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 های انرژی بر محصوالت کشاورزیهای حاملبررسی اثر شوک

 2، طاهره رنجبر ملکشاه1فاطمه مجتهدی

 
 چکيده

های پژوهشی و مطالعاتی ها بر یکدیگر یکی از اولویتبا توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آن
که در آن تمام  (VAR)از این رو در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری گذاران اقتصاد است. اقتصاددانان و سیاست

کند به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی همچون شاخص متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تاکید نمی
از بررسی توابع واکنش و تجزیه واریانس،  آمده دستتوجه به نتایج بهقیمت بنزین، گازوئیل، نان، برنج و نرخ ارز پرداخته شده است. با 

گیرند و از آنجایی که این کاالها از کاالهای گازوئیل( قرار می -های انرژی )بنزینهای وارده بر حاملمتغیرهای مورد نظر تحت تاثیر شوک
های گردد، قیمتمورد نیاز جامعه از طریق واردات تامین می ضروری و اساسی مصرفی جامعه هستند و نیز بخشی از گازوئیل و بنزین

-های نفتی، افزایش عرضه فراوردهگردد جهت کاهش واردات فراوردهگیرند. بر همین اساس پیشنهاد میوارداتی تحت تاثیر نرخ ارز قرار می

های نفتی های وارده بر فرآوردهطریق میزان اثر شوکهای جدید، ظرفیت تولیدی ایجاد گردد تا از این های نفتی از طریق ساخت پاالیشگاه
 دنبال آن نوسانات قیمت کاالهای مصرفی نیز کاهش یابد.کاهش یابد و به
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 مقدمه

 از جملهو علل آن بوده است.  دینوسانات در تول ی اثربررس ،اقتصادی هایلیتحل از موضوعات مورد توجه در یکی

و  راتیی. تغباشدمیهای نفت و نوسانات آن متیکشورهای صادرکننده نفت، ق در خصوصبه دیبر تول اثرگذار عوامل

 & Shahnazi) دهدیقرار م ریکالن اقتصادی را تحت تأث رهاییهای مختلف متغنفت از راه متیق نوسانات

Afarineshfar, 2112.) 

صنعت اقتصادی هستند.  کالن رهاییگذار بر متغریمهم و تأث رهاییاز متغ یکی یدرآمدهای نفت نیز رانیدر اقتصاد ا

ای است که داشتن نقش اساسی در تحقق اهداف کالن عنوان پیشران اقتصاد کشور دارای جایگاه ویژهنفت ایران به

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و حرکه اقتصاد ملی، پیشبرد ساله، موتور م 21انداز ملی در افق چشم

بخش نفت . ن جمله استآالمللی از ای و بینها و تعامالت منطقهتضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری

 نیز حاصل از آنگذارد، درآمدهای یم ریاقتصادی تأث رهاییمتغ ریاز ارکان مهم اقتصادی بر سا یکیعنوان نه تنها به

ی سهماین صنعت  (.Arsalani, 2112نماید)یم فایدولت و درآمد ارزی کشور ا یمال منبع مهم ۀرا به مثاب ینقش مهم

صد در در 21بیش از  یسهمو همچنین  آمد ارزیصد از دردر 01تولید ناخالص داخلی کشور،  ازدرصد  21 در حدود

 Chamber of Commerce, Industries, Mines andباشد )ارا میرا دکشور  تامین انرژی اولیه مورد نیاز

Agriculture, 9102.) 

نفت که از  متیق راتییدارد، تغ یبه درآمدهای نفت ارییبس یوابستگ رانیکه اقتصاد ا یتیوضع نیحال در چن

ای بر اقتصاد الحظهم قابل ریگذاران اقتصادی خارج است، تأثاستیو از کنترل س ردیگیم سرچشمه زاتحوالت برون

است که صدور نفت خام برای  تیواقع نیا انگریب کشور آمار و اطالعات موجود در. (Sarzaeim, 2112) دارد رانیا

 هایتیه فعالیطوری که کلکشور به درآمدهای ارزی حاصل از آن شده، به اقتصادی متمادی باعث وابستگ انیسال

با صادرات و درآمد  میرمستقیغ ای میطور مستقکشاورزی و خدمات، بههای صنعت، بخش تیاز جمله فعال اقتصادی

 (.Shahnazi & Afarineshfar, 2112) نفت ارتباط دارد

-های بهها و چالشلذا با توجه به اهمیت این مساله، برای در امان ماندن در برابر تاثیرات منفی ناشی از این شوک

ترین یکی از مهمعنوان کشاورزی به های مختلف از جمله بخشخشوجود آمده، بررسی اثرات این نوسانات بر ب

نماید. و انجام اقداماتی در جهت مدیریت هرچه بهتر آنها، ضروری می های اقتصادی در کشورهای جهان سوم،بخش

عهده را به ییغذا تیو برقراری امن کشورها روز افزون تیجمع ازیمورد ن ییو عرضه مواد غذا دیتولبخش کشاورزی 

-می جهان غذایی اقالم و غالت مهمترین و نان از برنج(. در میان محصوالت کشاورزی، Mirfakhraei, 1992) دارد

غذاهایی مانند نان که از غالت . هستند وابسته اصلی غذای عنوان به برنج و نان به جهان، جمعیت از نیمی. باشند

شوند، لذا میعنوان رژیم غذایی ارزان قیمت محسوب میوده و بهای برای انسان بشوند از منابع اصلی تغذیهتهیه می

 ,Heidariکننده کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی در کشور نام برد )ترین تأمینعنوان مهمتوان از نان به
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در تغذیه شود و نقش بسیار مهمی ترین محصول کشاورزی جهان شناخته میهمچنین برنج بعد از گندم مهم. (2111

 (.  ,.4007Bernier et alبیش از نیمی از جمعیت جهان دارد )

توان به در ارتباط با اثرات نفت مطالعاتی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است. از جمله مطالعات داخلی می

-سیون برداری دادهای، با استفاده از الگوی خودرگردر مطالعهاشاره نمود که  Kohansal & Hazareh (2112)مطالعه 

های قیمت نفت، ، ارتباط بین شوکEGARCH( و GMMیافته )(، روش گشتاور تعمیمPANEL VARهای پانل )

های دست آمده، شوکمورد بررسی قرار دادند. براساس نتایج به 1121-1191نرخ ارز و قیمت مواد غذایی را در بازه 

 27های قیمت موادغذایی وادغذایی نداشته است. همچنین نوساندار بر قیمت ممدت اثری معنیقیمت نفت در کوتاه

نیز  Shahnoushi et al. (2112)های قیمت مواد غذایی را نشان داد. درصد از نوسان 27های نرخ ارز درصد و نوسان

های انرژی بر مصارف آب صورت دادند. به ای با هدف بررسی سناریوهای مختلف تغییر قیمت حاملمطالعه

و سناریوسازی برای ده سال آتی استفاده  1191منظور از الگوی تعادل عمومی پویا، براساس سال پایه این 

های انرژی، قیمت آب در سال درصدی قیمت تمامی حامل 111شد. نتایج این مطالعه نشان داد، با افزایش 

های ایش قیمت فرآوردههای انرژی، افزدرصد افزایش یافت. همچنین براساس نتایج بین حامل 72/7پایه، 

های اقتصادی داشته است. در نفتی بیشترین تاثیر را بر قیمت آب و کاهش تقاضای آب ر اکثر فعالیت

های انرژی بر بخش محیطی افزایش قیمت حاملاثرات اقتصادی و زیست Taheri (2121)ای دیگر مطالعه

مورد بررسی  1120ابداری اجتماعی سال و بر پایه ماتریس حس CGEکارگیری یک مدل کشاورزی را با به

فارس،  جیبه سطح فوب خل یانرژ یهاحامل متیق شیافزا یویبا اعمال سنار کهقرار دادند. نتایج نشان داد 

 یخانوارهای واسطه، تقاضا یاشتغال، صادرات، تقاضا ،یداخل یتقاضا د،یسطح تول ،یانرژی هامصرف حامل

ی هاتیفعال یبرا هینهاده سرما متیو ق یداخل متیق ت،یفعال متیق یول افته،یکاهش  ییروستا و یشهر

 .افتیخواهد  شیمحصوالت افزا نیو مقدار واردات ا یکشاورز
های تأثیر شوکای اشاره نمود که در مطالعه Vu et al. (2119)توان به مطالعه از جمله مطالعات خارجی نیز می

را مورد بررسی قرار دادند.  2112تا  1922ر ایاالت متحده طی دوره مختلف کشاورزی بر بازارهای نفت و کشاورزی د

استفاده نمودند. عالوه بر این، برای تعیین  SVARآنها برای تخمین رابطه بین بازار کشاورزی و بازار نفت خام از مدل 

های این افتهکار گرفتند. یهای تقاضای کشاورزی بر تغییرات قیمت نفت تجزیه واریانس را بهکمیت سهم شوک

توانند تأثیرات متفاوتی بر قیمت نفت داشته باشند و همچنین های مختلف کشاورزی میمطالعه نشان داد که شوک

 Roman et al. (2121)های تقاضای ذرت بر قیمت نفت دارد. استفاده از ذرت در اتانول نقش مهمی در تأثیر شوک

های انتخاب شده قیمت مواد غذایی )لبنیات، یمت نفت خام و شاخصای با هدف نشان دادن ارتباط بین قنیز مطالعه

های پیوند در این مطالعه با در نظر گرفتن ادبیات سری زمانی، مدل ها، غالت و شکر( انجام دادند.گوشت، روغن

لیت فولر، آزمون ع-های مختلفی از جمله آزمون دیکیکند. به این منظور ازروشقیمت سوخت و غذا را بررسی می
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و  1991ها دوره بین ژانویه مجموعه داده کار گرفتند.گرنجر، آزمون همگرایی و مدل تصحیح خطای برداری را به

شود. نتایج تجربی مقاله نشان داد که روابط طوالنی مدت بین قیمت نفت خام و گوشت را شامل می 2121سپتامبر 

های نفت در کوتاه مدت اتفاق افتاد. عالوه بر الت و قیمتهای نفت خام با مواد غذایی، غوجود دارد. ارتباط قیمت

 Dingای دیگر در مطالعه .افزایش یافت 2112-2121های این، ارتباط بین متغیرهای تجزیه و تحلیل شده در سال

et al. (2121) ن را طی دو دوره بحرا نییدر صادرات نفت با درآمد باال و پا ییمواد غذا متینفت بر ق متیق ریتأث

کاماًل  یحداقل مربعات عاد هایدر این مطالعه از روش کردند. سهیو مقا یبررس 2111-2119و  2111-2111

 یهاکامل و نمونه یهابراساس نمونه استفاده نمودند. (DOLS) ایپو ی( و حداقل مربعات عادFMOLSاصالح شده )

که  دادنشان  تحقیق یهاافتهی را نشان داد.ا نفت و غذ متیق نیب یبا درآمد باال رابطه معکوس یدر کشورها یفرع

و  ییمواد غذا متیکند. قیو نفت را حکم م ییمواد غذا یبازارها نیرفتار و رابطه ب ها،بحرانو  یساختار اقتصاد

دهد. یسمت تعادل سوق مبازار آنها را در بلندمدت به یروهایروغن ممکن است در کوتاه مدت دور شود، اما ن

و عرضه  ندهیفزا یمتعادل کردن تقاضا یمحدود برا تیظرف لیدلکم درآمد در هر دو دوره به یهاکشور همچنین

 تفاوت هستند.یب ییموادغذا

-بنزین و گازوئیل بهاز این رو براساس بررسی مطالعات پیشین و همچنین با توجه به اهمیت برنج و نان و همچنین 

دنبال یک شوک روابط بین واکنش این کاالها بهضر سعی بر این است در مطالعه حاعنوان متغیرهای مهم در اقتصاد، 

 های نفتی مورد بررسی قرار گیرد.ایجاد شده در فراورده

 

 روش تحقیق 

دنبال یک شوک ایجاد شده در به روابط بین واکنش برنج، نان، بنزین و گازوئیلمنظور بررسی در مطالعه حاضر، به

در الگوی خودتوضیح برداری روابط و واکنش میان متغیرهای  استفاده گردید. VARاز مدل های نفتی فراورده

طور کلی شکل برداری متغیرها شود. لذا بهزمان بررسی میگونه همها و بهدرونزا و برونزا در قالب سیستمی از معادله

 (. Ray & Derbra, 2111صورت رابطه زیر نشان داد ) توان بهرا می

 t t tAY S L Y DZ 
 

 که در آن
tY و tZ ترتیب نمایانگر متغیرهای درونزا و برونزا است. همچنین عناصر ماتریس مربع بهA  پارامترهای

باشند می Lای در عملگر ام چندجملهPنمایانگر درجه  S(L)ساختاری متغیرهای درونزای همزمان و 

(Noferesti, 2110.) 

 متحرک میانگین نماینده صورتبه سیستمی پاسخ تحلیل برای زیر صورتبه توانمی را برداری سیواتورگر سیستم

 :برد های انرژی بکارحامل قیمتی هایشوک برای
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توابع  نکه در آ ردیگیخطا مورد استفاده قرار م انسیوار هیتجز ینیبشیدست آوردن توابع پاسخ و پهروش در ب نیا

 دهد. ینشان مزا را درون یرهایاز متغ یکیشوک در  کیبه  ستمیالعمل، پاسخ سعکس

شود که این امر در این منظور تعیین و برآورد بردارهای همگرایی بین متغیرها از روش جوهانسون استفاده میبه

آزمون  یش جوهانسون برانقطه آغاز رو پذیرد.صورت می VARضرایب الگوی خودتوضیح برداری کمک روش به

( مربوط به آن VECM)ی بردار یخطا یحتصح یبرآورد الگو ی،زمان یسر یرهایمتغ ینب یروابط همجمع یینو تع

 :گرددیم یمعرف یراست که به شکل ز یرهامتغ

 1 1 2 2 1 1...t t t p t p t p tY B Y B Y B Y Y U              
 

-که به یجمالت یهستند، آنگاه در معادله فوق تمام I(1) یکاز مرتبه  یبردار جمع یرهایمتغ یهفرض که کل ینا با

tهستند، الزم است )1I( یدنوفه سف یزن tUخواهند بود. از آنجا که جمالت اخالل )1I( اندصورت درآمده pY  یزن 

 باشد. I(1) یگربه عبارت د یاو  یاپا

، از توابع واکنش استفاده شده است. های واردهبه شوک VARالعمل هر یک از متغیرهای مدل منظور بررسی عکسبه

وارد  یرمتغ یککه به  ی. هر شوکشوندیجمالت خطا وارد مدل م یقاست که از طر یتصادف تغییرات شامل هاشوک

 .دهدیقرار م یرتحت تاث یزرا ن یرهامتغ یرشود، سا

 ییراتروش، تغ ینا. کار گرفته شده استبه VARمدل  یاییآزمون پو یبراهمچنین روش تجزیه واریانس برای 

 یبررس یزن یرهامتغ یروارده به سا هایدر مقابل شوک یروارد بر آن متغ هایوابسته را به علت شوک یرهایمتغ

از عوامل  ناشی هااثر شوک یا بینییشپ یخطا یانسکه چه مقدار از وار کندیم یینتع یانسوار یه. تجزکندیم

 مختلف است. 

 نتایج و بحث

را  1190تا سال  1121های ساالنه بانک مرکزی استفاده گردید. سری زمانی مورد نظر از سال از داده در این مطالعه

های برنج، نان، بنزین، گازوئیل و شود. متغیرهای مورد استفاده همانطور که بیان شد شامل شاخص قیمتشامل می

اند. برای تصریح ریتمی در نظر گرفته شدهصورت لگاباشد. همچنین تمامی متغیرهای مورد استفاده بهنرخ ارز می

فولر  -بایستی آزمون ریشه واحد روی متغیرها صورت گیرد. در این مطالعه از آزمون دیکی VARمناسب الگوی 

منظور بررسی ایستایی استفاده گردید. آزمون ریشه واحد در حاالت وجود عرض از مبداء، وجود عرض از مبداء و به

از مبداء و روند استفاده گردیدند. طبق نتایج حاصل از این آزمون تمام متغیرهای مورد  روند و عدم وجود عرض

انباشتگی متغیرها مورد بررسی قرار گرنجر هم -بررسی در سطح یک ایستا شدند. سپس با استفاده از آزمون انگل

 گرفت تا این اطمینان حاصل شود که ترکیب خطی متغیرها، ساکن هستند.
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بر روی متغیرها صورت گرفته و سپس وقفه بهینه  VARانباشتگی، تخمین مدل اثرات ایستایی و هم پس از بررسی

 وقفه بهینه مدل را دو تعیین نمودند. FPEو  AICهای محاسباتی تعیین شد. آماره

بر های وارد شده به شاخص قیمت بنزین، گازوئیل و نرخ ارز اقدام به تعیین اثر شوک VARبعد از تخمین مدل 

دهد. مطابق نمودار ستون سمت راست ها را نشان می( اثر این واکنش1شاخص قیمت برنج و نان گردید. نمودار )

دهد. در واکنش به یک شوک وارده به شاخص قیمت بنزین، ها را نشان میواکنش برنج به هر یک از این شوک

ین شوک در سال اول بر شاخص قیمت برنج دهد. اداری از خود نشان میشاخص قیمت برنج واکنش مثبت و معنی

کند. در پاسخ به شوک وارده اثر مثبت و بعد از آن تا سال چهارم اثر منفی دارد و سپس روند تقریبا ثابتی را طی می

دار است و بعد از روند نسبتا ثابتی بر شاخص قیمت گازوئیل، شاخص قیمت برنج تا سال دوم دارای اثر مثبت و معنی

کند. اثر شوک وارد بر نرخ ارز بر شاخص قیمت برنج نیز تا سال سوم دارای اثر مثبت است. ستون سمت را طی می

دهد. مطابق شکل یک شوک وارده به شاخص ها را نشان میچپ واکنش شاخص قیمت نان به هر یک از این شوک

شود. ابتی داشته و خنثی میقیمت بنزین، تا سال سوم بر شاخص قیمت نان اثر مثبت دارد و بعد از آن روند ث

واکنش شاخص قیمت نان نسبت به شوک وارده بر گازوئیل تا سال سوم دارای روند منفی و سپس در سال چهارم 

کند. در پاسخ به شوک وارده بر نرخ ارز، شاخص قیمت نان در سال شود و بعد از آن روند ثابتی را طی میمثبت می

دهد طور کلی نمودار یک نشان میدار است. بهل دوم دارای اثر منفی و معنیپذیرد و از سااول هیچ تاثیری نمی

 گیرند.شاخص قیمت برنج و نان به دنبال اعمال یک شوک بر متغیرهای مورد بررسی تحت تاثیر قرار می



 

00 

 

 های وارد شده به شاخص قیمت بنزین، گازوئیل و نرخ ارز بر شاخص قیمت برنج و ناناثر شوک( 1نمودار )

( واکنش شاخص قیمت بنزین و گازوئیل را بر شوک وارده بر خودشان و نیز بر شوک وارده بر نرخ 2همچنین نمودار )

شود، در پاسخ بر شوک وارده بر شاخص قیمت بنزین، این شاخص تا سال دهد. همانطور که مالحظه میارز نشان می

شود که این حالت برای گازوئیل ر نهایت خنثی میداری است و سپس منفی شده و ددوم دارای اثر مثبت و معنی

هم وجود دارد. اثر شوک وارده بر نرخ ارز در ابتدا بر شاخص قیمت بنزین دارای مثبت و بر شاخص قیمت گازوئیل 

 کند.  دارای اثر منفی است و سپس روند نسبتا ثابتی را طی می
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 وک وارده بر خودشان و بر شوک وارده بر نرخ ارز( واکنش شاخص قیمت بنزین و گازوئیل بر ش2نمودار )

گیرد. تجزیه واریانس سهم مورد بحث قرار می VARهای تجزیه واریانس نیز از مواردی است که معموال در مدل

دهد. در اینجا تجزیه واریانس در یک دوره های متغیرهای دیگر نشان میمیزان تغییرات متغیر را ناشی از شوک

و متغیر شاخص قیمت برنج و نان به صورت جداگانه در شرایطی که شوک ناشی از گازوئیل یا بنزین ساله برای د11

 است.بینی شاخص قیمت نان را ارائه نموده (، نتایج تجزیه واریانس پیش2( و )1است. جدوال )باشد ارائه شده 

اثر دائمی بر این متغیر هستند. های شاخص بنزین و  شاخص نان، دارای (، در سال اول فقط شوک1طبق جدول )

گیرد. اما در نهایت بیشترین تاثیر های وارد بر تمامی متغیرها قرار میهمچنین از سال دوم به بعد، تحت تاثیر شوک

 پذیرد. را از خودش می
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 بیني شاخص قیمت ناننتایج تجزیه واریانس پیش( 1جدول )
 شاخص برنج نرخ ارز نشاخص نا شاخص بنزین حراف استانداردان دوره

1 112/1 22/1 21/92 1 1 

2 17/1 1/12 01/21 7 12/1 

1 177/1 22/11 21/29 72/1 12/0 

7 170/1 22/12 22/22 00/0 9/7 

0 172/1 01/12 22/27 91/2 22/7 

2 172/1 2/12 01/22 01/9 22/0 

2 172/1 21/12 91/21 21/11 20/0 

2 172/1 09/12 22/21 10/11 22/0 

9 172/1 2/12 22/21 77/11 12/0 

11 172/1 09/12 02/21 79/11 12/0 

 های تحقیقماخذ: یافته

( قابل مشاهده است، در سال اول شاخص نان، فقط تحت تاثیر شوک وارد بر 2همچنین همانطور که در جدول )

وارد بر تمامی متغیرها قرار  هایگیرد. در اینجا نیز همچنین از سال دوم به بعد، تحت تاثیر شوکخودش قرار می

 پذیرد.  گیرد. اما در نهایت بیشترین تاثیر را از خودش میمی

 بیني شاخص قیمت ناننتایج تجزیه واریانس پیش( 2جدول )
 شاخص برنج نرخ ارز شاخص نان شاخص گازوئیل حراف استانداردان دوره

1 111/1 1 111 1 1 

2 17/1 12/0 10/22 17/2 21/2 

1 177/1 20/0 22/22 99/1 72/17 

7 170/1 11/2 29/22 22/1 91/11 

0 170/1 17/2 0/20 2/7 27/11 

2 172/1 11/2 12/27 27/7 12/10 

2 172/1 92/0 12/27 21/7 21/10 

2 172/1 10/2 90/21 21/7 20/10 

9 172/1 10/2 29/21 22/7 22/10 

11 172/1 10/2 27/21 22/7 12/10 

 تحقیق هایماخذ: یافته

است. براساس بینی شاخص قیمت برنج را ارائه نموده(، نتایج تجزیه واریانس پیش7( و )1به طریق مشابه جدوال )

های وارده بر تمامی متغیرها، دارای اثر دائمی بر این متغیر هستند اما در نهایت ها شوک(، در تمامی سال1جدول )

( نیز در 7پذیرد. مطابق با جدول )قیمت بنزین، نان و خودش میهای وارد بر شاخص بیشترین تاثیر را از شوک
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های وارده بر تمامی متغیرها، دارای اثر دائمی بر این متغیر بوده و همچنین در نهایت بیشترین ها شوکتمامی سال

 پذیرد.های وارد بر خودش و نرخ ارز میتاثیر را از شوک

 خص قیمت برنج ناشي از شوک بنزینبیني شانتایج تجزیه واریانس پیش( 3جدول )

 برنج شاخص ارز نرخ نان شاخص بنزین شاخص استاندارد انحراف دوره

1 12/1 22/1 21/2 9/11 11/22 

2 19/1 02/12 19/21 02/2 72/19 

1 11/1 21/17 21/19 92/0 21/71 

7 11/1 12/11 22/27 22/0 12/12 

0 11/1 19/11 12/20 27/0 11/12 

2 11/1 22/12 20/27 12/2 71/12 

2 11/1 22/12 92/27 92/0 71/12 

2 11/1 20/12 92/27 92/0 12/12 

9 11/1 02/12 92/27 2 72/12 

11 11/1 02/12 99/27 92/0 72/12 

  های تحقیقماخذ: یافته

 بیني شاخص قیمت برنج ناشي از شوک گازوئیلنتایج تجزیه واریانس پیش( 4جدول )

 برنج شاخص ارز نرخ نان شاخص گازوئیل شاخص ارداستاند انحراف دوره

1 190/1 29/0 22/1 92/22 90/21 

2 11/1 22/7 2/7 12/29 20/21 

1 11/1 02/0 10/7 22/22 17/21 

7 11/1 11/2 21/7 22/20 12/21 

0 11/1 11/2 90/7 22/20 12/21 

2 11/1 01/2 12/0 20/20 11/21 

2 11/1 01/2 11/0 20/20 11/21 

2 11/1 09/2 12/0 12/20 10/21 

9 11/1 21/2 19/0 11/20 12/21 

11 11/1 21/2 19/0 11/20 12/21 

 های تحقیقماخذ: یافته

در مرحله بعدی با استفاده از آزمون جوهانسون، تعداد بردارهای همگرایی تعیین شدند تا این اطمینان حاصل شود 

کنند و لذا رگرسیون کاذب نخواهیم داشت. وجود تعداد کت میکه متغیرهای مورد بررسی در بلندمدت با هم حر

(، نتایج آزمون 0دهنده وجود رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرها باهم است. طبق جدول )بردار همگرایی نشان

 کند. گرایی را تایید میجوهانسون بین متغیرهای، شاخص قیمت بنزین، نان، برنج و نرخ ارز وجود دو بردار هم
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 ( آزمون جوهانسون شاخص قیمت بنزین5دول )ج
1010 Critical Value Trace Statistic Eigenvalue Hypothesized no. FCD 

20/72 11/29 22/1 *None 

29/29 22/27 10/1 At most 1 

79/10 11/11 22/1 At most 2 

27/1 11/0 12/1 *1At most  

 های تحقیقماخذ: یافته

بین متغیرهای، شاخص قیمت گازوئیل، نان، برنج و نرخ ارز انجام شد که نتایج آن در سپس آزمون جوهانسون 

 است.(، گزارش شده 2جدول )
 

 ( آزمون جوهانسون شاخص قیمت گازوئیل6جدول )
1010 Critical Value Trace Statistic Eigenvalue Hypothesized no. FCD 

20/72 12/02 22/1 *None 

29/29 10/11 72/1 *1At most  

79/29 02/11 1/1 At most 2 

27/1 20/7 10/1 *1At most  

 های تحقیقماخذ: یافته

 

مدت متغیرهای گردد. در انتها برای مشخص کردن رفتار کوتاهگرایی را تایید میدر اینجا نیز وجود سه بردار هم

 استفاده شده است. VECMموردنظر از 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
های وارده بر شاخص قیمت گازوئیل و بنزین بر متغیرهای شاخص قیمت برنج و نان به روش طالعه اثر شوکدر این م

VAR ( و 1مورد بررسی قرار گرفت. سپس توابع واکنش و تجزیه واریانس بررسی شد که نتایج آن در نمودارهای )

رسی تعیین تعداد بردار همگرایی، آزمون منظور بر( گزارش شده است. همچنین به7( و )1(، )2(، )1( و جداول )2)

استفاده شده  VECMمدت متغیرهای موردنظر از جوهانسون انجام شده و در نهایت برای مشخص کردن رفتار کوتاه

-از بررسی توابع واکنش و تجزیه واریانس، متغیرهای مورد نظر تحت تاثیر شوک آمده دستاست. با توجه به نتایج به

گیرند و از آنجایی که این کاالها از کاالهای ضروری و گازوئیل( قرار می -های انرژی ) بنزینحاملهای وارده بر 

گردد و اساسی مصرفی جامعه هستند و نیز بخشی از گازوئیل و بنزین مورد نیاز جامعه از طریق واردات تامین می

گردد جهت کاهش واردات اس پیشنهاد میگیرند بر همین اسهای وارداتی تحت تاثیر نرخ ارز قرار میچون قیمت

های جدید، ظرفیت تولیدی ایجاد گردد های نفتی از طریق ساخت پاالیشگاههای نفتی، افزایش عرضه فراوردهفراورده
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دنبال آن نوسانات قیمت کاالهای های نفتی کاهش یابد و بههای وارده بر فرآوردهتا از این طریق میزان اثر شوک
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