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بزرسی عوامل مؤثز بز شاخص قیمت مواد غذایی در ایزان
احوس خؼفطی نویوی ٍ *1ظّطا فطجظازُ
تبضید پصیطـ97/07/22:
تبضید زضیبفت96/06/29:
2

چکیده
هَضَع هَاز غصایی ثب تَخِ ثِ ًمف تغصیِ زض فطایٌس تَؾؼِ التهبزی ثَیػُ زضوكَضّبی زض حبل
تَؾؼِ اظ اّویتی ٍیػُ ثطذَضزاض اؾت .اظ آىخب وِ لیوت هَاز غصایی یىی اظ هْنتطیي ػَاهل تؼییي
وٌٌسُ همساض تمبضبی هَاز غصایی هیثبقس ،زض ایي همبلِ ثِ ثطضؾی هْن تطیي ػَاهل التهبزی تؼییي
وٌٌسُ قبذم لیوت هَاز غصایی زض ایطاى ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ذَزضگطؾیَى ثب ٍلفِّبی گؿتطزُ
( ٍ )ARDLزازُّبی ؾطی ظهبًی هطثَط ثِ ؾبلّبی  ،1362-1393هیپطزاظین .ثط اؾبؼ ًتبیح
ثسؾت آهسُ ،هتغیطّبی ؾطهبیِگصاضی ًبذبلم ز اذلی ،زضخِ ثبظ ثَزى تدبضی ٍ ًطخ اضظ حمیمی زض
وَتبُ هست ٍ ثلٌسهست تبثیط هٌفی ٍ هتغیطّبی ًمسیٌگی ٍ تَلیس ًبذبلم زاذلی ثط قبذم لیوت
هَاز غصایی تبثیط هثجت زاقتِاًس.
واژههاي كليذي :قبذم لیوت هَاز غصایی ،زضخِ ثبظ ثَزى تدبضیً ،طخ اضظ حمیمی ،تَلیس
ًبذبلم زاذلی.
طبقه بنذي E30, Q11, Q18 :JEL

واژههاي كليذي :قبذم لیوت هَاز غصایی ،زضخِ ثبظ ثَزى تدبضیً ،طخ اضظ حمیمی ،تَلیس
ًبذبلم زاذلی.

 - 1اؾتبز گطٍُ التهبز ،زاًكگبُ هبظًسضاى.
 -2زاًكدَی وبضقٌبؾی اضقس ػلَم التهبزی ،زاًكگبُ هبظًساضى.
*ًَ -یؿٌسُ هؿئَل همبلِjafarisa@umz.ac.ir :
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پیشگفتار
تأهیي هَاز غصایی اؾبؾی تطیي ًیبظ اًؿبى ثَزُ ٍ افعایف لیوت آى هیتَاًس تبثیط هٌفی لبثل
هالحظِای ثط ٍضؼیت ضفبّی خبهؼِ ٍ ثَیػُ لكط فمیط ٍ ون زضآهس زاقتِ ثبقس .اظ ایي ضٍ،
ؾیبؾتگصاضاى حؿبؾیتّبی ظیبزی ًؿجت ثِ تغییطات لیوت هَاز غصایی اظ ذَز ًكبى هیزٌّس.
ًگطاًی وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ثِ هطاتت ثیفتط اؾت ،چطا وِ ایي وكَضّب اغلت زض زٍضاى گصاض
التهبزی ثَزُ ٍ ٍخَز هَخی اظ افعایف لیوت ّب هٌدط ثِ ثطٍظ هكىالت ظیبزی ثِ آىّب هیقَز.
ایطاى ًیع اظ خولِ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِای اؾت وِ ثطای ؾبلیبى هتوبزی ثب ًطخّبی تَضم زٍ
ضلوی ضٍیبضٍ ثَزُ ٍ ّوَاضُ ثرف اػظن تالـّبی زٍلت ثِ قٌبؾبیی ضیكِّبی تَضم ٍ ضفغ آى
هؼغَف قسُ اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ اّویت هَاز غصایی زض فطایٌس تَؾؼِ التهبزی ،ثحث اهٌیت غصایی
ّوَاضُ زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ هغطح ثَزُ ٍ هتغیط لیوت هَازغصایی ثِ ػٌَاى هتغیط ولیسی ٍ
اثط گصاض ثط ػطضِ ٍ تمبضب ثطای هَاز غصایی ٍ هحهَالت وكبٍضظی هَضز تَخِ ؾیبؾتگصاضاى ثَزُ
اؾت (لغویطی ٍ ّطاتی .)1384 ،لیوت هَاز غصایی یىی اظ هْنتطیي ػَاهل تؼییي وٌٌسُ همساض
تمبضبی هَاز غصایی هی ثبقسّ ،طگًَِ ؾیبؾت التهبزی وِ ثِ ًحَی ثط ایي هتغیط اثط گصاض ثبقس اظ
اّویتی ٍیػُ ثطذَضزاض هیثبقس .اّویت هَضَع هَاز غصایی ثب تَخِ ثِ ًمف تغصیِ زض فطایٌس تَؾؼِ
التهبزی ثَیػُ زض وكَضّبی زضحبل تَؾؼِ اظ خبیگبّی ٍیػُ ثطذَضزاض اؾت .افعایف لیوت هَاز
غصایی هیتَاًس تأثیط هٌفی لبثل هالحظِای ثط ٍضؼیت ضفبّی خبهؼِ ثَیػُ لكط فمیط ٍ ون زضآهس
ثگصاضز .اظ آىخب وِ ؾْوی لبثل تَخِ اظ ّعیٌِ ذبًَاضّب ضا ّعیٌِ تبهیي غصا تكىیل هیزّس ّطگًَِ
افعایف زض لیوت هَاز غصایی ثَیػُ زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ،ؾجت افعایف ّعیٌِ ذبًَضّب قسُ
ٍ ثِ زلیل تَضم ثبال زض ایي وكَضّب ذبًَاضّب هدجَض هیقًَس ههطف ثطذی اظ هَاز غصایی ذَز ضا
وبّف زازُ وِ هٌدط ثِ ؾَء تغصیِ هی قَز.
آهبضُّبی هٌتكطُ ًكبى هیزّس وِ ًطخ تَضم ًعزیه ثِ  40زضنس ٍ افعایف لیوت هَاز غصایی
حسٍز  60زضنس اؾت ٍ ایي هَضَع ًكبى هیزّس وِ گطٍّْبی ون زضآهس ٍ حمَق ثگیطاى خبهؼِ
هدجَض ثِ وبّف وویت ٍ ویفیت ؾفطُ غصایی ذَیف قسُاًس (اظم ٍ اضتبة.1)2012 ،
ثب تَخِ ثِ تَضیحبت ثبال زض ایي پػٍّف تالـ هیقَز ػَاهل هؤثط ثط قبذم لیوت هَازغصایی
زض ایطاى هَضز ثطضؾی لطاض گیطز .ؾبظهبًسّی ایي همبلِ ثِ ایي نَضت اؾت وِ اثتسا هطٍضی ثط
پیكیٌِ تدطثی هَضَع قسُ ٍ هجبًی ًظطی چػٍّف اضایِ هیقَز .زض ثرف ؾَم الگَی هغبلؼِ
اضایِ قسُ ٍ لؿوت چْبضم ثِ ثطآٍضز الگَ ٍ لؿوت پٌدن ثِ ثحث ٍ ًتیدِ گیطی اذتهبل زاضز.

-Ezam and Artab
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مبانی نظزی و پیشینه تجزبی
لیوت هَاز غصایی تحت تبثیط ػَاهل هتؼسی لطاض هیگیطز وِ ضٍی ّن ضفتِ هیتَاى ایي ػَاهل
ضا ًبقی اظ تغییط زض ػطضِ یب تمبضبی هَاز غصایی زاًؿت .ػَاهل ؾوت ػطضِ قبهل ووجَز هَاز
غصایی اؾت وِ هی تَاى ًبقی اظ وبّف تَلیس هَاز غصایی ،ثىبضگیطی هَاز غصایی زض ظهیٌِّبی
غیطذَاضوی ٍ افعایف زض ّعیٌِ ًْبزُّبیی وِ زض تَلیس هَاز غصایی ثىبض هیضًٍس ،اظ خولِ ًفت ذبم
ٍ زیگط هٌبثغ اًطغی هیثبقس .ایي ثبٍض ٍخَز زاضز وِ لیوت هَاز غصایی ثِ گًَِ قبیبى تَخْی هتبثط
اظ لیوت ًفت هیثبقس ظیطا وِ وكبٍضظی ثِ گًَِ هطؾَم یه فؼبلیت تَلیسی اًطغی ثط ثَزُ ٍ هىبًیع
قسى آى ثط قست ثىبضگیطی اًطغی زض ایي ثرف افعٍزُ اؾت .ثٌبثطایي ،لیوت ًفت اضتجبعی هؿتمین
ثب لیوت وبالّبی وكبٍضظی زاضز(ًبظی اٍغلَ.)2011 ،1
عواهل طزف تقاضا
ػَاهل عطف تمبضب ًیع هٌدط ثِ افعایف ههطف هیگطزز وِ اظ خولِ آىّب هیتَاى ثِ افعایف
ضقس خوؼیت ،ثْجَز لسضت ذطیس هطزم ٍ تغییط الگَی ههطف خَاهغ زض ًتیدِ تغییط زض زضآهس یب
ؾلیمِ آىّب (ًبظی اٍغلَ ،) 2011 ،وبّف تَلیس هحهَالت وكبٍضظی ثط اثط قطایظ ًبهؿبػس خَی،
افعایف ضٍظ افعٍى زضآهس ؾطاًِ چیي ٍ ٌّس ٍ افعایف ههطف هَاز غصایی ٍ ًیع تغییط الگَی ههطف
زض ایي وكَضّب ٍ ًیع فؼبلیتّبی ؾَزاگطاًِ(ؾفتِ ثبظی) ٍ ایدبز ووجَزّبی ههٌَػی ثِ ٍؾیلِ
ثطذی اظ ثٌگبّْبی تدبضی اقبضُ وطز(آوپبى.2)2009 ،
زض وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ًرؿت ثِ ػلت ضقس خوؼیت ٍ ضقس قْطًكیٌی ،تمبضب ثطای
هَازغصایی ًویتَاًس وبّف یبثس .زٍم ،چَى ثیفتط افطاز زض حسالل هؼیكت ثِ ؾط هیثطًسّ ،ط گًَِ
افعایف زضآهس هَخت افعایف ههطف هی قَز .اظ ایي ضٍ وكف زضآهسی تمبضب ثطای هَاز غصایی
زضوكَضّبی ونتط تَؾؼِیبفتِ ثؿیبض ثبالتط اظ وكَضّبی تَؾؼِیبفتِ اؾت .ثطای پبؾدگَیی ثِ ایي
تمبضبی زض حبل ضقس ثبیس ،تَلیس هَازغصایی افعایف یبثس .ؾطهبیِگصاضی زض ثرف وكبٍضظی ثِ زلیل
افعایف پیَؾتِی تمبضب ثطای هَازغصایی ٍ زیگط هحهَالت وكبٍضظی ،هیتَاًس هَخت ضقس تَلیس ٍ
اقتغبل زض ایي ثرف قَز .زض ٍالغ ،افعایف تمبضب هَخت ثبال ضفتي ؾغح لیوت قسُ ٍ افعایف
ؾغح لیوتّب هَخت افعایف اًگیعُ ثطای ؾطهبیِگصاضی ٍ افعایف تَلیس زض ایي ثرف هیقَز.
ؾطهبیِ ثِ ػٌَاى یىی اظ هْنتطیي ًْبزُّبی تَلیسٍ ،لی هتبؾفبًِ ووجَز ؾطهبیِ ٍ ؾطهبیِگصاضی زض
ثرف وكبٍضظی ایطاى زض همبیؿِ ثب ؾبیط ثرفّب ثبػث پبییي آهسى ؾغح ثْطٍُضی زض ایي ثرف
-Nazlioglu
-Akpan
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قسُ وِ ایي ثْطٍُضی اًسن ذَز هَخت وبّف زضآهس اًتظبضی عطحّبی وكبٍضظی ٍ ؾَزآٍضی ایي
فؼبلیتّب قسُ ٍآىّب ضا ثطای ؾطهبیِگصاضی ،غیط التهبزی ٍ پط ضیؿه ؾبذتِ اؾت .گفتٌی اؾت
وِ ثرف وكبٍضظی ثب ٍخَز زاقتي ؾْوی زض حسٍز 12زضنس اظ تَلیس ًبذبلم زاذلی وكَض25 ،
زضنس اضظـ نبزضات غیط ًفتی 20 ،زضنس اقتغبل ،تأهیي  93زضنس ًیبظّبی غصایی خبهؼِ ٍ تَلیس
هَاز اٍلیِ ثؿیبضی اظ نٌبیغ زیگط ،ؾْن اًسوی اظ ؾطهبیِگصاضی ول وكَض(حسٍز  5زضنس) ضا ثِ
ذَز اذتهبل زازُ اؾت .ایي زضحبل اؾت وِ ؾْن ثرف نٌؼت ٍ ذسهبت  65 ٍ39زضنس ثطآٍضز
قسُ اؾت (ثبًه هطوعی  .)1390ثب ػسم ؾطهبیِگصاضی زض ثرف وكبٍضظی ،اؾتْالن زض ایي ثرف
افعایف ،ثْطُ ٍضی وبّف ،لیوت توبم قسُ هَاز غصایی افعایف هییبثس.
تدطثِ وكَضّبی هَفك زض ظهیٌِ تَلیس هحهَالت وكبٍضظی ًكبى هیزّس وِ ثىبضگیطی
تدْیعات ؾطهبیِای زض فؼبلیتّبی گًَبگَى وكبٍضظی هٌدط ثِ افعایف ثْطٍضی ػَاهل تَلیس اظخولِ
هسیطیتً ،یطٍی وبض ٍ ظهیي قسُ اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثیفتط فؼبلیتّبی وكبٍضظی زض ضٍؾتبّب
نَضت هیگیطز ،ؾطهبیِ گصاضی زض ثرف وكبٍضظی هَخت ایدبز فطنتّبی قغلی زض ایي ثرف
هیقَ ز ٍ زض ًتیدِ ثب خلَگیطی اظ هْبخطت افطاز ثِ قْطّب ػطضِ ثرف وكبٍضظی ضا ثبال ثطزُ وِ
ًیع هٌدط ثِ گؿتطـ فؼبلیت ّبی آى ّوطاُ ثب فٌبٍضی ّبی ثبالتط ٍ زض ًْبیت افعایف ػطضِ هَاز
غصایی ٍ وبّف لیوت هَاز غصایی هؤثط اؾت.
مزوری بز مطالعات تجزبی
هطالعات داخلی
پیف ثْبض ٍ ّوىبضاى ( )1392ثب اؾتفبزُ اظ هسل ذَز ضگطؾیًَی ثطزاضی ػبهل افعٍزُ
) (FAVARثب همیبؼ ًؿجتبً وَچه ثِ ثطضؾی تأثیط قَنّبی ًمسیٌگی ثط لیوت هَازغصایی زض
ایطاى ثبظُ ظهبًی  1367-1387پطزاذتِاًسً .تبیح ثسؾت آهسُ اظ پػٍّف ًكبى زازُ اًس وِ قَن
ًمسیٌگی ثط قبذم هَازغصایی زض زضاظ هست هٌدط ثِ ًَؾبًبت ًبپبیساضی قس.
ضًدپَض ٍ ّوىبضاى ( )1394ثب اؾتفبزُ اظ هسل ذَز تَضیح ثب ٍلفِّبی گؿتطزُ ٍ آظهَى ّن
خوؼی ثِ ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِگصاضی زض ثرف وكبٍضظی ثط لیوت هَازغصایی زض ایطاى زض ثبظُ
ظهبًی  1365-1389پطزاذتِاًسً .تبیح ًكبى زازُ اًس وِ قبذم لیوت هَازغصایی ثب ؾطهبیِ گصاضی
زض ثرف وكبٍضظی ضاثغِ هٌفی ثلٌس هست زاضز ٍ ثب زضآهس ؾطاًًِ ،طخ اضظ ضاثغِ هثجت ثلٌس هست
زاضز.
خبٍزاى ٍ ّوىبضاى ( )1394ثب اؾتفبزُ اظ هسلّبی تهحیح ذغب ٍ خَّبًؿَى -خَؾیلیَؼ ثِ
ثطضؾی ػَاهل هؤثط ثط لیوت هَازغصایی زض ایطاى ثب تأویس ثط تىبًِّبی ًفتی زض ثبظُ ظهبًی
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 1354-1387پطزاذتِاًسً .تبیح ًكبى زازُ اًس وِ تىبًِّبی لیوت ًفت زض ثلٌس هست ثِ گًَِای
هؼٌیزاض لیوت هَاز غصایی ضا تحت تأثیط لطاض هیزّس.
ؾیس هْسی ؾمبییبى ٍ ّوىبضاى( )1395ثب اؾتفبزُ اظ الگَی ذَز ضگطؾیَى – ثطزاضی زازُ ّبی
تطویجی پبًل ثِ تحلیل ًمف هتغیط ّبی التهبزی ثط لیوت هَاز غصایی زض وكَضّبی هٌترت
نبزضوٌٌسُ ٍ ٍاضز وٌٌسُ ًفت زض لبلت زازُ ّبی هبّبًِ پطزاذتِاًسً .تبیح ًكبى زازُ اؾت وِ
ٍلفِّبی لیوت ًفت زض وكَضّبی نبزضوٌٌسُ ًفت ثیفتطیي تأثیط ضا ثط لیوت هَاز غصایی زض
همبیؿِ ثب وكَضّبی ٍاضزوٌٌسُ ًفت زاضز.
هطالعات خارجی
1

یبًگ ٍ ّوىبضاى ( )2009ثِ ثطضؾی تَلیس ؾَذتّبی ظیؿت هحیغی ٍ تبثیط آى ثط ػطضِ هَاز
غصایی زض چیي زض زٍضُ ظهبًی 2000-2008پطزاذتِاًس آى ّب ًكبى زازُاًس وِ افعایف لیوت ًفت
ثبػث افعایف تمبضب ثطای ؾَذتّبی خبًكیي (ؾَذتّبی ظیؿت هحیغی) هیقَز ٍ اظآى خب وِ
ایي ؾَذتّب اظ غالت (هثل شضت) تْیِ هیقًَس ،ایي افعایف تمبضبی غالت ثبػث افعایف لیوت ّب
آىّب قسُ ٍ زضًْبیت یه اضتجبط هؿتمین ثیي لیوت ًفت ذبم ٍ لیوت هَاز غصایی ٍخَز زاضز.
غئَتیؽ ٍ پبپبزاؼ ( 2)2011ضاثغِ ثیي ػطضِ پَل ٍ افعایف لیوت ذطزُ فطٍقی هَازغصایی اظ
غاًَیِ  1970تب زؾبهجط  2007ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازًس وِ ًتبیح حبوی اظ اثطات لبثل تَخِ ػطضِ
پَل ضا ثط افعایف لیوت ذطزُ فطٍقی هَاز غصایی هیثبقس.
پَلفَضز ( 3)2012تأثیط ػَاهل پَلی ثط ؾغح لیوت ذطزُ فطٍقی هَاز غصایی زض ایبالت هتحسُ
آهطیىب اظ غاًَیِ  1974تب زؾبهجط  2007ضا ثب اؾتفبزُ اظ آظهَىّبی زیىی فَلط ٍ گطًدط هَضز ثطضؾی
لطاض زازً .تبیح ایي هغبلؼِ ًكبى هیزٌّس وِ ضاثغِ ػلی ثیي ًطخ ٍخَُ فسضال ٍ ػطضِ پَل ٍ
افعایف ؾغح لیوت ذطزُ فطٍقی ٍ ّنچٌیيً ،طخ اضظ ٍ ؾغح لیوت ذطزُ فطٍقی هَازغصایی
ٍخَز زاضز.
ػجساهلل ٍ ولین ( 4)2012ػَاهل تؼییي وٌٌسُ تَضم لیوت هَازغصایی ضا ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی
ؾبل  ٍ 1972-2008ضٍـ ّن خوؼی خَّبًؿَى ثطای پیسا وطزى ضاثغِ ثلٌسهست هیبى تَضم لیوت
هَازغصایی ٍ تؼییي وٌٌسُّبی آى هبًٌس اًتظبضات تَضم ،ػطضِ پَل ،تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾطاًِ،
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لیوت ّبی حوبیتیٍ ،اضزات هَاز غصایی ،نبزضات هَازغصایی هَضز ثطضؾی لطاض زازًس .یبفتِّبی
تدطثی ثبثت هیوٌس وِ ضاثغِی ثلٌسهستی ثیي تَضم لیوت هَاز-غصایی ٍ تؼییيوٌٌسُّبی آى ٍخَز
زاضز .توبم تؼییيوٌٌسُ ّب ثِ خع ػطضِ پَل وِ ثِ نَضت غیطهؼٌبزاض اثط هؿتمین زاضز ،زیگط ػَاهل
اثطی هثجت ٍ هؼٌبزاض ثط تَضم لیوت هَازغصایی زاضز ٍ زض وَتبُهست تٌْب اًتظبضات تَضم ،لیوتّبی
حوبیتی ٍ نبزضات هَازغصایی ثط تَضم لیوت هَازغصایی تأثیط هی-گصاضزً ،تبیح ًكبى هیزًس وِ ّن
تمبضب ٍ ّن ػطضِ زض وٌبض زیگط ػَاهل تؼییي وٌٌسُ ثط تَضم لیوت هَازغصایی زض پبوؿتبى تأثیط
هیگصاضز.
1
احوس ٍ ؾیٌگال ( )2014ثِ عَض ذبل ػَاهل تؼییي وٌٌسُ تَضم هَاز غصایی ضا ثب اؾتفبزُ اظ
زازُّبی هبّبًِ اظ غاًَیِ  2006تب زؾبهجط  2013تدعیِ ٍ تحلیل هیوٌس .ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّن
خوؼی خَّبًؿَى ًكبى زازُ قسُ وِ توبم ػَاهل تؼییي وٌٌسُ تَضم هَاز غصایی هبًٌس ػطضِ پَل،
ًطخ ثْطًُ ،طخ اضظً ،فت ذبم ثِ خعء لیوت خْبًی هَاز غصایی ثِ گًَِ قبیبى تَخْی ثط تَضم هَاز
غصایی هؤثط اؾت.
ّلیگجطیبل ( ) 2015ػَاهل تؼییي وٌٌسُ تَضم لیوت هَاز غصایی ضازض وكَض اتیَپی زض زٍضُ
 1971-2013ض ا هَضز ثطضؾی لطاض زازًس .ثطاؾبؼ قَاّس تئَضیىی ٍ تدطثی ،ترویي OLSوِ تَضم
لیوت هَاز غصایی تبثؼی اظ ػطضِ پَل ،تَلیس ًبذبلم زاذلی ،تَضم اًتظبضی ،لیوت خْبًی غصا اؾت.
ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ یبفتِ ّبی تدطثی ًكبى هیزٌّس وِ زض وَتبُ هست توبهی هتغیطّب ثِ خع
ػطضِ پَل زض ؾغح 5زضنس هسل آهبضی هؼٌی زاض ّؿت.
هغبلؼبتی گًَبگَى ثِ ثطضؾی ػَاهل هَثط ثط قبذم لیوت هَاز غصایی زض وكَضّبی هرتلف
پطزاذتِ اًس .اظ خولِ هیتَاى ثِ هغبلؼِ ،پیف ثْبض ٍ ّوىبضاى ( ،)1392ضًدپَض ٍ ّوىبضاى
( ،)1394ؾمبییبى ٍ ّوىبضاى ،)1395 ،یبًگ ٍ ّوىبضاى ( ،)2009غئَتیؽ ٍ پبپبزاؼ(،)2011
پَلفَضز ( ،)2012ػجساهلل ولین ( ،)2012احوس ؾیٌگال (ّ ،)2014لیگجطیبل ( )2015وِ زض ثبال ثِ
آى اقبضُ قس.
ارایه الگو
ثب تَخِ ثِ هجبحث فَق ،ثب زض ًظط گطفتي تَاثغ تمبضب ،ػطضِ هَاز غصایی ٍ قطط تؼبزل زض ثبظاض ثِ
ثطضؾی ػَاهل هؤثط ثط قبذم لیوت هَاز غصایی هیپطزاظین .زض هسل هَضز ثطضؾی ؾؼی هیقَز تب
ثوٌظَض اضایِ تدعیِ ٍ تحلیل وبضاتط ٍ زلیكتطی اظ لیوت هَاز غصایی اثطات ؾیبؾتّبی والى پَلی،

-Ahmed & Singla
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هبلی ٍ اضظی زض ًظط گطفتِ قَز .زض ایي ضاؾتب گطی( 1)1992اؾتفبز اظ یه ضٍـ ؾیؿتبهیه ضا
ثوٌظَض فطهَل ثٌسی ؾیبؾتّبی هؤثط ثط لیوت هحهَالت وكبٍضظی ٍ غصایی پیكٌْبز هیزّس.
اؾتفبزُ اظ یه هسل والى 2ثوٌظَض تدعیِ ٍ تحلیل ضفتبض لیوت هَاز غصایی ٍ هحهَالت وكبٍضظی
ایي اهىبى ضا فطاّن هیآٍضز تب حلمِ ّبی اضتجبعی ثیي اًگیعُّبی تَلیسی وكبٍظاى ٍ ؾطچكوِّبی
والى لیوت ًبقی اظ ؾیبؾتّبی والى پَلی ،اضظی ٍ تدبضی ثْتط قٌبذتِ قَز .لیوت هَاز غصایی ثِ
گًَِ ّوعهبى اظ تمبثل هیبى ههطف وٌٌسگبى ٍ تَلیس وٌٌسگبى زض ثبظاض تؼییي هیقَزّ .طزٍ گطٍُ
ػَاهل پَلی ٍ غیط پَلی ثط ضفتبض لیوت هَاز غصایی اثط گصاض هیثبقٌس .اظ ایٌطٍ ضٍاثظ هیبى قبذم
لیوت هَاز غصایی ٍ ػَاهل هؤثط ثطآى ضا هیتَاى ثب اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن هؼبزالت ظیط وِ ثِ ٍؾیلِ
وبضگجَ زض ؾبل 2000ثطای ّفت وكَض آفطیمبی اتیَپی ،وٌیب ،آفطیمبی خٌَثی ،هبالٍی ،ؾَزاى،
تبًعاًیب ٍ ظاهجیب هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت ،ثیبى وطز .ؾیؿتن هؼبزالت یبز قسُ قبهل هؼبزالت
ػطضِ ،تمبضب ٍ قطط تؼبزل زض ثبظاض هیثبقس (وبضگجَ.)2000 ،
)Qst = ƒ( GDPt, EERt, Ot, FPIt, FPIt-k
() 1
)Qdt = ƒ (FPIt,zt
()2
Qst = Qdt
()3
ّنچٌیي ،ثب اؾتٌبز ثِ ًظطیِ همساضی پَل وِ ضاثغِ پبیِای تدعیِ ٍ تحلیل ثیي ؾغح ػوَهی
لیوت ٍ ػطضِ پَل ضا تكىیل هیزّس ٍ ثب تَخِ ثِ هغبلت ػٌَاى قسُ زض لؿوت ؾیبؾت پَلی
هتغیط حدن ًمسیٌگی ضا ثِ ػٌَاى هتغیط ؾیبؾتی زض ثطزاضًسُ اثطات ؾیبؾت پَلی ٍاضز هسل
هی ؾبظین ثب اؾترطاج فطم تملیل یبفتِ هؼبزلِ لیوت اظ ؾیؿتن هؼبزالت اٍلیِ ٍ ٍاضز وطزى هتغیط
حدن ًمسیٌگی ( ) M1ثِ ػٌَاى یه هتغیط تَضیحی زض ثطزاضًسُ اثطات ؾیبؾت پَلی زض وٌبض زیگط
هتغیطّبی والى ثط اؾبؼ وبضّبی تدطثی اظ خولِ ّیلگثطیبل .)2015(3ثطای ثطآٍضز ثْتط هسل ٍ
ثسؾت آٍضزى ًتبیح هغلَة اظ لگبضیتن عجیؼی زازُ ّبی هَخَز زض هسل اؾتفبزُ قسُ اؾت.
()4

وِ زض ضاثغِ ثبال
 : LNFPIلگبضیتن قبذم لیوت هَاز غصایی
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 :LNM1لگبضیتن حدن ًمسیٌگی
 :LNGDPلگبضیتن تَلیس ؾطاًِ زاذلی ثِ لیوت ثبثت 1383
 :LNOلگبضیتن زضخِ ثبظ ثَزى التهبز (ًؿجت هدوَع نبزضات ٍ ٍاضزات ثِ تَلیس ًبذبلم زاذلی)
:LNINلگبضیتن تكىیل ؾطهبیِ ثبثت ًبذبلم ثِ لیوت ثبثت 1383
 :LNEERلگبضیتن ًطخ اضظ حمیمی
 :Utخولِ اذالل
زازُّبی هَضز ًیبظ ثطای ایطاى اظ عطیك ثبًهّبی اعالػبتی ٍ آهبضّبی هٌتكطُ ثِ ٍؾیلِ ازاضُ
ثطضؾیّبی التهبزی ثبًه هطوعی خوَْضی اؾالهی ایطاى ٍ زیگط هطاوع اعالع ضؾبًی هؼتجط تْیِ
قسُ اؾت .زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ التهبز ؾٌدی ؾطی ظهبًی ثطای ثطآٍضز الگَ زض زٍضُ ظهبًی
( )1362-93اؾتفبزُ هیقَز.
بزآورد الگو
الگَی هَضز اؾتفبزُ زض ایي همبلِ الگَی ذَز تَضیح ثب ٍلفِّبی گؿتطزُ  ARDLهیثبقس وِ
ثطای ثطآٍضز آى ًرؿت ثبیس ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ  OLSثطای ّوِ تطویتّبی هوىي ثطاؾبؼ
ٍلفِّبی هتفبٍت هتغیطّب ثطآٍضز وطز .ثیفتطیي تؼساز ٍلفِّبی هتغیطّب ،ثبتَخِ ثِ تؼساز
هكبّسات تؼییي هی قَز .زض هطحلِ زٍم ایي اهىبى حبنل هیقَز وِ اظ ضگطؾیَىّبی ثطآٍضز
قسُ ،یىی ثطاؾبؼ ؾِ ضبثغِ آوبییه ،قَاضتع  -ثیعیي ،حٌبى  -وَییي اًتربة قَز .زضهطحلِ
ؾَم ،ضطایت هطثَط ثِ الگَی ثلٌسهست ثط اؾبؼ الگَی  ARDLاًتربثی اضایِ هیقَز .زض ایي الگَ،
افعٍى ثط ضٍاثظ ثلٌسهست ،الگَی تهحیح ذغب ( )ECMوَتبُ هست ًیع اضایِ هیقَز وِ ؾطػت
تؼسیل ثِ ؾوت تؼبزل ثلٌس هست ضا ثِ هب هیزّس.
پیف اظ اؾتفبزُ اظ ایي هتغیطّب الظم اؾت ًؿجت ثِ پبیبیی یب ػسم پبیبیی آىّب اعویٌبى یبفت.
پبیبیی ٍ یب ًبپبیبیی یه ؾطی ظهبًی ّن اظ خٌجِ ؾیبؾتگصاضیّبی التهبزی ٍ ّن اظ ًظط ضٍـ
ثطآٍضز زاضای اّویت ثؿیبض اؾت .پیبهس هْوی وِ پبیبیی یب ًبپبیبیی یه ؾطی ظهبًی اظ خٌجِ
ؾیبؾتگصاض ی التهبزی زاضز آى اؾت وِ اگط هتغیطی پبیب ثبقس ًویتَاى ؾغح آى ضا ثب اػوبل
ؾیبؾتّبی التهبزی ثطای ّویكِ تغییط زاز ،زض حبلی وِ اگط ایي هتغیط ًبپبیب ثبقس ،اثط
ؾیبؾتّبی التهبزی هَلت ًجَزُ ٍ هیتَاًس ثطای ّویكِ ؾغح ایي هتغیط ضا هتحَل وٌس .ثوٌظَض
تؼییي پبیبیی یب ًبپبیبیی هتغیطّب ،ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى زیىی -فَلط تؼوین یبفتِ1هطتجِ خوؼی ّط یه
اظ هتغیطّب تؼییي قس .ثط اؾبؼ خسٍل  2 ٍ 1توبهی هتغیطّبی ایي هسل ثِ خع زضخِ ثبظ ثَزى
- Augmented Dicky Fuller Test
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تدبضی زض ؾغح پبیب ًیؿتٌس ،اهب زض تفبضل هطتجِ ًرؿتّ ،وِ هتغیطّب ثدع هتغیط زضخِ ثبظ ثَزى
تدبضی( ،)LOپبیب قسُاًس.
ثطای تحلیل ّوگطایی ثیي هتغیطّبی هسل هیتَاى آظهَى ّن خوؼی اًگل -گطًدط تؼوین یبفتِ
( )AEGضا ثِ وبض گطفت .ثط اؾبؼ خسٍل ً 6تیدِ ایي آظهَى ًكبى هیزّس ثبلیوبًسُّب ثب هؿئلِ
ضیكِ ٍاحس هَاخِ ًیؿتٌس ٍ ایي ًكبى زٌّسُ پبیب ثَزى خوالت پؿوبًس ٍ ّودوغ ثَزى هتغیطّب
اؾت .ثٌبثطایي ،ثیي هتغیطّب ّوگطایی ٍخَز زاضز.
ثط اؾبؼ خسٍل ً 4 ٍ 3تبیح ثسؾت آهسُ اظ ترویي هسل توبم هتغیطّب ثدع هتغیط ًمسیٌگی زض
ؾغح  95زضنس هؼٌی زاضًس .ثط اؾبؼ ًتبیح وَتبُ هست؛ ضطیت هتغیط قبذم لیوت هَاز غصایی ثب
یه ٍلفِ ثط قبذم لیوت زٍضُ خبضی اثط هثجت ٍ هؼٌبزاض زاقتِ اؾت .هتغیط ؾطهبیِگصاضی
ًبذبلم زاذلی ،تبثیط هٌفی ثط قبذم لیوت هَاز غصایی زض وَتبُهست ٍ ثلٌسهست گصاقتِ اؾت.
ثِ گًَِای وِ افعایف یه زضنسی زض ؾطهبیِگصاضی ًبذبلم زاذلی ،قبذم لیوت هَاز غصایی ضا
زض زٍضُ هَضز هغبلؼِ ثِ تطتیت ثِ همساض  0/88 ٍ 0/39زضنس وبّف هیزّس .هتغیط زضخِ ثبظ ثَزى
التهبز ثب یه ٍلفِ زض وَتبُهست قبذم لیوت هَاز غصایی ضا وبّف زازُ اؾت ثِ گًَِای وِ ثب
افعایف همساض زضخِ ثبظثَزى التهبز ثِ همساض یه زضنس ،قبذم لیوت هَاز غصایی ثِ عَض هیبًگیي
 0/08زضنس وبّف یبفتِ اؾت .زض هؼبزلِ ثلٌسهست ّوبًٌس وَتبُهست ،تبثیط همساض زضخِ ثبظ ثَزى
التهبز ثط قبذم لیوت هَاز غصایی ،هٌفی ٍ زض ؾغح  99زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت .ثِ گًَِای وِ
ثِ اظای یه زضنس افعایف زض زضخِ ثبظ ثَزى التهبز ،قبذم لیوت هَاز غصایی ثِ همساض 0/30
زضنس وبّف هی یبثس .ثب افعایف ًطخ اضظ حمیمی زض وَتبُهست ٍ ثلٌسهست ثِ همساض یه زضنس ٍ
افعایف نبزضات ،قبذم لیوت هَاز غصایی زض زٍضُ ظهبًی  1362-93ثِ عَض هیبًگیي ثِ تطتیت ثِ
همساض  0/10 ٍ 0/05زضنس وبّف هییبثس .تبثیط ًمسیٌگی ثط قبذم لیوت هَاز غصایی هثجت ،اهب
زض ؾغح  85زضنس هؼٌبزاض ثَزُ اؾت .افعایف ػطضِ پَل ٍ ًمسیٌگی زض وكَض زض وَتبُهست ثبػث
افعایف قبذم لیوت هَاز غصایی ثِ همساض  0/29زضنس هیقَز ،اهب زض ثلٌسهست ثط اؾبؼ اًتظبض،
افعایف ًمسیٌگی ثبػث افعایف قبذم لیوت هَاز غصایی زض ایطاى هیقَز وِ ضطیت ً 1/15یع
ًكبًسٌّسُ تغییط  1/15زض ضاؾتبی فعایٌسُ زض قبذم لیوت هَاز غصایی ثِ اظای یه زضنس تغییط
زض حدن ًمسیٌگی هیثبقس .تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾطاًِ ثب یه ٍلفِ تبثیط هثجت ٍ هؼٌی زاض ثط
قبذم لیوت هَاز غصایی زاقتِ اؾت .ثِ گًَِای وِ ثب افعایف تَلیس ًبذبلم زاذلی ؾطاًِ ثِ
همساض یه زضنس ،قبذم لیوت هَاز غصایی ثِ عَض هیبًگیي  0/61زضنس افعایف یبفتِ اؾت ،اهب
تبثیط تَلیس هلی ؾطاًِ ثط قبذم لیوت هَاز غصایی زض ثلٌسهست هثجت ،اهب ثِ لحبػ آهبضی ثی هؼٌب
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ثَزُ اؾت ..ضطیت هتغیط هدبظی خٌگ ) ٍ (DWARذكىؿبلی(ً )D7880یع هغبثك اًتظبض هٌفی ٍ
هؼٌبزاض ثَزُ اؾت.
ثط اؾبؼ خسٍل  5زض ایي هسل ضطیت خولِ تهحیح ذغب هٌفی ٍ ثیي نفط ٍ یه هیثبقس.
ثٌبثطایي ،الگَ زاضای ّوگطایی زض ثلٌسهست ثَزُ ٍ زض نَضت ذطٍج اظ تؼبزل زض اثط قَنّبی وَتبُ
هست ،ثبض زیگط ثِ تؼبزل ثلٌسهست ّوگطا هیقَز .ؾطػت تؼسیل اظ وَتبُهست ثِ ثلٌسهست هتَؾظ
ثَزُ ٍ زض حسٍز  44زضنس هی ثبقس .ایي ثساى هؼٌی اؾت وِ زض نَضت ذطٍج اظ تؼبزل ثلٌس هست
زض ّط ؾبل  44زضنس اظ ذغبی پیف آهسُ تؼسیل هیقَز.
نتیجه گیزی و پیشنهادها
لیوت هَاز غصایی تحت تبثیط ػَاهل هتؼسی لطاض هیگیطز وِ ایي ػَاهل ضاهیتَاى ًبقی اظ تغییط
زض تمبضب یب ػطضِ هَاز غصایی زاًؿت .ػَاهل ؾوت تمبضب هٌدط ثِ افعایف ههطف هیقَز وِ اظ
خولِ آىّب هیتَاى ثِ افعایف ضقس خوؼیت ،ثْجَز لسضت ذطیس هطزم ٍ تغییط الگَی ههطف خَاهغ
زض ًتیدِ تغییط زض زضآهس ٍ ؾلیمِ آىّب اقبضُ وطز .ػَاهل ؾوت ػطضِ قبهل ووجَز هَاز غصایی
اؾت وِ هی تَاًس ًبقی اظ وبّف تَلیس هَاز غصایی ،ثىبضگیطی هَاز غصایی زض ظهیٌِّبی غیط
ذَاضوی ٍ افعایف زض ّعیٌِ ًْبزُّبیی وِ زض تَلیس هَاز غصایی ثِ وبض هیضًٍس ،اظ لجیل ًفت ذبم ٍ
زیگط هٌبثغ اًطغی هیثبقس.
ّسف ایي همبلِ ثطضؾی ػَاهل هؤثط ثطقبذم لیوت هَاز غصایی زض ایطاى ثَزُ اؾت .ثطای ایي
هٌظَض ،ثب ثىبضگیطی تىٌیه ّبی هطتجظ ثب زازُ ّبی ؾطی ظهبًی هكتول ثط آظهَىّبی ضیكِ ٍاحس،
تدعیِ ٍ تحلیل ّن اًجبقتگی ٍ ضٍـ ذَزضگطؾیَى ثب ٍلفِ ّبی گؿتطزُ ( )ARDLثِ ترویي
پبضاهتطّبی هسل هَضز ًظط ثب اؾتفبزُ اظ زازُ ّبی زٍضُ ظهبًی( )1362-1393پطزاذتِ قس.
ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ ایي ثطضؾی ًكبى زازًس وِ زض ثلٌسهست ؾیبؾتّبی پَلی اًجؿبعی هٌدط
ثِ افعایف قبذم لیوت هَاز غصایی هیقَز ،اهب ؾیبؾتّبی تدبضی وِ زض ضاؾتبی ثبظتط قسى
التهبز ایطاى ثِ هَضز اخطا گصاقتِ هیقَز ،قبذم لیوت هَاز غصایی ضا وبّف ذَاّس زازً .تبیح
ّنچٌیيً ،كبى هیزٌّس وِ ضاثغِای هكرم ثیي زضآهس ؾطاًِ ٍ قبذم لیوت هَاز غصایی زض
ثلٌسهست ٍخَز ًساضز ایي ًتیدِ هیتَاًس ثبظتبة وٌٌسُ اػوبل ؾیبؾتّبی ٍیػُ ثرف وكبٍضظی ٍ
پطزاذت یبضاًِ زض خْت تبثیطگصاضی ثط لیوت هحهَالت وكبٍضظی ٍ هَاز غصایی اظ ؾَی زٍلت
ثبقس.
ثب تَخِ ثِ ضاثغِ غیط هؿتمین زضخِ ثبظ ثَزى التهبز ٍ لیوت هحهَالت وكبٍضظی ٍ غصایی،
چٌبًچِ ؾیبؾت تدبضی زض ضاؾتبی پیَؾتي ثِ ؾبظهبى تدبضت خْبًی زض ضاؾتبی ثبظتط قسى التهبز
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حطوت وٌس ،ؾْن یبضاًِ ّبی پطزاذتی ثِ هَاز غصایی ثوٌظَض تأهیي غصایی زض ثَزخِ وبّف ذَاّس
یبفت ،اهب ایي اهط اظ یه عطف ،ثب ؾیبؾت زٍلت زض ضاؾتبی تكَیك تَلیس هحهَالت وكبٍضظی ٍ
غصایی ثوٌظَض ذَز وفبیی ٍ اظ ضاّْبی زیگط ثب ّسف همبثلِ ثب وؿطی تدبضی زض تضبز لطاض ذَاّس
گطفتّ .نچٌیي ،ثب افعایف زضخِ ثبظ ثَزى التهبز زض ثرف هَاز غصایی لیوت ایي هَاز وبّف
هی یبثس .ثب تَخِ ثِ فعًٍی ٍاضزات هَاز غصایی ثِ نبزضات ایي هَاز زض ایطاى ثب افعایف زضخِ ثبظ
ثَزىٍ ،اضزات هَاز غصایی افعایف ،ػطضِ افعایف ٍ زض ًتیدِ لیوت هَاز غصایی وبّف هییبثس .اظ
آىخب وِ زض ایطاى ههطف هَاز غصایی ؾْن قبیبى تَخْی اظ ول ههطف ذبًَاض ( 28.49زضنس
ههطف ذبًَاضّبی قْطی ٍ  42.30زض نس ههطف ذبًَاض ضٍؾتبیی) ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت،
افعایف زضآهس ؾطاًِ هیتَاًس تم بضبی هَاز غصایی ٍ ثِ زًجبل آى لیوت هَاز غصایی ضا ثِ گًَِای
قبیبى تَخِ افعایف زّس .ثٌبثطایي ،زٍلتوطزاى ثطای وٌتطل لیوت هَاز غصایی ،هیتَاًٌس تَلیس هَاز
غصایی ضا ثب گؿتطـ ؾطهبیِ گصاضی زض ثرف وكبٍضظی افعایف زازُ ٍ یب ثب افعایف زض خِ ثبظ ثَزى
التهبز اظ ضاُ وبّف تؼطفِّب ٍ هحسٍزیتّب ثب افعایف لیوت هَاز غصایی همبثلِ وٌٌس.
ثب ایي حبل ،آهبضّبی هَخَز حبوی اظ آى اؾت وِ ًؿجت تكىیل ؾطهبیِ زض ثرف وكبٍضظی ثِ
اضظـ افعٍزُ ایي ثرف زض عی ؾبلّبی گصقتِ ثِ عَض هیبًگیي ثطاثط  0/11ثَزُ اؾت .زض حبلی وِ
ایي ًؿجت ثطای ثرف نٌؼت ٍ ذسهبت ثِ تطتیت ثطاثط ثب  0/42 ٍ 0/25زضنس اؾت ٍ ایي ًؿجت
ثطای ول التهبز ثطاثط ثب  0/32زضنس اؾت .هكبّسُ هیقَز وِ ثب ٍخَز اّویت ثرف وكبٍضظی،
ؾْن اًسوی اظ ؾطهبیِ گصاضی ظیط ثٌبیی زٍلتی زض ایي ثرف افعایف یبثس تب ثؿتطی ثطای ؾطهبیِ -
گصاضی ذهَنی قَز ٍ ّوچٌیي اًگیعُی ؾطهبیِ گصاضی ثرف ذهَنی ثطای ؾطهبیِ گصاضی زض
ایي ثرف ضا افعایف زّس تب ثب افعایف ػطضِ هحهَالت وكبٍضظی ٍ وبّف لیوت توبم قسُ ایي
هحهَالت ،لیوت هَاز غصایی ًیع وبّف یبثس.
منابع
 پیف ثْبض ،لْطهبىظازُ ٍ خؼفطی ،ثبًی .)1393( .تأثیط قَنّبی ًمسیٌگی ثط لیوت هَاز غصاییزض ایطاى :وبضثطز ضّیبفت هسل ذَزضگطؾیَى ثطزاضی ػبهل افعٍزُ) ، (FAVARالتهبز ٍ تَؾؼِ
وكبٍضظی.327-319 ،)5( ،
 خبٍزاى ،ا .،ضاحلی ،ح ٍ ًمسی ،ض .)1394( .ثطضؾی ػَاهل هؤثط ثط لیوت هَاز غصایی زض ایطاى ثبتأویس ثط تىبًِّبی ًفتی ،فهلٌبهِ ػلوی-پػٍّكی تحمیمبت التهبز وكبٍضظی.179-591 ،26 ،
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 تحلیل ًمف هتغیطّبی.)1395(  ؼ، ح ٍ ؾمبییبى، هحوسی.، ى، قبٌَّقی فطٍقبًی.، ض،ُ ّعاض التهبز.التهبزی ثط لیوت هَاز غصایی زض وكَضّبی هٌترت نبزضوٌٌسُ ٍ ٍاضزوٌٌسُ ًفت
.75-96 ،4 ،وكبٍضظی
 ثطضؾی تأثیط ؾطهبیِگصاضی.)1394( . ض،ُ ظ ٍ هطزی ثیَُضا، وطیوی تىبًل.، ج، حمیمت.، ض، ضًدپَض.71-24 ،91 ، تحمیمبت التهبز وكبٍضظی.زض ثرف وكبٍضظی ثط لیوت هَازغصایی زض ایطاى
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پیوستها
نوودار -1رونذ شاخص قيوت هواد غذایی سال پایه(.)1383
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جذول  -1نتایج آسهوى ریشه واحذ در سطح با عزض اس هبذا و بذوى رونذ سهانی.
آهبضُ آظهَى

ًبم هتغیط

ًتیدِ

وویت ثحطاًی %5

ln FPI
ln IN

-0.04

-2.96

ًبپبیب

-0.73

-2.96

ًبپبیب

LO

-4.04

-2.96

پبیب

ln EER
ln M
lnGDP

-0.68

-2.96

ًبپبیب

-0.46

-2.96

ًبپبیب

0.30

-2.96

ًبپبیب

هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف
جذول  -2نتایج آسهوى ریشه واحذ در تفاضل هزتبه نخست با عزض اس هبذا و بذوى رونذ سهانی.
آهبضُ آظهَى

ًبم هتغیط

ln FPI
ln IN
ln EER
ln M
lnGDP

ًتیدِ

وویت ثحطاًی %5

-3.39

-2.96

)I(1

-4.57

-2.96

)I(1

-5.31

-2.96

)I(1

-5.22

-2.96

)I(1

-4.09

-2.96

)I(1

هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف
جذول -3نتایج كوتاههذت الگوي شاخص قيوت هواد غذایی)ARDL(1, 0, 1, 0, 1, 1
Prob

آهبضُt

ضطیت

هتغیط

0.0001

4.82

0.55

)LFPI(-1

0.0023

-3.49

-0.39

LIN

0.1300

-1.57

-0.055

LO

0.0461

-2.12

-0.080

)LO(-1

0.0389

-2.21

-0.048

LERR

0.1806

1.38

0.215

LM

0.1316

1.57

0.297

)LM(-1

0.1650
0.0790
0.0010
0.0032

-1.44
1.85
-3.85
-3.35

-0.522
0.618
-0.235
-0.145

LGDP
)LGDP(-1
DWAR
D7880

DW;2/24

هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف

R2;0/99
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جذول -4نتيجه بزآورد الگوي بلنذهذت هذل شاخص قيوت هواد غذایی.
Prob

آهبضُ t

ضطیت

هتغیطّبی تَضیحی

0.0018

-3.6

-0.88

LIN

0.0242

-2.43

-0.30

LO

0.0744

-1.88

-0.10

LERR

0.0000

10.14

1.15

LM

0.2988

1.06

0.21

LGDP

0.0100

-2.84

-0.52

DWAR

-2.24

-0.32

D7880

0.0363
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف

جذول -5نتایج الگوي تصحيح خطا ) (ECMهذل شاخص قيوت هواد غذایی.
Prob

آهبضُt

ضطیت

هتغیطّبی تَضیحی

0.0023

-3.49

-0.39

)D(LIN

0.1300

-1.57

-0.05

)D(LO

0.0389

-2.21

-0.04

)D(LERR

0.1806

1.38

0.21

)D(LM

0.1650

-1.44

-0.52

)D(LGDP

0.0010

-3.85

-0.23

)D(DWAR

0.0032

-3.35

-0.14

)D(D7880

-3.87

-0.44

)ECM(-1

0.0010
هٌجغ :یبفتِ ّبی پػٍّف

جذول -6نتایج آسهوى هن جوعی انگل-گزنجز تعوين یافته )(AEG
هتغیط
LE
هٌجغ :یبفتِّبی پػٍّف

آهبضُ )(ADF

وویت ثحطاًی %5

زضخِ ّوگطایی

-6/42

-1/95

)I (0
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