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چکیده 
بهواست،افزایشحالدرییکنندهنگراننرخباشود،ي که با آن میدیشديزهمباربه توجهبی،ایراندرتورم

به1353-1386ی زماني سري هادادهازاستفادهبادر این پژوهش. استشدهلیبدتکشوراقتصاديمشکلنیترمهم
نیبد. شدپرداختهی تورمی نانینااطمازي کشاورزمحصوالتي هاشاخصی متیقسطوحي ریتاثیرپذيسهیمقاوی بررس

، مدل موردنظر با روش خودرگرسیون برداري GARCHروشازاستفادهبای تورمی نانینااطمریمتغبرآوردازپسمنظور
متغیرهاي قیمت محصوالت سويه از شدوارديتکانهقیمت محصوالت کشاورزي به ناگهانیبازتابتوابع . برآورد شد
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وکشاورزيمحصوالتقیمترفتارتحلیلوتجزیهبرايکهمطالعاتیدررونیاازاست،داشتهکشاورزيمحصوالت
دانسته دیگرمتغیرهايکناردرتاثیرگذارباید یک عامل تورمینااطمینانیمتغیرگیرد،میصورتآنبررمؤثعواملبررسی
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مقدمه
بردي در تامین راهیو بخش،اقتصادييبخش محوري در رشد و توسعهیککشاورزي 

. داردتوسعه يهااهمیت زیادي در برنامهو ، استنیازهاي غذایی جمعیت رو به رشد کشور
% 80و ،تولید ناخالص داخلی و یک پنجم کل شاغالن کشور را دارداز % 15این بخش، حدود 

افزایش در ). 86اران، حاجیان و همک(کند محصوالت غذایی مورد نیاز داخلی را تامین میاز 
و کاهش آن نیز به کاهش تقاضا ،تولید ناخالص داخلی، سبب افزایش تقاضاي کاال و خدمات

تواند سبب افزایش تولید براي برآوردن تقاضاي اضافی می. شودبراي کاال و خدمات منجر می
س، یو ولی به کیتس(فشار تقاضا شود يتقاضا و یا افزایش در قیمت کاالها و خدمات در نتیجه

گذار در آینده شکل کننده و سرمایهتولیدکننده، مصرفهايانتظاردلیلتواند به تورم می). 2006
تجاري بازار بورس باعث تشدید رشد يهاتیدر اقتصادهاي ملتهب نیز افزایش فعال. گیرد

ياهتیافزایش تورم منجر به کاهش سودآوري فعال). 2000س،یلی به (ها خواهد شد متیق
افزایش بیکاري منجر به کاهش درآمد قابل تصرف، . شودمینیز تولیدي و تعدیل نیروي کار 

تولید، منجر به ایجاد مازاد نیافتنو درنتیجه در شرایط کاهش ،کاهش تقاضاي کاال و خدمات
مزدهاي پایین، افزایش بیکاري، افزایش شاخص بهاي ترکیب دست. شودکاال و خدمات می

مقدسی و باغستانی، (دهد ي رکود اقتصادي را نشان میمات مصرفی چرخهکاالها و خد
توان به یاز آثار مخرب تورم م.کندزیادي را بر جامعه تحمیل میيهانهیتورم هز). 1389

ران، افزایش نااطمینانی و یبگو حقوق-و به زیان مزد،صاحبان داراییسوددرآمد به بازپخش
گذاري در گیري و کاهش سرمایهتر شدن افق زمانی تصمیمکوتاه،ثباتی در اقتصاد کالنبی
آشکار ). 1390پیرایی و دادور، (شود و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي می،تولیدييهاتیفعال

تر به عنوان مقیاسی براي بازگویی وضعیت کلی کالن اقتصادي در تواند بیشکه تورم میاست
تواند شاخص بینی آن میو انحراف اجزاي غیرقابل پیشهاو از طرفی نوسان،نظر گرفته شود

ی براي کمگیکه به گستردییهاروش. دباشثباتی و نااطمینانی وضعیت کالن اقتصادي بی
سرانجام به یافتن مقیاسی رودکار میبهثباتی کالن اقتصادي و تقریب آن کردن وضعیت بی
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وضعیت يکنندهمتغیر توصیفدر جايآن نشستنگیري نااطمینانی تورمی و براي اندازه
)1994گالوب، (شودمیثبات کالن اقتصادي منجر بی

شاخصی براي نشان دادن وضعیت بی ثباتی در جایگاه اخیر يهانااطمینانی تورمی در سال
ها آنياز جملهمختلف اقتصاد ويهامتغیرهاي بخش. کار گرفته شده استکالن اقتصادي به
موجود در هايثباتی اقتصادي و نوسانحصوالت کشاورزي از وضعیت بیشاخص قیمت م

میان شاخص قیمت محصوالت يعلت، این مطالعه رابطههمین به . استها تاثیرپذیرمتیق
مطالعات متعددي در این زمینه صورت . کشاورزي با نااطمینانی تورمی را  بررسی کرده است

کشاورزي، خدمات يهاتاثیرات افزایش تولید بخش) 1387(از جمله یزدان نقدي . گرفته است
کرده بررسی ) ARDL(گسترده يهاو صنعت را بر تورم در ایران به روش خودتوضیح با وقفه

يهااستیکه براي کنترل تورم در ایران، ضروري است دولت در سادنتایج نشان د. است
کشاورزي و خدمات يهاشبه قیمت و گسترش تولید در بخيتراقتصادي خویش توجه بیش

سان شرطی با استفاده از روش واریانس ناهم) 1388(پیري و همکاران . داشته باشد
،)ARDL(توزیعی يهاو مدل خود توضیح با وقفه1)GARCH(خودرگرسیو تعمیم یافته 

کید بر تورم و نااطمینانی تورمی بررسی اعوامل مؤثر بر قیمت محصوالت کشاورزي را با ت
جمعی میان متغیرهاي مدل بلندمدت و همينتایج به دست آمده گویاي وجود رابطه.کردند

یک متغیر مانندبهو آثار متغیر نااطمینانی تورمی بر سطح قیمت محصوالت کشاورزي بود،
با استفاده از آزمون ) 1389(مقدسی و باغستانی .دار بودجدید در کنار دیگر متغیرها، معنی

ی میان نرخ تورم و تغییرپذیري نسبی و تصحیح خطاي برداري ارتباط عل2ّجمعی یوهانسونهم
مدت، که در کوتاهدادنتایج به دست آمده نشان . کردندشناسایی راقیمت کاالهاي کشاورزي

داري میان تورم و تغییرپذیري قیمت نسبی کاالهاي کشاورزي مثبت و معنیيارتباط دو طرفه
يهامتیدار بر تغییرپذیري قدت، تنها متغیر تورم تاثیر مثبت و معنیموجود دارد، اما در بلند

1
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)

2
Johansen cointergration test
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تورم و يتورم و استخراج رابطهيهاییایبه بررسی پو) 1389(محمدي و طالبلو . ردنسبی دا
ن نتیجه گرفتند که سري تورم اقتصاد ابه طور کلی این محقق. نداشتن اطمینان تورمی پرداختند

يهاو آثار هر تکانه بر این سري تا دورهدارد) بستگی بلندمدتهم(بلندمدت يایران حافظه
با استفاده از آزمون علیت گرنجر 1)2009(جعفري صمیمی و مؤتمنی . ماندطوالنی باقی می

د که تورم در ایران دانتایج مطالعه نشان . ندکردبررسی را ارتباط میان تورم و نااطمینانی تورمی 
.شود، اما روابط معکوس معنادار نیستمیيترمی بیشمنجر به نااطمینانی تور

روابط تصادفی میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید، نااطمینانی تورمی و 2)2010(یامحسن اف و
نتایج . کردندبراي ده کشور مرکزي و شرقی در حال انتقال اروپایی بررسی را نااطمینانی تولید 

-مورد نرخ تورم و نرخ رشد تولید تحریک میهر دو در د که نرخ تورم نااطمینانی راانشان د

به عبارت دیگر، نرخ رشد تولید، . استآورزیاناقتصادي واقعی يهاتیبراي فعالو این،کند
. دهدنااطمینانی در اقتصاد کالن را کاهش می

پذیري سطوح قیمتی محصوالت کشاورزي از نااطمینانی مطالعه بررسی تاثیراین هدف از 
به همین منظور از متغیرهاي کالن اقتصادي و روش خودرگرسیون برداري .رمی استتو
)VAR (سالی زماني سرازمطالعهنیايهاداده. براي انجام این بررسی بهره گرفته شده است

ي آورجمعي مرکزبانکيشیوهبهرهایمتغبهمربوطاطالعاتيههمواست،1386-1353
EVIEWSافزارنرمازجیتانبرآوردبراي. استشده گفتنی است که . استدهیگرداستفاده6

يدر مطالعه) 1387(کرباسی و پیري . نیز در این زمینه انجام گرفته استیسانهممطالعات 
يلهیبه بررسی موضوع موردنظر به وس1350-1383زمانی سرييهاخود با استفاده از داده

.اندرداختهجمعی پو همGARCH، ARDLيهاروش

1
 Jafari samimi and Motameni (2009).

2 Hasanov and Omay ( 2010).
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روش تحقیق
زمانی به کار ي سريبینی به شیوهبراي پیشنظريساختاري و غیريهاطورکلی مدلهب
ی و یمعادلهرگرسیون تکيهاساختاري بر تئوري بنا شده شامل مدليهامدل. رودمی

و رفتار ،براساس تئوري بنا نشده استنظريغیريهازمان است، در حالی که مدلمعادالت هم
پذیربینیخطایی که پیشي جزءها به اضافهآنيي رفتار گذشتهلهیمتغیرها به وسيآینده

ها از که در آن1ARIMA،2AR ،MA3يهاها شامل مدلاین مدل. شودنیست، تعیین می
است ) خودرگرسیون برداري(VAR4يهاو مدل،تکنیک باکس جنکینز استفاده شده است

). 1389و همکاران، حمیده پور(
یافتهمیتعمی ونیخودرگرسمدلاز) IU(ی تورمی نانینااطمریمتغبرآوردوي ریگاندازهبراي

)GARCH (ی شرطانسیوارمدلنیادر. استدهشاستفادهانسیواری سانناهمطیشرادر
نیانگیمقسمتيرتبهqاین جا در. کندیمي رویپARIMAندیفرآیکازخطايجمله

GARCHمدل. دهدیمنشانراGARCHبازگشتخودقسمتيرتبهPوARCH5متحرك

(p,q)1389همکاران،وي دریح(نوشتتوانیمریزصورتبهرا(:

)1(
ttt xy   '

)2(2
jtj

2
iti

2
t σβεαωσ  

yt :يدورهدروابستهریمتغي اندازهt،xt :يدورهدرمستقلریمتغي اندازهt،t :پسماندي اندازه
tيدورهدر

1
 Auto Regressive Integrated  Moving Average

2
 Auto Regressive

3
 Moving Average

4
 Vector Auto regressive

5
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)
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جزءبازابروني رهایمتغازی تابععنوانبهاست،مدلی شرطنیانگیمیککه) 1(يمعادله
ی نیبشیپقبليدورهیکانسیواريلهیوسبهدورههرانسیوارکهجا آناز. استtاخالل

مشخصبااليمعادلهتوسطکهی شرطانسیوار. ندیگویمی شرطانسیوارآنبهشود،یم
: استریزعبارتسهازی تابعده،یگرد

نیانگیم.١

مربعيتاخیرریمتغتوسطکهگذشته،يدورهدري ریپذنوسانبهراجعاخبار.٢
2(ماندپس

itε  (1آرچجزءراعبارتنیا. دیآیمدستبهکیيشمارهيمعادلهاز

.نامندیم

2(دورهنیآخرانسیواری نیبشیپ.٣
jt .(نامندیم2گارچجزءراجزءنیا.

2بیضراتمامبودنمثبت،یشرطانسیواربودنمثبتي براالزمشرط
jt2و

itε ستا .
:یعنی
)3(p1,2,...,i0α i 

)4(q1,2,...,j0j 

GARCHندیفرآي برای کافشرط0.: میباشداشتهدیبانیز (p,q)ي ماناکهاستنیا
:اگرباشدفیضع

)5(1βα
q

1j
j

p

1i
i 



تامینی کافشرطاین صورتدرواستداریناپامدلدرهاتکانهاثرصورتنیادرباشد،
درمدل،یتورمی نانینااطمریمتغبرآوردبراي). 1388همکاران،وي ابونور(شدخواهد

1
 ARCH

2 GARCH
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ازنه بااستفادهیبهيوقفهنیبهتروشود،میبرآوردزیجنکباکسروشبهمختلفيهاحالت
مقدارنیترکمگرفتندرنظربانهیبهيوقفهانتخاباریمع. گرددیمبرآورد1کیآکائاریمع

. ردیگیمانجامکیآکائيآماره
باکس جنکینز است که به يهاروش خودرگرسیون برداري یک گزینه در کنار روش

زمان مورد انتقاد مدل معادالت هم). 1385گجراتی و ابریشمی، (زمان شباهت دارد معادالت هم
از . پیشنهاد شد) 1980(سیمز يهلیبه وسVARيشدید کریستوفر سیمز قرار گرفت و گزینه

ساختاري نشان دهد يهاالزم را براي شناسایی مدليهاتیتواند محدودنظر وي تئوري نمی
هر و ،زا وجود داردمتغیرهاي درونمجموعهیکVARدر مدل ). 1990سیمز وهمکاران، (

می دیگر متغیرهاي هاي با وقفه از تماخود و اندازهيهاي گذشتهاندازهبازا متغیر درون
صورت زیر براي دو متغیر به YtوXtدو سري زمانی. شودزاي مدل توضیح داده میدرون
:)1389نوفرستی، ( است

)6( 
 

 
k

1j

n

1i
1titjjtj0t uYδXBaX

)7( 
 

 
k

1j

n

1i
2titjjtj0t uYXAaY 

این مدل به متغیرهاي وارد يهاپاسخو ،شودبرآورد زده میOLSاز روش VARمدل 
در ارتباط با ایستایی متغیرهاي مورد بررسی، وجود متغیرهاي . شده و طول وقفه بستگی دارد

کند، پس باید در مدل باشتگی را تشدید میانناایستا احتمال ایجاد رگرسیون کاذب و روابط هم
VARبراي. انباشته آزموده شودهمناایستا است وجود بردار یا بردارهاييهايکه شامل سر
رهایمتغیی ستایادیباابتدا) VAR(ي برداری ونیخودرگرسروشازاستفادهباالگوبرآورد

:شودی بررس
.  شودیممشخصرهایمتغیی ستایای بررسازپسالگوباشد،ستایاسطحدررهایمتغاگر.1

1
Akaike Information Criterion (AIC)
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مانند پیشVARي الگونخستباشد،ستایااوليمرتبهتفاضلدررهایمتغاگر. 2
یی گراهمآزمونازاین جا در.گرددیمی بررسهاآنیی گراهمسپسشود، ومیمشخص

).1386،یقیصد(استشدهاستفادهوهانسونی
:شودنوشته می) 9(يمتغیر به صورت رابطهmبا ) 8(يرابطهVARالگوي

)8(
t

k

1j jtjtktk1t1t vYAδvYA...YAδY    

)9(   
k

1j tjtjt vYAY

يهمهفرض بر این است که . شودعرض از مبدأ حذف میرابطهبراي ساده کردن 
: الگوي باال نیز به صورت. ددار0یا 1گرایی هميمتغیرهاي آن مرتبه

)10(
t

1k

1j jtj1tt vYBBYΔY  

  

:شود که در آننوشته می
)11()A...AA(IB k21 

)12(1-k...,1,2,3,j)A...A(AB kj2j1jj  

يمرتبهآنمتغیرهايتماماگرکهاستخطاتصحیحالگويیکشبیهباالالگوي . است
jtΔYمتغیرهايباشد،داشته 1گراییهم میانگراییهموجودفرضبا. بودخواهدایستا

itBYبودنایستانتیجهدرو،متغیرها ،الگوي . کردبرآوردسازگارصورتبهراالگوتوانمی
و با بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام این پژوهشمورد نظر با در نظر گرفتن هدف 

:ده است مدر آشده در این خصوص به صورت زیر 
)13(

،1376سالثابتيهامتیقهیپابري کشاورزمحصوالتمتیقشاخصAPIکه در آن 
AVAو،1376ثابتيهامتیقيهیپابري کشاورزبخشيافزودهارزشOPENيدرجه

استفادههیپايهاشاخصازی یکازي تجاري آزادي اندازهنییتعي برا.استي تجاري آزاد
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وصادراتواردات،کلي اندازهگرانیببیترتبهGDPوEXوIMرابطهنیادر.استشده
) :1387،يریپوی کرباس(استرانیای داخلناخالصدیتول

)14(
GDP

EXIM
OPEN




ی واقعارزنرخ،P.P.P(1(ي داریخري برابرقدرتمفهومازاستفادهباقیتحقاین در
)RER(استشدهاستفادهریزيرابطهازمنظورنیبد. استشدهنییتعکشوردر)وی کرباس
): 1387،يریپ
)15(

CPI

WPI
ERRER 

بیتقریکبراي.استکشورازخارجدری فروشعمدهمتیقشاخصWPIآندرکه
CPI. استشدهاستفادهکایآمردری فروشعمدهمتیقشاخصازریمتغنیاي جابهک،ینزد

RERو،یرسماربازدرموجودارزنرخER،یداخليکنندهمصرفمتیقشاخص

شبهوپولحجممجموعی نگینقدو ،ینگینقدحجمM2. استی واقعارزنرخيدهندهنشان
IU.است1376سالثابتيهامتیقيهیپابرکنندهمصرفمتیقشاخصCPI.استپول

ی زماني سريهادادهازاستفادهباآنبهمربوطي هادادهکهاست ی تورمی نانینااطمریمتغ
ازمنظوربراي این. استشدهمحاسبهوبرآورد) API(ي کشاورزمحصوالتمتیقشاخص

. استدهیگرداستفاده) GARCH(یافتهمیتعمویخودرگرسی شرطسانناهمانسیوارمدل

قیتحقجینتا
نیهمبه.استرهایمتغ2ییستایای بررسی زماني سري رهایمتغلیتحلدرگامنینخست

جینتا.شدانجام یافتهمیتعمفولری کیدآزمونازاستفادهبارهایمتغيهمهی یستایاابتدامنظور
:استآمده)1(در جدول آن

1
Purchasing Power Parity (P.P.P)

2
Stationarity
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يکشاورزمحصوالتمتیقشاخصي رهایمتغفولری کیدیی ستایاآزمون). 1(جدول

ییستایا ی بحرانيآمارهمقدار
اوليمرتبهتفاضلدر

محاسبهيآمارهمقدار
يرتبهمتفاضلدرشده

اول

يآمارهمقدار
دری بحران

سطح

يآمارهمقدار
درشدهمحاسبه

سطح
تیوضع ریمتغنام

ستایا

*64/3-
**95/2-

***16/2-

**59/3-
46/3-
59/2-
61/2-

87/0- عرضدرستایا
ازمبدا Log api

ستایا
64/3-
95/2-
61/2-

*93/4-
64/3-
95/2-
61/2-

75/0- عرضدرستایا
ازمبدا Log AVA

ستایا
64/3-
95/2-
61/2-

**33/3-
64/3-
95/2-
61/2-

40/2- عرضدرستایا
ازمبدا Log OPEN

ستایا
64/3-
95/2-
61/2-

***84/2-
64/3-
95/2-
61/2-

07/1 عرضدرستایا
ازمبدا Log m2

ستایا
64/3-
95/2-
61/2-

*05/4-
64/3-
95/2-
61/2-

18/2- رضعدرستایا
ازمبدا Log RER

ستایا
64/3-
95/2-
61/2-

**39/3-
64/3-
95/2-
61/2-

26/0- عرضدرستایا
ازمبدا Log CPI

. است% 10،%5،%1سطوحدری بحرانهاياندازهيدهندهنشانبیترتبه،***،**،*قیتحقيهاافتهی: ماخذ

ي ریگتفاضلدرآمدهدستبهيآمارهمقدارکهاینلیدلبهشودیمدهدیکهگونههمان
یی ستایناابری مبن-صفريهیفرضاست،ترکوچکنونیکمکی بحرانهاياندازهازاوليمرتبه

یی ستایاآزموندري کشاورزمحصوالتمتیقشاخصي رهایمتغيههموشودمیرد-ریمتغ
. دگردنیمستایااوليمرتبهدري ریگتفاضلبافولر،ی کید

محصوالتی متیقشاخصازحاصلی نانینااطمریمتغبرآوردي برامدلبرآوردجینتا
:است) 16(يرابطهصورتبهي کشاورز
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)16(2
1t

2 0.7562ε0.000603σ 

GARCH مدلبااليرابطه ي برای کافوالزمشرطشدهبرآورديرابطهنیا. است(1,0)
مدلکهایني براالزمشرطرایز،کندیمتامینآني نظری مباناساسبرراGARCHمدل

GARCHمدلبیضرامجموعکهستانیاباشد،فیضعي ایپاGARCH1ازترکوچک
مجموعي برآورديرابطهدر. نباشدداریپااخاللهايهجملبههشدوارديهاتکانهوباشد
مدلي برای کافشرط)1388همکاران،وي ابونور. (است)1ازترکوچک(75/0بیضرا

GARCHاخالليجملهی شرطانسیواربیضرو1اشدبمثبتامبدازعرضکهاستنیا
برآوردازپس. استکردهتامینزینراشرطنیاي برآورديرابطهکهباشد،داریمعنومثبت

نشانجهینت.دیگردی بررسفولری کیدآزمونتوسطموردنظرریمتغیی ستایا،ینانینااطمریمتغ
).2جدول(استستایاسطحدرریمتغکهاستآنيدهنده

متیقشاخصی تورمی نانینااطمریمتغي برافولری کیدیی ستایاآزمون). 2(جدول
يکشاورزمحصوالت

ییستایا جینتا هاآماره تیوضع ریمتغنام

21/5-
يمقدار آماره

محاسبه شده

ایستا 64/3-
95/2-
61/2-

يار آمارهمقد
بحرانی

تغییر درعرض 
از مبدأ

سطح IU

قیتحقيهاافتهی: ماخذ

صفرمدلامبدازعرضاگرزیراکرد،حذفراجزءایندنباینباشددارمعنیا مبدازعرضضریبکهشرایطیدر١
پایداريالزم برايشرطامبدازعرضضریببودنمثبتنتیجهدربود؛خواهدصفرمدتبلنددرمقدار واریانس،باشد

.استهانوسان
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ستایااوليمرتبهي ریگتفاضلدررهایمتغکهشدمشخصنظرموردي رهایمتغی بررسبا
سپسو،شودگرفتهنظردرآزموني براوقفهترینبیشیکدیباابتداالگو،نییتببراي. ستا

و) SBC(نیزیب-شوارتزشوارتز،،)AIC(کیکائآمانندیی ارهایمعیاوLR1آزمونازاستفادهبا
،)2005(انیلیکووانویانظربراساس. گرددانتخابمناسبيوقفه،)HQ(نیکوئحنان

وی سالم(استنیزیب-شوارتز120ازترکمينمونهحجمبایی الگوهاي ار برایمعنیترمناسب
است دیگردنییتعنیزیب-شوارتزاریمعازاستفادهبامدلينهیبهيمرتبه).1388جهانگرد،

).3جدول(

يکشاورزمحصوالتمتیقشاخصVARمدلي برانهیبهيوقفهنییتع). 3(جدول
وقفهتعدادنیزیب-شوارتزيآمارهمقدار

)1و1(-91/12
)1و2(-92/12
)1و3(*-34/17

قیتحقيهاافتهی: ماخذ
یی گراهمي بهینهوقفهنییتعازپس. استشدهنییعت) 1و3(دري بهینهوقفهاین جا در

باآمارهدوباوهانسونیی یگراهمآزمون. شدی بررسیوهانسونآزمونازاستفادهبارهایمتغ
آزموندرصفريهیفرض. شودیمداده3ژهیوهاياندازهترینبیشسیماترو2اثرسیماترنیعناو

انیمی بلندمدتوی تعادلیی گراهمبردارچیهکهشودیممطرحصورتنیابهترینبیشواثر
نیاول. دینمایمقیتصدرایی گراهمي بردارهاوجودآنمخالفيهیفرض.نداردوجودرهایمتغ

استیی گراهمي بردارهاتعداديدهندهنشانشود،یمردآندرصفريهیفرضکهی سطح
). 4جدول(

1
Likelihood ratio

2
Trace

3
Maximum Eigen value
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محصوالتمتیقشاخصي براوهانسونیی یگراهمآزموناثرسیماترجینتا). 4(جدول
يکشاورز

%95دراحتمال
دری بحرانمقدار

%95سطح
آزمونيآمارهمقدار مقابليهیفرض صفريهیفرض

0000/0 615/125 841/409 1r 0r=

0000/0 753/95 758/221 2r 1r
0000/0 818/69 526/142 3r 2r
0000/0 856/47 321/85 4r 3r
0008/0 797/29 147/43 5r 4r
1102/0 494/15 126/13 6r 5r*
0404/0 84/3 199/4 7r 6r

قیتحقيهاافتهی: ذماخ

ي براوهانسونیی یگراهمآزمونيژهیوهاياندازهترینبیشسیماترجینتا). 5(جدول
ي کشاورزمحصوالتمتیقشاخص

%95دراحتمال
دری بحرانمقدار

%95سطح
آزمونيآمارهمقدار مقابليهیفرض صفريهیفرض

0000/0 231/46 082/188 1r 0r=

0000/0 077/40 232/79 2r 1r
0000/0 876/33 205/57 3r 2r
0004/0 584/27 173/42 4r 3r
0022/0 131/21 020/30 5r 4r
2923/0 264/14 927/8 6r 5r*
0404/0 84/3 199/4 7r 6r

قیتحقيهاافتهی: ماخذ
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يهیفرضشود،یمدهدیژهیوهاياندازهترینبیشواثريهاآزمونجیدرنتاکهگونههمان
رامدتبلندی تعادلروابطویی گراهموجودبردارهاواست، شدهرد5بردارسطحدرصفر

روشبهبرآورددرکهداشتتوجهنکتهنیابهدیباجینتاریتفسي برا. ستاکردهثباتا
VAR،ی دهندگحیتوضدرصدوهابیضرمعادالت،دستگاهي برآوردهادری اساسطوربهو
و1ناگهانیواکنشتوابعازن،یبنابرا. نداردرای یمعادلهتکيهاروشتیاهمالگوعوامل

ی شقاقوی کرمانصباغ(شودیماستفادههالیتحلي برا2ینیبشیپي طاخپراشيهیتجز
درVARروشباي کشاورزمحصوالتمتیقشاخصمدلبرآوردجینتا). 1384،يشهر
.استآمده6جدولقالب

VARروشباي کشاورزمحصوالتمتیقشاخصمدلبرآوردجینتا). 6(جدول

انحراف معیارضریبنام متغیر
Log AVA057/0-0049/0
Log OPEN266/0-00131/0
Log RER0290/00007/0
Log M2230/00012/0
Log CPI726/0002/0

IU668/00097/0
قیتحقيهاافتهی: ماخذ

تکانهکی یوقتکهاستنیابهریمتغواکنشيدهندهنشان،ناگهانیالعملعکستوابع
هاتکانهمحاسبه،ي برا. رودیممیاناززمانگذردرچگونهوکندیمعملچگونهشودیموارد

1
Impulse response functions

2
Variance Decomposition
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مشاهدهزمانگذردررا واکنشو،واردموردنظرریمتغیکازاریمعانحرافیکياندازهبهرا
. ندینمایم

يکشاورزمحصوالتمتیقشاخصي رهایمتغناگهانیالعملعکستوابع). 7(جدول
IU Log CPI Log M2

Log
RER

Log
OPEN

Log
AVA

Log API دوره

0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0716/0 1
0022/0 0028/0- 0087/0 0074/0 0257/0- 0141/0 0549/0 2
0077/0- 0072/0 0071/0- 0220/0 0387/0- 0280/0 0438/0 3
0088/0- 0107/0 0102/0- 0249/0 0099/0- 0580/0 0588/0 4
0078/0- 0118/0 0067/0 0158/0 0049/0 0828/0 0469/0 5
0077/0- 0193/0 0170/0 0080/0 0122/0 0856/0 0186/0 6
0040/0- 0293/0 0294/0 0021/0- 0238/0 0885/0 0006/0 7
0031/0 0343/0 0441/0 0125/0- 0329/0 0901/0 0135/0- 8
0087/0 0343/0 0532/0 0200/0- 0353/0 0882/0 0265/0- 9
0123/0 0305/0 0542/0 0234/0- 0379/0 0840/0 0327/0- 10

قیتحقيهاافتهی: ماخذ
نتایج بررسی توابع عکس العمل ناگهانی متغیرهاي شاخص قیمت محصوالت کشاورزي 

).نمودارهاي مربوط در بخش پیوست آورده شده است(.به شرح زیر است
يتکانه: صوالت کشاورزيتابع واکنش قیمت محصوالت کشاورزي به قیمت مح-الف

اول باعث افزایش قیمت يوارد شده از طرف قیمت محصوالت کشاورزي در دوره
بعدي باعث افزایش ياین اثر در دوره. شودواحد می07/0يمحصوالت کشاورزي به اندازه

ی یعن،رسدمی-03/0دهم به يابد تا در دورهیادامه میکاهشیاین روند . شودقیمت می05/0
ناگهانی به شاخص قیمت محصوالت کشاورزي در بلندمدت منجر به کاهش يیک تکانه

.شودمی03/0ي قیمت محصوالت کشاورزي به اندازه
يتکانه: بخش کشاورزييتابع واکنش قیمت محصوالت کشاورزي به ارزش افزوده-ب

اثر در ابتدا بیمدت بخش کشاورزي به قیمت محصوالت کشاورزي در کوتاهيارزش افزوده
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کشاورزي و باعث افزایش قیمت محصوالتشودمیمدت و بلندمدت مثبت ، اما درمیاناست
.شودمی

قیمت نسبت به : آزادي تجارييتابع واکنش قیمت محصوالت کشاورزي به درجه-ج
از آن روند کاهشی پیدا و پساست،مدت در ابتدا بدون واکنش ي وارد شده در کوتاهتکانه

به . ابدیو تا بلند مدت نیز ادامه میشودمیمدت به تدریج روند آن مثبت در میان. کندمی
-عبارت دیگر اعمال این سیاست تجاري در کوتاه مدت منجر به کاهش قیمت محصوالت

مدت و این روند تا بلندشود،میمدت منجر به افزایش قیمت اما در میان،شودکشاورزي می
.فتنیز ادامه خواهد یا

ي وارد طورکلی تکانههب: تابع واکنش قیمت محصوالت کشاورزي به نرخ واقعی ارز-د
مدت اما درمیان،گذاردشده در کوتاه مدت، در ابتدا اثري بر قیمت محصوالت کشاورزي نمی

نرخ ،به عبارت دیگر. مدت این اثر منفی خواهد شددر بلند.دهداثر مثبت خود را نشان می
مدت منجر به افزایش قیمت و در بلندمدت منجر به کاهش قیمت ر میانواقعی ارز د

. محصوالت کشاورزي خواهد شد
ي وارد شده به قیمت تکانه: تابع واکنش قیمت محصوالت کشاورزي به حجم نقدینگی-ه

مدت تاثیرات منفی ولی در میان،استاثرمحصوالت کشاورزي، در ابتدا و در کوتاه مدت بی
ي وارد کشاورزي نسبت به تکانهدر بلندمدت واکنش قیمت محصوالت. دهدان میخود را نش

این است که افزایش حجم يکه نشان دهنده،شده از طرف حجم نقدینگی مثبت خواهد بود
. شودکشاورزي میيهامتیپول در بلندمدت منجر به افزایش سطح قينقدینگی و  عرضه

طورکلی هب: کنندهورزي به شاخص قیمت مصرفکشاتابع واکنش قیمت محصوالت-و
-کننده درکوتاهقیمت مصرفسويي وارد شده از کشاورزي به تکانهواکنش قیمت محصوالت

. کندمدت اثر مثبت پیدا میمدت و بلنداما در میان،اثر استیمدت ب
طورکلی قیمت به: تابع واکنش قیمت محصوالت کشاورزي به نااطمینانی تورمی-ي

بیي وارد شده از طرف نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت کشاورزي نسبت به تکانهحصوالتم
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از آن تاثیرات منفی را به قیمت پسيمدت و تا چند دورهاما در میان،واکنش است
به عبارت . مدت اثر مثبت خواهد داشتاین تکانه در بلند.کندکشاورزي وارد میمحصوالت

مدت کشاورزي در بلندبه افزایش قیمت محصوالتینانی تورمی منجرنااطميتکانه،دیگر
.شودمی

-یمریتفسساله10يدورهکیيبراینیبشیپيخطاانسیواريهیتجزجینتاقسمتنیادر
ایندر. داردکاربردمدتکوتاهپویاییتحلیلدربازتاب ناگهانیتابعمانندنیزتابعاین. شود

توانیمو،شودمیتقسیمالگومتغیرهايبروالگمختلفمتغیرهايهاينوسانسهمروش
.)1384،یعیشفونژادی عباس(نمودمشاهدهرهایمتغدیگررفتاردرراریمتغکی ینسبتیاهم
گیرياندازهزمانطولدردیگرمتغیرهايتغییراتبررامتغیرهرسهمتوانیمترتیباینبه

.استشدهوردهآ8جدولدرجینتا.نمود

شاخص قیمت محصوالت کشاورزيپراشيتجزیه). 8(جدول 

IU Logcpi Logm2 Log rer
Log
open

Log ava Log api
طول 
دوره

25/10 27/11 15/3 41/1 94/18 83/15 12/39 1
38/8 18/14 57/4 28/1 71/18 78/13 06/39 2
96/8 37/11 41/10 06/6 93/14 96/16 27/31 3
48/8 82/10 86/9 74/5 33/14 29/16 44/34 4
87/7 20/10 90/9 57/5 96/16 52/17 95/31 5
57/7 97/9 50/9 70/5 80/18 67/17 75/30 6
20/7 55/9 29/9 38/6 87/17 46/17 23/32 7
99/6 63/9 23/9 83/6 36/17 03/18 89/31 8
11/7 54/9 50/9 38/7 10/17 96/17 36/31 9
20/7 53/9 52/9 44/7 03/17 03/18 21/31 10

قیتحقيهاافتهی: ماخذ
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را قیمت محصوالت هان سهم نوسانیترمدت بیشدهد که در کوتاهنتایج نشان می
مدت در میان. دارد% 19آزادي تجاري با حدود ياز آن درجهپس و % 40کشاورزي با حدود 

ارزش % 5/17و ،قیمت محصوالت کشاورزييتوسط تکانه% 31سهم به حدود ياین اندازه
از نوسانات % 30مدت حدود دهد که در بلندنتایج نشان می. رسدبخش کشاورزي میيافزوده

توسط آن % 18کشاورزي و قیمت محصوالتيقیمت محصوالت کشاورزي توسط تکانه
.شودیبخش کشاورزي توضیح داده ميافزودهارزش

گیري و پیشنهادهانتیجه
پس از .گیري ایستا شدنداند و با یک بار تفاضلتمامی متغیرها در حالت سطح ایستا نبوده

متغیر . شدبرآورد GARCHبررسی ایستایی متغیرها، متغیر نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل 
یند گارچ و روش باکس جنکینز در الزم و کافی، با استفاده از فرآهايرعایت شرطمربوط با

پس از برآورد متغیر نااطمینانی تورمی، ایستایی متغیر . برآورد گردیدGARCH) 1و0(حالت 
. برآورد گردیدVARروشيلهیسپس الگوي مورد نظر به وس. در سطح بررسی و تصدیق شد

گرایی و ي بررسی همکه از آن براشوند بلتفسیر نمیVARنتایج به دست آمده از خود الگوي 
بلندمدت میان يرابطهيگرایی نشان دهندهنتایج آزمون هم. شودیا پویایی الگو استفاده می

متغیرهاي نرخ واقعی ارز، حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و . متغیرهاي مدل است
جاري آزادي تيبخش کشاورزي، درجهيمثبت و ارزش افزودهينااطمینانی تورمی رابطه

نشان داد این بررسیيهاافتهی. منفی و معناداري با قیمت محصوالت کشاورزي دارديرابطه
-که متغیر نااطمینانی تورمی در کنار متغیرهاي دیگر تاثیر معناداري بر قیمت محصوالت

رو در مطالعاتی که براي تجزیه و تحلیل رفتار قیمت محصوالت کشاورزي داشته است، از این
مانندگیرد، متغیر نااطمینانی تورمی باید به و بررسی عوامل مؤثر بر آن صورت میکشاورزي

.شودگذشتهتاثیرگذار در کنار متغیرهاي دیگر عاملیک 
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کالن اقتصادي، به طور هايمناشی از تصمیهاينتایج به دست آمده آشکار ساخت که تاثیر
يهااستیریزي براي تعیین سبرنامه،بنابراین. شودمیبازتابیدهمؤثري در بخش کشاورزي 

ها در این متیتواند نقش بسیار مهمی در ثبات قیها ماستیاقتصادي مناسب و اجراي این س
:شوداین تحقیق داده میيهاافتهیبر مبناي زیرهايپیشنهاد.کندبازيبخش 
اگرکشاورزي،محصوالتقیمتوتجاريآزاديشاخصمنفیيرابطهبهتوجهبا

اقتصادشدنبازتربرايجهانیتجارتسازمانبهایرانپیوستنراستايدرتجاريسیاست
خواهدکاهشکشاورزيمحصوالتوغذاییموادبهپرداختیي هاارانهیسهمکند،حرکت

برايکشاورزيمحصوالتتولیدتشویقبرايدولتسیاستباسویکازامرایناما. یافت
.بودخواهدتضاددرتجاريکسريبامقابلههدفباگردیسويازو،کفاییخود
کشاورزي،يویژهي هااستیسوکالني هااستیسمیانموجودتضادهايگرفتننظردربا

کشاورزانتشویقبرايمنفعتترینبیشتاگرددهماهنگتريبیشدقتبابایدهااستیساین
. باشدداشتهدنبالبهراکنندگانمصرفبرايغذاییامنیتضمن،دروتولیدافزایشبراي

روشمحصوالتاینبازارآزادسازيوبازارشرایطباکشاورزيمحصوالتقیمتتنظیم
کشاورزيبخشيویژهي هااستیسوکالني هااستیستاثیراتکردنهماهنگبرايمناسبی

.گیردقرارگذارانسیاستتوجهموردبایدکه،است
براي. باشدداشته نسبیپایداريوباشدمدتدرازمالیوپولیي هااستیساستالزم
زمانهمباید هااستیسایني کشاورزبخشدرویژهبهافزودهارزشافزایشواقتصادپویایی 

.شودگرفتهکاربه
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مختلفي رهایمتغناگهانی واکنشنمودارتوابع-وستیپ
)1نمودار(يکشاورزمحصوالتمتیقبهي کشاورزمحصوالتمتیقواکنش
)2نمودار (يکشاورزبخشيافزودهارزشبهي کشاورزمحصوالتمتیقواکنش

)2(نمودار )          1(نمودار 
)3نمودار (يتجاري آزاديدرجهبهي کشاورزتمحصوالمتیقواکنش
)4نمودار (ارزی واقعنرخبهي کشاورزمحصوالتمتیقواکنش

)4(نمودار )  3(نمودار

)5نمودار (ی نگینقدحجمبهي کشاورزمحصوالتمتیقواکنش
)6نمودار (کنندهمصرفمتیقبهي کشاورزمحصوالتمتیقواکنش
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)6(نمودار )5(نمودار 
یتورمی نانینااطمبهي کشاورزمحصوالتمتیقواکنش

)7(نمودار 
با استفاده از نرم افزارGARCHنتایج آزمون 

Dependent Variable: LOGAPI
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 08/16/11   Time: 02:08
Sample: 1353 1386

Included observations: 34
Convergence achieved after 47 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(7) + C(8)*GARCH(-1)

VariableCoefficientStd. Errorz-StatisticProb.

C2.4835881.5770061.5748750.1153
LOGAVA-0.1668950.158592-1.0523540.2926
LOGOPEN-0.1629730.036815-4.4268350.0000
LOGRER0.0042260.0109580.3856500.6998
LOGM20.1423690.0663732.1449990.0320
LOGCPI0.8654630.07232811.965830.0000
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Variance Equation

C0.0006030.0036600.1646630.8692
GARCH(-1)0.7562651.5399170.4911070.6234

R-squared0.999263Mean dependent var3.215686
Adjusted R-squared0.999065S.D. dependent var1.818944
S.E. of regression0.055626Akaike info criterion-2.747111
Sum squared resid0.080451Schwarz criterion-2.387967

Log likelihood54.70088Hannan-Quinn criter.-2.624632
F-statistic5037.029Durbin-Watson stat1.296473

Prob(F-statistic)0.000000


