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 مقدمه

کشورهای ویژه بهکشورها همه همواره در  بهبود امنیت غذایی منظوربهین مواد خوراکی تأم

 کهیطوربهبوده است.  گذارانیاستسروی های پیشدغدغه ینترمهمیکی از  توسعهدرحال

همواره  کنندگانمصرفبر بهبود عرضه مواد غذایی متناسب با نیاز  یرگذارتأثهای عاملشناسایی 

متغیر قیمت مواد غذایی از و آنان  دشویمدانان تلقی روی اقتصادمهم پیشهای موضوعی از یک

بر عرضه و تقاضا برای مواد غذایی و محصوالت کشاورزی  اثرگذاریک متغیر کلیدی و  عنوانبه

ین امنیت تأم منظوربه هادولت(. به همین دلیل 1991دیتون و الروقوه، )کننداستفاده می

تا با شناسایی این  ،ذایی هستندیرگذار بر قیمت مواد غتأثهای عاملغذایی به دنبال شناسایی 

 (.0212گدفرای و همکاران، ) کنندبتوانند وضعیت باثباتی برای کشورهای خود ایجاد ها عامل
عوامل بسیاری بر قیمت مواد غذایی تأثیرگذار است اما ارتباط بین که دهدها نشان میبررسی

 موردتوجهین مباحثی است که ترقیمت مواد غذایی یک از مهم قیمت نفت و نرخ بهره، نرخ ارز،

 ،)آبوت و همکاران ندهستها بین آن است و به دنبال شناسایی روابط قرارگرفتهاقتصاددانان 

 (.1921 ،فرانکل ؛0229، رایت ؛0222 ،میتچل ؛0211

مواد غذایی و همه رفتار یکسانی بین  تواننمی، خود نشان دادبررسی ( در 0222) کریچن

مستقیم  طوربه هاآنقیمت مواد غذایی که تولید  مثالعنوانبهف کرد. متغیرهای اقتصادی تعری

، در شودیمبر تولیدکنندگان وارد  ایینههزو با افزایش قیمت نفت بار بوده وابسته به نفت 

کنند. از سوی نفتی دریافت میهای تکانهبیشتری از یر تأثمحصوالت غذایی دیگر مقایسه با 

شوند. استفاده میگیاهی  یهاسوخترزی که در تولید دیگر قیمت محصوالت کشاو

چون با افزایش قیمت نفت، تقاضا برای  ،گیرندیمقیمت نفت قرار  یرتأثتحت  طورمستقیمبه

 موضوع افزایش قیمت این محصوالت را بهاین که  یابدیمگیاهی افزایش  یهاسوختتولید 

 ؛0222 ،؛ میتچل0222 ،ت و همکارانآبو؛ 0229 ،اکرم ؛0212آوالوس، داشت )دنبال خواهد 

 (.0229 ،رایت

در بخش  هاگذارییاستسنرخ ارز نیز متغیر کلیدی و مهم اقتصادی است که نقش مهمی در 

مستقیم  هایگذارییهسرماسرمایه و جریان روند تجاری،  کنندهیینتعزیرا نرخ ارز ؛ غذا دارد

نیز نشان  هایبررس(. 0222نصرت عزیز، ) است یاقتصادنظام تورم در یک و در نهایت  خارجی

متفاوتی  یاثرگذار تواندیم کهیطوربهنرخ ارز بر قیمت مواد غذایی یکسان نیست  یرتأثدهد می

پور و رنج مثالعنوانبه(. 0212فرانک و گارسیا باشد )برای محصوالت مختلف کشاورزی داشته 
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رخ ارز و شاخص قیمت مواد غذایی در رابطه بلندمدتی بین ن ،ند( نشان داد1191همکاران )

نرخ ارز بر قیمت مواد  یاثرگذار( 0211) که کاتو و چانگ است یدر حالایران وجود دارد. این 

 یخوراکدر صورتی مواد  کهیطوربه. دادقیمت کاالهای تجاری نسبت  یریپذکششغذایی را به 

بیشتری نسبت به  یاثرگذاری تجار یهایمتقهر چه ، کشوری وابسته به کاالهای تجاری باشد

خواهد بر قیمت مواد غذایی  یمؤثرترنرخ ارز نقش  یرتأثگفت توان مینرخ ارز داشته باشند، 

 داشت.

با  کهیطوربه. استدیگری بر قیمت مواد غذایی  اثرگذار یرمتغ ،کشاورزی یهانهادهقیمت 

که  یابدیمیی افزایش کشاورزی، هزینه تولید در بخش مواد غذا یهانهادهافزایش قیمت 

های بررسیدر پایه  ینبر اخود را بر قیمت مواد غذایی نشان دهد. های اثرگذاری تواندیم

 عنوانبهاین متغیر در قالب شاخص قیمت کود شیمیایی  یرتأثپیرامون قیمت مواد غذایی 

 ،یتچلم ؛0222، آبوت و همکاران) شودبررسی میکشاورزی  یهانهادهنماینده شاخص قیمت 

 (.0222 ،تروستل؛ 0222

نرخ بهره را عامل مهم  یرتأثمحققان بر قیمت مواد غذایی، برخی از  اثرگذاردر میان متغیرهای 

 ( و فرانکل1991. دورنبسچ )کردنددقیق رفتار قیمتی مواد خوراکی معرفی توجیه دیگری در 

. کردنداد غذایی را بیان مربوط بین ارتباط بین نرخ بهره و قیمت موهای نظریه( 1921,0221)

را  tو قیمت کاالی سال  t+1برای سال  شدهبینییشپ( اختالف قیمت 1999) همچنین کالرد

فرض  درواقعکاالها معرفی کرده است.  سازییرهذخ هایینههزمتناسب با نرخ بهره ساالنه و 

( 1911. هتلینگ )بدیایمکه با افزایش نرخ بهره هزینه نگهداری از مواد غذایی افزایش  کندیم

و همچون اوراق قرضه  هاییییدارانشان داد، افزایش نرخ بهره اسمی باعث کاهش تقاضا برای 

منجر به افزایش قیمت مواد غذایی  و نیز کاالهاروی  گذارییهسرما یتقاضا یشافزادر پی آن 

 گذارییهسرما باعث افزایش تواندیماست کاهش نرخ بهره  مهمکه بسیار  یانکتهاما ؛ شودیم

تقاضا  که در صورتیخواهدشد، افزایش عرضه مواد غذایی  شده و در نتیجه موجبدر تولید 

 (.0229اکرم، ) شودکاهش قیمت  منجر بهبرای این مواد کمتر از نیاز بازار باشد ممکن است 

بر قیمت مواد  اثرگذارمتغیرهای کلیدی  ،شدصورت گرفته مشخص  هاییبررسبا توجه به 

 تولید در بخش کشاورزی یهانهاده، نرخ بهره و قیمت مؤثریی شامل قیمت نفت، نرخ ارز غذا

بر شاخص قیمت مواد غذایی در  موردنظرمتغیرهای  یرتأثنیز  این پژوهشبنابراین در ؛ است

 است رفتاریادآوری الزم به  .بررسی شدنفت  واردکنندهکشورهای منتخب صادرکننده و 
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خواهد یکدیگر با توجه به ماهیت و ساختار اقتصاد هر کشوری متفاوت متغیرهای اقتصادی با 

تا شوند، میبندی یمتقسی همگن هاگروهکشورها در  ،هابررسیدر بسیاری از  بدین منظور .بود

پژوهش این در (. 0222 ،انجی و اکسویکرد )بین متغیرها را شناسایی درست بتوان رفتار 

کشورها به دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت  تغیرها،شناسایی رفتار دقیق م منظوربه

برزیل، مکزیک، عربستان ) 1نفتگروه اول، کشورهای منتخب صادرکننده  .ندشد بندییمتقس

نفت سعودی، امارات متحده عربی، کانادا و روسیه( و گروه دوم، کشورهای منتخب واردکننده 

 .بودندو آمریکا(  چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن)

 روش تحقیق
ی همچون یکه متغیرها دهدیمصورت گرفته پیرامون قیمت مواد غذایی نشان  هایبررسیمرور 

متغیرهای اقتصادی  عنوانبههای کشاورزی یمت نفت، نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت نهادهق

 ، نرخ ارز، نرخ بهرهمتغیرهای قیمت نفت  یرتأثشد سعی پژوهش در این پایه  ینبر ا. انداثرگذار

و قیمت کود شیمیایی را برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در قالب الگوی 

 .شودبررسی  ((PANEL VARترکیبی یهاداده یبردار یونخود رگرس یالگو یاقتصادسنج

با توجه به ثابت نبودن اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت است یادآوری به  الزم

مقاطع ی همهارتباطات و بازخوردها در تمامی  ذایی در طول زمان، وجود رابطه پویایی ازمواد غ

برای بررسی ارتباط  این الگوها .شداستفاده  موردنظرو کمبود اطالعات در این تحقیق از الگوی 

 VARهمانند الگوهای الگوها (. در این 0212رزیتیسا ) ابزار مناسبی استپویا بین متغیرها 

صورت متغیر ای بهجداگانههای معادلهزا و در متغیرها درونی همهفرض بر این است که  ،ساده

ساده در این الگوها مقاطع  VARهای با این تفاوت که برخالف الگویی ،شوندوابسته وارد می

به  بتوان کند کهاین امکان را ایجاد می  PANEL VARبنابراین الگوهای؛ شوندمیوارد الگو 

های که این موضوع در مدل ، درحالیارتباط بین متغیرها در مقاطع مختلف پرداختبررسی 

VAR پذیر نیست.امکان 

 ینشده در ارا ارائه دادند. مدل استفاده PANEL VARمدل  یات( جزئ0211) یکارلیکاناوا و ک

( 0229) و همکاران یکارلی( و ک0229) یکارلیشده توسط کاناوا و کارائه یالگوپایه بر  یقتحق

 :شودیم یان( ب1صورت رابطه )به PANEL VARالگوی کلی  بررسیاین برپایه  .است

                                                      
کشورهای همچون ایران ، عراق و کویت به دلیل نبود اطالعات ماهانه مربوط به دوره مورد بررسی، در این گروه قرار  1

  .نگرفتند
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 (1)   
For i=1,…, N     t=1,…,T 

 از عرض از مبدأها،  بردار یک است  یتصادف یرهایاز متغ بردار یک  

است. در  یتصادف یرهایمتغ  بردار یک یزن و  Lهر وقفه  یبرا یسماتر یک

زا قرار دارد. فرض  درونیرمتغ G یوقفه برا Pفرض شده است که  ینجاا

مهم را  یژگی( سه و1شده است. رابطه )در نظر گرفته یسازدر مدل 

 :کندمیبازگو 

 یابازخورد پو -1واحد مقطع. هر  یبرا یاارتباط پو -0.کندمی ییردر طول زمان تغ هاضریب -1

باشد(  حاکم یرمتغ یهادر سراسر وقفه تواندیمقاطع )بازخوردها م یواحدها یهمهدر 

  (.0212 یتیسا، )رز

-0211 یهاسال یط ییغذا یمتماهانه شاخص ق یهااز داده یقبرآورد مدل تحق منظوربه

نرخ ارز  یها. دادهشدتفاده صادرکننده و واردکننده نفت اس یدر دو گروه از کشورها 0222

، 1(فائوسازمان خوار و بار کشاورزی)از  ییمواد غذا یمتشاخص ق ی،موثر، نرخ بهره از بانک جهان

 ین. همچنشد یآور گرد یپژوهش اقتصاد یتسا زا یمیاییکود ش یمتنفت و شاخص ق یمتق

 یادآوریالزم به استفاده شد.  11نسخه  STATAمورد نظر از نرم افزار  یالگو برآورد برای

 ییمواد غذا یمتشاخص ق یتملگار (،LNEX)نرخ ارز موثر  یتملگار نوشتار یناست، در ا

(LNFP) ینفت یمتق یتمو لگار(LNOIL)نرخ بهره یتم، لگار(LNR) یمتشاخص ق لگاریتم و 

است شاخص  یادآوریالگو استفاده شد. الزم به  یرهایعنوان متغ (بهLNFE) یمیاییکودش

؛ تروستل، 0222 یتچل،؛ م0222)آبوت و همکاران،  هایبررسی برپایه یمیاییش کود یمتق

 .شداستفاده  یکشاورز ینهاده ها یمتشاخص ق ینده( به عنوان نما0212 یتسا،، رز0222

 تعیین طول وقفه بهینه

 ،طول وقفه بهینه استگزینش  PANEL VARترین مراحل در الگوهای یکی از مهم

از بررسی طول وقفه بهینه است. در این گزینش وابسته به درست های بینیکه پیشطوریبه

گزینش ها معیاری برای . این آمارهشد( استفاده 0221) اندروز و لوشده توسط های معرفیآماره

برآورد شده باشند  GMMهایی که با روش برای مدل( MMSC) 0ایمدل و سازگاری لحظه

 ،)آکائیک(AIC) شده معیار اطالعات آکائیکها، اصالحآماره قابلیت استفاده دارند. درواقع این

                                                      
1 Food & Agriculture Organization(F.A.O) 
2 Consistent moment and model selection criteria (MMSC) 



  4/4994ه /شمار9اقتصاد کشاورزی/جلد   78

و معیار  (1999 ،آکائیک ؛1992، رسانس؛ 1992 ،()شوارتزBIC) (، معیار اطالعات بیزین1919

صورت . روابط این معیارها بهاست( 1999 ،( )حنان و کوئین(HQIC اطالعات حنان و کوئین

 :شوندمیزیر تعریف 

(0) 
 

(1)  

(2)  

 PANEL VARمتغیر  Kآماره بیش از مشخص برای  (2( و )1(، )0)های رابطهدر 

وقفه از متغیرهای وابسته با  qپایه بر  وضعیت گشتاوردهند. همچنین را نشان می p شدهمرتب

 (.0212آبریگو و الو، ) شوندمیتعریف  nحجم نمونه 

ای است، زیرا وقفه کوتاه یژهواهمیت  درست دارایوقفه گزینش  PANELVAR در الگوی

 در مدل شدهحذفمتغیرهای  مسئلهرا نشان دهد و به سامانه های یاییپوممکن است نتواند 

 از خطاهای همبسته ایجاد کند.احتمال بهرا تورش دار کند و ها ضریبمانده منجر شود، باقی

های مشخصهآزادی و سوی دیگر وقفه بسیار طوالنی ممکن است به کاهش سریع درجه 

زمانی، دوره و بعد  VARدر  شدهگنجاندهمتغیرهای شمار ازحد بیانجامد. با توجه به یشب

 (.0212آبریگو و الو، کرد )آزمون  2و  1از  تربزرگی هاوقفهبرای  راسامانه توان ینم

. در شوندمیآزمون ایستایی استفاده از  1های ساختگیبرای جلوگیری از رگرسیونهمچنین 

، کردیافته استفاده هایی همچون دکی فولر و دکی فولر تعمیمتوان آزموننمیترکیبی های داده

پیش ، ایستایی جمعی متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. در این تحقیق، ایگونهبلکه الزم است به 

مون لوین، لین ( و آز0IPS) ینش، ایستایی متغیرها با استفاده آزمون ایم، پسران و الگواز برآورد 

 بررسی شد. (1LLCچو )و 

یجادشده در اهای تکانهاز ناشی متقابل پویا های بررسی اثرگذاری منظوربهپژوهش در این 

واکنش . تابع شدآنی و تجزیه واریانس استفاده واکنش ی توابع هاروشالگوی موردبررسی از 

یک  اندازهبهتکانه وارد شدن  آنی رفتار پویای متغیرهای دستگاه را در طول زمان به هنگام

واحد تکانه دهد. با استفاده از این روش پاسخ پویای دستگاه به انحراف معیار نشان می

 .شوندمیاز سوی هر یک از متغیرها مشخص  شدهاعمال

                                                      
1 Spurious 
2 Im, Pesaran and Shin 
3 Levin, Lin and Chu 



 74تحلیل نقش متغیر های اقتصادی...  

 نتایج و بحث

 1آزمون ریشه واحد

و آزمون لوین، لین ( IPS) ینشبررسی ایستایی متغیرها الگو، از آزمون ایم، پسران و  منظوربه 

های مقطعی دارای یک مقدار ها در دو حالت، داده. این دو آزمونشد( استفاده LLCو چو )

 .شد( ارائه 0( و )1ثابت، یک مقدار ثابت و متغیر روند بررسی شد. نتایج این آزمون در جدول )

 ی واردکننده نفت()کشورهاLLCو  IPSبررسی ایستایی متغیرها با استفاده از دو آزمون  (1جدول )

 1و  درصد 2 ،ددرص 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) پژوهشهای : یافتهمنبع     

 )کشورهای صادرکننده نفت(LLCو  IPS( بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از دو آزمون 2جدول )

 درصد( 1و  درصد 2 ،درصد 12داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) پژوهشهای : یافتهمنبع

 کهییازآنجا ودهد را نشان می عفرض وجود ریشه واحد جداگانه برای هر مقط IPSآزمون 

 یجهدرنتاست  صدمیککمتر از ثابت و روند در دو حالت  مقدار ثابت و الگو متغیرهای سطوح احتمال 

و بنابراین فرضیه صفر، مبنی بر وجود ریشه واحد را  استدارای مقدار ثابت و متغیر روند ایستا 

سطوح احتمال برای متغیرهای چنین توان پذیرفت و تمامی متغیرها ایستا هستند. همنمی

است که  صدمیککمتر از با فرض وجود ریشه واحد مشترک در میان همه مقاطع،  LLCآزمون 

                                                      
1 Unit Root Test 

 LLC IPS 

مقدار ثابت و  احتمال مقدار ثابت متغیر

 روند

مقدار ثابت و  احتمال مقدار ثابت احتمال

 روند

 احتمال

LNPF ***22/11- 22/2 ***11/11- 22/2 ***21/1- 22/2 ***22/1- 22/2 
LNEX ***91/11- 22/2 ***90/11- 22/2 ***22/1- 22/2 ***22/1- 22/2 

LNOLI ***92/11- 22/2 ***91/11- 22/2 ***20/2- 22/2 ***21/2- 22/2 
LNR ***21/00- 22/2 ***22/00- 22/2 ***19/2- 22/2 ***21/2- 22/2 

LNFE ***22/12- 22/2 ***22/12- 22/2 ***99/2- 22/2 ***99/2- 22/2 

 LLC IPS 

مقدار ثابت  احتمال مقدار ثابت متغیر

 و روند

مقدار ثابت  احتمال مقدار ثابت احتمال

 و روند

 احتمال

LNPF ***22/12- 22/2 *91/12- 22/2 *21/1- 22/2 *21/1- 22/2 
LNEX ***22/11- 22/2 *20/11- 22/2 *01/1- 22/2 *02/1- 22/2 
LNR ***11/19- 22/2 *02/19- 22/2 *01/2- 22/2 *01/2- 22/2 
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از  یافتن تمامی متغیرهای مدل برای هر دو گروه کشور، ایستا هستند. با اطمینان کندبیان می

بودن رگرسیون وجود ادرست ناز بیم دیگر نیازی به انجام آزمون همجمعی و  ،ایستایی متغیرها

 توان به انجام برآورد الگو پرداخت.نداشته و می

 تعیین طول وقفه بهینه
 .کردباید به تعیین طول وقفه بهینه اقدام  برآورداز هرگونه پیش  PANEL VARدر الگوی 

 (0221) اندروز و لوشده توسط ( نتایج آزمون تعیین طول وقفه بهینه ارائه2( و )2)های جدول

دهند. برای هر دو گروه کشور، معیار را برای کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت نشان می

AICMMSC  و  2وقفهBICMMSC  وQICMMSC را تأیید کرد. در چنین شرایطی که سه  2وقفه

های ماهیانه دهد، آماره آکائیک در ارتباط با دادهطول وقفه بهینه یکسانی را ارائه نمی آماره

گزینش  PANEL VARطول وقفه چهار برای الگوی پایه ین ا بردهد. بهتری را نشان مینتیجه 

 .شوندمی

 کشورهای واردکننده نفت() ینهبهنتایج آزمون تعیین طول وقفه  (4جدول )             
QICMMSC AICMMSC BICMMSC وقفه 

92/019 12/112 91/12- 1 

01/21 99/1229 22/120- 0 
*19/09- 92/19 *11/129- 1 

01-e12/1 *01-e12/1 01-e12/1 2 

 پژوهشهای : یافتهمنبع      

 کشورهای صادرکننده نفت() ینهبهنتایج آزمون تعیین طول وقفه  (5جدول )              

QICMMSC AICMMSC BICMMSC وقفه 

21/092 22/210 11/12 1 

21/99 22/191 11/91- 0 
*20/09- 19/11 *20/122- 1 

01-e92/9 *01-e92/9 01-e92/9 2 

 پژوهشهای : یافتهمنبع      
 

  PANEL VARالگوی تجربی 
تعیین شد و همچنین در پیش  مرحلهعنوان وقفه بهینه که در به 2وقفه گزینش با توجه به 

( برای هر دو 9صورت رابطه )( الگوی تجربی تحقیق به0212رزیتیسا )نتایج بررسی نظر گفتن 
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عنوان متغیر وابسته شود. هر یک از متغیرها در پنج معادله جداگانه بهشنهاد میگروه کشور پی

 شود.و متغیر موردنظر به همراه سایر متغیرها با چهار وقفه وارد الگو موردنظر می قرارگرفته

 
(7) 
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 نتایج برآورد الگوی تجربی

کشور واردکننده و از ای دو گروه را بر PANEL VAR الگوی برآورد ( نتایج9( و )1جداول )

ضریب قیمت مواد غذایی در  ،دهدنشان میها جدول. نتایج دهدمیصادرکننده نفت نشان 

( و -21/2، 22/2، -11/2، 11/2) به ترتیب نفت واردکنندهمعادله اول در چهار وقفه برای کشور 

 که طورهمان. است (-11/2، 2/2، -10/2، 21/2برای کشورهای صادرکننده نفت به ترتیب )

در هر دو گروه از  خود یهاوقفهقیمت مواد غذایی از  پذیریتأثیرالگوی  ،شودیممشاهده 

هر یک از  دارییمعنو سطح  آمدهدستبه ضریب هاکشورها یکسان است. با توجه به مقدار 

 هایمتیق یرهمسوغقیمت های پذیریتأثیرها، قیمت مواد غذایی در هر مقطع برآیندی از وقفه

پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی بر روی سطح قیمت در هر  کهیطوربه. استپیش دوره 

-دورهمثبتی بر سطح قیمت در  تأثیرکه افزایش قیمت است  صورتینبدطی چهار دوره  مقطع

کند. کاهش قیمت عمل میبرای ره در وبعد از چهار د تأثیراین که یدرحال بعد دارد های

توضیح برای مهمی  عامل تواندیم مواد غذایی قیمتی یهاوقفهکه کرد بیان  توانیم کهیطوربه

متغیر قیمت کود شیمیایی برای کشورهای های ضریب .باشد یآتهای در دوره هایمتقرفتار 

( و برای کشورهای صادرکننده نفت به 21/2، 20/2، 29/2، 12/2نفت به ترتیب ) واردکننده

در هر دو گروه نشان ها ضریب. بررسی معناداری شد( محاسبه 01/2، 01/2،2/2، 12/2ترتیب )

در قیمتی کود شیمیایی های اثرگذاریمواد غذایی از  هاییمتق یریپذتأثیرکه  دهدیم

در کشورهای صادرکننده نفت افزایش قیمت کود  کهیطوربهپیشین متفاوت است.  یهاوقفه

تا چهار دوره  تأثیرغذایی در دوره بعد گذاشته و این  بر قیمت مواد یشیمیایی اثر آنی و مثبت

نفت این اثر  واردکنندهدر کشورهای  کهیدرحال گرددیممنجر به افزایش قیمت مواد غذایی 

قیمت مواد غذایی در کشورهای  تواند نتیجه گرفت،می درمجموع. استخفیف  صورتبه

متغیر قیمت نفت  هاضریب .استیدی های تولقیمت نهاده تأثیرتحت  تریشبصادرکننده نفت 

( و برای کشورهای -21/2، -21/2، 22/2،-12/2نفت به ترتیب ) واردکنندهبرای کشورهای 

 دارییمعن. بررسی شد( محاسبه -01/2، 21/2،-22/2، 20/2صادرکننده نفت به ترتیب )

از وقفه اول و قیمت مواد غذایی  ،نفت واردکننده یاز کشورهادهد در گروه نشان میها ضریب

 یالگوی رفتار که است یدر حالاین  ،پذیردمنفی و مثبت می تأثیربه ترتیب قیمت نفت دوم 

 تأثیر دوره از چهارپس متفاوت بوده و تنها  نفت قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده

 ت نفتقیمکه این نکته است بیانگر این موضوع ، داردبر قیمت مواد غذایی  دارییمعنمنفی و 
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با  مقایسه دری مؤثرترنقش  نفت قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکنندهتوجیه در 

. شودمیاز چهار دوره زمانی نمایان  پس تأثیراین  هرچند .دارد نفت کشورهای واردکننده

( 22/2،-22/2،-20/2، 21/2کننده نفت به ترتیب )دمتغیر نرخ ارز برای کشورهای وار هاضریب

. بررسی شد( محاسبه 22/2، -11/2،-12/2، 22/2های صادرکننده نفت به ترتیب )و برای کشور

، رفتار قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها دادبرآوردی نشان   ضریب ها دارییمعن

دوم  یهاوقفهنرخ ارز در  کهیطوربهاست، همسان نرخ ارز  یهاوقفه هاضریب دارییمعن ازنظر

متغیر نرخ بهره  یهاضریب. شودمیکنونی شرایط قیمت مواد غذایی در و سوم موجب کاهش 

( و برای کشورهای 21/2، -22/2، 22/2، 22/2کننده نفت به ترتیب )دبرای کشورهای وار

و  هاضریبمعناداری  .شد( محاسبه  22/2،  22/22،2/2، 22/2صادرکننده نفت به ترتیب )

 تأثیرتحت  واد غذایی در کشورهای واردکننده نفتدهد قیمت مها نشان میآنهای اثرگذاری

وقفه سوم،  جزبهگیرد که قرار میپیشین پیشین نرخ بهره در چهار دوره  یهادورههای ثرگذاری

. از سوی دیگر بخشی از رفتارهای خواهد داشتبر قیمت مواد غذایی  افزایشیهای اثرگذاری

رفتارهای نرخ بهره در دوره اول و  تأثیرت قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده نفت تح

قیمت مواد غذایی از  پذیریتأثیرنتایج گویای این است که  هرچند درواقعگیرد. چهارم قرار می

اما در هر دو گروه، قیمت مواد غذایی اثر کند، نرخ بهره در هر دو گروه از کشورها متفاوت عمل 

 پذیرد.مثبتی از رفتارهای متغیر نرخ بهره می
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 کشورهای واردکننده نفت های برآوردی برایضریب (6جدول)                                                       

p t اهضریب 

 ها

 p t اهضریب 

 ها

 p T اهضریب 

 ها

 p t هاضریب   p t ضریبها  
22/2 02/1 20/2  21/2 21/0 29/2  22/2 12/1 91/2  11/2 22/1

- 
01/2-  22/2 22/2 11/2  

22/2 21/1- 22/2-  29/2 21/2 22/2  22/2 21/2 09/2  22/2 22/2 09/2  22/2 91/2 21/2  

20/2 02/0- 21/2-  29/2 22/2- 22/2-  22/2 21/1 11/2  22/2 92/9 21/2  10/2 20/1 21/2  

22/2 22/1- 21/2-  22/2 21/11- 22/2  20/2 09/0

- 
21/2-  29/2 12/2 20/2  20/2 02/0- 12/2-  

22/2 99/

11 

21/2  02/2 02/1 21/2  22/2 11/2 00/2  22/2 92/1 09/2  22/2 19/2 22/2  

22/2 92/1 29/2  12/2 10/1 29/2  22/2 12/1

- 
90/1-  20/2 00/2

- 
22/2-  21/2 21/1- 11/2-  

22/2 22/9- 10/2-  91/2 11/2- 22/2-  22/2 21/

12 
91/2  22/2 02/1 19/2  22/2 12/2 29/2  

22/2 22/0 21/2  12/2 12/2 22/2  21/2 22/0

- 
11/2-  22/2 21/0

- 
29/2-  20/2 10/0- 20/2-  

01/2 11/1- 12/2-  22/2 21/1 22/2  22/2 12/2 22/1  22/2 92/2 11/2  22/2 92/1 22/2  

22/2 22/1- 00/2-  92/2 19/2- 22/2-  22/2 29/1 01/2  22/2 00/2 02/2  22/2 12/2 22/2  

22/2 29/2- 92/2-  21/2 10/2 22/2  22/2 92/2 01/2  22/2 21/1

- 
92/2-  12/2 90/2 22/2  

22/2 01/2 00/2  21/2 21/0- 21/2-  22/2 21/2 11/2  20/2 09/0 12/2  10/2 20/1- 20/2-  

22/2 92/2 12/2  20/2 22/0 20/2  22/2 99/9

- 
20/2-  21/2 22/0

- 
11/2-  22/2 21/1- 22/2-  

22/2 20/0 01/2  29/2 11/0- 22/2-  19/2 09/1 09/2  22/2 11/0 29/2  01/2 02/1 21/2  

12/2 22/1 22/2  92/2 11/2- 22/2-  22/2 19/2

- 
09/2-  22/2 02/2

- 
01/2-  22/2 19/1- 22/2-  

22/2 22/2 91/2  22/2 10/2- 21/2-  11/2 22/1

- 
12/2-  22/2 92/1

- 
12/2-

2 
 22/2 12/2- 21/2-  
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 رهای واردکننده نفتبرای کشو برآوردی های( ضریب6جدول)ادامه                                                                 

 

 

P t ضریب ها  p t ضریب ها  p T ضریب ها  p t ضریب ها  p t ضریب ها  

22/2  20/11-  22/2-   22/2  22/1-  21/2-   22/2  10/1  11/2   22/2  12/1  19/2   22/2  91/9  12/2   
19/2  22/2  20/2   22/2  22/2  22/2   22/2  21/1-  12/2-   21/2  12/0-  29/2-   29/2  12/2  22/2   
22/2  29/1  00/2   22/2  20/2-  11/2-   11/2  29/1-  10/2-   92/2  11/2-  22/2-   11/2  12/1  21/2   
22/2  12/1-  02/-   11/2  22/2  22/2   22/2  22/1  11/2   22/2  02/1  02/2   22/2  21/2  21/2   

                    

                    

p t ضریب ها  p t ضریب ها  p T ضریب ها  p t ضریب ها  p t ضریب ها  

22/2 22/1 22/2  19/2 19/2 22/2  22/2 22/22 20/2  91/2 12/2 20/2  22/2 21/9 21/2  

22/2 11/1- 19/2-  22/2 92/1 21/2  22/2 29/1 09/2  22/2 22/1 00/2  22/2 12/1 12/2  

22/2 11/1 00/2  22/2 02/1- 22/2-  22/2 19/2 01/2  22/2 21/2 12/2  20/2 01/2 22/2  

21/2 99/2 12/2  22/2 19/0 90/2  22/2 12/1 21/2  22/2 22/2 21/2  92/2 11/2 20/2  

22/2 12/10 20/2  09/2 29/1 22/2  22/2 92/1 21/2  22/2 11/1 22/2  22/2 01/1 22/2  

11/2 12/1- 02/2-  22/2 11/0 29/2  22/2 22/1- 29/2-  22/2 19/2- 21/2-  22/2 12/1- 01/2-  
12/2 21/1- 12/2-  22/2 92/2 22/2  22/2 29/2- 21/2  21/2 11/0 12/2  22/2 11/2 01/2  
21/2 12/0 11/2  22/2 92/1- 22/2-  29/2 10/9 12/2-  01/2 19/1- 22/2-  22/2 22/1- 12/2-  
02/2 21/1- 02/2-  21/2 19/0 29/2  22/2 22/1- 12/-2  12/2 22/2 10/2  22/2 22/2- 22/2-  

 نفت صاردکنندهبرای کشورهای  برآوردی های( ضریب7جدول)
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های پژوهشمنبع:یافته

p t ضریب ها  p t ضریب ها  p T ضریب ها  p t ضریب ها  p t ضریب ها  

22/2 22/1- 11/2-  21/2 29/0 20/2  91/2 11/2- 22/2  20/2  00/2- 22/2-  29/2 12/2- 22/2-  

90/2 12/1- 21/2-  21/2 11/2- 21/2-  92/2 12/2 22/2  12/2  21/2- 22/2-  02/2 12/1 22/2  

22/2 12/2- 21/2-  29/2 12/1 21/2  22/2 21/2 19/2  21/2  19/0 12/2  21/2 01/2- 22/2-  

29/2 21/2 22/2  22/2 90/1- 20/2-  22/2 90/2 22/2-  20/2  09/0- 11/2-  22/2 22/1- 11/2-  

10/2 20/1- 12/2-  22/2 21/1- 12/2-  21/2 29/9- 19/2-  22/2  02/2 21/2  21/2 19/2 21/2  

21/2 12/0- 12/2-  22/2 11/1- 20/2-  92/2 12/0- 22/2  21/2  11/0 21/2  92/2 10/2- 22/2-  

22/2 92/1 21/2  19/2 19/1- 21/2-  21/2 10/2 02/2-  22/2  22/1- 11/2-  22/2 22/1- 11/2-  

22/2 92/1- 11/2  91/2 11/2- 22/2-  22/2 19/0- 19/2  22/2  11/2 01/2  22/2 91/1 01/2  

22/2 12/2- 21/2-  21/2 11/0- 21/2-  22/2 22/2 19/2-  29/2  92/1- 29/2-  99/2 21/2 22/2  

22/2 22/1 11/1  22/2 20/1- 02/2-  21/2 22/1- 22/2-  22/2  92/1- 29/2-  22/2 12/1- 01/2-  

22/2 21/2- 12/2-  22/2 22/0- 21/2-  22/2 29/2- 21/2  21/2  20/1 22/2  22/2 02/1 22/2  

 نفت واردکنندهبرای کشورهای  برآوردی ( ضریب ها7ادامه جدول)
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 هاتکانهمتقابل پویا ناشی از های اثرگذاریارزیابی 
متقابل بین متغیرهای الگوی پویا  تأثیرپویا برای دستیابی به اطالعات پیرامون واکنش توابع 

 غذایی مواد قیمت شاخص به ضربه واکنش  ع توابع (0و ) (1) ودارنم. استابزار مناسبی 

در  ،شودمیهمانطور که مشاهده  دهد.نشان میرا نفت و صادرکننده نفت  واردکننده کشورهای

، واکنش شاخص قیمت مواد غذایی (LNFP) اثر یک واحد تکانه در شاخص قیمت مواد غذایی

پس از شش دوره برای کشورهای صادرکننده نفت است  ایکشورها به گونهگروه از برای هر دو 

، پس از ده دوره اثر رسدیمو پنج دوره برای کشورهای واردکننده نفت به کمترین میزان خود 

وارده از سوی قیمت تکانه یک در مقابل  شاخص قیمت مواد غذاییواکنش  .شودمیآن خنثی 

نفت،  واردکننده. در کشورهای است  تدر هر دو گروه از کشورها متفاو (LNFE) کود شیمیایی

قیمت  هایثباتی در نوسانناشی از سوی قیمت کودشیمیایی موجب ایجاد روند بی یهاتکانه

 اما در ماندباقی می 1دائمی صورتبه هااثرگذاریاز گذشت ده دوره  پسو  شدهمواد غذایی 

اول موجب  چهارماههدر ناشی از قیمت کود شیمیایی  یهاتکانهکشورهای صادرکننده نفت، 

 مروربه هاتکانه تأثیراز چهار دوره پس و شده افزایشی در قیمت مواد غذایی  هایایجاد نوسان

کودشیمیایی های تکانهرود در چنین شرایطی ها از بین میو اثر این تکانه یافتهکاهش زمان

مواد غذایی برای هر  بر شاخص قیمت (LNOIL)های نفتیاثر تکانه است. 0دارای اثرات موقتی

از ده ماه اثر یک تکانه خنثی پس  کهیطوربهدو گروه از کشورها، دائمی و غیر همگرا است. 

ی واز س واردشدهتکانه به یک  شاخص قیمت مواد غذاییواکنش ماند. نشده و همچنان باقی می

شورهای کدر مورد  دو گروه از کشورها با یکدیگر متفاوت است. هر در (LNEX) نرخ ارز

شاخص قیمت مواد های تکانهواردکننده نفت، تکانه نرخ ارز در پنج دوره اول باعث افزایش 

که برای  است یدر حالاین  ،باقی است همچنانو اثر نوسانی آن بعد از ده دوره شده غذایی 

گروه کشورهای صادرکننده نفت، تکانه نرخ ارز در پنج دوره اول اثر کاهشی بر شاخص قیمت 

ها نوسان یموردبررسو در ده دوره  یافتهیشافزا هادوره این نوسان ینبعدازاداشته و  ییغذا مواد

از سوی نرخ بهره  واردشدهاز سوی دیگر، اثر یک تکانه  است.شدهاز بین نرفته و واگرا و دائمی 

(LNR)  نوسان شده باعثبر قیمت مواد غذایی برای کشورهای واردکننده نفت در دو دوره اول 

 در واقع گرددیم هشتم اثرات محودوره از پس تا جایی که  یافتهکاهش هاو سپس این نوسان

                                                      
1 Permanent effect 
2  Transitory effect 
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کشورهای صادرکننده نفت منجر به در ها . این تکانهاستموقتی  صورتبه هاتکانهاین اثرهای 

در دوره دهم به سمت صفر همگرا ها نوسانو این شده اندکی در قیمت مواد غذایی های نوسان

 ودشمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نفت کننده وارد کشورهای برای غذایی مواد قیمت شاخص  برای آنی واکنش ( توابع1نمودار)         
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خود متغیر  هایرپذیریتغیی( سهم و اهمیت یک تکانه ناشی از متغیر را در 9( و )2) هایجدول

ماهه در  12(، در دوره 2جدول )نتایج  پایهدهد. بر متغیرها نشان می دیگر هایتغییرپذیریبه 

-تکانهتوسط  شاخص قیمت مواد غذایی نوساند از درص 92کشورهای واردکننده نفت، بیش از 

  آغازکه این سهم در یطوربه ،شودقیمت مواد غذایی توضیح داده میمربوط به خود  های

. از میان متغیرهای دیگر الگو، نرخ بهره یابدمیمتغیرها افزایش  دیگرسهم  مرورزمانبهبیشتر و 

 تأثیرمچنین نرخ ارز و قیمت کود شیمیایی . هداردمتغیرهای الگو  دیگرسهم باالتری نسبت 

سهم قیمت نفت در نوسان قیمت  دارد. از سوی دیگریکسانی بر شاخص قیمت مواد غذایی 

 یمتدر ق، اهمیت بسیار پایین این متغیر دهندهنشانمواد غذایی بسیار ناچیز است. این موضوع 

ی واردکننده نفت، متغیر قیمت توان بیان کرد، در کشورهاکلی می یطوربه ،مواد غذایی است

این کشورها به  ینکهباوجودا درواقعباشد  تورم مواد غذایی تبیینتواند عامل مهم در نفت نمی

قیمت نفت را در بخش تولید غذا خنثی های اثرگذاری اندتوانستهاما ، اندوابستهواردات نفت 

 در تعیین و توجیه تأثیر باالترینقیمت مواد غذایی  از پسنرخ بهره  وجودینباا. کنند

با توجه به اهمیت نرخ بهره  یگردعبارتبه. خواهد داشتقیمت مواد غذایی را  هایتغییرپذیری

 نفت صادرکننده کشورهای برای غذایی مواد قیمت خصشا  برای آنی واکنش ( توابع2نمودار)
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نقش مهمی در عرضه محصوالت این متغیر  ،بر تولید یاثرگذارو به دنبال آن  گذارییهسرمادر 

 قیمت آن به دنبال دارد. هاینوسان یجهدرنتغذایی و 

دو دوره  درماهه در کشورهای صادرکننده نفت  12دهد، در دوره یم( نشان 9) جدولنتایج 

ها یمتقمربوط به خود  هایتکانهدرصد از نوسان قیمت مواد غذایی توسط  99ابتدایی بیش از 

رسد. از یمدرصد  22دوره سهم آن به حدود ین ازا پسشود اما یممواد غذایی توضیح داده 

 تأثیرنرخ بهره و نرخ ارز  پس ازآنشاخص قیمت کود شیمیایی و متغیرهای الگو  دیگرمیان 

 اما قیمت نفت همانند؛ دهدیمشاخص قیمت مواد غذایی را توضیح  هایی از نوسانتوجهقابل

شاخص  هاینوسان توجیهبر  بلندمدتی حتی در توجهقابل تأثیرکشورهای واردکننده نفت 

اختصاری متغیرهای الگو به ترتیب  هایهنشاناست، الزم به یادآوری  قیمت مواد غذایی ندارد.

( و لگاریتم LNFP(، لگاریتم شاخص قیمت مواد غذایی )LNEX) مؤثرلگاریتم نرخ ارز  صورتبه

و لگاریتم شاخص قیمت کودشیمیایی  (LNR(، لگاریتم نرخ بهره)LNOILقیمت نفتی)

(LNFE تعریف )شد. 

 نفت( واردکننده ماهه )کشورهای  11گو برای دوره ( تجزیه واریانس برای متغیرهای ال8) جدول

 های پژوهشمنبع:یافته      

 

 

 

 

 

LNR LNEX LNOIL LNFER LNFP دوره  

21/2 222/2 221/2 222/2 92/2 1  
 

 

 
 

LNFP 

20/2 211/2 220/2 229/2 91/2 0 

21/2 21/2 222/2 21/2 922/2 1 

219/2 21/2 222/2 21/2 912/2 2 

22/2 11/2 221/2 212/2 902/2 2 

221/2 219/2 221/2 212/2 901/2 1 

221/2 20/2 229/2 211/2 912/2 9 

229/2 20/2 229/2 219/2 929/2 2 

221/2 201/2 229/2 219/2 922/2 9 

221/2 2022/2 229/2 2121/2 299/2 12 
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 ماهه)کشورهای صادرکننده نفت( 11 واریانس برای متغیرهای الگو برای دوره( تجزیه 9جدول )          

 پژوهشهای : یافتهمنبع      

 هاپیشنهادو  گیرییجهنت
 همهها در لتدو یرویشپ مهم یهااز چالش یکیهمواره  ییمواد غذا یمتق افزایش

از اهداف مهم  یکی ییمواد غذا یمتق یدمهار و کنترل رشد شد کهیطوربه. کشورهاست

 یمتبر شاخص ق گذارتأثیر هایعامل ییبه شناسا بررسی ینا پایه ینها بوده است. بر ادولت

 های عاملصورت گرفت. در کنار  ییو واردکننده مواد غذا درکنندهصا یدر کشورها ییمواد غذا

( دو 0212) یتیسارز توجه به نتایجبا  بررسی یندر ا ییمواد غذا یمتبر ق گذارتأثیر پرشمار

 .بررسی شد یمیایینرخ بهره و شاخص کودش ینو نرخ ارز و همچن ینفت یهاتکانهعامل مهم 

بر  دارییمعن تأثیرپیشین  یهادوره، رفتار قیمتی مواد غذایی در آمدهدستبهنتایج  بنابر

در جهت  هارگذاریاثواد غذایی در هر دو گروه از کشورها دارد و برآیند کلی این قیمتی م

مواد  نتیجه گرفت که رشد قیمت توانیم درواقع. کندمیکاهش قیمت مواد غذایی عمل 

-میعمل  هایمتقمنفی بر رشد خود گذاشته و در جهت تعدیل  تأثیرآتی  یهادورهغذایی در 

تعدیل افزایش  در جهتبر قیمت مواد غذایی  اثرگذار هایعامل ،ستا این دهندهنشان که ،کند

 .خواهدشدآتی نمایان  یهادورهدر  هاواکنشقیمت مواد غذایی عمل کرده و پیامدهای این 

رفتار قیمت مواد  توجیهتری در مهم تأثیرقیمت نفت  یهاوقفهدهد، نتایج این تحقیق نشان می

ت در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. این نتایج کشورهای صادرکننده نف غذایی در

رفتاری قیمت مواد غذایی در  توجیهنقش مهمی در  تواندینمگویای این نکته است قیمت نفت 

LNR LNEX LNOIL LNFER LNFP 

 
  دوره

221/2 22/2 22/2 220/2 999/2 1  
 

 
 
 

LNFP 

222/2 221/2 221/2 212/2 992/2 0 

20/2 221/2 222/2 220/2 911/2 1 

201/2 222/2 222/2 22/2 902/2 2 

22/2 20/2 229/2 221/2 22/2 2 

221/2 201/2 222/2 222/2 22/2 1 

229/2 200/2 229/2 11/2 21/2 9 

22/2 200/2 229/2 11/2 229/2 2 

22/2 200/2 229/2 11/2 229/2 9 

22/2 200/2 229/2 112/2 222/2 12 
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مواد  گذارییمتق سازکارتواند به کشورهای واردکننده نفت داشته باشد که این موضوع می

بر قیمت  اثرگذار هایعامل دیگرو  هادولتمایتی ح هاییاستسغذایی و انرژی، ساختار تولید، 

، افزایش قیمت نفت در کشورهای از سوی دیگرمواد غذایی در این گروه از کشورها بازگردد. 

این  ،استاین نکته  دهندهنشانمنفی بر قیمت مواد غذایی دارد که  تأثیرصادرکننده نفت 

موضوع با  ین. اکنندمیغذایی استفاده کشورها از درآمدهای نفتی در جهت ثبات قیمتی مواد 

کشورها این  جامعه درنامطلوبی بر رفاه  هایگذاریاثرتواند می قیمت نفت هاینوسانتوجه به 

در کشورهای صادرکننده نفت، اقدام  ارانذگسیاستریزان و ، برنامهبایستیبنابراین ؛ باشد داشته

نبارداری و نگهداری، فرآوری، بازاریابی و هدایت درآمدهای نفتی به بخش تولید، ابرای الزم 

تا این کشورها  ،عمال کنندا مواد غذایی ها تولیدبهبود زیرساختدر راستای  هااقدام دیگر

 متغیرهای اقتصادی بپذیرند. نوسانرا از  تأثیردر بلندمدت کمترین  بتوانند

-تکانه تأثیردهد، ان مینشبر قیمت مواد غذایی همچنین نتایج واکنش به ضربه متغیرهای الگو 

و  شدهاز چند دوره خنثی  پسقیمت مواد غذایی، نرخ بهره بر قیمت مواد غذایی  های

تواند نمیاز سوی این متغیرها  واردشده یهاتکانهبنابراین  ،موقتی است هاآن هایثرگذاری

 تأثیر مچنینه. شودتلقی  در این کشورها قیمت مواد غذایی ثباتییببر  یاکنندهنگرانعامل 

از سوی قیمت کود شیمیایی)برای کشورهای واردکننده نفت(، قیمت نفت،  واردشده هایتکانه

در دستیابی به ثبات قیمتی  تواندیم هایتکانهاین  درواقع. نشدخنثی  از ده دوره پسنرخ ارز 

 .کندمواد غذایی در این کشورها اختالل ایجاد 

دهد، قیمت واریانس برای هر دو گروه از کشورها نشان میتجزیه  از سوی دیگر نتایج مربوط به

 آینده هایبررسیدر  ضرورت دارد پایهرفتار خود دارد بر این  توجیهمواد غذایی سهم باالیی در 

در آن  یهاوقفهمتغیر مربوطه به همراه شناسایی رفتار دقیق قیمت مواد غذایی اثر  منظوربه

 .شوداقتصادی لحاظ  هاییالگوساز

کشورها به دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت  بندییمتقسنتایج این تحقیق نشان داد، 

بر  مؤثر هایعاملرا در شناسایی متغیر قیمت نفت  ویژهبهبرخی از متغیرها  یاثرگذارتوانست 

نشان داد،  هایبررس کهیطوربه باشد. مؤثر یموردبررسقیمت مواد غذایی در کشورهای 

اما ؛ در دو گروه از کشورها متفاوت بوده استبر قیمت مواد غذایی خی از متغیرها بر یاثرگذار

بر قیمت مواد غذایی الزم است در  مؤثر هایعاملپیرامون  یترجامعدستیابی به نتایج  منظوربه

شناسایی کنند و  بر قیمت مواد غذایی را اثرگذارمتغیرها  دیگر محققان، های آیندهبررسی
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دیگر  هایبندییمتقساز ورت بررسی رفتار قیمت مواد غذایی در بین کشورها همچنین در ص

شناسایی رفتار قیمت مواد غذایی  برایتا بتوان الگوی جامعی  شوداستفاده  یسازهمگن برای

 .دادارائه 
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