
������ آ���ا�� دو�
��� ا���
د آ�
ورزي ا��ان 
����ندا����� �����ن( �١٣٨ �
	��ر٧��٩���)زاه!ان-و 

 روي قيمت غذا در ايرانبر اثرات سياستهاي پولي

∗∗∗∗ عليرضا كرباسيوفاطمه عليجاني

: چكيده
يكي از راههاي. بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به توسعه اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است

و ابزارهاي مختلف است رسيدن به خود كفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي استفاده از  از. سياستهاي سياستهاي پولي
و سپس روي متغيرهاي عمده كشاورزي تاثير مي  و غير مستقيم بر روي قيمت غذا جمله ابزارهاي است كه به طور مستقيم

. گذارد كه روند توسعه اين بخش را متاثر مي سازد 
را با قيمت شاخص غذا در ايران با استفاده از بردارهاي خود در مطالعه حاضر با درك اهميت موضوع رابطه سياستهاي پولي
و رگرسيونهاي همگرايي يوهانسون براي دوره زماني  . بررسي شده است 1338-1380رگرسيوني

براي تعيين.و انتشارات بانك مركزي براي سالهاي مورد مطالعه فراهم آمده است pdsاين اطالعات از طريق بانك اطالعاتي
و براي بررسي جهت رابطه ازtroceλو اثرmaxλاي همگرايي بين متغيرهاي مورد مطالعه از آزمون حداكثر مقدار ويژه برداره

. آزمون عليت گرنجر استفاده شده است
گ و نرخ ارز بر روي قيمت هاي غذا تاثير  ذار نتايج حاصل نشان مي دهد كه دو متغير حجم پول

. مي باشند ولي نرخ بهره اثر كمتر يا هيچ اثري ندارد

����� :

	
، �	 د��� ا��  
&$ورز� در 
&�ره$� در %$ل "��!	 از اه��� و��� ا� ����ردار ا�� '(�

ا��. ا�� �)' در ا�� �2و� از 
&�ره$ در %$ل "1(�� +(ن از %$�� �*/, �	 ".$ر� -, �$+*( 

4 و �$�� �)&;$� ا5/:$د� -, �2دد -��9ع -�67 �5�/� +(ن 
&$ورز� )<�� .	� ا5/:$د ا��ان

در. B*�ان �A, از 
&�ره$� در %$ل "��!	 از -@6�$ -?
�ر -=/<*, >�=�  
&$ورز� C;�

و ه��*G� ���F"ات Dن در �7�$ن "��!	 ا5/:$د� ا��ان  و H$درات ,I- J�$� $< )���" ، ا+/F$ل


**(� در7	 وا�=/K, ا5/:$د  LA!*- ورز� ا��$&
 '(� ,<�*
و -�5!��  
&�ر �	 
&$ورز� .

)���:<1383 . (

���و �O�P/;$� 5$�� "�7;, از اه 
&$ورز� در ا5/:$د 
&�ر �	 �R$ظ دارا ��دن ��I�$5 ه$ '(�

و ";�	 -�اد او��	 ���, از  
	 در "$-�� -�اد T?ا�, -�دم ,&U< ظ$R� 	� و �$H, ����ردار ا��

$�$+ ، .ن "�7	 ا�� V�$*H دارد


$ر 
�د� ��دن )*W ,2�ا�� -��9ع ز-$>, از اه��� ��&/�� ����ردار -, �2دد 
	 و�

 C�5ار ده� �X< )- )*
 ,- $Y�رو�/$�, ا 	"��! �در "$-� 	
 ���Z$" و 
&$ورز� ),�)U- و �Oه$د�

1382 (

�, دا>&K$� زا���	 "�"�6∗IB ه�\ت �]B و  دا>&.�� 
$ر+*$�, ار+( زا��
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و ا5/: ، �)' >�Y از ر+( X%^- ��$5	 ا� ����ردار >�1د $د ا��ان "$ %( %(ود >�C �5ن �4'

�(� ا� از >��و� O!$ل در ا�� �)' �	 
$ر �$ ا+/F$ل وا B '(� و ز�$د� وا�=/	 �	 
&$ورز� ��د

و �;D Cن در "���( >$�$�I- J, ��&/� از �$�� �)' ه$ ��د  ) >:���( دا+/	 ا��

�" ��و 
$ه' �5 
**(� ��$�� دو�� در را�/$� ";�	 T?ا� ارزان از `��_ -(ا�I	 در �$زار T?ا )��


$ه' ر+( �)' 
&$ورز�،  ، 
&$ورز� �a�K<ه' ا$
و >;$�/$ -*.� �	  ��ا� -:�ف 
**(2$ن ��د

، اه(اف دو�� در 7;�  و اaOا�' ���V واردات -�اد T?ا�, در `, دو ده	 2?+/	 �UO رو�/$�,

و  و از Dن `��_ د�/�$�, �	 ��د 
Y$�, در "���( -�اد T?ا�, �9ور� 
&$ورز� '(� 	!��"

 Cاه�O را �Y< از �H$% ارز� V�$*- 	� ,K/=ه' وا�$
اaOا�' H$درات 
&$ورز� +( 
	 -�17$ت 

��د < .)+$� ,�< ��?c<$A-$�� ��4, دو�� ا�� 	� 	ون "�7)� 	
 	/A< ��ا 	ر��(ن � ) .���:< (

، "$-�� ارز از و 
&$ورز� 
&$ورز� B^و� �� "$-�� "U$9$� +;�>&�*$ن ��ا� -�اد T?ا�, '(� 

. `��_ H$درات -d�:Rت 
&$ورز� را >�O�2 �);B �� a/	 ا��

ه�$>@�ر 
	 Y2/	 +( در �7�$ن "��!	 ا5/:$د� �)' 
&$ورز� از اه��� و��� ا� ����ردار ا��

 . V�$*- د� �;/� از$Y/و ا� از ا�� رو ا�7ا� ��$�� "!(�� ا5/:$د� ��ا� ه�$ه*K, �$ ا5/:$د 7;$>,

و اaOا� �UO 'ه$
و  
&$ورزان �9ورت دارد -R(ود )-Dو ��4, دو�� ز��.' در ,�$- �$;/�$��

��B	 ��$�/;$� ا5/:$د� ه=/*( .- .

_UR" دو�� ��ا� ��و "(ا��� B$-^ن ا5/:$د� �	 و� -*�Xر از ��$�� ا5/:$د� -.��B	 د�$�/;$

/*
 �R" �$ارهaو ا� �ل ��د را �$ در >O�2 �X/� ه(O;$� ا5/:$د� -!�� �$ ا�/Y$د� از %��	 ه$

و ا17$ره$� -��7د ا��  ، -R(د�/;$ ) -*/P �X;�ر( ا-A$>$ت

در ه� 
&�ر� ��$�/;$� � ,��4	 B*�ان ز�� -.��B	 ا� از ��$�/;$� ا5/:$د� �	 -*�Xر "<��1

و ���5ار� "!$دل در  ,I- ارزش �4ل fY% و و ا+/F$ل �5�/;$ ا�.$د ر+( ا5/:$د� ,-��B g@�

�$ل -, �2د>( "�از �4دBو ا (ا�/;$ ا")$ذ .,W ) O .1380/�ر�


&$ورز� ا�Z ��$�/;$� ��4, را �� رو� '(� �� ,��4 �$;/�$�� ����?ا در ا�� -U$�	 �	 د��� اه

 C�5ار -, ده� ��IR" و 	�a." ا -�رد?T �$;/�و >�خ �;��. �5 و >�خ ارز در ا�� را�/$ از %.C �4ل

و  �5�/;$� ��را
, �	 B*�ان �5�� T?ا ا�/Y$د� +(� ا�� ��ا� ��$ن ��$�/;$� ��4, J�$+ از .

 �$ -/��k >�خ ر+( �$<d	 D80-1338-$ره$ >&$ن -, ده*( 
	 %.C �4ل 
&�ر در `, �$�;$�

از26%(ود )Hرد ر�$ل در �$ل4/4 در$�I�- 1338 	� 897567 رد ر�$ل در �$ل$�I�- 1380 

. ر��(� ا��
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_�UR" 	*�&�4 :

و �5�/;$� 1970 در ده	  W*(�� -@$�!	 ".��, >&$ن -, ده( از �R$ظ D-$ر� ��� 4(�(� ��4,

��-, W;$ر �)'B 1(ل "!$دل- s� ر ��دن$A� $� ,+ ، 
&$ورز� ار"1$ط -!*, دار� و�7د دارد

�5�/;$ -��Z ا��  ,-��B g@� و '(� �$;/���ا� ا5/:$د A��-D$ >&$ن داد 
	 اaOا�' �4ل رو� �5

و دا-, داردو 
$ه' ارزش  ,Bزرا �$;/�. دdر ا�Z -!*, دار� از اaOا�' �5

و H*!/, را �$ ا�/Y$د� از -(ل و �5�/;$� -d�:Rت 
&$ورز�  �I=�VAR ار"1$ط ��� 9�B	 �4ل

 ا�/Y$د� 1964-1981و� از داد� ه$� -$ه$>	 ��ا� دور� ز-$>,. در -�رد 
&�ر ��ز�� >&$ن داد

��� 	O�` s� ار"1$ط s� و و �5�� -d�:Rت 
&$ورز� >&$ن داد >��د �	 1B$رت. اB[$� �2و�

 	9�B �IB را ,/!*H �$;/�و �5 �5�� -d�:Rت 
&$ورز� دا>=� �IB �4ل را 	9�B �K�د

��د < ,O�!- �4ل .

و دا-�cور� ,Bت زراd�:R- ���5 �$��4 �$;I�، `, -@$�!	 ا� LAB ا�! L4ا�/�dو ��Oدور

دور� -�رد -@$�!	 Dن ه$ ��� �$�;$�. در A��-D$ ��ر�, 
�د را >=�1 �	 +�
;$� 9�B	 �4ل

 ��ا� ��ر�, VAR LAB -&$ه(� ��د 
	 از -(ل 418و "!(اد -&$ه(ات Dن ه$ 1993 "$ 1959

. ا�!�� ه$� �4�$�, �5�� را >=� �1	 �x�+ s در 9�B	 �4ل ا�/Y$د� >��د>(


&$ورز� >=�1 �	 اa7اء �$;/��5 	
و �	 >/$�z >&$ن -, ده(  و دا-�cور� ه��Kا >�=/*( �Bزرا 

)<�� ,- �!Y*- ت)- �$"�

&$ورز� از ��$�/;$� ا>1=$`, ��4, در  ,I
�5�/;$�. `�ر 

�5��. دا-�cور� >=� �1	 �LAB �Z�- ,��4 x�+ s ا�!�� >&$ن -, ده(  ��در %$��A	 LAB ا�!

 )*+$� ,- sW�
و  �1>- ,Bزرا .


$�4$ و��2 :�R" ا� 	�$U- ن �� �)' در^
و �I*( -(ت -/��Fه$� ا5/:$د  B*�ان ا�Zات 
�"$� -(ت

، >�خ �;��( 
&$ورز� ا�c$>�$ �	 ��ر�, ا��F/- ,]!� �Zه$� ا5/:$د 
^ن  >�خ -��Z وا5!, ارز

و %.C �4ل وا5!,  و H$درات 
&$ورز� �4دا�/*()، "���( >$ �$�J دا�I, وا5!, ��. �� رو� �5

Cردو ا��اه� ��{$A�- ت �2004$-�$ در �$لd�:R- ات ��4, رو��Zر�, ا�� 	ا� � 	�$U- �R" 

و 5;�� �� ا�$س -(ل ��}O$
V.E.C و 5;�� ا>!@$ف ��}O$
 �d$� �$;/��5 	

	 >/$�z >&$ن داد  

و +�x ��4, �� رو� �5�/;$� -d�:Rت 
$H �d*!/, در ار"$1`*( ���5 $� ��}O$
 ��و �5 )<��?4

. �, دارد a=� ��Z$" ���=-�2ا

و رود4*� در �$ل �<$
 در 
*�Yا>L ا5/:$د U- $A��-D$�	 ا� "B �R*�ان ا�Zات ��4, 2004-$ر

و >/$�z را �	 ا�� �Hرت ��$ن 
�د 
	 V.E.Cرو� �5�� T?ا در �W� �� ا�$س -(ل  ��ر�, 
�د

و -!*$دار� �1>- �Zا ا?T ��و >�خ "�رم �� رو� �5 ,��4 	9�B 	I�. دارد -/��Fه$� �4ل از 7

�, دارد �	 B �IB(م ".$رت Dزاد -�اد T?ا�, -, �$+(
. و�, ا�Z >�خ ارز رو� �5�� T?ا ا�Zات 

و �aدا>, ,�)U-)1379 (ورز�$&
��) ا5/:$د� �(' B �$ه��F/- 	@را� )،��ارزش اaOود�، �5

و -$�, دو��  و ��-$�K?ار� �$ ��$�� ��4, ر����2>, را �$ ا�/Y$د� از ��داره$� ��د) H$درات
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و >&$ن داد>( 
	 "$��Z 1350-76در ر����2ن هC ا>K/+$1, ��ا� دور� ز-$>,  -�رد ��ر�,

�
و >=H �1$درات 
&$ورز� �	  و -$�, دو�� �� ��-$�K?ار� در �)' 
&$ورز� ,��4 ��$��

و. H$درات Y*- ,/Y< ��T, ا��  و H$درات ا-$ ��$�� ه$� �Oق را�@	 ا� -<�1 �$ ارزش اaOود�


&$ورز� �5 '��4, �� �) �$;/�$�� �Z(ت ا- �$"�
، ه�G*�� در  �� -d�:Rت 
&$ورز� دارد

 ��B ,��4 �$;/�$�� �" �Z�- ,�$- �$;/�$�� ت)- )*I� و�, در ، ��&/� از ��$�� ه$� -$�, ا��

 )*�$�< ,- .

د) O)1378@�س 
&$ورز� در '(� �)�B �$ه��F/- �� و -$�, دو�� را ,��4 �$;/�$�� �Zور� ا

و >&$ن داد ��$�� -$�, دو�� �� رو� "���( 
&$ورز� �$ 70-1350  -�رد ��ر�, �5ار داد

و ��$�� ��4, >�خ 
$ه*(� �� رو� "���( 
&$ورز� ا�Z -<�1 دا+/	 aO 6��9ا�*(� ا�Z -<�1 دارد


&$ورز� �� 7$� 2?ا+/	 ا��  '(� )���" �� ��/�
. ا�� �!*, `, ز-$ن ��$�� ZD ,��4$ر 

و �W?ر� -;�ا� ا�( "$��Z واردات) �D �&� ,)1379$د� و ��-$�	 ، وا�@	 ا� H$درات) >;$�,

و �I*( -(ت را ا>(ز� ���2 
�د>(  �$"�
، �� ر+) ا�� �('  .و 
� ".$رت �$ر7, �)' 
&$ورز�

$;<D 	!�$@- در. ��د� 1353-77دور� -�رد و ار"1$ط �I*( -(ت ,K/+$1<ا Cه kا� ��ر�, روا���

 -(ل ا"� ر����2ن ��دار� ��F/- (VEC)ه$� -�رد ��ر�, از -(�;$� ":g�R �@$� ��دار� �(��

(VAR) )<د��و.و �2>.� ا�/Y$د� > >/$�z -@$�!	 >&$ن داد 
	 ا�Z واردات 
$dه$� وا�@	 ا�

 ,Y*- ,�$;< �$هd$
و ا�Z واردات  و H$درات �)' 
&$ورز� در �I*( -(ت -<�1 ا�� ��-$�	 ا�

. در 
�"$� -(ت H$درات �� ر+( �)' 
&$ورز� اY*- �Z, دارد. -, �$+( 

و 
�"$� -(ت -/��Fه$� 
^ن �� �)' 
&$ورز�) 1382(>:��� ) 1350-78(ا�Zات �I*( -(ت

و در �I*( -(ت �$ و >&$ن داد >�خ -��Z وا5!, ارز در �I*( -(ت �� H$درات -�رد ��ر�, �5ار داد

. >�خ 
$ه*(� ا�Z -<�1 دار>( 

�� ,Y*- �Zا�*(� اaO )+�1 و�, >�خ "�رم �$ ر>- �Z�4ل ا C.% و در 
�"$� -(ت >�خ ارز وا5!,

و %.C �4ل( -/��F 2,��4. رو� ارزش اaOود� 
&$ورز� دار>(  "$���Z -<�1 �� رو�) >�خ ارز


&$ورز� -, 2?ار>(  '(� ���5 .

�����5��) 1382( ه�ا",–5@ J�$+ �� ن^
 -�اد T?ا�, �$ ا�/Y$د� از ���F/- ��Z$" sه$� 


	 در 
�"$� -(ت. در -�رد ا��ان (ARDL)ا���K ��د "�g�9 �$ وY5	 ه$� 2=/�د� ,.�$/< 	�

و �$ در7	 Dزاد� ا5/:$د�  و %.K*�)U< C, را�@	 -<�1 �5�� -�اد T?ا�, �$ >�خ وا5!, ارز J�$+

�ه$� +$�J "���( ��ا>	 دا�I, ا-$ در �I*( -(ت >s� .�F/- ��Z$" ��R را�@	 LAB دارد ر��( 

و درD-( ��ا>	 واJ�$+ �� ,!5 -�اد T?ا�, 5@!�� دارد  . -�اد T?ا�,
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���	
: روش 

و از داد� ه$� 7�D Vور� ا`^B$ت 	/O�2 رت�H و ا�*$د� "� �9$% _�UR	 �Hرت 
/$�)$>	 ا�

ا�/Y$د� 
�د�) روش ه��Kا�,(و "s�*A ه$� >��� ا5/:$د �*., 1338-���80 ز-$>, دور� 

. ا�� 

�5�� T?ا (RM)در ا�� -@$�!	 از %.C �4ل J�$+ )وFPI>�خ ارز ( 	) �RER) >�خ �;�� (RIR( 

و در ا�� "�UR_ �!, +(� ا�� ا�Z >��$>$ت ��$�� ��F/- ���F" $� ,��4ه$� ��4, ا�/Y$د� +(� ا��

 d$�80-1338>	 از �$لو داد� ه$� �	 �Hرت. ه��ا� ا�� �$ رو� �5�� T?ا ا>(از� ���2 
�د 

,"$B^`ا s<$� _��` را ازPDS ا�� �)-D Cاه�O �a
�- s<$� در -@$�!$ت -���ط.و ا>/&$رات

، ��ر�, ا�=/$�, -/��Fه$� از اه��� �$H, ����ردار ا��  . �	 ��� ه$� ز-$>,

,��� ه��ار� (ols)ز��ا �	 
$ر ���2 رو+;$� -/(اول ا5/:$د �*., >��X روش %(ا�5 -��!$ت -!

از -�$ن Dز-�>;$� -/!(د `�ح. -/[�� ا�� �Oض ا�� 
	 -/��Fه$� -�رد -@$�!	 ا�=/$ ه=/*(

 ,A�ز-�ن دD ، ��O$� C/	–+(� ��ا� ��ر�, ا�=/$�, -/��Fه$!" ���O (ADF) ز�� در ,I
 �A+ $� 


$ر��د� ��&/�� دارد ا�/Y$د� +(� ا�� ��B .

∑
=

−− +∆+++=∆
p

i
tttttt yQpyy

1
11 εβα

ty، �X< ا�∆ ��� ز-$>, -�رد 	�9 -�"1$Y" �KI�B tو  a7ء ا�^ل ":$دtε,O رو>( �@,

. ا��

، "!(اد وY5	 ه$� -*6�$ . -!$د�	 �Oق را �(ون وارد 
�دن a7ء رو>( >�a -, "�ان �	 
$ر ��د

 �	 -*�Xر ��ش رO/$ر �$ز� 7�^ت ا�^ل %$�H از ر����2ن -/��Fه$� وا�=/	 در ا�� Dز-�ن

s�{$
D د� از -!�$ر$Y/را -, "�ان �$ ا�(AIC) a"ا�+ –���*� )SBC(��{�
 �	 (HQC)و %*$ن 

��d. د�� Dورد!-)SBC()*
 ,- ,��7 	O�H $ه 	Y5ه$�. در "!(اد و 	Y5اد و)!" _�UR" ��در ا

در Dن �Hرت ���. رد +�د  G<$*WH0:p=1	 �Oض. ا>/)$ب -, +�>( �SBC;�*	 �� ا�$س 

و در ��T ا�� �Hرت ��� >$ ا�=/$ ا��  . -�رد >�X ا�=/$ -, �$+(

و در ��ر�, ه$� ".��, >&$ن -, ده( 
	 ا6IT ��� ه$� ز-$>, در ا5/:$د >$ ا�=/$ ه=/*(

�	 ا%/�$ل ز�$د ر����2ن 
$ذب ��وز ��ا� ")��� روا��� k� ��F*/-ه$ �Holsرت ا�/Y$د� از روش 

 ,���و اB/1$ر dزمfو��tاه( +( 
	 در W*�� +�ا�@, ا�/Y$د� از D-$ر� ه$� -! 2��ا� 
**(� ��د� 

. ��O�<1378/,( را از د�� ��اه( داد (

و �2>.� �K<1978(ا Engle and granger  (  ,�$/=�در ��� >$ ا 	G<$*W ف وyt>&$ن داد� ا>(

xtورده$� روش را�D�� 	� ان�" ,- �$K<D )*+$� ,�ا�K� -!$د�	 ols@	 ه

tct uXy ++= βα6��9 وردD�� ,�ا�K�، �Wا 
	 در �Hرت و�7د را�@	 ه  �$βا`��*$ن 
�د

، �$ olsروش و ��ا� ا�� 
$ر �s روش در -�%I	 ا� �$ �4&*;$د 
�د� ا>(  ��Dورد� �$ز2$ر ا��
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�� دارا� ���, >U$ط 9!� 7(� ا��B روش �$د� ا�� و�, در �ا� 	
-;�ا�, .( و�7د ا�� 

1379 ,�) 1381و ا���&

و ��I���7س 
	 در ان "!���) 1990(��ه$>=�ن ، 
�دن روش ��ا� ه��Kا�, ��دار� 	��-�O $�

-ش ا>�K ��دار ه��Kا�, از `��_ روش %(ا
<� در�/*�$�, �Hرت -, ��2د "�ا>=/*( >J�$U رو

)**
 VOد ر����2>,. �2>.� را ر�� C/=�� s� داد� ه$ از 	
در ا�� روش �Oض -, +�د 

. �	 �Hرت ز�� "���( -, +�>(  ) VAR( ��دار�

∑
=

− ++=
p

i
titit Myay

1
ε

و 
�I	 n�H$*Bدر ��=/�O Cق ،ai. درو>aا ه=/*(Xt -!$د�	 و�7د دارد  a7ءL��"$- M �9ا�6

و ��$Ztεو ه$. "!(اد -&$ه(ات ا��a7 Tء ا�^ل 	Y5ل و�`(P) 	
 �	 �2>	 ا� ا>/)$ب -, +�د 

7�I	 ا�^ل ه� -!$د�	 �$ ه� B*:� ��دار C�*
 �H$% ن$*�� ا�� ا�tε،iid $@� g�R:" ��Kا`

: �	 �Hرت ز�� ا��)�P$*/- )2 �$ -!$د�	 (VECM)��دار�

∑
=

−− ++Π+∆=
p

i
tptitit Myyy

1
εϕ

	
و∆ ��AIد "Y$�9 -�"1	 اولBiϕوΠ)*+$� ,- ��رت ز�H 	� .P��F/- ز-$>, ��ا� ه� 	Y5و 

∑∑. ا��
==

−=ΠΠ−−=
p

i
i

j

i
ii aII

11
)(ϕ

L��"$-Πو را -$"����Z$" L 2?ار -, �2�*( 
	 %$و� ا`^B$ت -���ط �	 روا�I� k*( -(ت ا��

G<$*W	 ر"1	. �	 د�� -, Dوردyt-, "�ان ا`^B$", را در -�رد روا�I� k*( -(ت �!*,Πاز ر"1	 

:ت -, "�ان >�+� در Dن �Hر) "!(اد ��دار ه��Kا ا��r<n  )*+$� )rو�O L��"$-rق ��ا�� 
βα ′=Π .



7

����
 ����� :
 �	 روش د�RIR ���O ,Aو RERو FPIو z�$/<RM �	 د�� D-(� از Dز-�ن ��F/- ,�$�$4ه$�

و در %$�� "Y$�9 ���2 -�"1	 اول ارا}	)1("!��O$� C/	 در 7(ول g@� ��$% 4$�$�, در 	� 	7�" $�

. +(� ا�� 

4)1(7(ول و "Y$�9 ���2 �� ا�$س Dز-�ن ��ر�, g@� ��$% در �Kه$� ا���F/- ,�$�$A.D.F 

g@� ��$% �9 ���2 4$�$�, در$Y" ��$% 4$�$�, در 

��F/-ع�< ADF ل$�%5ا%/�$ل ADF%5ا%/

و �Bض از -1(أ -33/495/1*-65/094/1 �(ون رو>(

-�B $� 56/493/2-87/293/2ض از -1(أ
FPI ض از�B $�)<و رو -518/36157/052/3-316/0 -1(أ

و �Bض از -1(أ -77/195/1-03/094/1 �(ون رو>(

-�B $� 53/193/2-195/093/2ض از -1(أ RM 

و رو>( -�B $� 85/2-52/3-*55/352/3ض از -1(أ

و �Bض از -1(أ -2758/095/1-94/1-39/0 �(ون رو>(

-�B $� 03/093/2-604/1-93/2ض از -1(أ RER

و رو>( -�B $� 96/552/3-*176/4-52/3ض از -1(أ

و �Bض از -1(أ -04/195/1-94/1-94/1 �(ون رو>(

-�B $� 4/293/2-23/393/2ض از -1(أ RIR 

و رو>( -�B $� 94/452/3-*146/452/3ض از -1(أ

?�\- :�)-D د�� 	� _�UR" z�$/< ر از$-D 

�O 7(ول ,A�ز-�ن دD ر�$-D _I@- 5(ر g@� ��$% ه$ در��F/- م$�" 	
 ���O–ق >&$ن -, ده( 

�/� ا��
را. "!��O$� C/	 از 5(ر -@�R� _Iا>, Dن   �*$��ا�� �9�O	 -1*, �� و�7د ر�&	 وا%(


	 ��� ز-$>, ه� �s از -/��Fه$ در %$�� �@g >$4$�$ ا�� C���2 ,- 	.�/< و �, "�ان رد 
�د< .

ا -&)J +(� �	 ��ر�, ا�� 
	 ��� ز-$>,%95ز ا�� 
	 >��F/- ,�$�$4$ه$ در �@g ا`��*$ن �!(

 C�ا� ه=/*( -, �4داز 	1"�- 	W از 	/=� V���ا� ا�� -*�Xر �$�( "!(اد دO!$ت "��F/- .�9$Yه$ 7

 _I@- ه$ 5(ر��F/- م$�
	 در -�رد " C�ز$� J(&- a�< را 4$�$ -, �$زد را ��� 	
���2 اول 

، در �@g -!*, دار� D �A.D.Fز-�ن D-$ر و >/�.	%5 از 5(ر -@I_ ارزش ��Rا>, �aر2/� ا��

و 7�V �=/	 از در7	 �YH ه=/*(  
	 "Y$�9 -�"1	 اول -/��Fه$ 4$�$ ��د� C���2 ,- .رو از ا��

 $� s� 	1"�- از 	/=� V�. -, �$+*��F/- g@�)1(I)ه$ 7

�$م -/��Fه$� -(ل 
	 +�د �	 `�ر 
I, از -�O ¤%$1ق >/�.	 -,")1(Iد�$Y/ا� 	ز-d ��و ا  ه=/*(

. ��I���7س ا��–از روش ه��Kا�, ��ه$>=�ن
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��ا�� ��ه����� %� $�#�س– ز��ن ه

و -/��Fه$� ��4, را -^%X	�2$ ا�/Y$د� از 7(ول �5�� T?ا J�$+ ا�, ��ا��K� >/$�D zز-�ن ه

*

	 از Dز-�ن 
	 �9�O	 �YH -1/*, �� و�7د �s ��د�( -,  C���?4 ,- ا�, -, �$+( را�K�ار ه

و %(ا
<� -U(ار و��� ا�/Y$د� +(� ا��  L<ا�" .

 I���7=��ن–>/$�D zز-�ن ه��Kا�, ��ه$>=�)2(7(ول

 H1     Rank >r H0      Rank=r %(ا
<� -U(ار و��� "�اس -U(ار ��Rا>,

21/47

68/29

41/15

76/3

36/67

69/29

19/10

036/0

6324/0

3956/0

2278/0

0096/0

0

1

2

3

0

1

2

3

?�\- :_�UR" �$ه 	/O$� 

 V.E.C ز��ن ��ل

	 >&$>(ه*(� ")��� 4$را-/� ه$� �^H	 +(� �� ا�$س -(ل�3$ ا�/Y$د� از 7(ول VEC )+$� ,- .

و و دو وY5	 ز-$>, �� رو� "���F >�خ �;�� s� $� �4ل C.% ��7(ول ز _�$@- g@� خ ارز در�< 

5%	Y5و �$ دو و g@� ��;� خ�< ���F" ¤B$� ,<$-ز 	Y5و s� $� ��;� و >�خ -!*$دار -, �$+(

. ز-$>, �$���F" ¤B >�خ ارز -, +�د 

���F" ¤B$� �4ل C.% و و "���F >�خ ارز و دو وY5	 ز-$>, "���F >�خ �;�� -, +�د s� $� خ ارز�<

�5�/;$� T?ا در ا��ان -, +�>(  .
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 V.E.C/� ه$� �^H	 +(� -(ل 4$را-)3(7(ول

RER ∆RIR ∆RM∆$ه��F/-

73/2

**678/2-

**374/6-

033/0

**005/0

211/0

**005/0

**25/0

**157/0
**02/9

**054/9-
**55/0-

405/0-
**016/0-

144/0-

002/0-

042/0

49/0

479/0

005/0-

015/0-

011/0-

002/0-

007/-

C

RM(-1) ∆
RM(-2) ∆
RIR(-1) ∆
RIR(-2) ∆
RER(-1) ∆
RER(-2) ∆

FPI

63/053/058/0R2

01/211/207/2D.W

?�\- :_�UR" �$ه 	/O$� 

. >/$��O zق �	 د�� D-(� ا>(%5در �@g ا%/�$ل **

:  ز��ن -#�, +����
.(را�@	 دو �	 دو -/��Fه$ را �$ ا�/Y$د� از Dز-�ن ��IB �2>.� �	 د�� -, Dور�

�5�� T?ا �$ >�خ ارز را�@)4(7(ول J�$+ 	
	 ا� دو `�O	، >&$ن ده*(� ا�� Dز-�ن -, �$+( 

و >�خ �;�� �$ �5�� T?ا را�@	 ا� �$ هC >(ار>( و %.C �4ل �� رو� �5�� T?ا -��Z ا�� . دارد

 Dز-�ن ��IB �2>.�)4(7(ول

 ��F/- �.<�2 ��IBه$D2χ-$ر� ا%/�$ل

258/04/1FPI RIR 

002/0*99/4FPI RER 

013/0*84/4FPI RM 

272/035/1RIR RIR 

003/0*2/10RER RIR 

45/0813/0RM RIR 
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و �012�3دات ����� :
	9�B 	I�و -/��Fه$� ��4, از 7 �5�� T?ا J�$+ ��� ,�ا�K�در ا�� "�UR_ �$ و�7د را�@	 ه

و >�خ �;�� 4, -, ��� و >�خ ارز �5�/;$� T?ا ا�Z 2?ار �4ل J�$+ ��4, �� رو� �$;/�$�� 	
 C

. ه=/*(

)*
و +$�:;$� ��4, ا+$ر� -,  
	 7;� را�@	 �5�� T?ا �.<�2 ��IB ز-�نD د� از$Y/و�$ ا� 

و ا�Z.>&$ن -, ده( 
	 %.C �4ل �� رو� "�رم �5�� T?ا�, در ا��ان �=�$ر "$��Z 2?ار -, �$+(

و اaOا�' >�خ �;�� �	 �IB ا�� 
	 �@K�$-�� g?ار� ه$ را در ا��ان -<�1 رو� �5�� T?ا دارد

و B(م %/��� �$d اY*- �Z, رو� �5�� T?ا در ا��ان دارد  s=�و�7د ر �IB 	� )ه' -, ده$
 .

ز��ا در ا��ان �	 �IB -�5!�� ��ب. >�خ ارز �� رو� �5�� T?ا �=�$ر "$��Z 2?ار -, �$+(

ا 
	 دارد درD-(ه$� ,/Y< �!*H وارد 	ه$ -*.� �)-Dدر �ر +(� در >;$�� ا��&
رز� ز�$د� وارد 


�دن �=�$ر� از -�اد T?ا�, �	 دا�� ا��ان +(� ز��ا -�اد T?ا�, dز-	 %�$ت �&� ا��  .

: �4&*;$دا", 
	 -, +�>( در ا�� ز-�*	 �	 +�ح ز�� ا��

ا-1 	
�2 اaOا�' %.C ��$�/;$� ��4, دو�� �$�( 
*/�ل +�د -):�H$ ��$�� ا>1=$ط ��4, 

 C�ه' داد� ا$
. �4ل 
*/�ل +�د "�رم دا�I, را 

اB/1$را", در V�$*H �;7 -�اد T?ا�, �	 ��-$�	 2?اران داد� +�د 
	 -$>V واردات ز�$د-2

. -�اد T?ا�, �&�د 


$ه'-3 a�< ,�ا?T V�$*H 2?ار� در 	داد>�خ �;�� را ��ا� ��-$� .


���F" ,�$Y داد ا�O�:- ��K, -�دم را 7;� ر��(ن �	 ��د-4 .
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و ��45 6��1� 

1-)��% ، ,�، -��=	) رو��Aده$� >���(، ا5/:$د �*., 
$ر��د�) 1381(ا���&

، ، ";�ان ، W$پ اول و W$پ دا>&K$� ";�ان ص 348ا>/&$رات

7�;�ر� ا�^-, ا��ان-2 �a
�- s<$� )�I/(- �$;�$� (	-$<و "�از . a2ارش ا5/:$د�

ا�-3 7�;�ر� �a
�- s<$� �2ه$�) 1381(^-, ا��ان$�و > ، 7(اول %=$�;$� -I, ا��ان

 ا5/:$د�

، -�7$ن-4 و دوم "��!	 �� �)') O)1380/�ر� ، ZD$ر ��$�/;$� ��4, `, ��>$-	 اول

�!*H)78-1368 (	-$<�� و ، ر+/	 "��!	 ا5/:$د� ، 4$�$ن >$-	 دور� 
$ر+*$�, ار+(

، ، دا>&K$� ";�ان .ص 152ر��a دا>&A(� ا5/:$د

5-,�)U- $9و ر ,IB ، و–-@$�!	«در) �O)1382ه$د�  "$2��Z?ار� ��$�/;$� ��4,

و "��!	) 80-1350(-$�, �� �)' 
&$ورز� 
&$ورز� '�$���B	 d$U-ت او��� ه.-

و ا5/:$د 
&$ورز� �a�ر 	وه&;$� ��>$-�، ا>/&$رات -��=	 4 ، I7( دوم ,I- 

6-�=% )�R- ، و -$�, دو�� �� -/��Fه$� ��ر�, اO)1375 (»�Z@�س ,��4 �$;/�$�� 


&$ورز� '(� �)�B)70-1350 («ا5/:$د L<ا�Y*
��B	 d$U-ت او��� .- ،

ص و �W�I=/$ن ، ا>/&$رات دا>&K$� ��=/$ن ، I7( اول 249-213
&$ورز� ا��ان.


��-�ث-7 ، و -$�, �� ر+( �)') �R-)1380ا��$ن ,��4 �$;/�$�� ��Z$" ,ر��� ،


&$ور �)A&<ورز� دا$&
، ر+/	 ا5/:$د  ، 4$�$ن >$-	 دور� 
$ر+*$�, ار+( ز� ا��ان

، دا>&K$� "���� -(رس  
&$ورز� .

و �!�( �aدا>,-8 ، ر$9 ,�)U-)1379 (،»'(� ا5/:$د �)�B �$ه��F/- 	@را� 	!�$@-

و -$�,  ��B	 d$U-ت ��-�� 
*�Yا>L ا5/:$د 
&$ورز�» 
&$ورز� �$ ��$�/;$� ��4,.-

ص، ، ا>/&$رات -��=	 4�وه&;$� ��>$-	 ر��a ا5/:$د 
&$ورز� .I7 215-289( دوم

، �4وا>	-9 و 
�"$� -(ت -/��Fه$� 
^ن �� �)'«) 1382(>:��� ا�Zات �I*( -(ت


&$ورز� )78-1350 . ()I7 ، ,I- 	!��" و 
&$ورز� '�$���B	 d$U-ت او��� ه.-

، ا>/&$رات -��=	 4�وه' ه$� ��>$ و ا5/:$د 
&$ورز� دوم �a�ر 	- 

10-)�R- ، ,/��O�<)1378 (	=��- ,.*� در ا5/:$د ,!�.�و ه ، ر�&	 وا%(

، ، ";�ان ، W$پ اول ص �185(-$ت �Oه*K, ر�$
11- Bamba . I and M.reed ((Monetary Policy Impacts on cash crop coffee and 

cocoausing structural vector Error correction model (VEC) )) prepared for 

presentation at the Meeting of American Agricuctural Economist Association , 

Aug . 1-4 . 2004 in Denvey . Colorado .  

12- Peng .X,M.A.Marchont and M.R.reed I dentifying Monetary prepared on food 

prices in china : VEC model Approach “ paper prepared the American 
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Agticultural Economics Associaation Annua meeting in Denver, Colorado , 

August 1-4 , 2004 

13- Saghaian , S . H , M.R.Reed and M.A.Marchant . (( Monetary Impacts and 

overshooting or Agricultural prices in an open Economy )) American journal of 

Agricultural Economics 84 : 1 ( Februry 2002 ) : 90-103 : 

 


