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پول بر نوسان قیمتی محصوالت بخش  عرضهتاثیر افزایش  

 و خدمات های صنعتکشاورزی در مقایسه با بخش
 پرستو صادقی، رضا مقدسی1

 تاریخ دریافت: 3131/90/31                                                                              تاریخ پذیرش: 3131/93/31 
 

 چكيده

 یقشن  یرهامتغ ینارتباط ب ییحجم پول، شناسا یشافزا از يمحصوالت کشاورز يهایمتق پذیري یرتأثبا توجه به 
 یشافزا ینب تعادلی ارتباط یبه بررساین پژوهش  رو ینکند. از ایم یفاا يمناسب اقتصاد يهایاستمهم در اتخاذ س

 یزمان يبر اساس اطالعات سر یران،ا يبر بخش کشاورز یدبا تاک ياقتصاد يبخش ها يهایمتق حجم پول و
م زمون هآ ازمدل با استفاده  یرهايمتقابل متغ طمنظور، رواب ینا . بهاستپرداخته  0731-98دوره  در یفصل

اکنش هاي وبه کمک تابع یرهامتغ اثر شوکو در ادامه  یبررس يبردار يخطا یحمدل تصح انباشتگی یوهانسن و
 تري بريقو تأثیرحجم پول  یشدهد که درکوتاه مدت افزاینشان مبرآورد  یجنتاآنی استخراج و تحلیل شده است. 

 يهایتبلندمدت اثر مثبت بر قم پول درعالوه نوسان حجم هب .داشته است يمحصوالت کشاورز يهایمتق
خش صنعت ب یمتیق از نوسان یناش يکشاورز يهایمتبر ق یرتاث یشترینب یول ،صنعت و خدمات دارد ي،کشاورز

 است.

 JEL: Q11, E51, C50بندی طبقه

 برداري توضیح خود الگويحجم پول، قیمت محصوالت کشاورزي، های کليدی: واژه

                                                 
 قاتیعلوم و تحق واحد یعی،و منابع طب یکشاورز ی،دانشکدهگروه اقتصاد کشاورز؛ دانشجوی دکتری و دانشیار ه ترتیبب 1

 یدانشگاه آزاد اسالم تهران،
Email: r.moghaddasi@srbiau.ac.ir 



 9313/ 3/ شماره 8اقتصاد کشاورزی/ جلد    38

 

 مقدمه

ایجاد اشتغال، توسعه  تواند دراقتصاد ایران به جهت تاثیر فراگیری که می بخش کشاورزی در

داشته باشد، از جایگاه مهمی برخوردار  پایدار، حفظ محیط زیست، تامین استقالل و امنیت غذایی

کننده شود که تأمیناز آنجا ناشی میده ـآین و حالزمان  در کشاورزی حیاتی بسیار نقشاما  .است

 دارایهای غذایی کشور است. بخش کشاورزی در ایران در طول دو دهه گذشته اصلی نیاز

افزایشی قیمت غذا را تجربه کرده است.   نوسانو  بوده نسبی هایقیمت انحراف میزان بیشترین

رسیده  1631در سال  1/452به  1661در سال  1/6درصد شاخص قیمت ساالنه مواد غذایی از 

افزایش قیمت کاالهای   .ایران( جمهوری اسالمی های زمانی اقتصادی، بانک مرکزیبانک اطالعات سری) است

 کمخانوارهای قدرت خرید این کاالها، کاهش افزایش واردات اساسی کشاورزی در ایران موجب 

کاهش و افراد با درآمد ثابت از جمله حقوق بگیران(، ویژه خریداران خالص مواد غذایی به) درآمد 

سبب کاهش  هاقیمت همچنین نوسان. شده است رمتو خنر فتنر باالو ی امنیت غذای

 گذاری در بخش کشاورزی به دلیل افزایش ریسک و کاهش درآمدهای تولیدی شده است.سرمایه

های پولی و مالی تواند ناشی از سیاستافزایش قیمت کاالهای کشاورزی می هایاملیکی از ع

ان رشوند. در ایباعث تغییرات در عرضه و تقاضای داخلی میها باشد که اتخاذ شده توسط دولت

اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور بوده است.  هایاملسیاست پولی انبساطی یکی از ع

رشد پایه  نرخ یانگین، م1635-11 زمانی دوره در آماری بانک مرکزی هایگزارشبا نگاهی به 

واقعی  تولید ناخالص داخلی رشد نرخ میانگینرصد و د 1/46و  4/42به ترتیب پولی و نقدینگی 

 رشد نقدینگی در کشوردهد. در این زمینه را ارائه می روشنی به نسبت، تصویر درصد 6/4حدود 

 افزایش منجر به نیز  پول اسمی عرضه افزایش ابانی افزایش یافته است.است و با روند شت ناپایدار

بانک مرکزی ، 1611، خالصه تحوالت اقتصادی کشور)است.  شده یتولید هایقیمت شاخص در متناسبی

 (جمهوری اسالمی ایران

 هایسیاست از ناشی کشاورزی بخشدر  قیمتی نوسان به مربوط هایهمطالع پیشینه بر مروری

 آغاز ارز بازار در نوسان توضیح برای درونبوش مقاله با قیمت جهش دهد که ادبیاتپولی نشان می

 تغییر به پول عرضه در دائمی ( تغییر1196 ،)دورنبوش " دورنبوش جهشی مدل " پایه بر. شد

 ثابت دلیل به مدتکوتاه در اما. شودمی منجر بلندمدت در ارز نرخ و قیمت سطح در متناسب

 در یبیشتر و منتظره غیر افزایش به منجر پول اولیه عرضه در تغییری هر ها،قیمت سطح بودن

 کار به بسته اقتصاد یک برای را دورنبوش مدل( 1136) فرانکل .شد خواهد مدت کوتاه ارز نرخ
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 دلیل هب کشاورزی کاالهای قیمت شودمی وارد پولی مثبت شوک کههنگامی داد نشان نتایج. برد

 غییراتت از بیشتر توانندمی و یابندمی افزایش شدت به خدمات و صنعت بخش هایقیمت پایداری

با بررسی اثرات پولی و  (4004و همکاران ) سقائیان .باشند داشته جهش اضافه پول عرضه در

یک مدل تئوریکی  گسترش یافته -آمریکا–های کشاورزی در یک اقتصاد باز اضافه جهش قیمت

 یهاالگواست و به روش  SRMارائه کردند که معروف به مدل   ( 1131)اردن  و فکلر از مدل

شود و فرض این مدل فرض اقتصاد بسته حذف می بررسی شده است. در برداری توضیح خود

ارز  رو متغیر نرخالمللی هستند. از اینشود که کاالهای کشاورزی قابل مبادله در بازارهای بینمی

بر روی این مدل نشان داد کاالهای کشاورزی تجاری در  هابررسیرا به مدل اضافه کردند. نتایج 

کشاورزی غیر تجاری کمتر جهش قیمتی خواهند داشت، زیرا جهش نرخ ارز  مقایسه با کاالهای

 اثرات شناسایی به(  4002) همکاران و جوست پنگ کند.تا حدودی جهش قیمت آنها را مهار می

های نسبی ( به بررسی اثر تغییرات پولی بر قیمت4009) اسفاها -قیمت غذا در چین روی پولی

( به تحلیل روابط علی بین عرضه پول، 4001)قاضی و اصغرعلی  -کشاورزی در آفریقای جنوبی

( رابطه بین عرضه 4011) پاپاداس و زیئوتیس -قیمت غذا و قیمت محصوالت صنعتی پاکستان

( خنثی بودن اثرات بلندمدت تغییرات عرضه 4011)میر  و یو -های غذا در یونانپول و قیمت

( در تحقیقی بر روی سیاست پولی و 4011) دراکپمخان وداس  -های غذا در آلمانپول بر قیمت

های کشاورزی ( اثرات سیاست پولی و جهش قیمت4016) باکوکز و فرتو -های غذا در هندقیمت

ها پرداختند. نتایج نشان داد که افزایش در قیمت -را در یک اقتصاد در حال گذر، کشور مجارستان

معناداری از سیاست پولی ناشی از تغییرات عرضه  متناسب با افزایش در عرضه پول نیست و اثرات

د. قیمت محصوالت کشاورزی نسبت به صنعتی در ندههای غذا نشان میپول بر روی قیمت

و همکاران  چونتایج مطالعه  دهند.تر واکنش نشان میهای پولی خیلی سریعبا شوکرویارویی 

های نسبی المللی بر تغییرات قیمتبینهای پولی و ارزی بررسی اثرات نسبی سیاستدر ( 4002)

باشد، به این صورت که نتایج نشان دادند عرضه پول در کشاورزی آمریکا تا حدودی متفاوت می

 گذارد.های نسبی اثر میبلند مدت خنثی است ولی نرخ ارز روی قیمت

فرهادی  اخیری که در این زمینه در ایران انجام شده است. مقدسی و هایبررسیهمچنین از  

های پولی و مالی بر بخش کشاورزی در ایران را نشان دادند ( تاثیرگذاری سیاست1634)

های کشاورزی عرضه پول و سطح قیمت ( به بررسی رابطه علی بین1636صحراییان و زیبایی )

 ایران در غذا قیمت روی بر پولی هایسیاست اثر بررسی به( 1632) کرباسی و و علیجانی
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اضافه جهش قیمت محصوالت کشاورزی ایران بر اثر  (1636حسنی و ترکمانی )م. پرداختند

( به بررسی اثر 1631یلیان )اعظم زاده شورکی و خلهای پولی بررسی کردند و سیاست

( 4001) هنبریشاهنوشی، منصوری و های پولی بر قیمت غذا در ایران پرداختند. سیاست

که رشد ، های پولی در ایران ارائه دادندو سیاسترابطه قیمت غذا برآورد  عنوان باتحقیقی 

ود. شورزی و صادرات در بخش کشاورزی میهای کشانقدینگی در بلند مدت موجب افزایش قیمت

اند اثرات تود که تغییرات پولی ناشی از افزایش عرضه پول میندهنشان می ی باالهانتایج بررسی

 اورزی داشته باشد. های کشواقعی بلند مدت روی باال رفتن قیمت

این است که با توجه  ،شودمطرح می تحقیقکه به عنوان هدف  پرسشیترین مهمدر این پژوهش 

تاثیر افزایش حجم پول بر افزایش  ،به اهمیت بخش کشاورزی و روند رشد نقدینگی در کشور

 مدت و بلندمدت چیست؟های کشاورزی و غیرکشاورزی در کوتاهقیمت

 روش تحقیق
است، متغیرهای  SRM( که معروف به مدل 4004بر مدل ارائه شده سقائیان و همکاران )بنا 

 1195-1111های قیمت بخش کشاورزی، قیمت بخش صنعت، عرضه پول و نرخ ارز برای سال

 پژوهشبررسی شدند. در این  برداری توضیح خود الگوهایآزمون یوهانسن و  باماهانه( آمریکا )

اط میان پنج متغیر مورد بررسی شامل شاخص قیمت تولیدکننده بخش ارتب باالمدل  انندمه

کشاورزی، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات، 

های اقتصادسنجی سری زمانی بررسی شدند. به این منظور نرخ ارز و عرضه پول به کمک روش

 ن استفاده شد. مقدماتی مرتبط به آهای و آزمون 1خود توضیح برداری از  الگوی

زا در الگوی خود توضیح برداری )در حالت دو متغیره( ارتباط میان متغیرها که همگی درون

  هستند به فرم زیر تصریح گردید:

 که تنها، مقادیر بابه دلیل اینمی باشد.  𝑌𝑡و 𝑋𝑡 وقفه متغیرهایبه ترتیب طول n  وk که در آن 

آید و شوند، مشکل همزمانی پدید نمیظاهر می هادر طرف راست معادلهزا وقفه متغیرهای درون

 دهد.سازگاری را ارایه می برآوردهایروش حداقل مربعات معمولی 
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 متغیرهای که است استوار فرض این بر تجربی درکارهای1معمولی مربعات حداقل استفاده از روش

ری س متغیرهای از بسیاری که است آن غالب باور طرفی از. باشد ایستا استفاده مورد زمانی سری

 پرهیز ورمنظ به است الزم متغیرها این از استفاده از پیش این رو از. نیست ایستا اقتصاد در زمانی

ر از بدین منظو .کرد حاصل اطمینان آنها ناایستایی و ایستایی از کاذب رگرسیون یک برآورد از

دت بلندم روابط یوهانسن آزمون هم انباشتگی از استفاده سپس با های مربوطه استفاده شد،آزمون

) 4با بکارگیری از الگوهای تصحیح خطای برداری  و میان متغیرهای سری زمانی آزموده شد،

VECMهینه ب وقفه طول مدت مرتبط گردید. تعیینکوتاههای بلند مدت به تغییرات ( عدم تعادل

 الگو .شد انجام (HQC)5و حنان کویین  (SBC)2شوارتز ،(AIC)6آکائیک  معیارهای اساس بر نیز

  .باشد داشته تئوری با منطبق و دارمعنی ضرایب باید نظر مورد وقفه با

 زیرخواهد بود: به صورت 𝑌𝑡و  𝑋𝑡درحالت کلی آن با درنظر گرفتن دو سری زمانی VECM مدل  

 وقفه وارد یک با مستقل متغیر به عنوان (Et)هم انباشته  بردار خطای جمله ،VECM مدل در

به روش حداقل  باالرابطه  .است متغیرها اول تفاضل  D(Yt) و D(Xt)مدل  این در می شود.

 شود. می برآوردمربعات معمولی 

( IRF)6آنی  های واکنشتابعاز  طور عمومبهدر تفسیر نتایج برآورد الگوی خود توضیح برداری 

 خاص متغیر یک بر شده وارد هایشوک پویای آثار تا دهدمی را امکان این  IRFشود.استفاده می

 آماری معناداری و اندازه توانمی این راه ضمن آنکه از. آورد دست به سایر متغیرها روی بر را

 کنندهدریافت متغیر در معیار انحراف یک اندازه به افزایشی به را در مدل موجود متغیرهای واکنش

 (1631)ابریشمی، . داد نشان شوک،

  

                                                 
1 Ordinary Least Squares  
2 Vector Error Correction Model 
3  Akaike Information Criterion 
4 Schwarz Bayesian Criterion 
5 Hannan–Quinn information criterion 
6 Impulse Response Functions 
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 نتایج و بحث

آن،  در باشد کهمی (LPAG, LPI, LPS, LUSD, LM)متغیرهای مورد نظر در این تحقیق شامل 

LPAG :   لگاریتم شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی؛ LPIتولید بهای شاخص : لگاریتم 

: لگاریتم  LUSDخدمات؛   بخش تولیدکننده بهای شاخص : لگاریتم LPSصنعت؛   بخش کننده

های قیمت بر مبنای باشد )تمامی شاخص: لگاریتم حجم نقدینگی میLM نرخ ارز غیر رسمی و  

 هستند(.  1636سال پایه 

 این تحقیق در شده استفاده ای و اسنادی صورت گرفته و اطالعاتبه صورت کتابخانه این پژوهش،

مشاهده برای هر متغیر(  30)شامل  1690 –   1631 هایسال برای فصلیهای سری زمانی داده

 شد.  سایت بانک مرکزی ایران استخراج از کهباشد می

 ( نشان داده شده است.1) در نمودار بررسی یتم متغیرهای موردلگار ییراتتغروند نرخ 

 

تغییرات لگاریتم متغیرهای مورد مطالعه روند( 1) مودارن  
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ها از آزمون ریشه واحد هگی با توجه به ماهیت فصلی داده متغیرها بودن ایستا بررسی برای 

(HEGY استفاده و عدم وجود ریشه ).1هایآزمون ازسپس  واحد فصلی تائید شدADF، 
4PP6 وKPSS در و بوده یکدیگر با متفاوت صفر هایفرضیه دارای هاآزمون این. شد استفاده 

 فتنگر درنظر با آمده دستبه نتایج دهد.می افزایش را متغیرها ایستایی بررسی دقت نتیجه،

 برای متغیرها بودن ناایستا صفر فرضیهو  KPSSبرای آزمون  متغیرها بودن صفر ایستا فرضیه

   .است آمده (1) جدول در هاآزمون دیگر

ایستایی هایآزمون نتایج( 1جدول )  

 است( درصد 5داری در سطح معنی،** و درصد 1ی در سطح QAzدارمعنی،*)  های تحقیق: یافتهمنبع        

  شوند.یم یستاا یریگبار تفاضل یکو با  یستاناادر سطح  یرهامتغ همهدهند که ینشان م یجنتا

این روش به دلیل  .شد 2از روش سیمز یاد شده متغیرهای بین علیت رابطه همچنین برای بررسی

عالوه بر متغیرهای جاری و گذشته، در مقایسه با علیت گرنجر  5در نظر گرفتن متغیرهای آتی

به  yو  xشود با فرض دو متغیر ای که برآورد میدارای دقت باالتری است. شکل کلی معادله

    صورت زیر است:

                                                 
1 Augmented Dickey-Fuller 
2  Phillips-Perron 
3  Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 
1 Sims test  
2 Lead variebles  

 

 متغیر
    سطح                                           تفاضل اول               

KPSS               PP                  ADF             KPSS           PP             
ADF               

 یدرجه جمع بستگ

LPAG 150/4- 952/1- 466/0 **965/2- *016/9- *030/0 (1) I 

LPI 116/4- 106/4- 496/0 **652/6- *615/6- *199/0 (1) I 

LPS 404/1- *205/5- 643/1 *594/5- _ *061/0 (1) I 

LUSD 
 

602/1- 662/1- 439/0 *411/3- *411/3- *032/0 (1) I 

LM 4692/6- 9411/4- *035/0 *162/6- **916/16- _ (1) I 

(5)                        
0....:

..........

10

11110
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 مدل ریمتغ پنجهر  کهین. با توجه به ااستفاده شداز آماره آزمون والد صفر  یهبرای بررسی فرض

 یرهاتغاز تفاضل مرتبه اول م یتآزمون عل یبررس یلذا برا شدند، یستاا یریمرتبه تفاضل گ یکبا 

 .است (4جدول ) از آزمون به صورت دست آمدهبهنتایج  .شداستفاده 

علیت هایآزمون نتایج( 2جدول )   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

  

 

                                 

 

 

و د وشرد می یه مبنی بر نبود رابطه علیفرضوان بیان کرد که تمی والد آزمون با توجه به آماره

تایید شد. لذا شرط الزم برای به کارگیری  % 5وجود ارتباط دو سویه میان متغیرها در سطح 

   الگوی خود توضیح برداری برقرار است.

وقفة بهینه با استفاده از با تعدادی وقفة اولیه، تعداد  VARمرحله با استفاده از یک مدل  یندر ا

 از آزمون دست آمدهبه یج( نتا6)جدول  شود.یم یینتع ینکوئ-، شوارتز و حنانیکآکائ یارهایمع

  دهد.یشده نشان م یلتعد ییآزمون نسبت درست نما پایها بر ر VARانتخاب مرتبه 
  

Fارزش آماره   علیت متغیرها احتمال        

LPAG عدم علیت از  به    

LPI             
6516/3           005/0  

LPI عدم علیت از  به   LPAG 2054/43           000/0  

LPS 2324/3          0051/0به LPAG  عدم علیت از   

LPAG 4614/66          0000/0به LPS  عدم علیت از   

LUSD 6111/46به LPAG  عدم علیت از           0000/0  

به LUSD  عدم علیت از 
LPAG                

4693/16         0004/0  

LM 5616/5           0416/0به LPAG  عدم علیت از   

LPAG 9140/12          0036/0به LM  عدم علیت از   

 های تحقیقیافتهمنبع: 
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 VARآزمون انتخاب مرتبه  یجنتا( 3جدول )
HQ SC AIC FPE LR LogL وقفه 

- 93/6  - 633/6  - 321/6  23/1 e-03 NA 115/150  0 

- 154/19  - 200/19 * - 640/13  64/9 e-15 556/1051  131/946  1 

- 033/13 * - 095/19  - 964/13  12/2 e-15 212/91  199/969  4 

- 140/19  - 229/16  - 100/13  20/2 e-15 966/29  449/913  6 

- 366/19  - 166/15  - 156/11 * 56/6 e-15* 066/50 * 313/364  2 

 های تحقیق: یافتهنبعم               

 حداکثر مقدار آزمون پذیرفت.پایه را بر  2 توان وقفهبا توجه به مقادیر جدول می

نتایج  .باشد تواندیا بلند مدت تعادلی می هم انباشته رابطه 2 حداکثر ،در مدل متغیر 5 وجود با

 گزارش شده است.( 2آزمون تعیین رتبه هم انباشتگی یوهانسن در جدول )

بردار هم انباشتگی بلند مدتتعداد نتایج برآورد ( 4جدول )  

صفر فرضیه  
مقدار  فرضیه مقابل

 ویژه1         

آماره آزمون 

 اثر     

سطح 

         %5بحرانی
%5احتمال سطح  

0 r = 1 r = 643/0  962/92  061/60  0013/0  

1≤ ≤ r0 4 r = 402/0  366/22  192/20  0159/0  

4≤ ≤ r1 6 r = 162/0  696/49  495/42  0191/0  

6≤ ≤ r4 2 r = 145/0  401/12  640/14  0461/0  

2≤ ≤ r6 5 r = 056/0  106/2  141/2  0503/0  

 های تحقیق: یافتهنبعم      

 ریوهانسن کمت دهش ارائه بحرانی مقدار از شده آزمون محاسبه آماره که هنگامی اثر، آزمون پایه بر

ایج نت با توجه به رو، این از. شودمی پذیرفته انباشتگی هم بردارr یعنی وجود  صفر فرضیه باشد،

 توان این فرضیه صفر را که مرتبه همنمی ،%15 سطح اطمینان در (trace test)آزمون اثر 

 کند را رد کرد.و سیستم از الگوی اول پیروی می 2سیستم حداکثر انباشتگی 

های بخش (، معادله روابط تعادلی بلندمدت بین قیمت5نتایج آزمون یوهانسن در جدول ) 

 دهد.های بخش صنعت، خدمات، نرخ ارز و نقدینگی را نشان میکشاورزی و قیمت

 

                                                 
1 Eigenvalue 
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 بردار هم انباشتگی بلند مدت به صورت نرمال شده برآوردنتایج ( 5)جدول 

 

 

 

 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 درصد1/0های بخش صنعت، در بلند مدت با افزایش یک درصد قیمت باالنتایج جدول بنا بر 

 و حجم نقدینگیر دیابد؛ همچنین یک درصد افزایش می های بخش کشاورزی افزایشقیمت

درصد  101/0درصد و 106/0 را های کشاورزیقیمتبه ترتیب  ،در بلند مدت خدماتهای قیمت

 دهند. فزایش میا

عتی های کاالهای صنهای بخش کشاورزی تاثیر پذیری باالیی از قیمتقیمت بر پایه نتایج باال 

قابل  غیر هایبخش قابل توجهی از هزینهاین موضوع تأییدی بر این واقعیت است که دارد. 

د ی مانناای و مواد اولیهسرمایه هایماشینانرژی،  هایاجتناب تولیدات کشاورزی تابعی از قیمت

  شوند.که در بخش صنعت تولید می باشدکود و سموم شیمیایی می

های کشاورزی اشاره توان به ارتباط معکوس میان نرخ ارز و قیمتاز دیگر نتایج این پژوهش، می

 یشاورزک بخش هایسیاستکه های کشاورزی با توجه به ایناثیر نرخ ارز بر قیمتکرد. در زمینه ت

دارند،  یزن یمتفاوت یانو مجر شودمی یطراحی متفاوت ینهادها یجدا از هم و اغلب از سو یو ارز

هرگونه دخالت دولت  یران،داشته باشند. در اقتصاد ا یجهت متفاوت یاممکن است هم افزا بوده 

 ارز یهااتخاذ نرخبا در بازار ارز  خالتها )سقف قیمت( و دمال سیاست تثبیت قیمتاز جمله اع

را در بازار  یارز و نقش نوسان اثر گذارد یمتنرخ ارز و ق ینتواند بر وجود رابطه بیچندگانه م

ا ام یواردات یهابه نهاده یمحصوالت کشاورز یبا وجود وابستگ. کاهش دهد یمحصوالت کشاورز

 یمتارز مرجع با ق یصو تخص یارز نوسان برابردر  یاز بخش کشاورز یتدولت با حما یراندر ا

 یاز جمله  تسهیالت اعطای یبه بخش کشاورز یپرداخت یهایارانه ینتر از بازار آزاد و همچنیینپا

نرخ  فزایشا کهیطورهارزان نهاده شود ب یعسبب توزاست بخش توانسته  ینکشور به ا یهابانک

 ی،زکشاور یهادهعالوه بر نها یننداشته باشد. همچن یشیهای کشاورزی اثر افزاارز بر قیمت نهاده

از نرخ  ارز مرجع در مقطع با استفاده   یزن یاساس یکاالها یژهبه و یواردات محصوالت کشاورز

ت در دول توسط شدهوضع  یهابا توجه به تعرفه یگرد ینرخ ارز صورت گرفته است. از سو نوسان

 یوابستگ یبشده و ضر یفهر ساله تضع یاز بخش کشاورز یاتعرفه یهایتحما یراخ یهاسال

LPAG LPI LPS                  LUSD   LM               

0000/1  - 1033/0  - 1016/0  1514/0  - 1062/0  

 ( 1036/0 ) ( 1061/0 ) ( 0636/0 ) ( 0469/0 ) 
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ا ب تواند سبب شود که نوسان نرخ ارزیم هاعامل یناست. مجموع ا یافته یشبه واردات افزا یرانا

های بررسی یبر مبنا این پژوهش،آنجا که  ازهمراه باشد.  یکشاورز یداخل یداتتول یمتکاهش ق

عالمت منفی نرخ ارز استفاده شد،  یررسمیصورت گرفته از نرخ ارز غ (4004،یانسقائ) پیشین

در  یباشد. کنترل نرخ ارز اسم یرسم یربسیار کم متغیر نـرخ ارز غ ممکن است به علت نوسان

ام نظ یارز و برقرار یسازهای یکسانو با اجرای سیاست 1631توسط دولت از آغاز سال  یرانا

نرخ ارز غیررسمی در  تا حدودی 1631شده  تا ابتدای سال  یریتارزی تک نرخی شناور مد

 یندر ا یزن یرسم یرنرخ ارز غ خ ارز رسمی در نوسان بوده است و سبب کاهش نوساننزدیکی نر

 ها شد.سال

ادند ( اشاره کرد که نشان د4001های لیفرد و پرسات )توان به یافتههمچنین در این زمینه می

های کشاورزی به دلیل در اغلب کشورهای در حال توسعه انتقال اثر تغییرات نرخ ارز به قیمت

 های دولتی و ناکارآمدی بازار به صورت ناقص و ضعیف است. سیاست

 اطارتب آنها مدتبلند تعادلی مقدارهای به را متغیرها مدتکوتاه هاینوسان خطا تصحیح الگوی

 عبارت چهار رو این از است، چهار برابر هم انباشتگی بردارهای تعداد اینکه به توجه با. دهدمی

 آورده (9)و  (6ول )اجد در خطا تصحیح الگوهای برآورد نتایج آمد، خواهد دستهب خطا تصحیح

 .است شده
 ( متغیرها بلندمدت رفتار)آورد الگوی تصحیح خطای برداری نتایج بر( 6جدول )

 های تحقیقیافتهأخذ:م        

 عالئم متغیرها است که بلندمدت در واقع همان رفتار (6جدول ) انباشتگی هم معادله 2 نتایج

 باشد. بردارهای نرمال شده نشاندرست میاقتصادی  هایتئوری نظر نیز از آن پارامترهای

 هایقیمت بر یکسانی مثبت، معنادار و تقریبا اثر مدت بلند در حجم پول نوسان که دهندمی

     
2انباشتهبردار هم  6بردار هم انباشته  4 بردار هم انباشته  1 بردار هم انباشته   معادالت هم انباشتگی 
     
     000/0  000/0  000/0  000/1  LPAG(-1) 

000/0  000/0  000/1  000/0  LPI(-1) 

000/0  000/1  000/0  000/0  LPS(-1) 

000/1  000/0  000/0  000/0  LUSD(-1) 

- 6159/0  - 2613/0  - 2226/0  - 2516/0  LM(-1) 

( 0266/0 ) ( 0612/0 ) ( 0609/0 ) ( 0619/0 )  

[- 1013/12 ] [- 9409/19 ] [- 2564/12 ] [- 2669/12 ]  
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تواند این موضوع می. ( دارد%26/0( و خدمات ) %22/0(، صنعت )%25/0کشاورزی ) هایبخش

 د مدتدر بلن های اقتصادی ایرانبخش بین شده اثبات بخشی و ارتباط متقابل به تورّم توجه با

 باشد. 

 نرخ است، افزایش حال در هاقیمت عمومی سطح پول، حجم افزایش دلیل به که همچنین زمانی

ما ا خواهد. افزایش هاقیمت عمومی سطح با متناسب کمابیش صورت به طبیعی طور به نیز ارز

درصد افزایش در بلند 61/0ارز با نرخ  حجم پول،با یک درصد افزایش در ( 6)نتایج جدول بنابر 

 وجود به علت اقتصاد ایران دهد. از آنجا که درها نشان میمدت تغییر بیشتری را نسبت به قیمت

 نقدینگی، افزایش عبارتی با است یا به اقتصادی رشد نرخ از بیش نقدینگی رشد تورمی، نرخ رکود

د و منابع یابسوداگرانه گسترش می هاییابد در نتیجه فعالیتنمی افزایش نسبت همان به تولید

تر مولد با درآمد بیش غیر هایاقتصادی و افراد به سمت  فعالیت نقدینگی، فعاالن مالی صاحبان

 شود. ارز در بلند مدت می بیشتری در نرخ افزایش شود که در نهایت موجبسوق داده می

، سیستم مدتکوتاه در وارده شوکدهند که بعد از یک نشان می VECMمدل  هاییببعالوه ضر

این انتظار وجود دارد که قیمت  همچنینگردد. با چه سرعتی به تعادل بلند مدت خود باز می

 تر از قیمت محصوالت صنعتی به مقدار تعادل بلند مدت خود باز گردد.محصوالت کشاورزی سریع
 (VECMمدل  )ضرایبآورد الگوی تصحیح خطای برداری نتایج بر( 7جدول ) 

 های تحقیقیافتهأخذ:م   

 
D(LM) D(LUSD) D(LPS) D(LPI) D(LPAG) تصحیح خطا 

               0560/0  - 2146/0  0616/0  6621/0  - 2429/0 1بردار هم انباشته   

 ( 0669/0 ) ( 4436/0 ) ( 0510/0 ) ( 4101/0 ) ( 1015/0 ) 

 [ 3611/0 ] [- 3065/1 ] [ 6111/0 ] [ 9416/1 ] [- 3963/6 ] 

 

1040/0-  2146/0  0039/0  6519/0-  

 

6316/0  

 

4بردار هم انباشته  

 

 

 

6بردار هم انباشته  
 

 ( 0663/0 ) ( 4410/0 ) ( 0511/0 ) ( 4112/0 ) ( 1019/0 ) 

 [- 5466/1 ] [ 1216/4 ] [ 1912/0 ] [- 6666/1 ] [ 5235/6 ] 

 

0421/0  - 1293/0  - 0234/0  - 0669/0  

 

0691/0  

 ( 4910/0 ) ( 0156/0 ) (0416/0)  ( 0336/0 ) ( 0253/0 ) 

 [ 3161/0 ] [ 5223/1- ] [ 4556/4- ] [- 9690/0 ] [ 3101/0 ] 

 

0410/0  - 1060/0  0041/0  0401/0  

 

- 0650/0  

 

2بردار هم انباشته  
 ( 0161/0 ) ( 0293/0 ) ( 0106/0 ) ( 0221/0 ) ( 0441/0 ) 

 [ 0303/4 ] [- 4164/4 ] [ 4016/0 ] [ 2922/0 ] [- 3611/4 ] 
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های بخش کشاورزی، خدمات و برای قیمت ی معنا دارخطا تصحیح ضریب(، 9مطابق جدول )

های قیمت دوره هر در دهدمی نشان که است 10/0و  02/0، 24/0 مقدار با برابر نرخ ارز به ترتیب

 اثر در یعنی .یابدمی تعدیل مدت بلند مقادیر سمت به بخش کشاورزی با سرعت بیشتری

 هابخش دیگر محصوالت قیمت از ترسریعدر ایران  کشاورزی محصوالت قیمت پولی هایشوک

ی هاقیمت برای خطا تصحیح ضریب .شودمی تعدیل دوره دو کمی بیش از زمانی وقفه یک با

جم حبخش خدمات بسیار کند است و به این معنی است که بخش خدمات نسبت به تغییرات 

 ایگردد. برانعطاف بسیار کمی دارد و در یک دوره بسیار بلند مدت به سمت تعادل باز می پول

 هب آماره این بودن غیر معنادارباشد. نمی دارمعنی خطا تصحیح های بخش صنعت ضریبقیمت

یر مدت تاثهای کوتاهتوان گفت که قیمت بخش صنعت از شوکمیبودن آن است و  زابرون معنی

 انعطافحجم پول تغییرات در برابر  های صنعت و خدماتبخشهای از این رو قیمت پذیرد.مین

 یرپذهای انعطافبخش کشاورزی با قیمت بر مدتکوتاه در تعدیل قیمت بارهستند و  ناپذیر

  .افتدمی

 فادهاست یآن های واکنشتابعاز  مطالعه مورد متغیرهای بر هاشوک اثر بررسی برای بخش این در

زای الگو را به هر یک از متغیرهای درون واکنش توان چگونگیمی تابعبه کمک این  .شودمی

  ها، در طول زمان بررسی کرد.شوک وارده به هر یک از معادله
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 صنعت و خدمات نسبت به شوک در حجم پولواکنش آنی قیمت های  هایابع( ت3) مودارن

 یک به نسبت را های کشاورزی، صنعت و خدماتقیمت به ترتیب واکنش (6و ) (4)مودارهای ن

 .دهدمی دوره نشان 10 طی معیار انحراف یک اندازه به حجم پول در وارده شوک

سال(  45/1های کشاورزی تا دوره پنجم )اثر شوک یاد شده بر قیمت شودده میدیطور که همان

یری توان به ارتباط تاخشود. این مساله را میناچیز ولی پس از آن با شیب به نسبت تند ظاهر می

قیمت نهاده و محصوالت کشاورزی نسبت داد. بدین مفهوم که اثر فزاینده شوک پولی بر قیمت 

کند. این نتیجه با به قیمت محصول منتقل و اثر کل را تشدید می ها پس از گذشت زماننهاده

همچنین ( سازگار است. 4004سقائیان و همکاران )و ( 4006) باکوکز و همکارانهای یافته

ین دهند. اتقریبا دو دوره واکنش افزایشی نشان می مدتهای صنعت پس از یک دوره کوتاهقیمت

های صنعت بیشتر است و به علت شوک پولی بر روی قیمتدهد که اثرگذاری موضوع نشان می

ا یک های صنعت بت به یکدیگر، پس از اثر گذاری بر قیمتهای کشاورزی و صنعوابستگی بخش

خش های بمنحنی واکنش آنی قیمت گذارد.اثر می نیز های کشاورزیقیمت وقفه زمانی کوتاه بر

شوک ناگهانی مربوط به حجم پول روند  بربراهای خدمات در دهد که قیمتخدمات نشان می

 صنعت است.کشاورزی و های قیمت در مقایسه بابیشتری  افزایشی داشته و همراه با نوسان
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

 هایبخش با مقایسه در کشاورزی بخش هایقیمت بر حجم پول افزایش اثر بررسی تحقیق این در

  .شد بررسی خطا تصحیح الگوهای و گراییهم روش از استفاده با خدمات و صنعت

و ( 4016) باکوکز و فرتو(، 4004سقائیان و همکاران )های همانند مطالعه این تحقیق نتایج

بی نامتناس پول تأثیر حجم تغییر در کوتاه مدت که بیانگر آن است (1636محسنی و ترکمانی )

هنگامی که شوک مثبت در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دارد.  هاقیمت سطح بر

 در تعدیل قیمت بار ناپذیر صنعت و خدمات،های انعطافبخش وجود باشود پولی وارد می

 های این بخش به سرعتو قیمت افتدمی پذیرهای انعطافبخش کشاورزی با قیمت بر مدتکوتاه

ما در ا. افزایدمی قیمت و آمد در ناپایداری به پولی سیاست مدتکوتاه اثر این شوند.تعدیل می

های کشاورزی وجود رابطه منفی بر خالف انتظار قبلی خصوص تاثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت

های کنترل قیمت محصوالت کشاورزی و عزم جدی دولت است. دلیل این امر را باید در سیاست

بارت دیگر دولت همواره تالش دارد تا اثر افزایش کننده جستجو کرد. به عدر حمایت از مصرف

های محصوالت کشاورزی را کنترل و مهار های مختلف )از جمله شوک های ارزی( بر قیمتشوک

 کند.  

های صنعت به مراتب بیشتر از حجم پول است. به های کشاورزی از قیمتتاثیر پذیری قیمت

عت و نقش انکارناپذیر بخش صنعت در تامین یقین ارتباط تنگاتنگ هر دو بخش کشاورزی و صن

ای برشود می پیشنهاد ای بخش کشاورزی، عامل اصلی این ارتباط قوی است.  لذانیازهای نهاده

های کشاورزی و صنعت به طور همزمان گذاری در بخشکاهش نوسان قیمتی کشاورزی، سرمایه

 انجام گیرد. 
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