش:        29/06/1393دریافت: تاریخ 

 چکيده
دنبرا  ن  اثرر ریرمتریمیوز ار قریرخ نرر  ارر برر قیمرت         بر  اثرر متریمیو      تواند یمقیمت نفت 

قیمت جهرانی نفرت   نرر  ارر برر      یها شوکمحصوالت کشا رری داشی  باشد. در این ممال  تأثیر 
قیمت محصوالت کشا رری خاصری ار جمهر  دمردذز ،رتز ارویا   نفیراب ردا  در ایررا  برراری        

 یرمران  ۀد رماهانر  قری    یهرا  دادهبرا   (VAR) خودردرایو  برداری مد  . بدین ممظورشود یم
توابر   اکرمت تنانر        ۀبا محااب توا  یمپس ار برن رد این ال وز . شود میز اایفاده 1994-2010
ی قیمت نفت   نرر  ارر    ها شوک اریانسز  اکمت قیمت محصوالت کشا رری ممیخب ب   ۀتجزی

 بربررای کرد. ی این میغیرها میب تیپرا در  اریانس خطای  ها شوکار این  کیهر همچمین اهو 
،رت    هرای قیمرت  اکرمت   کر   شرود مشاهده میار تواب   اکمت تنان   نمده دات  اااس نیایج ب

 یها شوکهمچمین با  ارد نمد   قیمت نفت   نر  ارر ممفی خواهد بود. یها شوکاویا در ممابل 
کر  دمردذ      شرود  یمر نییجر  ااصرل   ایرن  قیمت نفت   نر  ارر ب  قیمت دمدذ   نفیاب ردا  نیز 

 ۀتجزیر قیمت نفت   نر  ارر  اکرمت مببیری نشرا  خواهمرد داد. نیرایج       یها شوکنفیاب ردا  ب  
برای ار  محصرو  ممیخرب ارویاز      ک  اهمیت نتبی شوک قیمت نفت دهد یم اریانس نیز نشا  
 اارت امر میفرا ت    فمط برای محصو  دمدذ این  اات نتبت ب  نر  ارر بیشیر ،رت   نفیاب ردا 

 دهمددی بیشیری نتبت ب  قیمت نفت دارد. درصد توضیح تمریباً  نر  ارر در این محصو  

 O13ز C01 زJEL: Q4 بنديطبقه

 بررداری یو ردرار خود ۀنمونر  زنرر  ارر ز قیمرت محصروالت کشرا رریز    نفرت قیمت  :هاي کليدي واژه

(VAR).  

                                                           
*

   09144171908  ز تهفن:نویتمدۀ متئو   
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 قدمهم

 یهرا  فرصتممااب   بررای  های یااتاممظور اعما   ب ز دذارا  یااتا   دذارا  ی ارما

 پریس   . کممرد  مری  برراری ز عوامل مؤثر برر برارار محصروالت کشرا رری را     دذاری ی ارما

ر د قیمرت نفرت افرزایت یابرد        ار ننجا ک  انیظار مری  کممد یم اایدال  (2009) 1ایرتل

بهبود  ضعیت کشا رری در جها  نیرار    ب دنبا  ن  رکود اقیصادی در جها  ایجاد شودز  ب 

ترأمین ررذا      قابهیرت کشرا رریز  ز اقدامات صحیح صورتک  در  کممد یماشاره  ننهاداریو. 

بر این فرض اات ک  قیمرت جهرانی    ننها های. البی  پیشمهادداردانرژی مورد نیار نیمده را 

 برخری  بر  مطالعرات میعرددی    در .شود میافزایت قیمت جهانی مواد رذایی  موجبانرژی 

. شده ااتافزایت بهای محصوالت کشا رریز توج   یها محرکعوامل مخیهف برای درک 

کهیردی کراهت    ۀمؤلفر ز تعداد ایرن عوامرل را بر  ار      (2009   2008)  همنارا   2ابوت

 کشا رری. –انرژی  ۀرابط   میحده  یاالتا: تماضای مارادز اررش دالر اند داده

اخیرر قیمرت جهرانی محصروالت      های یاییپوافزایت قیمت انرژی عامل اصهی تبیین 

دلیرل افرزایت تولیرد     بر   2006کشا رری اارت. بارارهرای کشرا رری   انررژی ار ارا       

. اتانو    بیرودیز  جرای زیمی بررای    اند داشی یباً نزدینی تمرارتباط  زریتیی یها اوخت

دلیرل   بر  افرزایت اخیرر قیمرت محصروالت کشرا رری       زبمزین   دیز  هتیمد. در نییج 

ن بیریتیی اات. در  اق  ارتباط  یها اوختیفاده ار این محصوالت در تولید افزایت اا

جدیدی نیترت. ار لحرات تراریخیز کشرا رری یرک      انرژی   کشا رری موضوع   چالت 

 یمرت ق  نفرت   یمرت ق برین  یمتیمیم ارتباط توا  یمبمابراین  زبر بوده اات بخت انرژی

( بحر   1993)   همنارا  3و در هانت قورک  کشا رری در نظر درفت. هما  محصوالت

 موجرب کر  خرود    را در برداشری  اارت   هرا  نهاده ۀیمهزز افزایت قیمت نفتز افزایت شد

   شود. میقیمت محصوالت کشا رری  افزایت

. اارت رریز ار قریخ نرر  ارر  ارتباط دی ر میا  قیمت نفت   قیمت محصوالت کشا 

ار قیمرت نفرت نتربت بر       یرمتریمیو ر ی(ز اثر2009)   همنارا  4هاری ۀدفیبراااس 

                                                           
1. Piss , Thirtle  

2. Abbott   
3. Hanson  
4. Harri  
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برا   ارهبقیمت محصوالت کشا رری ار قریخ نر  ارر  جود دارد. ار ننجا ک  تجارت نفت 

کشرورها   ۀهمر ارر محهی  برتغییر قیمت نفت تأثیر متیمیمی  زددیر یمدالر نمرینا انجاذ 

 خواهد داشت. در ممابلز کراهت/افزایت اررش ارر محهری صرادرات /  اردات محصروالت    

بمرابراین د   ؛ دهرد  یمر محهی این محصوالت را تحت ترأثیر قررار    های یمتقکشا رری   

متریمیو ار قیمرت    ۀرابطکشا رری  جود دارد: یک  محصوالترابط  میا  قیمت نفت   

 ار قریخ نر  ارر.   یرمتیمیور ۀرابطنفت با قیمت محصوالت   دی ری 

قیمرت نفرت   نرر  ارر   قیمرت     ن بری ز تعامل ر شمی شودمشاهده میقورک   هما 

 محصوالت کشا رری  جود ندارد   این رابط  تا اد ریادی تجربی اات. 

 مبانی نظري

هرای   عموا  ممب  ایجاد نواا ز بعرد ار شروک   ب ارتباط نفت با میغیرهای کال  اقیصادی 

های اخیر نیرز نوارانات    ریزی شد. در اا  میعارف پای  یصورت دانش ب  1970 ۀنفیی ده

امیمری   اارمی قیمرت نفرت جهرب       تأثیراتری  قیمت نفتز بار دی ر توجهات را ب  ا

 ۀ جودن رنرد  معیمدند کر  تمهرا عامرل بر     برخی  (.2011 ز  همنارا  1کرده اات )نلوارر

ای ار اقیصاددانا  برر ایرن   افزایت قیمت نفت خاذ بوده اات. عده ز1970 ۀدهرکودهای 

 برر بهن  عوامل مهرو دی رری هرو     زرکودها نبوده ااتاند ک  نفت عامل اصهی این عمیده

کاهت یا افزایت بهرای   ۀمتئه. اند مؤثر بودهکاهت رشد اقیصادی در کشورهای صمعیی 

ارت. ینری ار مشرنالت    اترین مباا  مطرح در اقیصاد جهانی بروده    نفت ینی ار مهو

نفرت   اااای در شرایط فعهی این اارت کر  اقیصراد جهرانی برا مشرنل افرزایت بهرای        

ر ات. افزایت قیمت نفت برر اقیصراد داخهری کشرورها ترأثیرات میفرا تی دارد. در        ب  ر 

بحر   ز اهمیرت با مترئهۀ میعددی  جرود دارد؛ امرا    هاینظرخصوص افزایت قیمت نفت 

جوامر  انترانی    ۀتواعتأثیر افزایت بهای نفت بر ثبات اقیصاد کال  جهانی   نیز رفاه   

 (. 2003)دارایا   دی را ز  اات
ی اخیر موجرب شرده اارت    ها اا افزایت شدید قیمت محصوالت کشا رری نیز در 

انجراذ  بررای عوامل افرزایت قیمرت محصروالت کشرا رری      در رمیمۀمطالعات میعددی 

                                                           
1. Álvarez   
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دالیل مخیهفری در میرو  ادبیرات اراشر  شرده اارت. ایرن دالیرل را          رمیم . در این دیرد

راد کر  عوامرل   نظر می ی کرد. ب بمد دای عموا  عوامل امت عرض    تماضا  ب  توا  یم

امت تماضاز نیر های محرک اصهی برای افزایت قیمرت محصروالت کشرا رری باشرمد.     

دلیل افزایت رشد جمعیتز بهبود قدرت خریرد   ب ) افزایت تماضای محصوالت کشا رری

ی( ناشی ار بار افی )   اودادری ف دالرمردذ  ...(ز افزایت تولید اتانو    بیودیز ز تضعی

عموا  عوامل مبیمی بر تماضا در نظر درفیر    ب افزایت فعالیت در بارارهای معامالت اهف 

. بررای بیرا  عوامرل    شروند  یمر  ممجرک  ب  افزایت قیمت محصوالت کشا رری  شوند یم

محصروالت کشرا رری      خراذز کراهت تولیرد    ارمت عرضر  نیرز افرزایت قیمرت نفرت      

ای در توضیح نوارانات   های انرژی نمت عمده یمتنتالیز برجتی    باررند. ادرچ  قخش

ز همور مطالعات مرتبط با  اکمت بین نواانات قیمت بارارهای انرژی   دارندتورذ جهانی 

ای ار جمه  بارارهای مواد رذایی محد د اات. این در ارالی اارت کر  برا      بارارهای  یژه

پیرردایت   تولیررد ) هررای مررواد رررذایی   انرررژی بررین قیمررتافررزایت ر رافررز   ارتبرراط 

 های ریتیی( اایماالً ارریز نواانات میا  این بارارهاز شدیدتر هرو خواهرد شرد    اوخت

 .(2010 ز1نل الیز)

 مروري بر ادبيات

 مطالعات خارجی

عهری     ۀرابطر ز توجهرات را بر    2000افزایت قیمت محصوالت کشا رری در ا ایل اا  

معهولی میا  قیمت نفت   قیمت محصوالت کشا رری جهب کرده اات. توج  مطالعرات  

ی هرا  دلیرل نمرت اروخت    بر  ارتباط قیمت نفت با قیمت محصوالت کشا رریز  ب اخیر 

 . ااتریتیی یا تغییرات نر  ارر 

شوک قیمت جهانی نفرت   تأثیرات( 1993)   همنارا  2های ا لی ز هانتو  در بررای

 3والت کشا رری ایاالت میحده راز با اایفاده ار مد  تعاد  عمومی قابل محااب بر محص

تحهیل کردند. نیایج ااکی ار ن  اات ک  قیمت نفرتز قیمرت محصروالت کشرا رری را     

                                                           
1. Alghalith 

2. Hanson  

3. Computable General Equilibrium (CGE( 
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ز بهن  ار قریخ نر  ارر   اایمراض خارجی تحت تأثیر قرار ها نهاده ۀتمها ار قریخ هزیم ن 

شوک نفت در بین محصروالت کشرا رری میفرا ت اارت.      تأثیراتز این دهد. با  جود می 

قیمت نفت   محصوالت کشرا رری  جرود   ن بیای  ک  رابط  اند نشا  دادهبرخی مطالعات 

)قیمرت   میرا  قیمرت ر ررن خروراکی     ۀ( رابطر 2006)   همنرارا   1ندارد. برای مبا  یو

خراذ را برا ااریفاده ار     جهانی اویاز نفیاب ردا ز کهزا   ر رن خرما(   قیمت جهانی نفت

برراری   2006ترا مرارس    1999 ۀرمرانی ژانویر   د رۀانباشی ی یوهانتنز قری   ر ش هو

تغییررات قیمرت    برتوجهی  شایا ی قیمت نفت خاذ تأثیر ها کردند   دریافیمد ک  شوک

 ر رن خوراکی نخواهد داشت. 

ی جهرانی مرواد   هرا  مردت برین قیمرت    ( ارتباط میا 2009)2اوییاس   کالیالی ا رهو

ز 2008تا ن ریرل   1980 ۀرمانی ژانوی د رۀرذاییز نفت خاذ   مواد خاذ کشا رری را قی 

  ب  این نییجر  راریدند کر  تغییررات      کردندتنان  بررای  –با اایفاده ار تواب   اکمت 

ای( جهانی مواد رذایی   مواد  )نمط  ای ی لحظ ها قیمت برتوجهی  شایا قیمت نفت اثر 

    کشا رری ندارد.خاذ 

ف عیر  تضر  شوند. اراین می با دالرهای نمرینا معامه   محصوالت کشا رری   نفت معموالً

تر شوند ک  خود محرک تماضرا   موجب شد ک  کاالها اررا  2008-2002ی ها دالر در اا 

مبرا    رایبر   اود قیمت محصوالت کشا رری اات. بمابراین برا نادیرده دررفین نرر  ارر )    

محصرروالت کشررا رری ممنررن ااررت   برررقیمررت نفررت  تررأثیراتاررش دالر( در تحهیررل 

 شده باشد. دات نید ک  ناشی ار تأثیر میغیرهای اذف  ای ب کممده ی دمراهها اایمیاج

قیمت انررژی     نرر  ارر   قیمرت مرواد     ن بیبهمدمدت  ۀ( رابط2009) 3کوا    کو  

-برا ااریفاده ار نرمرو  عهیرت درنجرر ترودا       2008تا جروالی   1998 ۀرذایی را ار ژانوی

ک  نر  ارر   قیمرت انررژی    داداین مطالع  نشا   نیایج ( بررای کردند.2005) 4یاماموتو

کممرد   مری  اایدال   هادذارد. نن می قیمت مواد رذایی تأثیر  بری مخیهف ها ار قریخ کانا 

کمرد.   مری  یی را برای تورذ ایاالت میحرده اراشر    ها معیمی  جود دارد ک  دیدداهۀ ک  رابط

                                                           
1. Yu  
2. Kaltalioglu & Soytas  

3. Kwon & Koo  
4. Toda & Yamamoto  
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دهد ک  نر   می نشا   2008 ۀتا ژانوی 1989 ۀ( ار ژانوی2010) 1اخیر باشک   کو  ۀمطالع

مدت   بهمدمدت اات   اثرر   ارر ینی ار عوامل اصهی افزایت قیمت مواد رذاییز در کوتاه

 . اات مدت تر ار اثر ن  در بهمد مدت مهو ناچیز قیمت نفت در کوتاه

 مطالعات داخلی

ی انرژی را برر  ها ناشی ار هدفممدااری یاران  تأثیراتی ا الهی   شاهموشی در ممال  نعمت

-کراربرد جرد   داده   قریرخ  قیمت محصوالت کشا رریز صمای  رذایی   رفاه خرانوار ار 

یرر قیمرت انررژی    ید  اماریو مطرح   نثار تغ رمیم . در این کردندبررای  1383ایانده 

در شررایط انیمرا     هرا  اماریو ا   اذف یارانر   ؛اات شدهدر هر یک ار اماریوها بررای 

در شررایط انیمرا  نامیمرار      هرا  اامرل ۀ   اماریو د ذ شامل اذف یاران ها میمار  قیمت

در بین محصروالت   ها در صورت اعما  قانو  هدفممدااری یاران  . براااس نیایجها قیمت

درصد افزایت بیشیرین تأثیر را برر افرزایت    73/1حصوالت رراعی   باری با کشا رریز م

 کممده داشی  اات. شاخص قیمت مصرف

ی هرا  ااملب  بررای نثار تورمی ناشی ار افزایت قیمت  ای  مطالع(ز در 1384پرم  )

ز برا ااریفاده ار مراتریس    ها متیقی نفییز برق   دار قبیعی( بر اطوح ها  ردهافر) انرژی

ی هرا   ردهاکر  افرزایت قیمرت فرر     دادنیایج نشا  . پرداخت 1370اتابداری اجیماعی 

ی جهانیز میواط شاخص قیمت در اقیصراد را  ها متیقنفییز دار قبیعی   برق تا اطح 

ی داخهی ها متیق. تأثیر افزایت دهد یمدرصد افزایت  83/4   07/11ز 52/19ترتیب  ب 

در اقیصراد راز   ها متیقی انرژیز میواط شاخص ها ااملی مرری تماذ ها متیقب  اطح 

 درصد خواهد بود. 6/35 جودنمده  ب ی تورذ عبارت ب ؛ دهد یمدرصد افزایت  4/35

خررود بررا اارریفاده ار یررک مررد  همزمررا   ۀمطالعرر(ز در 1386) کریمرری   همنررارا 

قری  بمزین بر افزایت تورذ در ایررا    ۀز ب  بررای تجربی اثر یاران(3SLS) اقیصادامجی

کر  افرزایت ینبراره در     دادنشرا    ننهرا  ۀمطالعیایج . نپرداخیمد 1384-1350های  اا 

قیمت بمزین تأثیر کمیری نتبت ب  افزایت مردا ذ ن  خواهرد داشرت. شرواهد تجربری      

 د. جود ندار ها متیقیی قیمت  ارداتی بمزین   اطح همتومبمی بر 

                                                           
1. Baek & Koo  
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 پرذیر  ب تعراد  عمرومی محاار   (ز با ااریفاده ار یرک مرد     1389) ممظور   همنارا 

(CGE) عبرارت   بر  پمها    نشرنار انررژیز یرا     ۀپیامدهای اقیصادی ایاات اذف یارانز

. نیرایج نشرا  داد در اثرر    کردنرد ی انرژی را ارریابی ها افزایت قیمت اامل تأثیراتدی ر 

جرز   بر  اجرای این ایااتز رفاه خانوارها   اطح تولیدات داخل کراهت خواهرد یافرت.    

شروند. صرادرات انررژی     می با کاهت فعالیت مواج   ها باالدایی انرژی اایر بختبخت 

یابد. در ممابرل  اردات انررژی کراهت    اردات     می افزایت   صادرات اایر کاالها کاهت 

ی تولیردی   مصررف   هرا  اایر کاالها افزایت خواهرد یافرت. همچمرین تماضرای فعالیرت     

 یابد.   می خانوارها ار انرژی کاهت 

(ز برررا ااررریفاده ار ال ررروی تعررراد  عمرررومی پویرررای  1390) ونررروری   رجررراییاب

(DSGE)تصادفی
شوک قیمت انرژی برر میغیرهرای کرال  اقیصراد      تأثیراتب  ارریابی  ز1

دهد کر  شروک ناشری ار افرزایت      می ایرا  پرداخیمد. نیایج ااصل ار برن رد مد  نشا  

نیر ی کار   ترورذ ار   ۀدذاریز عرض ارمای  قیمت انرژی موجب انحراف میغیرهای تولیدز

 یابمد.   می ر ند رشد بهمدمدت خود شدهز تورذ افزایت یافی   لی اایر میغیرها کاهت 

 معرفی مدل

ز (VAR)ی اقیصاداررمجی   ال رروی خودردرارریو  برررداری میرردلوژدر ایررن تحمیررخ ار 

 ممیخرب بررای تأثیر نواانات قیمت نفت   نر  ارر برر محصروالت کشرا رری     ممظور ب 

هرای  . برر خرالف مرد    دشر ( مطرح 1980تواط ایمز ) (VAR) . این مد شداایفاده 

را را   برر   بمردی میغیرهرا بر  در     قبمر   زهای خودردرایو  برداریهمزما  در مد 

شوندز چراکر   های ریرتئوریک مطرح میتحت عموا  مد  ارهبها مجار نیتت. این مد 

کر  برا  ر د مباار      ز دراالیکردمیغیرها توج   نظریننها نباید ب  مبانی  ار در اایفاده

کرار   بر  بیمری   پریت  بررای ها ارهب این ایراد نیز مرتف  شد. این مد  زهمجمعی یوهانس

. مد  خودردرایو  برداری مدلی اارت کر  در ن  هرر میغیرر برر ر ی ممرادیر       ر ند می

هرای  . مرد  دشرو میمیغیرهای مد  ردرس  ۀکهیخودش   ممادیر با  قف   ۀ قفبا قف  با 

VAR    شرده در بحر  ایتریو معرادالت همزمرا       در  اق  هما  معادالت فررذ خالصر

                                                           
1. Daynamiz Stochastic General Eguilibrium Model 
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های رمانی اارت کر  در    یارترین ال وهای  یجرایو  برداری ار خودردراال وی  هتیمد.

 اات.  کار رفی  ب تحمیمات میعددی 

 توا : می  (VAR) با اایفاده ار این ال وی ایتیمی

  ضررایب بهمدمردت را    کررد الف( ر ابط تعادلی   بهمدمدت بین میغیرهرا را برراری   

 دات ن رد.  ب

معیرار   ممظرور بایرد  این   ب. کردارریابی شده  بمدی صورت رما  ب را  ها ب( تأثیر تنان 

. در  اق  برای بررای پویایی در یک ایتریو اقیصرادی ار   دشوتاب   اکمت ننی محااب  

تروا  مردت رمرا  ترأثیر تنانر          مری  شود. با اایفاده ار این معیار  می این معیار اایفاده 

برراری  بررای  . معیار دی رری کر    کرداداکبر تأثیر تنان  را پس ار  قوع تنان  مشخص 

 اریانس اات. بدین ترتیرب ایااری ذارا     ۀتجزیز معیار ر د کار می ب پویایی در ایتیو 

درذاری   ایاارت  بررای  هرا اقیصرادی شماارایی   ار نن   نظراذ را بر  ها توانمد تأثیر تنان  می 

 .  دمکماایفاده 

عهت   معهولی بین میغیرهای مربوط. بردین ممظرور پرس ار تأییرد      ۀرابطبررای ج( 

را بررن رد   VECMتوا  ال وی تصحیح خطرای بررداری یرا     می تعادلی   بهمدمدتز  ۀرابط

عهرت درنجرری( را برین     ۀ)رابطر  عهرت   معهرولی   ۀ  با توج  ب  نیایج ااصرل رابطر   کرد

 .  کردمیغیرها با اایر میغیرهای ال و بررای 

صورت ریرر   ب یر   بد   عرض ار مبدأ میغ mبا  (VAR)ال وی خودردرایو  برداری 

 :شود ه میادنشا  د




 
k

j

tjtjt VYAY
1

 

ی را در  ز برردار میغیرهرای   tYدر  اق  شنل اایاندارد ال وات ک  در ن   باال ۀرابط

در قرح تحمیماتی ااضر ایرن برردار شرامل قیمرت محصروالت کشرا رری        ؛ ک اتال و

 . ااتممیخب   همچمین قیمت نفت   نر  ارر 
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 ۀ قفر انباشری ی   تعیرین    موضوعاتی همچو  ایتریاییز هرو   بایدپیت ار برن رد ال و 

  ب  تحهیل  کرد توا  معیارهای الرذ را محااب  یم. پس ار برن رد ال و شودبهیم  بررای 

 نیایج ن  پرداخت. 

 هامعرفی داده

شامل قیمرت جهرانی نفرت     2010تا  1994 رمانی ۀد ر قی ماهان  یها دادهار در ایمجا 

ز  (MP)ز ،رت (WP)قیمت دمدذ زریا  ایرا  –دالر نمرینا  ۀمبادلنر  ارر  ز(OILP) خاذ

 هرا  دادهدلیل دایراری بر     ب . این د ره کمیو یماایفاده  (SFP)   نفیاب ردا  (SP)اویا

محصروالت   ۀماهانر  یهرا  دادهبر    نداشرین  دلیرل دایراری   بر   البی  انیخاب شده اات.

   شد.ماهان  تبدیل  یها دادهااالن  ب   یها دادهز کشا رری

 یها دادهبانک مرکزی اایخراج شده اات. ار    نر  ارر داده برای قیمت جهانی نفت

 ی مهرل میحرد  اارما  خواربار   کشا ررقیمت محصوالت کشا رری ار 
دارت نمرده     بر 1

  .شوند یمل ارییو قبیعی  ارد  صورت ب اات. میغیرها 

 واحد ۀریشآزمون 

 اارد   ۀریشر اری رمانی قبل ار تحهیل   تخمین معادالت ال وز باید نرمو   های دادهدر 

ارمیی  هرای  ر ش. در ددیرر انی میغیرهرا انجراذ   رمر  هرای  ارری برای تعیرین ایتریایی   

رمرانی در قرو  رمرا  ایتریا      هرای  اریاقیصادامجی فرض عمده بر این اات ک  تماذ 

رمرانی کرال     هرای  ارری ارهرب   کر   اند مطالعات میعدد نشا  دادهاین با  جود هتیمد. 

 های اری(ز نشا  دادند ک  اایفاده ار 1974) درنجر   نیوبهداقیصادی ریرایتیا هتیمد. 

 اارت  یا پتماندهای خودهمبتی  شده ها مانده باقی موجبرمانی ریرایتیا در ردرایو ز 

. ب  این ترتیب برای تعیرین تبردیل   شود می اتتو  نشا  داده  د ربین ۀنمار ۀ ایه ب ک  

در ایرن  . شروند نرمرو   میغیرهرا   ۀکهیر  بایدممظور راید  ب  ایتیایی  ب  ها اریممااب 

 .اایفاده شده اات یافی  تعمیوفولر  -ایتیایی ار نرمو  دینی ۀدرجمطالع  برای تعیین 

در  ارویا   ،رت تمهرا میغیرر   کر    دهرد  مییافی  نشا  فولر تعمیونیایج نرمو  دینی 

ز اما مابمی میغیرها در ارطح ایتریا   ایتیا هتیمد اطحشا در درصد  5داری  امعم اطح
                                                           
1. Fao 
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 شرا   بحرانیار قدر مطهخ ممادیر  این میغیرها فولرمطهخ نمارهای دینی قدر ریرا ؛نیتیمد

برار   پرس ار یرک  نرر  ارر   ک  قیمرت نفرت     قوری ب اات.  تر کوچک درصد 5 در اطح

 ؛انرد  درنمرده صورت ایتیا  ب  دیری تفاضلار د  بار  پس   نفیاب ردا    دمدذدیری تفاضل

میرا   عهیت  ۀرابط توا  نمی زباشی  نیتیمدان میغیرها ار یک مرتب  هو ۀهمدر ایمجا چو  

  فمررط برر  برررن رد ال رروی خودردرارریو  برررداری      ردکرربررارری را ایررن میغیرهررا 

 .  شود می اریانس اکیفا  ۀتجزیحهیل  اکمت تنان    ت  تجزی 

 ارزیابی نتایج

تنانر     د  معیار تراب   اکرمت   ۀتوا  با محااب پس ار قی مراال الرذ   برن رد ال وز می

تروا   اکرمت    ز پویایی موجود در ال و را بررای کررد. بردین ترتیرب مری     اریانسۀ تجزی

میغیر   میغیرهای دی ر   های ناشی ار هما   رای ال و را نتبت ب  تنان  میغیرهای در  

بیمری میغیرهرا برراری     یک ار میغیرها را در خطای پریت  همچمین اهو   مشارکت هر

 نظرر دهرد ترا نمرت ایرن میغیرهرا   ترتیرب اهمیرت ننهرا ار          . این بررای اجاره میدکر

قیمرت نفرت      ترأثیرات اما چو  هدفز بررای  ؛دشوتأثیردذاری   تأثیرپذیری مشخص 

نر  ارر بر ر ی محصوالت ممیخب کشا رری یعمی دمدذز ،رتز اویا   نفیاب ردا  ااتز 

برراری  های قیمت نفت   نر  ارر برر چهرار محصرو  ممیخرب کشرا رری       تنان  تأثیرات

های  اردشده ب  میزا  یک انحراف معیار اات ک   یادن ری اات ک  تنان  شایا . شود می

 .دشو میخطا در ال وی ااخیاری محااب   ۀبراااس  اریانس جمه

 توابع واکنش تکانه

را را نتبت ب  تغییر ینری ار جمرالت   العمل یک میغیر در   العمل ننیز عنس تاب  عنس

 تحهیل  اکرمت بر  تنانر      دهد. بمابراینز تجزی اخال  یا تحریک در قو  رما  نشا  می

بررای ترأثیرات میمابرل میرا  میغیرهرای ال رو       برایعموا  ابزاری  ب العمل ننی  یا عنس

هرای  ترر اثرر شروک   ترر   جرام   ممظور تحهیرل مماارب   ب ( 1990ر ند. ایمز ) میکار   ب

العمرل تحریرک      نشده بر میغیرهای کال ز ااریفاده ار توابر  عنرس    بیمیایاایی پیت

صورت نمرایت    . این ابزار ار مد  خودردرایو  برداری بکرد اریانس را پیشمهاد  ۀتجزی

العمل ننی ابزار مفیدی برای تحهیرل رفیرار    نید. تواب  عنسدات میمیان ین میحرک ب 
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در دی ر میغیرهرای مرد     ناپذیر بیمی پیتهای پویای میغیرهای مد  هم اذ  قوع شوک

العمل تماذ میغیرهای موجود در  اات. این توانایی ب  این دلیل اات ک  این تواب ز عنس

دهد. بمرابراین  های مخیهف در ینی ار میغیرها نشا  میاثر شوکی ب  انداره ایتیو را در

هرای اراخیاری برر میغیرهرای هردف       تحهیل اثر شروک  توا  برای تجزی ار این ابزار می

 .  کرده داایفا

هرا  چ ون  ب  شوک VARتواب   اکمت بیان ر ن  اات ک  هر یک ار میغیرهای مد  

هرا شرامل تغییررات تصرادفی اارت کر  ار قریرخ        شروک دهمرد.  العمل نشا  مری  عنس

ttmt uuu 12 شوند. هرر شروکی کر  بر  یرک میغیرر  ارد شرودز ارایر          ارد مد  می ,...,,

دهد. فرذ ااخیاری ریر را در نظر ب یریرد )کر  شرامل    میغیرها را نیز تحت تأثیر قرار می

 :اات( VAR(1)فرذ ااخیاری 

t t tY Y u   1 1  
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 عبارت اات ار: VAR(1)شده فرذ ال
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 ز خواهیو داشت:مذکور  مد  کردبا ااده 
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 ااخیاری اات:شده تابعی خطی ار جمالت خطای فرذ جمالت خطای فرذ ال
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ttار ننجا ک   12  ttتابعی ار  , uu 12 هتیمدز هر شوک تصادفی کر  بر  هرر یرک ار      ,

 دذارد.  میغیرها  ارد شودز بر دی ری نیز تأثیر می

 

قيمت محصوالت کشاورزي هاي قيمت نفت و نرخ ارز بر  تأثير شوک) العمل آنی . توابع عکس1 نمودار

 منتخب(

 ممب : محاابات تحمیخ
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بر    (Lsoyban)  ارویا   (Lmaize)  اکرمت قیمرت ،رت  براااس نیایج این تحمیخز 

هرای   میغیرها تمها در ممابل شوک دهد ک  این نشا  می قیمت نفت   نر  اررهای  شوک

هرای   ممابل شروک العمل ننها در    عنس دهمد  اکمت مببیی نشا  می ناشی ار خودشا 

یرک   ۀانردار یعمی ادر قیمت نفت یا نرر  ارر بر     ؛قیمت نفت   نر  ارر ممفی خواهد بود

دذارنرد.  میغیرهرای قیمرت ،رت   ارویا اثرر ممفری مری       برر  زانحراف معیار تغییر کممرد 

   (Lweat)های قیمرت نفرت   نرر  ارر بر  قیمرت دمردذ        نمد  شوک همچمین با  ارد

برر   شود ک  دمدذ   نفیاب ردا  عال ه نییج  ااصل می این نیز (LSunflower) نفیاب ردا 

های قیمت نفت   نرر  ارر نیرز     اکمت مببت نتبت ب  شوک ناشی ار خودشا  ب  شوک

 1دهمد.  اکمت مببیی نشا  می

 واریانس ۀتجزی

 VARرا را بر دی ر میغیرهای مد  العمل تحریک اثر شوک یک میغیر در   تواب  عنس

هرای  را را نتبت ب  شروک  اریانسز تغییرات در یک میغیر در   ۀتجزیکممد؛ ترایو می

هرای  اردشرده بر     کمد. در این ر ش ارهو شروک  رای دی ر تفنیک میمیغیرهای در  

مردت    بیمری یرک میغیرر در کوتراه     پریت میغیرهای مخیهف ال رو در  اریرانس خطرای    

بیمریز ارهو نوارانات هرر      پریت  اریانس خطرای   ۀتجزیشود. با میبیمی  بهمدمدت پیت

شود. ب  این ترتیب قادر میغیر در  اکمت ب  شوک  اردشده ب  میغیرهای ال و تمتیو می

دیرری  هر میغیر را بر تغییرات میغیرهای دی رر در قرو  رمرا  انرداره     تأثیرخواهیو بود 

 ( معمروالً مدتا   )کوتاه ۀد راند ک  در ای تعریف شدهدون  ب های  اریانس کمیو. تجزی 

شودز امرا  های مربوط ب  خود ن  میغیر توضیح داده مینواانات هر میغیر ار قریخ تنان 

بیمی رفیار یک میغیرر برا    پیتهای رمانی د رتر اهو اایر میغیرهای دای اه در در افخ

   یابد.توج  ب  اهمیت ننها افزایت می

 

 

                                                           
 قور کامل راو نشده اات.   ب دلیل محد دیت تعداد صفحات ممال ز نمودار تواب   اکمت تنان   ب  .1
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 منتخب کشاورزيواریانس براي محصوالت  ۀتجزی. نتایج 1 جدول

LSoyban Variance Decomposition 
LRate LOil S.E. Period 
057287/0 031496/0 000407/0 1 

0800340/0 028447/0 000864/0 2 

128125/0 014860/0 001370/0 3 

195607/0 079714/0 001897/0 4 

285147/0 244304/0 002422/0 5 

399977/0 499594/0 002932/0 6 

542958/0 824604/0 003415/0 7 

76151/0 193975/0 003866/0 8 

920524/0 581487/0 004281/0 9 

55694/1 962091/1 004658/0 10 

 منتخب کشاورزيواریانس براي محصوالت  ۀتجزی. نتایج 1 جدولادامۀ 

LSunflower Variance Decomposition 
LRate LOil S.E. Period 
093828/0 257921/0 000701/0 1 

105998/0 149740/0 001441/0 2 

102677/0 085582/0 002223/0 3 

94443/0 381245/0 003006/0 4 

086370/0 122713/1 003769/0 5 

079962/0 288753/2 004503/0 6 

075318/0 797774/3 005205/0 7 

072035/0 531430/5 005879/0 8 

069539/0 353394/7 006528/0 9 

067222/0 127903/9 007161/0 10 
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 منتخب کشاورزيواریانس براي محصوالت  ۀتجزی. نتایج 1 جدولادامۀ 

LWeat Variance Decomposition 
LRate LOil S.E. Period 
268733/0 303372/0 000233/0 1 

472350/0 161747/0 000488/0 2 

624152/0 067072/0 000764/0 3 

764248/0 068515/0 001049/0 4 

907201/0 165557/0 001332/0 5 

058542/1 334906/0 001607/0 6 

219792/1 588432/0 001871/0 7 

390142/1 875994/0 002121/0 8 

567118/1 187035/1 002356/0 9 

746948/1 501815/1 002577/0 10 

 منتخب کشاورزيواریانس براي محصوالت  ۀتجزی. نتایج 1 جدولادامۀ 

LMaize Variance Decomposition 
LRate LOil S.E. Period 
044216/0 281154/0 000371/0 1 

087221/0 062407/0 000792/0 2 

146611/0 159582/0 001268/0 3 

227510/0 427815/0 001774/0 4 

331786/0 799242/0 002294/0 5 

459989/0 228585/1 002815/0 6 

611653/0 680968/1 003327/0 7 

785384/0 128498/2 003824/0 8 

978937/0 549137/2 004301/0 9 

189338/1 926248/2 004752/0 10 

دهد ک  اهمیت نتبی شوک قیمت نفت نتبت ب  نر   نشا  می اریانس  ۀ تجزینیایج 

درصرد تغییررات میغیرهرا     بیشریرین ا    د رۀدر نیرایج   براااساات.  بیشیر تمریباًارر 

   1دنشرو میغیرهرا توضریح داده مری    )دمدذز ،رتز اویا   نفیاب ردا ( ار قریخ خرود ن  

                                                           
 اصهی ن رده شده اات. های محد دیت صفحاتز تمها جد   عهت ب  اریانس نیز  ۀدر مورد تجزی.  1
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دارند. برای مبا  بررای   هااایر میغیرها اهو کمی در توضیح تغییرات این میغیر قبیعیاً

درصد تغییرات قیمت ارویا را بر  خرود اخیصراص      03/0ا    د رۀدر قیمت نفت اویاز 

 زشرود اما با دذشت رما  اهو قیمت نفرت ار تغییررات قیمرت ارویا ریراد مری       زدهدمی

دهرد. نرر    تغییرات را ب  خود اخیصاص می درصد ار این 96/1دهو  ۀد رک  در  قوری ب 

 زدهرد درصد تغییرات قیمت اویا را ب  خود اخیصاص می 05/0ا   تمها  د رۀارر نیز در 

 08/0دهمددی نر  ارر ار تغییرات قیمت اویا افزایت یافی    بر    بعد توضیح ۀد ردر  اما

 اات.درصد  55/1این میزا   دهو د رۀک  در  قوری ب درصد رایده ااتز 

کر    دفرت تروا    مری  (نفیراب ردا     ،رت)هرا  میغیرارایر   اریانس ۀ تجزیبا توج  ب  

البیر  در   زایرن میغیرهرا میعهرخ بر  خودشرا  اارت      بیمری   بیشیرین اهو خطای پریت 

  جای خود را ب  اایر میغیرها ار جمه  قیمت نفرت   یابد میهای بعد اندکی کاهت  د ره

بیشیرین  (قیمت نفت   نر  ارر) این د  میغیرن بیار  شود مشاهده می دهد.   نر  ارر می

بود  راتر بیان ر اهمیت نتبی بیشیر این میغیر   بر   ک  دارد اهو ب  قیمت نفت تعهخ

  مشاهده  ااتاندکی میفا ت  متئه این برای دمدذ  هرچمدز ااتن  نتبت ب  نر  ارر 

دهمددی بیشریری نتربت    توضیحدرصد  تمریباًاین محصو  مورد ک  نر  ارر در  شودمی

     ب  قیمت نفت دارد.

 يريگ جهينت

ممیخرب  قیمت نفت   نر  ارر برر قیمرت محصروالت کشرا رری      شوکبررای  ممظور ب 

ااریفاده شرده    خودردرایو  بررداری در ایرا  ار ر ش  اویا   نفیاب ردا ( زدمدذز ،رت)

قیمت نفت خاذ   نر  ارر   قیمرت محصروالت    ۀماهان یها دادهاات. برای این ممظور ار 

 2010ترا   1994 یهرا  ارا  کشا رری ار جمه  دمدذز ،رتز اویاز ر رن نفیاب ردا  قی 

 شده اات.  اایفاده

د   اراکی ار ن  اارت کر     زبرای میغیرهای مد  یافی  یوتعمفولر نیایج نرمو  دینی

 بار پس ار یکقیمت نفت   نر  ارر  اما ایتیا هتیمدزاویا در اطح ،رت   قیمت میغیر 

نشرا    تحمیرخ ایرن  نیایج  .اند شدهایتیا دیری  تفاضلبار  د پس ار    دمدذ   نفیاب ردا 

یک انحراف معیار ار قریخ قیمت نفت یا نر  ارر ب  قیمرت   ۀاندارک  شوکی ب   داد رمانی
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 اردشرده ممفری    هرای  شروک قیمت ،رت   ارویا بر     العمل عنس،رت   اویا  ارد نیدز 

اکرمت   اردنمده ار قررف خودشرا      های شوکها تمها در ممابل میغیرخواهد بود   این 

قیمرت نفرت   نرر  ارر بر       هرای  شوکبا  ارد نمد  همچمین مببیی نشا  خواهمد داد. 

بر  اکرمت مببرت نتربت بر  شروک       دمدذ   نفیاب ردا  عال ه زقیمت دمدذ   نفیاب ردا 

 خواهمرد  نشرا   مببیری  تقیمت نفت   نر  ارر نیز  اکم های کشوناشی ار خودشا  ب  

 تررین مهو ایرا  در فیاب ردا ن   دمدذ ک  باشد دلیل این ب  اات ممنن متئه  این .داد

 تهمری  اقیصراد  در مهرو  ۀنهراد  یرک  نیرز  انرژی چو    ندا رذایی مواد تولید در ا لی  مواد

 ضرر ری   نمرلز  امرل  در اروخت  همچمین   رذایی مواد توری    تولید برای   شود می

 برا  شودمی موجب   رددا یمببی تأثیر محصوالت این بر نفت شوک دلیل همین ب  زاات

 برااراس . یابرد  افرزایت  نیرز  نفیراب ردا     دمردذ  محصوالت قیمت زنفت قیمت افزایت

 کشرا رری  محصروالت  تولید ار ای عمده بخت ز20081 اا  در جهانی بانک هایدزارش

 یرا  نالت ماشرین  در ااریفاده  ممظرور  بر   متریمیو  قرور  ب  را انرژی   اات برانرژی نتبیاً

 برراری  در البیر  . دارد نیرار  شریمیایی  مواد دی ر   کود ۀتهی برای ریرمتیمیو صورت ب 

 ک  دارد  جود نیز ریرمتیمیو اثر یک کاالهاز اایر قیمت ر ی نفت قیمت نواانات تأثیر

 صرورت  نمرینرا  دالر با ارهب نفت ۀمبادل چو . اات ارر نر  قریخ ار ریرمتیمیو اثر این

 هرر    دارد دنیرا  کشورهای ۀهم رایج پو  بر متیمیمی اثر نفت قیمت تغییرات دیردز می

 هرای  قیمرت    کشا رری کاالهای  اردات   صادرات مهیز رایج پو  در تمز  یا ترقی دون 

   .کمد می میأثر را ها ن  محهی

نییجر    تروا   مری نیرز  میغیر ،رتز دمدذز نفیاب ردا    اویا  اریانس ۀ تجزیب   توج  با 

این میغیرها میعهخ بر  خودشرا  اارتز امرا ار      بیمی پیتاهو خطای  بیشیریندرفت ک  

 بیشریرین ز نفیراب ردا  برای ا  محصو  ،رتز اویا   میغیرهای قیمت نفت   نر  ارر ن بی

راترر برود    تبی بیشیر این میغیر   برر   ک  بیان ر اهمیت ن دارد اهو ب  قیمت نفت تعهخ

شرود کر  نرر  ارر در ایرن     ز اما برای محصو  دمدذ مشاهده مری ااتن  نتبت ب  نر  ارر 

    دهمددی بیشیری نتبت ب  قیمت نفت دارد. درصد توضیح تمریباًمحصو  

                                                           
1. World development report  
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