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  دهيچك
 از اين محصول  يعرضهتالش براي افزايش توليد و   ترين غالت است ومهمدم يكي از گن

در گندم ي واكنش عرضه الگوي   با هدف برآوردمطالعهن يا .استي برخوردار بسياراهميت 
نقش انتظارات در بررسي و  1362- 84زماني ي طي دوره  يي و عقاليقيچارچوب انتظارات تطب

  واكنش عرضهيالگودهد ي مطالعه نشان ميهاافتهي.  صورت پذيرفت رفتار كشاورزان يريگشكل
 يشكل برآورد الگون يتر مناسب، يقي تطبيمتيل انتظارات قي با تشكيي انتظارات عقال بريمبتن

 اصالح شده ي و بذرهاي انتظاريهامتي، ق ر كشتيپس از سطح ز .است   گندمواكنش عرضه
 ي از جمله بارندگ مناسبيعيط طبين شرايهمچن. گندم دارندي زان عرضه ير را در مين تأثيشتريب

  .دد داريش تولي در افزايينقش بسزا
  

،  يمتـ ي، انتظـارات ق    يي، انتظارات عقال   يقيانتظارات تطب ،   مدل واكنش عرضه  : يدي كل واژه هاي 
  گندم

 
  

                                                 
 ، استاديار و دانش آموخته گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد1 -
 زيهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاور كارشناس ارشد موسسه ي پژوهش2 -
 Yazarinfar10@gmail.com:  مسئول ي نويسنده -*
 



٩٢ ... يمطالعه ي الگوي واكنش عرضه                                                                          

  پيشگفتار
 خانوارهـاي ايرانـي را تـشكيل مـي دهنـد       ي  غذايي روزانـه    ي  درصد جيره  63غالت در حدود    

       از نـان تـامين      روزانـه   درصـد انـرژي خانوارهـا         7/49 نزديـك بـه   كه از اين مقدار     ) 1387،   بابائي(
 لذا مي توان گفت كه گندم        ، )1383انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور،         (مي گردد   

   ي محـصول كـشاورز    نيتـر ياتيـ حن و   يتـر ي به عنـوان ضـرور     گندم .است   ترين غالت    مهميكي از   
.  روديمن الملل به كار ي در روابط بياسي سي داشته و به عنوان ابزارياژهي وي، ارزش راهبرد جهان

 ز استفاده كرد  يازمند جهان سوم ن   ي ن ي بر كشورها  ياسي س ي اعمال فشارها  يبرااز آن    توانيم يحت
شـود و     اي است كه در سطح جهان كشت مـي          گندم مهمترين غله  .  )1995 و همكاران،  يسوسيآهو(

ايط آب و هـوايي قابـل        از شر  ي گسترده كه در محدوده    ه گونه اي    يكي از سازگارترين غالت است ب     
 باالترين سهم را در كل سطح اراضي زير كشت كشور به خود اختـصاص داده             اين گياه .  كشت است 

د يـ م تولجك پـن يرا بالغ بر ي، زبه شمار مي آيد    يالمللنيب ي تجار يك كاال يگندم   همچنين.  است
  .  شوديمآن در جهان مبادله 

به منظور خـوراك دام رو بـه افـزايش اسـت در             در كشورهاي صنعتي روند مصرف اين محصول        
حالي كه در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً مصرف انساني دارد و تقاضاي واردات آنهـا بـه منظـور                   

    گفتنــي اســت كــه برخــي از كــشورهاي .  ورد نيازهايــشان روز بــه روز در حــال افــزايش اســتآبــر
مـصرف  ي  سـرانه   ). 2002فائو،   (هستند  اين محصول   ي ، خود نيز توليدكننده     گندم  ي واردكننده

 كيلـو در منـاطق شـهري و         130( كيلـوگرم    156 گرم و ساالنه بيش از       500نزديك به نان در ايران    
، ايران در    است و مي توان گفت كه به استثناء چند كشور آفريقايي          )  كيلو در مناطق روستايي    200
  .    )1387بابائي،  (به شمار مي آيدا نخست كشورهايي قرار دارد كه نان غذاي اصلي آنهي رتبه 

 مصرف يبا توجه به روند صعود.   دارديط جهاني مشابه با شرايتيز وضعيران نيد گندم در ايتول
 يخطراتباز هم ،  امكان تامين نيازهاي داخلي گندم از ساير كشورها فراهم باشد اگر ي، حت گندم
ي مشكالتگر ي دسوياز . به شمار مي رود  كشور ي براي جديدي، تهد مينگ و تحري دامپمانند
 رديمد نظر قرار گبايد در فرآيند توليد و عرضه گندم ز ي نييط بد آب و هواي و شراي خشكسالمانند

 در يمطالعات متعددمؤثر بر توليد و عرضه  عامل هايشناخت ي نه يدر زم.  )1384طاهري، (
با استفاده از ) 1379 (تركماني و ييرضا هاز جمل.   جهان انجام شده استير كشورهايران و سايا

 1350- 75هاي   طي سالدهو و بانانت توابع تقاضا و عرضه گندم رايروش ارائه شده توسط س
 ي، ول  عرضه نسبت به گندم مثبتيمتي قيهاكششداد كه  نشان  مطالعهجي نتا. اندنموده برآورد

 ياديت زيمت حساسيرات قيينسبت به تغد گندم ي كشاورزان در امر توليعني. ك استيكوچكتر از 
  . دهندينمنشان 



93 1388 / 2شماره  / 1جلد /تحقيقات اقتصاد كشاورزي مجله 

 1يي تـابلو  يها استان كشور و استفاده از داده      28د گندم   يبا در نظر گرفتن تول    ) 1384 (يطاهر
بـر  .   اسـت  كـرده  يد گندم را بررس   يثر بر تول  ؤ م عامل هاي  ،1381 تا   1377ساله   پنجي   دوره   يبرا

   بيـشترين تـاثير را بـر توليـد گنـدم            يمـت و بارنـدگ    يق ، ر كـشت  يسطح ز به ترتيب   ،   جياساس نتا 
ن محـصول   يد ا يان تول ي بر جر  ير منف ين دوره تأث  يدر كشور در ا   ع كود   يش رشد توز  يافزا.  داشته اند 

 .داشته است
 گنـدم   يهـا  نهاده يمحصول و تقاضا  ي  ، عرضه    توابع سود  )1381 (حاجي احمد  و   يانيهژبر ك       

در .  اند نموده برآورد همزمان   گونه ي  به   1350-78 ي زمان ي سر يهاده از داده  م را با استفا   ي و د  يآب
 ك به دست آمـد يم مثبت و بزرگتر از ي و ديدو نوع گندم آبي  عرضه يمتي قشش ك  آنها  ي مطالعه

  .استمت يرات قييد گندمكاران نسبت به تغيت شدي حساس يكه نشان دهنده
با استفاده از تابع  گندم را يها نهادهيو تقاضا، توابع عرضه  )1981 (2تندهو و بانايس

عرضه و   است كهآنانگر يب  اين مطالعهجينتا.  اندن زدهيتخمترانسلوگ در ايالت پنجاب هند 
ن يمت گندم مهمتري قهمچنين.  داردمت گندم يرات قيي از تغي زياديريرپذيها تأث نهادهتقاضاي
  .روديد به شمار ميار بر تولرگذيعامل تأث

در ار مهم ي بسيز نقشي دولت نيهااستي، س يعي طبعامل هايد و ي توليها بر نهادهافزون
  هايميرومند در تصمي نيابزار يمتياست قيان سين ميدر ا.   داردكار گندمدكنندگاني تولواكنش

قيمتي  انتظارات يريگ شكلچگونگي از ين آگاهي بنابرااست ،ر كشت يد و سطح زيمربوط به تول
مطالعاتي صورت گرفته كه از نه ين زميدر ا.  استر ي و اجتناب ناپذي ضروريامريدكنندگان تول

ر يتابع واكنش سطح ز) 1995 (3 و همكارانيسسويآهو.  كردر اشاره ي زهايموردتوان به يمجمله 
عقاليي بودن فرض با  افتهيم ي تعميگشتاورهابا استفاده از روش را  گرجستان در اي سوكشت
، ذرت و  اي سوي آتيهامتي قداد كه نشان اين مطالعهج ينتا.  اند كردهبرآورد،  ات كشاورزانانتظار
.  ا هستندي در كشت سومؤثر  هاي دولت عامليهار كشت و برنامهيسطح زي ، وقفه  گندم
    تقاضا واكنش نشان يهاكشت چندان به شوك رين سطح زييدكنندگان در تعين توليهمچن

 .دهندينم
پرداخته تنام يودر برنج توليد ها در اقتصاد متينقش قدر مطالعه اي به بررسي ) 2007( 4دن

 يي عقال، يمتي رفتار انتظارات قيده در شكل ويتنامكاران ، برنج نتايج اين پژوهشاساسبر .  است

                                                 
1 -. Panel Data 

Sidhu & Baannate  -2  
3 - Ahouissoussi and et al. 
4.- Danh   



٩٤ ... يمطالعه ي الگوي واكنش عرضه                                                                          

     از ديگر  . بهره مي گيرند گذشته داده هاي ازعرضه هاي مربوط به   گيريميتصم در بوده و
  .اشاره نمود يمتيه انتظارات ق نسبت بديتولواكنش مستقيم يافته هاي اين مطالعه مي توان به 

 از جمله احتمال تبديل شدن گندم در قالب مالحظات غير اقتصادي به توجه با وي هم رفته ،      
دات ، كشورهاي وارد كننده را ناگزير ساخته تا افزايش تولي اي سياسي فرآيند تجارت به حربه

با توجه به اينكه گندم .  هاي ملي خويش قرار دهند داخلي و دست يابي به خودكفايي را جزو هدف
و همچنين با نظر به   از آب و هوا و شرايط اقليمي استداراي قدرت سازگاري باال با انواع متعددي

 و به ويژه الت، افزايش چشم گير در توليد غ  هستندها موردي كه دال بر تأييد انتظاره هايمشاهد
هاي اخير  كه در سال  كما اين. بوده استبي به امنيت غذايي امري ممكن  تا حد دست ياگندم

 بررسي هاي مستلزم تداوم اين روند  ، ولي ممكن نيستنااثبات شده كه دستيابي به اين هدف 
اين رو تالش از  .است   پايدار يفرآيند توليد و عرضهي  موثر بر ادامه عامل هايدقيق و شناخت 

 مؤثر در افزايش توليد اين  هايبراي افزايش توليد و تأمين گندم مورد نياز كشور و شناخت عامل
  واكنش مدل برآورد  كليجاري با هدفي  بر اين اساس مطالعه .  اهميت استدارايمحصول 

ري گي در شكلاتگندم در چارچوب انتظارات تطبيقي و عقاليي و بررسي نقش انتظاري عرضه 
  .صورت پذيرفت 1362- 1384زماني ي مربوط به دوره ي  با استفاده از داده ها رفتار كشاورزان

 
  پژوهشروش 

تغيير در عملكرد و  تغيير در عرضه به دو صورت تغيير در سطح زيركشت گندم روي هم رفته      
داخلي مي تواند در ) توليد(ي بنابراين تغيير در عرضه  ،  گندم در واحد سطح بروز مي كندميانگين
 بدين ترتيب ).1379 و نجفي، قرئلي(  يا هر دوي آنها تبلور يابدباال هاي هر يك از موردچارچوب

ه  بباال هاي تغييرات هريك از موردچگونگي،   مؤثر بر عرضه هاي بر بررسي عاملافزونالزم است 
ه منظور دسترسي به اهداف در اين بخش برو  از اين.  صورت جداگانه نيز مورد مطالعه قرار گيرد

  . كشاورزان پرداخته مي شوداتشكل گيري انتظارچگونگي مطالعه در ابتدا به بررسي 
  

  گيري انتظارات شكلچگونگيبررسي  -1
 ديگر سوياز .   قيمت مهمترين عامل تأثيرگذار بر توليد است يبر اساس تئوري عرضه

غيير شرايط در جهت انتخاب كشاورزان پس از كاشت محصول به مدت يك سال قدرت ت
شكل گيري انتظارات آتي  چگونگي  بنابراين الزم است در مورد، سودآورترين فعاليت را ندارند

 انتظارات قيمتي نقش مهمي در  كهكردبايد يادآوري .  كشاورزان بررسي اجمالي صورت گيرد
 ه هايگو الزم است فرضي از وارد كردن قيمت در اين الپيش، لذا  الگوي انتظارات عقاليي دارند
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به اين منظور با توجه به اشكال تابعي .   مورد آزمون قرار گيردگوناگونتشكيل انتظارات قيمتي 
 و تركيبي 4، عقاليي 3)تطبيقي(اي ، چند جمله2، قياسي1 پنج فرض انتظارات تارعنكبوتيگوناگون

بر بيني شده انتخاب و قيمت پيشدر نهايت بهترين الگو .  اي آزمون گرديداز عقاليي و چند جمله
  .  منظور شد انتظارات عقاليي  ي در تابع واكنش عرضهاساس الگوي انتخابي

  
   يقي انتظارات تطب ي واكنش عرضهيالگو -1-1

گونه روند كاهشي يا افزايشي از خود  گذشته هيچي  در دوره مقدار متغير كه هنگاميمعموالً       
استفاده ،  ارات از اين شيوه كه مبتني بر تصحيح خطا استظدن انتبراي شكل دا،  نشان نمي دهد

  در متغير آن واقعيميزانيكي .   استءدر اين حالت انتظارات موجود مشتمل بر دو جز.  مي شود
برانسون، (  استي پيشاي كه پيش بيني صورت مي گيرد و ديگري جزء تعديل خطاي دوره  دوره

  :شكل زير بيان كرده توان ب  را ميفرآيند تحقق اين چگونگي .)1386
Xe

t 
_ X e

t-1=  λ ( Xt-1
_ X e

 t-1) )        ١  )             ١ < λ< .                                        

X
e
t انتظارات مربوط به Xt1 است كه در زمانt-ن فرمول يدر ا.  رديگي شكل مλ  مقدار 

،  ك دچار خطا شونديستماتي سگونه ي به  است افراد ممكني باال رابطه اساسبر .   استيثابت
 كنند ينيبشيا كمتر از آن پيح يشتر از مقدار صحي را بXtر يي تغياپيپي  چند دوره ي برايعني
     از يقي برآورد تابع واكنش عرضه انتظارات تطبيبرايادآور مي شود كه  ).1381ابريشمي، (

 وارد الگو يحير توضيك متغيز به عنوان يد نيتولي ن تفاوت كه وقفه يبا ا.  دشاده  استف1  يمعادله
) شوندي مينيبشي گذشته پيهامت ساليكه بر اساس ق( كشاورزان ي انتظاريهامتيد و قيگرد
  . شدندي واقعيهامتين قيگزيجا
  
  )ييعقال( منطقي واكنش عرضه انتظاراتيالگو -1-2

 شصت ميالديي  اوايل دهه موتجان  به وسيله ي بار نخستين ييعقال انتظارات ي اصل يدهيا
ك دچار خطا يستماتي سگونه يران در انتظاراتشان به يگميه تصمين نظري ابر اساس .دشمطرح 

 بوده و انتظارات با خبر  ،كنند  كشاورزان منطقي از نظام اقتصادي كه در آن فعاليت مي وشوندينم
 تفاوتي ندارد، نتظارات رياضي قيمت كه تئوري اقتصاد ارائه خواهد داد رواني و شخصي آنها با ا

                                                 
1 -  Cobweb Expectation  
2  -  Extrapolative Expectation 
3-Polynominal (Adaptive) Expectation 
4-Rational Expectation 
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 تابعي از Pe حاكي از آن است كه قيمت انتظاري انتظارات منطقيي فرضيه . )1386برانسون، (
هاي برون زايي كه از پيش و بيرون از مدل تعيين   متغير( هاي مدل  مقادير انتظاري تمامي متغير

  :ابراين بن ،است) مي شوند 
  

( )1−= t
e

t IPEP    
   موجود نزد كشاورز هنگام كاشت استداده هايمتغير ي  در برگيرنده I كهه گونه اي ب

 : ي كه در رابطهگونه ايبه  .)1386برانسون،  (زا است  درونPe  در حقيقتو
 )2( Xt = Xt

e +εt                                                                                   
εt ست و يك نيستماتي سينيبشي پيا خطايXt ل يتنها دل.  شودي مينيبشي پيحي صحگونه ي به

   .)1381ابريشمي،  ( استي اقتصاديها انتظارات وجود شوكيخطاها
  

   تار عنكبوتالگوي -1-3
ات قيمتي مورد استفاده عنوان نماينده انتظاره  بگذشتهدر اين مدل معموالً قيمت واقعي سال 

  .قرار مي گيرد
)3(  

1−= t
e

t PP  
  

  ه برآورد شدهالگوي عرض
.  از عرضه استفاده كرديد گندم به عنوان شاخصيتوان از تولي برآورد تابع واكنش عرضه ميبرا

ابع تومدل واكنش عرضه در قالب ، نخست  دين فرم برازش تابع توليبه منظور به دست آوردن بهتر
  :دير برآورد گرديز
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∑                                           ()lin-log           : )8تابع 
=

+=
n

i
ii xay

1

lnα(  

 تعداد يح الگو و بررسيح صحي از تصريگاه آي برايسپس با استفاده از آزمون رمز
-lin تابع يفرم كل.   برازش انتخاب شدين الگوي به عنوان بهترlin-logدار، تابع  ي معنيرهايمتغ

logر استي استفاده شده به صورت ز:  
Q=α0+ α1lnHY+ α  2 lnFZ+ α  3 lnA+ α  4 lnRAIN+ α  5 lnP+ α  6 lnPB )9(  

  : است1جدول  به صورت ي معرفي شدهه در الگوهامتغيرهاي مورد استفاد كه گونه ايبه 
هاي   تابع قيمت محصوالت جايگزين و قيمت نهاده ، بر قيمت واقعي گندمافزونگندم ي عرضه      

ه كنندگان گندم نيز ب  منطقي بودن توليدي باشد زيرا براساس فرضيه   مورد استفاده نيز ميگوناگون
 به  ، از كشت خويشناشيسازي سود بيشينه ب هدف ديگري در تعقيي مانند هر توليدكننده 

  لذا براي ، از محصول مورد نظر و ديگر محصوالت توجه دارندبدست آمدهدرآمدها و هزينه هاي 
، يعني درآمد  فرصت از دست رفتهي  در تابع عرضه مي توان هزينه ، موضوع دخالت دادن اين

ترين رقيب  عنوان نزديكه جو باز آنجا كه .   از كشت محصوالت رقيب را در نظر گرفتبدست آمده
عنوان متغير نماينده براي ه مطالعه از متغير قيمت واقعي جو باين  در ،به شمار مي رود براي گندم 

  . از كشت محصول رقيب استفاده شدبدست آمدهدرآمد 
، بانك  ي از سازمان جهاد كشاورز1362- 1384 يها سالطين مطالعه ياي مورد نياز هاداده     
و ، سايت تخصصي ايران هيدرولوژي  ، پايگاه اينترنتي هواشناسي ايران  فائوپايگاه اينترنتي،  يمركز
 مربوط به ميزان بذر  داده هاييادآور مي شود كه آمار و.  دي گرديآور جمعي كشاورزيهانامهآمار

هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي و كود مورد استفاده از  پژوهشي مورد استفاده از موسسه 
برآورد . مورد نظر اخذ شده استي سازمان جهاد كشاورزي و آمارنامه هاي كشاورزي در طول دوره 

 هاينرم افزاربا استفاده از  1اوركات - كوكرانو متغيرهاي ابزاري هاي  ها به كمك روش مدل
Shazam و Microfit4.1 صورت گرفت .  

 
 
 
 
 
  

                                                 
1 - Cochrane-Orcutt 
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  ج و بحثينتا
، در ابتدا ايستايي متغيرهاي   در مباحث اقتصادسنجي متغيرهاييبا توجه به اهميت ايستا

نتايج بر اساس .   قرار گرفتآزموناي مورد   روش نه مرحلهبا استفاده از ها منظور شده در مدل
رو  از اين.  بودصفر ي ايستا از درجه  الگوهاي برآورد شده متغيرهاي منظور شده در ،بدست آمده 

 بين وجود خود همبستگي با توجه به در اين ميان . كان پذير استام OLSبرازش مدل با كمك 
روش حداقل   در و ناسازگار بودن ضرايبهاي اتو رگرسيو در مدلمتغيرهاي توضيحي و جزء اخالل

متغيرهاي ابزاري روش و اوركات  - با استفاده از روش كوكران ها برآورد مدل ، مربعات معمولي
د يون تابع توليپسماند رگرسي  جمله ي روييستايآزمون اهمچنين شايان ذكر است كه  .  شدانجام

   نشان داد كه  نيزاين آزمون  انجام گرفت كه نتايجيجمع همي نان از وجود رابطه ي اطميبرا
 Reset آزمون.  رفتمورد تاييد قرار گ يجمع همي رابطه لذا وجود و ستا بوده يا پسماند  يجمله

انس ي همسان بودن وار بيانگريانس ناهمسانيص واري، آزمون تشخ ح مدليح صحيتصر بيانگررمزي 
پسماند و ي  جمله يالي سري همبستگنبودحاكي از ب الگرانژ ي، آزمون ضر  پسمانده هايجمل

  .بود پسماند ه هاينرمال بودن جملي نيز نشان دهنده برا  - آزمون جاركو
در جدول اوركات - انتظارات تطبيقي با استفاده از روش كوكراني  الگوي واكنش عرضه برآوردنتايج 

ر كشت و بذر اصالح شده يسطح زمتغيرهاي ،  دشوكه مالحظه مي  چنان.   نشان داده شده است2
  ، بر توليد گندم استير منفي تأث داراي كود متغير ميزان مصرفر مثبت ويتأثگندم د ي توليبر رو

به لحاظ آماري د سال قبل يگندم و تولي  شده ينيبشيمت پيقمتغيرهاي ب ي ضر كهيياز آنجاا ام
نخواهد  نشان دادن رفتار كشاورزان مناسب ي براالگون ي اجه گرفتينتتوان ي، م فاقد ارزش است

   . بود
 رفتار ي  در ارائهيقيانتظارات تطبي  واكنش عرضه ي الگوناتواني با توجه بهنابراين       ب

 انتظارات در اين راستا ابتدا الگوي.  دش برآورد ييانتظارات عقالي  واكنش عرضه ي، الگو كشاورزان
  .  شده استارائه 4 و 3هاي در جدول بدست آمده ج ينتا  شد كهبرآورد گندم و جو يمتيق

  
و  يحي توضيرهاين متغي بيل وجود همبستگيبه دل،   نيز اشاره شدپيش تر همان گونه كه

 رفع ي برا.دار و ناسازگار خواهند بود تورشOLS يها زننين الگوها تخميجزء اخالل در برآورد ا
 از ي آگاهي برايسپس با استفاده از آزمون رمز.  دش استفاده ي ابزاريرهاين مشكل از روش متغيا

 شده به ينيبشيتر بودن مقدار پكي نزددار و ي معنيرهاي تعداد متغي، بررس ح الگويح صحيتصر
مت ي قينيبشي پين مدل برايتر به عنوان مناسب)يقيتطب (يا چند جملهيالگو ، يمقدار واقع

  . دشانتخاب گندم 



99 1388 / 2شماره  / 1جلد /تحقيقات اقتصاد كشاورزي مجله 

 شده ينيبشي پيهامتي با استفاده از قيي بعد مدل واكنش عرضه انتظارات عقال يدر مرحله
 و )عرضه (ديتابع تول ابتدا  در است كهگفتني.  دي برآورد گرديقي انتظارات تطبيتوسط الگو

 به برآورد يازي، ن  نشان داد1پاگان-  اما آزمون بروش ، برآورد شديستمي گندم به صورت سيتقاضا
 ياد به صورت تك معادلهيتابع تول و  الزم برخوردار استيي از كاراOLS نبوده و روش يستميس

  .مشاهده مي شود 5جدول  در بدست آمده كه نتايج ديبرآورد گرد
  يي، عقال رفتار كشاورزان در ارتباط با مدل واكنش عرضه ، 5 جدول داده هاي ه بهبا توج

 كرده و نسبت به آن واكنش ينيبشي پيها را به خوبمتي، ق كشاورزانبدين مفهوم كه .  است 
 يقي تطبيمتيل انتظارات قي با تشكيين مدل واكنش عرضه انتظارات عقالي بنابرا ،دهندينشان م

  . داردبرتري آزمون شده يها مدلبا سايردر مقايسه 
د يرات توليي درصد تغ93 مدل برآورد شده گوياي آن است كهي   تعديل شدهضريب تعيين

ضريب متغيرهاي استفاده از بذر اصالح .  شوديح داده مي توضمنظور شده در الگو يرهايتوسط متغ
دار   درصد معني90طمينان ، ميزان كود مصرفي و قيمت پيش بيني شده گندم در سطح ا شده
 99همچنين متغيرهاي سطح زير كشت گندم و ميزان بارندگي به ترتيب در سطح اطمينان .  است

 ارزش دارايضريب متغير ميزان كود مصرفي نيز .  گندم تاثير گذارندي  درصد بر عرضه 95و 
  منفي بودن.  است بر انتظاربنا عالمت تمامي متغيرها به جز ميزان كود مصرفي . ستنيآماري 

  ي استفاده بيان ديگرو به درست ناي  مي تواند به دليل استفاده ضريب متغير ميزان مصرف كود
بنا بيني شده جو  قيمت پيش متغيرعالمت ضريب.  باشد كشاورزان به وسيله ياز كود بيش از حد 

بارندگي  ضريب متغير عالمت. نمي باشد ار د به لحاظ آماري معنيولي ضريب آن ،  انتظار است بر
 . استتوليد گندم  مستقيم با  ياست كه بر اين اساس مي توان گفت كه داراي رابطهمثبت نيز 

 مي توان اظهار داشت كه استفاده از بذرهاي اصالح شدهبا توجه به عالمت ضريب متغير  همچنين
  .  خواهد بوددور از انتظار نتوليد بيشتر از بذرهاي اصالح شده افزايش ي با استفاده 
 آن  يكشش توليد متغيرهاي وارد شده در الگو نشان دهندهي  محاسبه از بدست آمدهنتايج 
  ينيبشيمت پي، ق ر كشتيب مربوط به سطح زيبه ترتد يدر تابع تولن كشش يشتريباست كه 

 حساسيت توليد نسبت به تغيير سطح . باشديگندم و درصد استفاده از بذر اصالح شده مي شده 
 گندم به ميزان يك ر كشتيسطح ز اگر نشان مي دهد به دست آمده كه 09/1زير كشت برابر با 
 توليد ن كششيهمچن.  يافتش خواهد ي درصد افزا09/1زان ي به م گندمدي، تول درصد افزايش يابد

                                                 
1 - Breusch and Pagan (1980) 
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مت يكه قي در صورت محاسبه شده كه بر اين اساس27/0 گندم در حدود متي قگندم نسبت به 
   .يافت  خواهد شي درصد افزا27/0  آندي تول ،ابديش يك درصد افزايگندم ي  شده ينيبشيپ

  
  شنهادي و پيريگجهينت

د گندم يش تولي مؤثر در افزاير كشت عامليش سطح زيافزاهرچند  مطالعه  اينجيبا توجه به نتا
ر يسطح زش يافزاكشت گندم  ي مرغوب برايهاني و زميت منابع آبيل محدودي به دلي، ولاست 

 از يبي تركباگر ي ديهااستفاده از اهرم، ن يبنابرا.  ستير نيپذط موجود امكانيكشت در شرا
ج يگونه كه نتاهمان.  ناسب خواهد بودمد گندم يش تولي افزاي برايمتيرقي و غيمتي قيهااستيس

كه ي در صورتلذا ، بودهد يش تولي مؤثر در افزاي عامليانتظار يهامتي ق ،دهديمطالعه نشان م
مثبت بر ي ر يها تأثاستين سي بعد ايهادر سال،  را اعمال كند ي مناسبيمتي قيهااستيدولت س

ز از ي نيمتيرقي غيهااستي، س يمتي قيهااستيدر كنار س. داشت د گندم خواهند يش توليافزا
ازمند يشده كه ن اصالح يهاراز جمله بذ.  د گندم برخوردار استيش تولي افزاي برايادي زييكارا

ان يمد در ي تولفناوري هايل ين قبيز گسترش فرهنگ استفاده از اي و ني ادارياصالح ساختارها
ر نخواهد يپذ امكانيطي در هر شرايمتي قيهااستيكه اعمال س نيبا توجه به ا. است  كشاورزان

.  ر نظر گرفته شودد گندم دي در توليد از اهداف راهبردي بايمتيرقي غيهااستي به ستوجه  ،بود
  . د گندم غافل مانديش تولي بر افزايعي طببهينه يط يد از نقش مؤثر شرايان نباين ميالبته در ا
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  پيوست ها
  متغيرهاي مورد استفاده در الگوها): 1(جدول 

تغيرم واحد توضيح  

كيلوگرم-ريال قيمت گندم  P 

 USD/t WP قيمت جهاني گندم

76درآمد سرانه به قيمت ثابت   I هزار ريال 

 Q كيلو تن مقدار توليد گندم

 D كيلو تن مقدار مصرف گندم

هكتار-كيلوگرم مصرف كود  FZ 

 HY -  ميزان استفاده از بذر اصالح شده گندم

 CROP -  نسبت كشت بهاره به پاييزه گندم

 A هزار هكتار سطح زير كشت گندم

 RAIN  سال-ميليمتر بارندگي ساالنه

 PB  كيلوگرم-ريال قيمت جو

  
   برآورد الگوي واكنش عرضه گندم در قالب انتظارات تطبيقي- 2جدول

 متغير ضريب tآماره 
65/5-  90277-  عرض از مبدا ***
83/0  111/0 )توليد سال قبل(  Q(-1) 
84/1  6/2920 * LHY)  لگاريتمHY(  

82/1-  2/2132- * LFZ  
19/5  11222*** LA  
68/1  9/1596  LRAIN  
05/1  9/1774  LPST) بيني شده گندملگاريتم قيمت پيش( 

07/0  89/123  LPBST )بيني شده جولگاريتم قيمت پيش(  

93/0  R2  
  يافته هاي پژوهش:     ماخذ

                        درصد1سطح  معني دار در *** درصد، 10 معني دار در سطح *    
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   برآورد الگوي انتظارات قيمتي گندم- 3جدول 
1تركيبي 2عقاليي  3چند جمله اي  4قياسي  5تارعنكبوتي   متغير 

4/1212-  
)294/0(  

2/7151- *** 
)001./0(  

132/19  
)303/0(  

137/18  
)214/0(  

442/21  
)142/0(  

 عرض از مبدأ

283/1  
)163/0(  

- 
701/1 *** 

)003/0(  
082/1 *** 

)000/0(  
1335/1 *** 

)000/0(  
P(-1) 

384/0-  
)697/0(  

- 
666/0-  

)263/0(  
- - P(-2) 

- - - 
359/0  

)246/0(  
- P(-1)-P(-2) 

7/2275  
)291/0(  

13549** 
)057/0(  

- - - HY 

198/0  
)591/0(  

079/2 ** 
)036/0(  

- - - FZ 

99/39-  
)988/0(  

1/13446-  
)399/0(  

- - - CROP 

- 
113/14  

)195/0(  
- - - WP(-1) 

041/0  
)236/0(  

155/0 *** 
)009/0(  

- - - D(-1) 

494/0  
)638/0(  

092/2  
)653/0(  

- - - RAIN 

98/0  99/0  98/0  99/0  98/0  GR2 
  يافته هاي پژوهش:    ماخذ

  درصد1 معني دار در سطح *** درصد، 5دار در سطح   معني**  

  
 
  
  

                                                 
   C, P(-3), P(-4), HY(-1), FZ(-1), D(-2), CROP(-1), WP, RAIN(-1) :ابزاري متغيرهاي  1
   C, P(-1), HY(-1), FZ(-1), D(-2), CROP(-1), WP(-2), RAIN(-1) :ابزاري متغيرهاي  2
 C, P(-3), P(-4), HY, FZ, D, CROP  :متغيرهاي ابزاري  3
   C, P(-2), P(-2)-P(-3), HY, D, CROP  :اي ابزاريمتغيره  4
   C, P(-2), HY, D, WP: متغيرهاي ابزاري 5



105 1388 / 2شماره  / 1جلد /تحقيقات اقتصاد كشاورزي مجله 

  جو برآورد الگوي انتظارات قيمتي -4جدول 
1چند جمله اي  متغيرها 

261/7  
)802/0(  

 عرض از مبدأ

944/0 ** 
)048/0(  

PB(-1) 

26/0  
)625/0(  

PB(-2) 

97/0  GR2 
  پژوهشيافته هاي : ماخذ

 
   برآورد الگوي واكنش عرضه انتظارات عقاليي گندم بر اساس انتظارات قيمتي تطبيقي- 5جدول

 متغير ضريب  tآماره   كشش
- 017/6-  91492-  عرض از مبدا ***
258/0  697/1  7/2625 * LHY   
207/0-  842/1-  7/2112- * LFZ  
092/1  266/5  11133*** LA  
183/0  078/2  6/1863 ** LRAIN  
267/0  975/1  8/2716 * LPST) بيني شده گندملگاريتم قيمت پيش( 

-  458/0-  9/669-  LPBST )بيني شده جولگاريتم قيمت پيش(  
93/0  R2  

  اي پژوهشيافته ه: ماخذ
   درصد1 معني دار در سطح *** درصد، 5 معني دار در سطح ** درصد، 10 معني دار در سطح *

 
 
 
 
 
 

                                                 
 C, PB(-3), PB(-4)  :متغيرهاي ابزاري.  1



١٠٦ ... يمطالعه ي الگوي واكنش عرضه                                                                          

 
 


