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 60/56/95  :تاریخ پذیرش       51/60/95 :تاریخ دریافت
 چکیده

و نیز ایران کشتت   ذرت به علت موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی باال در سطح وسیعی از جهان

 .شود و نظر به اهمیت و ارزش غذایی و اقتصادی فراوان به سلطان محصوالت کشاورزی معروف است می
هتای ستااتاری زیتادی     ها و دشتواری  بازار محصوالت صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت

بزارهای نوین اقتصادی و ستااتار  ای از این مشکالت مربوط به عدم استفاده از ا روبرو بوده و بخش عمده

هتای بتازار محصتوالت     در این راستا و در جهت کتاهش ناکارآمتدی  . باشد نامناسب و ناکارآمدی بازار می

که یکی از اهتداف بتورس کتاال، کنتترس نوستانات       ی ایران شروع به فعالیت نمودهکشاورزی، بورس کاال

نوستانات قیمتت ذرت    یبررستی و ماایسته   ،هدف ایتن مطالعته  . باشد  قیمت محصوالت معامله شده می

نظتور از روش  بتدین م . باشد بورس کاالی ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران و بورس کاالی شیکاگو می

اطالعتات  و با استتفاده از  ( VAR)و رگرسیون اودبازگشتی ARCH، (OLS)حداقل مربعات معمولی

همچنین . به بررسی اهداف پردااته شده است 5896تا آذر ساس  5830هفتگی قیمت ذرت از مهر ساس 

اثرات متاابل قیمت ذرت بورس کاالی ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران، بورس کتاالی شتیکاگو، نتر     

بتازار   8ه نوسانات تغییترات قیمتت ذرت در   بررسی و ماایس. شود ارز و قیمت نفت اام ایران بررسی می

داری با نوسانات تغییرات قیمت ذرت  ت بورس کاال ااتالف معنیکه نوسانات تغییرات قیم دهد نشان می

نتر   . باشد در بازار آزاد نداشته است، اما شدت نوسانات بورس کاال از شدت نوسانات بازار آزاد بیشتر می

داری از اتود نشتان    داری روی تغییرات قیمت ذرت داشته اما قیمت نفت اتام اثتر معنتی    ارز اثر معنی

 با ایجاد ابزار مشتاه در بورس کتاالی ایتران بته کتاهش نوستانات      شود تا این پیشنهاد میبنابر. دهد مین

 .این محصوس کمک شود قیمت
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 پیشگفتار
ح وستیعی از جهتان و نیتز ایتران     علت موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی باال در سطذرت به

شود و نظر به اهمیت و ارزش غذایی و اقتصادی فراوان به ستلطان محصتوالت کشتاورزی     کشت می

های آن اعت  از ستاقه، بترد، دانته و      قسمت ت گیاه مفیدی است که تاریباً تمامیذر. معروف است

دستت  هگون از آن بت گونتا  یشود و بیش از پانصتد نتوع فترآورده    حتی کاکل و چوب آن مصرف می

و مصتارف  %( 76-71)تغذیته دام و طیتور   ،%(06-01)ی انسانموارد مصرف ذرت، در تغذیه. آید می

 یتر، اشک، سیلو شده و کنجاله یها و علوفه ذرت در مرغداری یدانه. است%( 1)صنعتی و دارویی

ای است کته هت  از نظتر     فهذرت از گیاهان علو. گیرد ها مورد استفاده قرار می آن در دامداری یدانه

ی دام وطیتور  اتوراکی متورد عالقته    علتت اتوش  از نظر کیفیت مورد توجه است و بته کمیت و ه  

معاونتت امتور دام   )دهتد  جیتره غتذایی طیتور را تشتکیل متی     % 76کته حتدود   طتوری باشتد  بته   می

هتای   دشواریها و  بازار محصوالت صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت(. جهادکشاورزی

ای از این مشکالت مربوط به عتدم استتفاده از ابزارهتای     سااتاری زیادی روبرو  بوده و بخش عمده

هتای انجتام شتده     باشد که بتا وجتود تتالش    نوین اقتصادی و سااتار نامناسب و ناکارآمدی بازار می

متورد انتظتار    ، بازدهی مناسب و نتایجراایر در جهت اصالح این سااتا یدهه دوتوسط دولت طی 

های بسیار توسط دولت برای  رغ  صرف هزینهای که علی گونهبه .حاصل نگردیده استدر این بخش 

، در بختش تولیتد و توزیتع و در پتی آن     کشتاورزی  ها و محصوالت تنظی  بازار و تعیین قیمت نهاده

ریتزی و   رنامته هتای ب  پتووهش  یمؤسسته )انتد  کنندگان همواره با مشکالت فراوانی روبرو بوده مصرف

سازی قیمت محصوالت کشاورزی و کتاهش   در این راستا و با هدف شفاف (.5831اقتصاد کشاورزی،

شتروع   5830طور رسمی از ستاس  ت کشاورزی، بورس کاالی ایران بهداالت دولت در بازار محصوال

 …ا و سوی یکار کرده است و محصوالت بخش کشاورزی از جمله گندم، جو دامی، ذرت، کنجالهبه

در این مطالعه هدف آن است که عملکرد بتورس کتاالی ایتران در    . گیرد در آن مورد معامله قرار می

فرآیند کشف قیمت ذرت مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شتود کته آیتا بتورس کتاالی ایتران در       

اهش ست نوستانات قیمتت ذرت را کت   های معتبر جهانی، توانسته ا ماایسه با بازار آزاد ایران و بورس

همچنین هدف این مطالعه بررسی آماری قیمت ذرت و نوسانات آن در بورس کاالی ایتران و   دهد؟

ی ستویای بتورس   سویای بازار آزاد ایتران و قیمتت کنجالته    یاین قیمت با قیمت کنجاله یماایسه

ابتل و  در ادامه به بررسی اثترات متا . باشد می عنوان بورس مبنای معامالت جهانیکاالی شیکاگو، به

ارتباط بین قیمت ذرت بورس کاالی ایران با قیمت ذرت بازار آزاد، بورس کاالی شیکاگو، نتر  ارز و  

 . شود قیمت نفت اام ایران پردااته می
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اصوص ادبیات پووهشی مطالعات بسیاری در ارتباط با اثرات متاابل بین نر  ارز و قیمتت نفتت   در

ر به بررسی انتااس تغییرات نر  ارز ب( 0669)و پرساد لیفرت. شاورزی وجود دارداام با محصوالت ک

که ممکن است تغییترات نتر     دارند محااین بیان می. اند روی قیمت محصوالت کشاورزی پردااته

دهتد کته انتاتاس     نتتایج مطالعته نشتان متی    . های داالی انتااس پیدا نکند طور کامل به قیمتارز به

اورزی در کشورهای در حاس توسعه بته کنتدی صتورت    تغییرات نر  ارز بروی قیمت محصوالت کش

 ااطر ستااتار نتاقص و کمبتود بازارهتای تجتاری     ههای تجاری و یا ب گیرد و دلیل آن یا سیاست می

روی قیمتت محصتوالت کشتاورزی در کشتورهای در حتاس      ر انتااس ناقص تغییرات نر  ارز بت . است

بته بررستی ارتبتاط    ( 0669)روزن. بمانند اشی از تجارت محرومشود که از منفعت ن توسعه باعث می

دارد که بررستی ارتبتاط کشتف     وی بیان می. بخش انرژی و نر  ارز با بازار کشاورزی پردااته است

های  های کشاورزی و درآمد کشاورزان جزء دغدغه نهاده یهای کالن اقتصادی با هزینه ارتباط بخش

مریکتا و  داری بتین دالر آ  د که ارتباط معنیده وی نشان می ینتایج مطالعه. اایر بوده است یدهه

جتتردن و . هتتای کشتتاورزی و در پتتی آن درآمتتد کشتتاورزان دارد  قیمتتت انتترژی بتتا قیمتتت نهتتاده 

به بررسی نوسانات قیمت محصوالت عمده کشت شتده و عرضته شتده در بتورس     ( 0667)همکاران

0با استفاده از روش  5کاالی کشاورزی در آفریاای جنوبی
ARCH  وGARCH جتردن  . پردااتند

گردان و ستویا   و همکاران قیمت و نوسانات قیمتی کاالهای ذرت زرد، ذرت سفید، گندم، بذر آفتاب

آنها به این نتیجه رسیدند که نوسانات در قیمت ذرت ستفید، ذرت زرد و  . را مورد بررسی قرار دادند

الگوسازی  GARCHده از مدس گردان در طوس زمان وجود دارد که این نوسانات با استفا بذر آفتاب

انتد و بتا استتفاده از متدس      شده و نوسانات قیمتی گندم و سویا در طتوس زمتان تاریبتاً ثابتت بتوده     
8
ARIMA بتوا و   ، یه(0669)توان به مطالعات چن عات مرتبط میاصوص مطالدر. الگوسازی شدند

 .اشاره کرد )0655)اوغلو و نازلی( 0669)همکاران

گیری قیمت محصوالت کشاورزی معامله شده در  اصی که به بررسی روند شکلا یدر ایران مطالعه

بورس کاالی ایران و یا بازار آزاد ایران پردااته باشد و از این مسیر کارایی بورس و یا بازار آزاد ایران 

داالتی عمتدتاً عوامتل متؤثر بتر         مطالعتات  یکلیته . را مورد ارزیابی قرار دهد، مشاهده نشده استت 

انتد، ایتن مستئله     گیری قیمت محصوالت کشاورزی و دامی اتار  از بتورس را تحلیتل کترده    شکل

تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش ( 5838)پاسبان. سازد عه را مشخص میضرورت انجام مطال

هتای   های ساالنه و بتا استتفاده از متدس    کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از داده

VECM ،VAR  وARDL          به بررستی ارتبتاط بتین قیمتت نفتت و تولیتدات بختش کشتاورزی

                                                 
1 SAFEX (South African Future EXchange) 

2 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity  

3 Autoregressive Integrated Moving Average 
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از . دهد که تأثیر قیمت نفت بر بختش کشتاورزی ایتران منفتی استت      نتایج نشان می. پردااته است

دهد که اثر شوک قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشتاورزی در طتوس    سوی دیگر نتایج نشان می

هتای   به بررسی و ارزیابی ناش مولفته ( 5830)حسینی و عابدی. رود یو از بین م زمان کاهش یافته

ایتن مطالعته بتا استتفاده از     . انتد  های دولت در تعیین قیمت ذرت در ایران پردااتته  بازرا و سیاست

ارامتر نسبت ذاتایر بته مصترف را    ، الگوی پ5831-5875های  های سری زمانی مربوط به ساس داده

هتای   یافتته . های عرضه و تااضا بر تعیین قیمت ذرت برآورد کترده استت   منظور بررسی اثر مولفهبه

مصرف و متغیر موهومی  دهد که نسبت ذایره به مصرف و نسبت ذاایر دولتی به مطالعه نشان می

حایات و . باشند ذرت می های موثر در تعیین قیمت ترین عاملمه ( وام ارزان قیمت)سیاست دولت

ی نر  ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران را بررستی کترده و اثترات    اثر انتاال( 5839)پور حسین

مدت و بلندمدت نر  ارز را بروی قیمت صادرات محصوس کشمش ایران بتا استتفاده از الگتوی     کوتاه

دهد کته در بلندمتدت تغییترات     نتایج نشان می. اند دست آوردهههای توزیعی ب اودرگرسیون با وقفه

به بررستی  ( 5833)پیری و همکاران. ادراتی کشمش استل مؤثر بر قیمت صترین عامنر  ارز، مه 

به اعتااد محااین درآمدهای . اند تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی ایران پردااته

بنتابراین بتا    .مد دولت و تولید نااالص ملتی دارد ر درآای ب از فروش نفت سه  قابل مالحظهحاصل 

روستتایی و افتزایش رفتاه اانوارهتای      یکشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه توجه به اهمیت بخش

های غیر قابل انتظار و زودگذر در امر صادرات نفت تتأثیراتی   شک مواجه شدن با شوک روستایی، بی

اثرعتدم تعتادس نتر  ارز بتر     ( 5879)اقبالی هوبر کیانی و نیک. گذاشت را بر بخش کشاورزی اواهد

بررسی اثتر متغیرهتای نوستانات    . اند الت کشاورزی در ایران را بررسی کردهصادرات محصو یعرضه

دهد که این متغیرها اثتر   نر  واقعی ارز و انحراف آن نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن، نشان می

لذا تالش در جهت تثبیتت نتر  واقعتی ارز و    . صادرات محصوالت کشاورزی دارند یمنفی بر عرضه

صادرات محصوالت  یتواند به گسترش و توسعه قعی ارز به میزان تعادلی آن مینزدیک کردن نر  وا

 .کشاورزی کمک نماید

 

 هاروشو  موادها
اگتر   .گیترد  ی ایران مورد بررسی قرار متی در این مطالعه ابتدا فرآیند تشکیل قیمت ذرت بورس کاال

بترای الگوستازی    ARCH/GARCHینتد  رای واریانس ناهمسانی بود، از فرآسری قیمتی ذرت دا

و با استتفاده از توابتع    VARسپس با استفاده از الگوی . شود فرآیند تشکیل قیمت آن استفاده می

واکنش به ضربه، به بررسی اثرات متاابل بین قیمت ذرت بورس کاالی ایران با قیمت ذرت در بتازار  

هتای ایتن مطالعته بته      داده .شود آزاد ایران و بورس شیکاگو، نر  ارز و قیمت نفت ایران پردااته می
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در این مطالعه از الگتوی   .شود شامل می 0/9/5896تا  57/7/5830صورت هفتگی بوده که از تاریخ 

0و الگتتوی ( OLS) 5رگرستتیون حتتداقل مربعتتات معمتتولی
GARCH شتتود، الگتتوی  استتتفاده متتی

GARCH ررسی اثرات برای ب. باشد یکی از بهترین الگوها برای الگوسازی نوسانات سری زمانی می

استتفاده   VARمتاابل بین متغیرهای مورد نظتر بتا قیمتت ذرت بتورس کتاالی ایتران، از الگتوی        

فرد و توابع واکنش به ضتربه از مزیتت   ههای منحصر ب دلیل داشتن قابلیتهب VARشود، الگوی  می

 .باالیی برای بررسی اثرات متاابل براوردار است

فترو  اصتلی و    واریانس جمالت ااالس همتواره یکتی از   سنجی سنتی، ثابت بودنهای اقتصاد مدس

تمام الگوهای سری زمانی چه اطی یا غیراطی، بر اساس  .آیدحساب میکالسیک اقتصادسنجی به

اما در حاس حاضر بررسی واریتانس ناهمستانی در   . کنند میانگین شرطی و واریانس شرطی عمل می

رابترت انگتل    .باشتد  کته انکتار آن ممکتن نمتی    های برجسته استت   های زمانی، یکی از ویوگی سری

و بعد از آن بولرسلیو و  گذاری کردپایها ر ARCHروش جدیدی موسوم به  اولین باربرای  (5930)

بولتد و لتوپز در ستاس     و دی( 5991)، بولرستلیو و همکتاران  (5998)، برا و هیگینتز (5990)همکاران

ن ر دنیای واقعی، کاربردهای تجربی برای اولتی در ادامه د. این مدس را بهبود و گسترش دادند 5991

تتا اینکته در   . در عمل غیرممکن است، مواجه شتد  (∞)ARCHبار با این حایات که تخمین مدس

 . را پیشنهاد کرد GARCHبولرسلیو برای حل این مشکل مدس  5930ساس 

واریتانس  باید دو معادله میانگین و  ARCH/GARCHمدس  یوسیلههسازی نوسانات ببرای مدس

 :برآورد شود

 

 :باشد بشرح ذیل می GARCHو  ARCHمعادله میانگین برای معادله : معادله میانگین( الف

(5) Yt=µt +tzt     , )1,0(NIDZt   

(0)  


k

i tiit Xba
1 ,  

 Xi,t. دها بستگی داره به متغیرهای توضیحی و ضرایب آنمیانگین شرطی بوده کYt ، 5ی در معادله

زای بتا وقفته   زا و متغیرهتای درون باشد که شتامل متغیرهتای بترون    شامل متغیرهای توضیحی می

فرآینتد نوستانات   . باشتد  متی 8باشد که دارای توزیع یکسان و مستال نیز جزء ااالس می zt. باشد می

دستت  هبت  GARCHو  ARCHتوستط متدس مختلتف     tشود کته   مشخص می tمثبت توسط 

 .آید دست میهب ztدر  tاالس معادله میانگین تعدیل شده از ضرب جزء ا. آید می

                                                 
1 Ordinary Least Square 

2 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 

3 Independently and Identically Distributed (IID) 
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 :ARCH(q)مدس  :معادله واریانس( ب

(8)    
q

i itiqtqtt 1

222

110

2 ...   

0>0 ,i≥0, i≥0 

 :GARCH (p,q)مدس 
 

    
p

i iti

q

i itiptpqtqtt 1

2

1

2

0

222

110

2 ...   (1) 

 5در این فرآیند بازگشتی. باید محاسبه شوند w،q ، ...،1 ، ...،p،1در این مدس پارامترهای

شتوند، یعنتی اثتر     ظاهر نمی +5tدر فرآیند نوسانات در زمان  tبینی نشده در زمان  های پیش شوک

 .شوند ررسی میها به طور مجزا ب شوک

وقتی رفتار چند متغیر سری زمانی در یک الگتو متورد بررستی    (: VAR)الگوی اودتوضیح برداری

ها بترای ایتن کتار     یکی از راه. گیرد، الزم است ارتباط متاابل بین آنها را مورد توجه قرار داد قرار می

هتای متغیرهتا    شامل وقفه اگر معادالت این الگو. است 0تنظی  و برآورد یک الگوی معادالت همزمان

  در چنتین الگوهتایی براتی از متغیرهتا     . نامنتد  متی  8نیز باشد، آن را الگوی معادالت همزمتان پویتا  

زای که شامل متغیرهای درون است شوند و تعدادی متغیر نیز از پیش تعیین شده تلای می 1زادرون

لگوهتایی الزم استت اطمینتان حاصتل     قبل از برآورد چنتین ا . باشد می 1زابا وقفه و متغیرهای برون

برای شناسایی معموس است که فر  شود تعتدادی از  . گردد که معادالت این سیست  شناسا باشند

بنابراین قبتل از بترآورد   . شوند متغیرهای از پیش تعیین شده تنها در برای از معادالت الگو وارد می

بندی کرد  زا طباهزا و بروندرون یه دو دستهالگوی معادالت همزمان، ابتدا باید متغیرهای الگو را ب

چنین تصمیمی  .و سپس باید قیدهایی را بر ضرایب الگو اعماس کرد تا به شناسایی الگو دست یافت

( 5936)گردد و شتدیداً از ستوی ستیمز    اذ میصورت ااتیاری توسط محاق اتخدر هر دو مرحله، به

زمتانی وجتود    ای از متغیرهای الگو هت   گر بین مجموعهبه اعتااد سیمز ا. مورد انتااد واقع شده است

زمانی را در تمام متغیرهای الگو یکسان دانست و پتیش قاتاوت در متورد     داشته باشد، باید این ه 

 . باشد زا هستند، صحیح نمیزا و بیروناینکه کدام درون

                                                 
1Autoregressive 

2 Simultaneous Equations model 

3 Dynamic Simultaneous Equations Model 

4 Endogenous 

5 Exogenous 
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سنجی با مایتاس بتزرد،   نماید که برآورد الگوهای کالن میگیری  یجهتسیمز با توجه به این نکات ن

شتوند،    زا فتر  متی  متغیرهتا درون  یکته در آن همته   5نامایتد  یهای االصه شده صورت شکلبه

چوب جدیتدی را بتا عنتوان الگتوی اتود بازگشتتی بترداری        بر این اساس وی چار. پذیر استامکان

(VAR )الگوی . را معرفی نمودVAR ه اعماس شامل یک الگوی معادالت همزمان است که نیازی ب

یتک رگرستیون حتداقل     که در آن هر معادله عبتارت از طورییود برای شناسایی و برآورد ندارد  بهق

از یک متغیر نسبت به ماتادیر بتا وقفته اتودش و ماتادیر بتا وقفته ستایر         ( OLS)مربعات معمولی

بته   متغیتر،  kدر حالتت استتاندارد بتا     VAR(p)لذا نمایش یک الگوی. باشد لگو میمتغیرهای در ا

 : باشد شکل زیر می

(1) Yt= C+A1Yt-1+A2Yt-2+…+ApYt-p+et 

زای زا و درونزا، بترون متغیتر وابستته کته شتامل متغیرهتای درون      k×5متاتریس   Yt، 1در فرموس 

 k×kمتاتریس   Ai. باشتد  متی  k×5باشد کته متاتریس    متغیر عر  از مبدأ می C. باشد دار می وقفه

 Yt-i. باشتد  متی  VARالگتوی   یبهینته  یتعداد وقفته  P. ستا p …,0, 5=i ,باشد که ضرایب می

اجتزای   k×5نیتز متاتریس    et. باشتد  می p …,0, 5=i ,، کهi یمتغیر وابسته با وقفه k×5ماتریس 

در این مطالعه قیمت ذرت بورس کاالی ایتران از شترکت   . باشد سفید می یباشد که نوفه ااالس می

داری و رستانی صتنعت مرغت    بکه ابری و اطتالع زاد ایران از شبورس کاالی ایران، قیمت ذرت بازار آ

، نتر  ارز  (CME) 0دامپروری کشور، قیمت ذرت بورس کاالی شتیکاگو از بتورس کتاالی شتیکاگو    

هفتگی گزارش شده رسمی از بانک مرکزی و قیمت نفت اام ایران کته از پایگتاه اطالعتاتی اوپتک     

 .دریافت گردیده است، استفاده شده است

 

 و بحث نتايج
ترین کاالهایی است که معامله آن در بورس کاالی ایران رونق بسیار اوبی داشته  ذرت یکی از اصلی

طبتق آمتار بتورس کتاالی      .صورت مداوم بوده استت ااضای آن در بورس کاالی ایران بهو عرضه و ت

کتاالی  تتن ذرت در بتورس    170،111، بته میتزان   0/9/5896تا تاریخ  57/7/5830از تاریخ  ایران،

از . هزار ریاس بوده استت  855/557/830/5 که ارزش این معامالت کشاورزی مورد معامله واقع شده

آن از طریق واردات کته  ( معامالت% 76حدود)تن 030/880 له شده در بورس مادارمیان ذرت معام

کته   تتن آن از طریتق تولیتدات داالتی     308/518 عمده آن از کشور آرژانتین و برزیل بوده و مادار

 یماتدار عرضته  . ، صتورت گرفتته استت    اوزستان و اراسان رضوی از مراکز اصلی تولید ذرت بوده

                                                 
1 Unrestricted Reduced Form 

2 Chicago Mercantile Exchange 
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تن بوده کته   758/131 تن بوده و مادار تااضای آن 788/318 صورت گرفته در بورس کاالی ایران

طبتق آاترین   . تن آن مورد داد و ستد در بورس کاالی ایران قرار گرفته استت  111/170 در نهایت

میلیون تن ذرت تولید شتده   1/7 حدود 5896تا ساس  5830ار سازمان اوار و بار جهانی از ساس آم

اگر مادار ذرت وارداتی در نظر گرفته نشود، مادار ذرت معامله شده در بورس کاال حدود یک . است

از . باشتد  این مادار برای بورس کارا و فعاس ماتدار کمتی متی   . باشد پانزده  ذرت تولیدی داال می

تتن   053/510 به صورت سلف کته شتامل  %( 1/80)معامله  015میان معامالت صورت گرفته تعداد 

%( 1/07)5818تن بوده است و تعتداد   5666صورت نسیه انجام گرفته که هذرت بوده، یک معامله ب

بترای بررستی    .تن محصوس ذرت بوده استت  907/853 صورت نادی انجام شده که شاملمعامله به

نموداری قیمت ذرت در بورس  یذرت در بورس کاالی ایران به ماایسه یقیمت کشف شدهتر  دقیق

با توجته بته   . شود پردااته می( CME)آزاد ایران و بورس کاالی شیکاگو کاالی ایران با قیمت بازار

شود که همبستگی بین قیمت ذرت بورس کاالی ایران با قیمت بازار آزاد ایران  مشخص می 5شکل 

بیانگر این  5شکل . اال بوده و این همبستگی بین قیمت بورس کاالی شیکاگو نیز وجود داردبسیار ب

گذار بتر قیمتت   ا ه  به عوامل و مسائل اارجی اثرباشد که سه سری قیمت ذرت کامالً ب موضوع می

 . اند ذرت واکنش نشان داده

ت بورس کتاالی ایتران دارای انحتراف معیتار     قیمت ذر ،باشد مشخص می 5طور که در جدوس همان

کمتری نسبت به قیمت ذرت بازار آزاد ایران بتوده، امتا در ماایسته بتا قیمتت ذرت بتورس کتاالی        

های قیمتی  برای هرگونه آزمون و بحث در مورد سری. باشد شیکاگو دارای انحراف معیار باالتری می

پرون انجتام  -فولر تعمی  یافته و فیلیپس -مون دیکیمورد نظر، ابتدا آزمون ایستایی با استفاده از آز

سه سری قیمتی ذرت در سطح دارای ریشه واحد بوده  ها نشان دادند که هر گردید که نتایج آزمون

های آماری از تفاضتل مرتبته    بنابراین برای انجام آزمون. گردند گیری ایستا می و با یک مرتبه تفاضل

در ادامه به بررسی فرآیند تشکیل قیمت . گردد رت استفاده میاوس یا تغییرات هر سه سری قیمت ذ

برای تعیین بهترین الگوی قیمتی . شود ذرت در بورس ایران، بازار آزاد و بورس شیکاگو پردااته می

. شود انتخاب می ،ها را داشته باشد استفاده و الگویی که کمترین این آماره SCو  AICاز معیارهای 

که وابستگی تغییرات قیمت ذرت در بورس کاالی ایران به تغییترات قیمتت   دهد  نشان می 0جدوس 

داری  ها نیز اثترات معنتی   های سوم، پنج  و شش  بوده و همچنین از اجزای ااالس این وقفه در وقفه

یمت بر اساس معامالت قبل های گذشته در بورس کاال تعیین ق دلیل این وابستگی به وقفه. گیرد می

عنوان قیمت مبنای امتروز وارد تتابلوی معتامالت    ش که قیمت پایانی روز قبل بهرو به این باشد  می

    هتای متورد نظتر از آزمتون     در ادامه برای بررسی همسانی یتا ناهمستانی واریتانس ستری    . گردد می

LM-test شود که دو سری زمتانی تغییترات    با توجه به نتایج آزمون مشخص می. شود استفاده می
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اما تغییترات   ،کاال و بازار آزاد ایران دارای واریانس همسانی در اجزای ااالس بودهقیمت ذرت بورس 

بنتابراین  . باشد قیمت ذرت بورس کاالی شیکاگو دارای واریانس ناهمسانی در اجزای ااالس اود می

استتفاده   ARCH/GARCHبرای الگوسازی نوسانات این سری زمانی تغییرات قیمتت از الگتوی   

نوسانات تغییرات قیمتت ذرت در بتورس کتاال و بتازار آزاد ایتران و بتورس        یاایسهبرای م. شود می

شود که شدت  مشخص می 0با توجه به شکل . شود کاالی شیکاگو، نوسانات آنها در نمودار رس  می

کتاال و بتازار    نوسانات قیمت ذرت در بورس کاالی شیکاگو بیشتر از نوسانات قیمتت ذرت در بتورس  

دلیتل بیشتتر بتودن شتدت نوستانات نیتز       . باشتد  اما از نظر ماتداری کمتتر متی     باشد آزاد ایران می

ترین عامل جهانی باشد که مرجع جهانی بوده و به کوچک گستردگی بازار بورس کاالیی شیکاگو می

چون بازار ذرت در بورس کاال و بازار آزاد ایتران در ماایسته بتا بتازار بتورس      . دهد واکنش نشان می

بنابراین دارای شدت نوستانات کمتتری    .ی کمتری براوردار استوسعت و حج  معاملهشیکاگو، از 

هتای   نوسانات تغییرات قیمت ذرت بورس کاال با بازار آزاد ایران از آزمتون  یبرای ماایسه. بوده است

داری بتین   دهد که ااتالف معنی نشان می 1جدوس . شود استفاده می 1آماری اشاره شده در جدوس 

ت تغییرات قیمت ذرت در بازار آزاد و بورس کاالی ایتران وجتود نداشتته و دارای میتانگین و     نوسانا

برای بررسی ارتباط بین تغییرات قیمت ذرت بورس کاال و تغییرات نتر   . باشند واریانس یکسانی می

دهتد،   نشتان متی   0طتور کته نتتایج جتدوس     همان. شود استفاده می OLSارز و نفت اام از الگوی 

و همچنتین   AR(6)و  AR(3)، AR(5))غیتر از عوامتل اتود قیمتتی ذرت     هات نر  ارز بت تغییر

MA(3) ،MA(5)  وMA(6)) روی تغییرات قیمت ذرت بتورس کتاالی ایتران    ر بیشترین اثر را ب

بتیش از دو ستوم ذرت   طبق آمار بورس کتاال  زیرا  ،باشد دلیل این امر واردات این محصوس می. دارد

تغییرات قیمت نفت اام ایران دارای اثری اندک و . واردات تأمین گردیده استمعامله شده از طریق 

داری قیمتت ذرت   اصتوص معنتی  در. ت ذرت بورس کتاالی ایتران دارد  ای در تغییرات قیم معنی بی

توان اظهار نظر نمود کته چتون بیشتتر ذرت معاملته شتده در       بورس کاالی شیکاگو، این چنین می

عنوان مرجع قیمت جهانی، باید س کاالی شیکاگو بهد، بنابراین قیمت بورباش بورس کاال وارداتی می

قابل توجته   0ای که در جدوس  اما نکته. روی قیمت بورس کاالی ایران داشته باشدر داری ب اثر معنی

باشد، این است که تغییرات قیمت بازار آزاد ایران بروی تغییرات قیمتت ذرت در بتورس کتاالی     می

توان استنتا  نمتود کته    اصوص این موضوع چنین میدر .معنی شده است آماری بیایران آز لحاظ 

قیمت بورس کاالی ایران عاملی برای تعیین قیمت بازار آزاد است، یعنی در کشتف قیمتت ذرت در   

برای آزمون این مسأله از علیت گرنجر استفاده . شود بازار آزاد به قیمت بورس کاالی ایران توجه می

به علیت  0معنی شدن قیمت ذرت بازار آزاد در جدوس  دهد که بی نشان می 7یج جدوس نتا. شود می
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تغییترات قیمتت    یطرفته که تغییرات قیمت ذرت بورس کاالی ایران علت گرنجری یتک  گردد برمی

 . باشد ذرت بازار آزاد ایران می

ی متورد بررستی   چتون متغیرهتا  . شود پردااته می VARروند پووهش به برآورد الگوی  یدر ادامه

انباشتتگی بتین    باشند، بنتابراین در ابتتدا بته بررستی موجودیتت بتردار هت         واحد می یدارای ریشه

نتایج آزمون جوهانستون نشتان داد کته حتداقل یتک بتردار       . شود های مورد نظر پردااته می متغیر

سطح متغیرها در توان از  بنابراین می .بین متغیرهای مورد نظر وجود دارد% 1انباشتگی در سطح  ه 

برای تعیین وقفه . بهینه دارد یبرآورد الگوی نیاز به تعیین وقفه. استفاده نمود VARبرآورد الگوی 

در . یک را برای الگو پیشنهاد دادنتد  یکه نتایج وقفه شود توجه می HQو  AIC ،SCهای  به آماره

بترآورد   VARنتایج الگوی  یدهندهنشان 3جدوس . شود وقفه برآورد میبا یک  VARادامه الگوی 

دهتد، قیمتت ذرت    طور که نتایج نشان میهمان. باشد شده برای قیمت ذرت بورس کاالی ایران می

داری بروی قیمت تعیین شده در بورس کتاالی   بورس کاال و بازار آزاد ایران با یک وقفه اثرات معنی

االی ایران و متغیرهای متورد نظتر   برای بررسی ارتباط متاابل بین قیمت ذرت بورس ک. ابران دارند

 . گیرد توابع واکنش به ضربه مورد بررسی قرار می

یتک انحتراف    یازهبورس کاال به یک واحد شوک به انتد  واکنش قیمت ذرت یدهنده نشان 8شکل 

معیار از طرف قیمت ذرت بازار آزاد و بتورس کتاالی شتیکاگو، نتر  ارز و قیمتت نفتت اتام ایتران         

تعدیل شوک وارد شده از طرف بورس کتاالی شتیکاگو بته قیمتت     که دهد  نشان مینتایج . باشد می

هتای وارده از   شتوک . های زیادتری نسبت به دیگر متغیرهاست ذرت بورس کاالی ایران، نیاز به وقفه

طرف قیمت بازار آزاد ذرت و نفت اام به قیمت ذرت بورس کاال، ابتدا روند افزایشی داشتته کته بتا    

شوک وارد شتده از طترف نتر  ارز نیتز اثترات      . گیرد روند حالت نزولی به اود می گذشت زمان این

واریتانس   ینتتایج تجزیته  . کمتری نسبت به دیگر متغیرها در قیمت ذرت بورس کتاالی ایتران دارد  

های اولیته   دهد که بیشترین ناش در اجزای ااالس در وقفه قیمت ذرت بورس کاالی ایران نشان می

باشد که به مترور زمتان از ناتش قیمتت ذرت بتورس       ذرت بورس کاالی ایران میقیمت  یبر عهده

کاالی ایران کاسته شده و دیگر متغیرها از جمله قیمت نفت اام و قیمت ذرت بتازار آزاد و بتورس   

روی اجزای ااالس قیمت ذرت بورس کاالی ر نر  ارز اثر زیادی ب. شوند کاالی شیکاگو وارد عمل می

 . ایران ندارد

 

 و پيشنهادات گيرينتيجه
تااضای مستمری  ذرت از رونق بسیار اوبی در بورس کاالی ایران براوردار بوده و همواره عرضه و

شود که بورس کاالی ایران در  با توجه به نتایج مشخص می. در بورس کاالی ایران داشته است
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که علت آن  است کاالی شیکاگو موفق عمل نکردهکنترس نوسانات قیمت ذرت نسبت به بورس 

تغییرات قیمت . بورس کاالی شیکاگو از قراردادهای آتی و ااتیار معامله باشد یتواند استفاده می

تواند  است که می  داری روی تغییرات قیمت ذرت بورس کاالی ایران نداشته نفت اام ایران اثر معنی

داری  اصوص عدم معنیدر .گذاری ذرت از قیمت نفت باشد عدم تأثیرپذیری قیمت یکنندهمنعکس

شود که عمده اثرپذیری قیمت ذرت  تغییرات قیمت ذرت بازار آزاد ایران نیز این چنین برداشت می

. باشد ااطر وارداتی بودن این محصوس میهباشد که ب معامله شده در بورس کاال از اار  از کشور می

  معامالت در بورس کاالی ایران گر و حج با توجه به نتایج حاصله و با توجه به تعداد معامله

کنندگان و تااضاکنندگان در بورس  شود که برای کنترس نوسانات قیمتی تعداد عرضه پیشنهاد می

های دولت و شرکت بورس کاالی ایران در راستای  برای این کار باید سیاست. کاال افزایش بیابد

بورس کاالی ایران . باشد کشاورزان  ایجاد و ترویج فرهنگ معامله در بورس کاالی کشاورزی در بین

 همچنین. آشنایی کشاورزان با بورس کاالی ایران داشته باشد یای در زمینه باید تبلیغات گسترده

ر که طوصورت نادی، نسیه و سلف معامله شده است، همانذرت در بورس کاالی ایران فاط به

شود، بنابراین  ه باعث کاهش نوسانات میدهد که ابزار مشتا نشان می مطالعات بسیاری وجود دارد و

اضافه کردن قراردادهای آتی و ااتیار معامله به بورس کاالی ایران و رونق بخشیدن به این معامالت 

    . تواند ناش اساسی در کارایی بورس کاالی ایران و کاهش نوسانات قیمتی ذرت داشته باشد می
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 پیوستها

 
 ورس و بازار آزاد ايران و بور كاالي شيکاگونمودار قيمت ذرت در ب: 3شکل 

 
 نمودار نوسانات تغييرات قيمت ذرت: 2شکل
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تابع واكنش به ضربه قيمت ذرت بورس كاال به شوک وارده از طرف قيمت ذرت بازار آزاد : 1شکل 

 و بورس شيکاگو، نرخ ارز و قيمت نفت خام

 

 

 مشخصات آماري قيمت ذرت: 3جدول 

 آماره
بورس  قيمت ذرت

 كاالي ايران

قيمت ذرت 

 بازار آزاد ايران

قيمت ذرت بورس 

 كاالي شيکاگو

 59101815 80981030 80151610 میانگین

 81351501 1191 11571773 بیشترین قیمت

 55071089 0579 0530 کمترین قیمت

 0871673 9331581 989117 انحراف معیار

  یقتحا های یافته: مأاذ
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 ARIMA((3,5,6),1,(3,5,6))تشکيل قيمت ذرت بورس كاالي ايران  فرآيند: 2جدول 

 احتمال tآماره  ضريب متغير

 61818- 11118- 61666 (AR(3)) تغییرات قیمت ذرت در وقفه سوم

 61190 11310 61666 (AR(5)) تغییرات قیمت ذرت در وقفه پنج 

 61073- 11111- 61666 (AR(6))تغییرات قیمت ذرت در وقفه شش  

 61800 11106 61666 (MA(3))اجزای ااالس تغییرات قیمت ذرت در وقفه سوم 

 61186- 01013- 61666 (MA(5))اجزای ااالس تغییرات قیمت ذرت در وقفه پنج  

 61180- 71015- 61666 (MA(6))اجزای ااالس تغییرات قیمت ذرت در وقفه شش  

R2=6150            AIC= 501016            SC=501707 

 های تحایق یافته: مأاذ

 

 تغييرات قيمت ذرت بورس كاالي شيکاگو GARCH(1,1)نتايج تخمين الگوي : 4جدول 

 احتمال zآماره  ضريب متغير

 معادله میانگین

 61085- 01391- 61668 (AR(5))تغییرات قیمت ذرت در وقفه پنج  

 معادله واریانس

 3811110 51639 61070 (C)عر  از مبدأ 

 61590 01008 61667 (t-1ε)0مجذور جزء ااالس با یک وقفه

 61707- 31110 61666 (ht-1)جزء ناهمسان جزءااالس با یک وقفه

R2=61199       AIC= 501685       SC=501569 

  یقتحا های یافته: مأاذ

 

 

ت در بورس نتايج آزمون آماري برابري ميانگين و واريانس نوسانات تغييرات قيمت ذر: 1 جدول

 كاال و بازار آزاد ايران

 احتمال مقدار آماره نوع آزمون متغير

 ((H0: μpb=μpm میانگین
t-test 61659 61931 

Anova F-test 61659 61931 

 ((H0: Varpb=Varpm واریانس
F-test 51611 61731 

Siegel-Tukey 61860 61719 

 های تحایق یافته: مأاذ
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 OLSغييرات قيمت ذرت بورس كاالي ايران با استفاده از روش نتايج برآورد ت: 6جدول 

 احتمال tآماره  ضريب متغير

 61666 81111 61870 تغییرات نر  ارز

 61108 61368 61666 تغییرات قیمت نفت اام ایران

 61555 -51060 -61563 تغییرات قیمت ذرت بازار آزاد ایران

 61656 -01061 -61088 تغییرات قیمت ذرت بورس کاالی شیکاگو

 61017- 81108- 61666 (AR(3))تغییرات قیمت ذرت در وقفه سوم 

 61190 01873 61666 (AR(5))تغییرات قیمت ذرت در وقفه پنج  

 61007- 81811- 61666 (AR(6))تغییرات قیمت ذرت در وقفه شش  

 61815 01591 61666 (MA(3))اجزای ااالس تغییرات قیمت ذرت در وقفه سوم 

 61137- 01768- 61666 (MA(5))اجزای ااالس تغییرات قیمت ذرت در وقفه پنج  

 61178- 31351 61666 (MA(6))اجزای ااالس تغییرات قیمت ذرت در وقفه شش  

R2=6108            AIC= 501179            SC=501791            

 یقتحا های یافته: مأاذ

 

 رنجرنتايج آزمون عليت گ: 7جدول 

 احتمال Fمقدار آماره  H0فرضيه 

 61950 61083 .باشد تغیییرات قیمت ذرت بورس کاال علت گرنجری تغییرات قیمت بازار آزاد نمی

 61655 81817 .باشد تغیییرات قیمت ذرت بازار آزاد علت گرنجری تغییرات قیمت بورس کاال نمی

  یقتحا های یافته: مأاذ

 قيمت ذرت بورس كاالي ايران VARي نتايج برآورد الگو: 8جدول 

 tمقدار آماره  قيمت ذرت بورس كاالي ايران متغير مستقل                                      متغير وابسته

 -5160 -117118 عر  از مبدأ

 05171 6177* قیمت ذرت بورس کاالی ایران با یک وقفه

 1163 6157* قیمت ذرت بازار آزاد ایران با یک وقفه

 5117 6160 قیمت ذرت بورس کاالی شیکاگو با یک وقفه

 5161 6161 نر  ارز با یک وقفه

 6166 6166 قیمت نفت اام ایران با یک وقفه

R2=6193      AIC= 50115       SC=50100         F-Statistic=5381183 

 %1دار در سطح  معنی* ،  یقتحا های یافته: مأاذ
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