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ن و تولید ناخالص ملی در آقیمت تضمینی  ،بررسی رابطه بین تولید گندم

 (8338-8317طی سالهاي )ایران

 و کمیل مهجوری کارمزدی محمدرضا کهنسال
1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد -   

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد -   

 چکیده

 بررسی مطالعه این هدف. مهمترین محصولی که از طرف دولت با قیمت تضمینی خریداری می شود گندم است     

ر در ایران طی سالهای گتولید و قیمت تضمینی گندم و تولید ناخالص ملی بر یكدی متغیرهای ذاریگی تاثیرگونگچ

و  VARبرداری  رگرسیونی خود مدل از متغیرها میان این ارتباط بررسی برای این منظور برای. باشدمی 7831-7837

قیمت تضمینی گندم  قوی بین دوطرفه رابطه نتایج این مطالعه بیانگر این است که .روش علیت گرنجر استفاده شده است

دهد که عالوه بر این تجزیه و تحلیل واریانس خطای پیش بینی نشان می .با تولید ناخالص ملی و تولید گندم وجود دارد

 .یشترین سهم توضیح دهندگی در تبیین نوسانات متغیر تولید و قیمت تضمینی گندم را درآمد ناخالص ملی بر عهده داردب

-شده است که نتایج نشاندهنده پایداری روابط می استفاده 7ثباتآزمون  از روابط پایداری بررسی منظور به هم چنین،

 .باشد

 JEL :C32,Q28کد 

رنجر، تولید گندم، تولید ناخالص ملی، قیمتت تضتمینی گنتدم، متد      گآزمون علیت : کلیدي تاملک

 . VARخودرگرسیونی برداري 
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 مقدمه

هایی است که کشاورزان را تا حددودی در ماابدل ریسدی قیمتدی مصدون مدی       سیاست قیمت تضمینی یكی از سیاست 

 داده قیمدت،  کامدل،  بازارهدای  نظام در. بنابراین هدف اصلی در سیاست قیمتی، حمایت از تولیدکنندگان است. دارد

7شده
 و تعیدین  تااضدا  و عرضده  تعدامالت  و بدازار  کار و از ساز غیر دیگر راههای از که قیمتی اما . شود می فرض 

 یدا  دولدت  توسدط  اسدت  ممكدن  که شود می نامیده گذاریاز سیاست ناشی قیمت یا ای مداخله قیمت شود، اعمال

 هدای ویژگی داشتن و مختلف دالیل به کشاورزی بخش. (731، 7838شریف،)گردد  اعمال و اتخاذ دیگر نهادهای

 و ویژگیهدا  ایدن  مجموعد   .اسدت  گردیدده  برخدوردار  مختلفدی  حمدایتی  هدای و سیاست حمایت از جهان در خاص،

موافادت نامده عمدومی    )  گدات  موافاتنامده  مباحث از مدتها تا کشاورزی بخش است شده گسترده باعث هایحمایت

-مدی  را ایویدژه  رفتدار  ابتددا  از کشداورزی  بخش در موجود هایزیرا حساسیت شود، گذاشته کنار (تعرفه و تجارت

 هدای هددف  با اقتصادی کالن سطح در و مالی و پولی سیاست قالب در معموال هامداخله. (33، 7831نوری، )طلبید 

 دالیدل  بده  اسدت  ممكن هااین حمایت .گپردمی صورت کشاورزی اقتصاد از حمایت و اقتصادی اجتماعی، سیاسی،

هددف  بدا  اسدت  ممكدن  کشداورزی  محصوالت قیمت و تعیین کشاورزی امور در هادولت دخالت اما باشد، مختلف

 افدزایش  اقتصدادی،  اسدتاالل  و درنهایدت  اقتصدادی  توسع  کشاورزی، کشاورزان، توسع  فار و محرومیت رفع های

 محصدوالت  تولیدد  در ریسدی  و حتمیدت  نبود بردن بین از کشاورزی، در های شدیدنوسان از جلوگیری و درآمد

 .باشد ناش بازار تكمیل و کشاورزی

 تغذیده  در ایران در گندم. شود گندم استمهمترین محصولی که از طرف دولت با قیمت تضمینی خریداری می     

 سدرانه  متوسدط  برابر 2.  از بیش آن تااضا طرف در گندم در ایران مصرف دارد و مهمی ناش مردم انرژی وتأمین

 با و باال هزینه این با کشاورزان لذا و باالست تولید هزینه ،محصول این تولید کنونی  سنتی ساختار در .است جهانی

 هدم  بدر  هدا قیمدت  و هدا هزینده  چدون  و رویندد  بده  رو اسدت،  تدر یدین  پدا  جهدانی  قیمت از که معموالً تضمینی، قیمت

 قیمدت  مجموعده  شدامل  کده  درسدت،  قیمدت  تعیین ساختاری چنین در که کرد گیرینتیجه شاید بتوان تأثیرگذارند،

با توجه به اینكه غدالت و  . دارد زیادی حساسیت و اهمیت تولیداست، وغیرفنی فنی عوامل وقیمت ها محصول، نهاده

 خدود  بده  را زیرکشدت  سطح از ایقابل مالحظه رقم کشاورزی تولیدات در بین ایران و جهان در گندم به خصوص

 مردم نیاز مورد انرژی درصد 31 که طوری به) دارد اساسی ناش مردم تغذیه و مهمتر از آن، در دهد می اختصاص

 مسدلله  بده  پرداختن بنابراین ،(دارد عهده به گندم را آن از باالیی بسیار رقم که شود تأمین می غالت طریق از ایران

 اقتصاد در آن چشمگیر تأثیر به توجه با مبهمش، بخصوص قیمت تعیین شده، زوایای بعضی روشن کردن و یادشده

شدوند بده صدورت زیدر     هایی که در این مطالعه بررسی میدر این راستا سلوال .است برخوردار مهمی جایگاه از ایران،

 :است

                                                           
1
 - given 

2
 -Gatt 
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 ای وجود دارد؟آیا بین قیمت تضمینی و تولید گندم رابطه -7

 دهد؟آیا قیمت تضمینی انگیزه کافی را به کشاورزان برای باال بردن سطح تولید و عملكرد می  - 

 آیا افزایش قیمت تضمینی در افزایش تولید ناخالص ملی موثر است؟  -8

 چه عاملی بیشترین تاثیر را در تغییرات تولید و قیمت تضمینی گندم دارد؟   -1

  پیشینه پژوهش

 بررسی را بخش کشاورزی در حمایت که گیردمی قرار اشاره مورد مطالعاتی خالصه طور به بخش این در     

 .اندکرده

 مطالعات داخلی

 محاسبه را ارز آزاد نرخ با محصوالت کشاورزی از قیمتی حمایت تحایق خود در ،(7811)همكاران  و رفاهیت

 سدیب  چغندرقندد،  نخود، پنبه، ذرت، جو، برنج، گندم،(مورد بررسی  ازمحصوالت که نتیجه نشان داد و کردند

 قیمدت  سیاسدت  اتخداذ  بدا  دولدت  دیگدر،  عبدارت  به. است شده منفی ارز حمایت آزاد نرخ با...) و پیاز زمینی،

 داخلدی  تولیدکننددگان  از پنهدان  مالیدات  دریافدت . است کرده دریافت تولیدکنندگان از پنهان مالیات تضمینی،

 .باشد نیز خارجی تولیدکنندگان غیرمستایم به یارانه پرداخت مفهوم به است ممكن

 تولیدکنندگان کنندگان، مصرف خالص مازاد تغییر در بر گندم تضمینی قیمت اثر ، (7831)احمدیان   

 7811 تدا  7811 زمدانی  دوره بدرای  تحایدق  ایدن  .بررسی قرار داد مصرف را مورد و تولید در رفاهی ناکارایی و

 تعیدین  تعدادلی  قیمدت  سدپس  و شده براورد سازیشبیه روش به کارگیری با گندم تااضای و عرضه هایمنحنی

 .اسدت  شدده  محاسدبه  کلیددی،  پارامتر به عنوان تعادلی، قیمت به گندم تضمینی نسبت قیمت سرانجام و گردیده

 بده  نسدبت  کننددگان را  ف مصدر  اضدافی  منفعدت  گنددم  تضدمینی  قیمدت  کده  دهدد  مدی  نشدان  ماالده  ایدن  نتایج

 .کاهد می جامعه دوش بر تحمیلی هزینه بار از و افزاید می تولیدکنندگان

 بدا  زمدین  و کدار  نیدروی  بازده بر چغندرقند قیمتی حمایت های برنامه آثار،  (7833)کهنسال و حسینی 

 کنتدرل  بدا  همدراه  قیمتدی  حمایدت  و زیرکشت سطح کنترل تولید، کنترل قیمتی، حمایت روش چهار از استفاده

 به نتایج .در این پژوهش از الگوی فلوید استفاده شده است.کردند سازی شبیه خراسان استان در زیرکشت سطح

 کنتدرل  بددون  قیمتدی  حمایدت  سیاست چغندرقند، تولید های انگیزه تاویت برای که دهد می نشان آمده دست

 .بود خواهد نیرومندی ابزار زیرکشت سطح
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  مطالعات خارجی

 و بخشهای کشاورزی که است گرفته نتیجه حمایت کشاورزی خصوص تحایای در در ،(7113)7تیژهوش تابان

 ایدن  از حمایدت  منفدی بدودن   کده  اسدت  شدده  بیان تحایق این در .اند بوده رو به رو منفی حمایت با دامپروری

 ایدن  در .اسدت  بدوده  واردات سیاسدتهای جدایگزینی   اجرای ایند فر در آنها بر مالیات تحمیل بر تأکیدی بخشها

 درصدد  -2و -1 مدثثر  حمایدت  و درصدد  1 و   بده ترتیدب   دامپدروری  و کشاورزی برای اسمی حمایت تحایق

 .شد محاسبه

بدر   منفدی  تأثیر کشاورزی محصوالت خرید قیمت در کاهش که دادند نشان .(7111) سوخاتمه و آبلر 

 .مطلوب نیست کشاورزی تولید افزایش برای برگشت در امر این که دارد کشاورزی های زیرساخت توسعه

ندرالو در جاماییكدا مدورد    ، واکنش عرضه تولید کل کشاورزی را با استفاده از مدل تطبیای (7111)8جفر 

 .نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان داد که تولید کشاورزی نسبت به قیمت واکنش مثبت دارد. مطالعه قرار داد

به تحلیل پویای قیمت بدرنج در ایداالت    7117-111 ، با استفاده از داده های ساالنه (113 )1نو و سالسی 

 .قیمت برنج را در این کشور پیش بینی کردند 2ین وارمتحده پرداختند و با استفاده از مدل بیز

 روش شناسی

 بده  اطالعدات  آن در و گرفتده  قدرار  بررسدی  مدورد  7837-7831های سال طی پژوهش، این    

 :استفاده به شرح زیر می باشد مورد متغیرهای . اند شده واقع استفاده مورد ساالنه صورت

بده ترتیدب بده    ( LP)و قیمدت تضدمینی گنددم   ( LQ)گنددم  ، ماددار تولیدد   (LGNP)تولید ناخدالص ملدی   

آمارهدای مدورد نیداز از سدایت باندی      . ، تدن و ریدال مدی باشدند    7813واحدهای میلیارد ریال به قیمت ثابدت سدال   

در این مطالعه رابطده بدین قیمدت    . و سالنامه های آماری کشور اخذ شده است 3و جهاد کشاورزی 1و فایو 3مرکزی

بدا   71و آزمدون علیدت گرنجدر   ( (VAR  1بدرداری  توضدیح  خدود  الگویتضمینی گندم و مادار تولید آن از روش 

بدرای  . مورد بررسی و تحلیدل قدرار گرفتده اسدت     Eview  5و Microfit، Excel 1 استفاده ازبسته های نرم افزاری

  .تجزیه و تحلیل کوتاه مدت روابط بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون برداری استفاده شده است

                                                           
1
 - Tizhosh taban  

2
 - Abeler & sokhateme 

3
 - Gafar 

4
 - No & Salasi 

5
 - Byzian VAR 

6
 - Www.cbi.ir 

7
 - Www.fao.ir 

8
 - Www.Maj.ir 

9
 - Vector Auto Regressive(VAR) Model 

10
 - Granger Causality Test 
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 VARمعرفی الگوی 

بده نیدازی الگوهدا در ایدن لدذا .ندد شدو مدی محسوبزمانهممعادالتسیستمشدهخالصه، فرمVARالگوهای  

خصدوص بده باشدد نمدی الگومتغیرهاعلی میانروابطازساختاریدانشیامدت هکوتاساختاریروابطتصریح

وجدود الگدو متغیرهدای کنندهتعیینعواملیاواقعیدنیایکارکرد فرآیندچگونگیازدقیایاطالعاتکهزمانی

تعیینبرایتنهامحاققبلیدانشوتلوریازرویكردایندر. استناپذیراجتناب VARالگوهای بهتوسلندارد،

 زابدرون وزادرونمیدان متغیرهدای  تمایزیمذکورالگوهای.گرددمیاستفادهشودالگوواردبایدکههاییمتغی

دلیدل بده زمدانی سدری الگوهایازهمچنین استفاده. شوندمیگرفتهنظردرمتاارنمتغیرها،کلیهوشوندنمیقایل

بدرون هایآزمونعمومادلیلهمینبهباشند میمفیدبسیارالگوهای اقتصادسنجیبهنسبتکمترمتغیرهایبهنیاز

هدا از آناسدتفاده دروشدده سداخته سدادگی بده الگوهاییچنین.انجام شده است VAR الگوهای براساسزایی

 VARالگوهدای  7131دهده اوایدل از نددارد وجدود متغیرهدا میانعلیروابطدرخصوصقبلیاطالعاتبهنیازی

 الگوهدای .کردبندیطباهغیرمایدوماید VARکه می توان آنها را بهاستشدهواردتوسعهادبیاتدرمتعددی

VAR به جای معدادالت هدم زمدان    که جهت به کارگیریبودندبرداریرگرسیونخودالگوهایترینساده ماید

محسدوب مدی  پویدا همزمدان معادالتسیستمشدهخالصهفرمکهالگوهااین.شدندمعرفی( 7131)7سیمزتوسط

بده گفتده سدیمز     قایدل نبودندد  (بلندمددت ومدتکوتاهروابطصورتبه(اقتصادیتلوریبرایناشیهیچشوند،

ای از متغیرهای الگو همزمانی وجود دارد، باید همده متغیرهدا را بده یدی چشدم نگریسدت و       اگر واقعا بین مجموعه

 .هستند صحیح نیستپیش قضاوت در مورد اینكه کدام درونزا و کدام برونزا 

 هدر  از قبدل  لدذا  مدی باشدند،   زمدانی  سدری  هایداده مطالعه این در استفاده مورد هایداده که آنجا از        

 پایایی مساله آنها، میان روابط جهت  برآورد اقدامی
 بدا  پایدایی  آزمدون  بدا  متغیرهدا  از یدی  هدر  پایایی عدم یا 

محاسدبه   ADFماددار   بایدد بددین صدورت کده    . گیرد قرار بررسی مورد یافته تعمیم فولر دیكی آزمون استفاده از

، منفی بوده وقدر مطلدق آن   3و حنان کویین 2، لوگ الیكلی هود1، آکاییی8شده بر اساس معیارهای شوارز بیزین

آن از قدرمطلق مادار بحرانی محاسبه شده مطابق با بیشترین مادار معیارهای مذکور، بزرگتر باشدد و سدبس معندی    

 بدا  بعددی  مرحله در(. 711، 7831تشكینی، )تعدیل شده بررسی شود  LRو  LRداری آن با استفاده از آماره های 

 استفاده متغیرها میانبرای بررسی رابطه  گرنجر علیت آزمون و VARز مدل ا هستند، متغیرها تمام به اینكه توجه

                                                           
1
 - Sims 

2
 - Stationary 

3
 - Schwarz Bayesian Criterion(SBC) 

4
 - Akaike Information Criterion(AIC) 

5
 - log-likelihood(LL) 

6
 - Hannan-Quinn Criterion(HQN) 
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-برای این کار باز هم ازمعیارهای فدو  . در ابتدا تعیین وقفه بهینه است varمهمترین کار در تخمین مدل . می شود

باشدد، همدان، وقفده    های فدو  بیشدترین   گردد، به نحوی که هر کدام از تخمین ها که برای آمارهالذکر استفاده می

داری یا عدم های متفاوتی حداکثر شوند، باید به معنیها در وقفهاگر چنانچه هریی از آماره. دهدبهینه را نشان می

 VARشدرط باثبداتی سداختاری مددل     (. همدان منبدع  )تعددیل شدده توجده شدود       LRیا  LRداری آماره آزمون معنی

العمل را مورد بررسدی قدرار   الل همكرا باشد تا بتوان توابع عكساینستكه بسط متغیرهای مدل برحسب جمالت اخ

 مدی  بیدان  زیدر  صدورت  بده  متغیدره  سه VAR رابطه بین متغیرها، مدل بررسی برای(. 713، 7813نوفرستی، )داد 

 :شود

تولیدد   LGNPtقیمدت تضدمینی گنددم و      t ،LPtماددار گنددم تولیددی در زمدان       LQtدر این روابط       

 وdn,t-i . در طرف راست این معادله ماادیر باوقفه این متغیرهدا وارد شدده اسدت   . می باشد tناخالص ملی در زمان 

cn,t-i  وbn,t-i ضرایب و   ai   عرض از مبدا وUn,t-i  و  7جمالت اخاللi=1,2,3 ضمن، در .میباشدk  وقفه تعداد 

 . می شود انتخاب بیزین شوارز یا و آکاییی های معیار از استفاده با که است بهینه

 :کند، الگوی خود توضیح برداری خود را به شكل زیر ارایه می7131،  در همین راستا جیایو

 

1 1, 1, 1, 1,

1 1 1

2 2, 2, 2, 2,

1 1 1

3 3, 3, 3, 3,

1 1 1

(1)
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k k k

t t i t i t i t i t i t i t

i i i

k k k

t t i t i t i t i t i t i t

i i i
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LQ a b LQ c LP d LGNP U

LP a b LQ c LP d LGNP U

LGNP a b LQ c LP d LGNP U

     

  

     

  

     

  

    

   

   

  

  

   )

 

t 

الگدوی  . گویندد مدی  8به آن جمالت اخالل یدا تحریدی   VARخطای تصادفی اند که در زبان  جمالت U3,tوU2,t و 

 :شودماتریسی خود به صورت زیر نوشته میفو  در شكل 

 

                                                           
1
 - Inovation 

2
 - Jiao 

3
 - Impulse 
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1,1 1 1

2 2 2 2,

3 3 3 3,

(4)

tt t i

t t i t

t t i t

ULQ LQa b c

LP a b c LP U

a b cLGNP LGNP U







     
     

       
      
      

 

  :و یا

1 (5)t t ty Ay u  

تدوانیم  حدال مدی  . ضرایب الگوست که باید برآورد شدود   × ماتریس  A و  ×7بردارهای  utو  yt ،yt-1که در آن 

 :به صورت زیر بنویسیم Lمعادله فو  را با استفاده از عملگر وقفه 

1,1 1 1

2 2 2 1,

3 3 3 1,

1

1 (6)

1

tt

t t

t t

ULQa L b L c L

a L b L c L LP U

a L b L c L LGNP U

      
   

       
          

 

است بده صدورت زیدر خواهدد      7زمانجواب سیستم معادالت فو  که در واقع یی نوع سیستم معادالت تفاضلی هم

 :بود

1

1, 1,1 1 1

2 2 2 1, 1,

3 3 3 1, 1,

1
1

1 (7)

1

t tt

t t t

t t t

U ULQ a L b L c L

LP a L b L c L U h U

a L b L c LLGNP U U



        
      

          
              

 

U1,  وh به ترتیب دترمینان و معكوس ماتریس 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

1

1

1

a L b L c L

a L b L c L

a L b L c L

   
 
  

 
    

   (.711، 7813نوفرستی، )می باشد  

 بحث و نتیجه گیري

 ریشه واحد متغیرها  انجام آزمون

-زمدون آ، لدذا در ابتددا   کندد های سری زمانی، مشكل رگرسیون کاذب را ایجاد میاز آنجایی که عدم پایایی داده 

براساس معیار شوارز بیزین، وقفه بهینده یدی و در ایدن وقفده      7با توجه به جدول های پایایی متغیرها انجام شده که 

( ADF)است از آنجایی که قدر مطلق این مادار از قدر مطلدق ماددار بحراندی    -1.132آماره محاسباتی برابر مادار 

همین شدرایط   .باشد درصد ایستا می 2گیری، در سطح معنی داری بیشتر است، بنابراین این متغیر با یی بار تفاضل

                                                           
1
 - Simultaneous Diffrence Equation 
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وقفده بهینده  بدرای متغیدر تولیدد      . آمده اسدت   برای متغیر قیمت تضمینی گندم برقرار است که نتایج آن در جدول 

بده دسدت آمدد کده ازقددر مطلدق ماددار         - 1.33آمداره محاسدباتی   در این وقفه، مادار . می باشد 1ناخالص ملی، 

 .گیری ایستا شدندیی بار تفاضلبنابراین همه متغیرها با . بحرانی بزرگتر است

 (و بدون روندبا عرض از مبدا )آزمون ریشه واحد متغیر مقدار تولید گندم با یك بار تفاضل گیري  -8جدو  

HQN SBC AIC LL وقفه مادار آماره محاسباتی 

28/1 88/3 3 /1 3 /7  17/1- 7 

11/3 73/1 73/1 73/78 11/8-   

11/1 18/2   /3   /78 38/ - 8 

59 %critical value for the augmented Dickey-Fuller statistic =  -3.0199 

 (روند با عرض از مبدا و بدون)تضمینی گندم با یك بار تفاضل گیري  آزمون ریشه واحد براي متغیر قیمت -2جدو  

HQN SBC AIC LL وقفه أماره محاسباتی 

32/71 31/78 31/71 31/73  1/1- 1 

17/78 27/7  71 71  1/8- 7 

31/7  11/77 13/78 13/71 11/ -   

31/77 33/1 72/7  72/71 11/ - 8 

31/71 11/3 11/77 11/71 33/7- 1 

13/77  1/3 13/77 13/73 77/ - 2 

59 %critical value for the augmented Dickey-Fuller statistic =  -3.0199 

 (با عرض از مبدا و بدون روند)آزمون ریشه واحد براي متغیر تولید ناخالص ملی با یك بار تفاضل گیري  -3جدو  

HQN SBC AIC LL وقفه أماره محاسباتی 

27/ 3 17/ 2 11/ 3 11/ 3 12/1- 1 

11/ 1 33/ 2 83/ 1 83/81 22/3- 7 

 3 11/ 1 81/ 3 81/81 1 /2-   
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 1/ 2  1/ 8 13/ 2 13/81 81/2- 8 

38/81   /8   7/82  7/17 33/1- 1 

11/88 31/81 83/81 83/17  3/1- 2 

 %critical value for the augmented Dickey-Fuller statistic =  -3.0199 

 :تعیین وقفه بهینه

چراکده ماددار معیدار شدوارز بیدزین و      . گیدرد صورت می  با وقفه  VAR، تخمین مدل 1با توجه به جدول   

و بدر اسداس   ( تخمین با استفاده از نرم افدزار مایكروفیدت انجدام شدد    )حداکثر شده است   اکاییی در وقفه 

 . پذیرفته می شود  تعدیل شده درجه بهینه  LRآماره 

 varتعیین وقفه بهینه مد   -4جدو 

 درصد 2معنی داری در سطح *: 

  VARتخمین مدل 

 2نتایج آن در جددول   . برآورد کرد  پس از انتخاب درجه بهینه مدل، می توان مدل مورد نظر را با درجه   

 بدین  روابدط  است، اهمیت حایز برداری توضیح خود الگوهای تخمین مباحث در آنچه. آمده است 1الی 

 کمتدری  اهمیت از پارامترها بودن دار معنی آزمون لذا، .است یكدیگر بر آنها نحوه اثرگذاری و متغیرها

 عددم  اسدتفاده نمدود،   VARمددل   در تخمین  OLSروش  از بتوان اینكه برای الزم شرط .است برخوردار

 ایدن شدرط     وقفده  بدا  مدل تخمین که است آن از حاکی نتایج .باشد می اخالل جمالت خودهمبستگی

بده وضدوح بیدانگر عددم وجدود       1و  2چراکه آماره دوربین واتسدن در جدداول   . کرد خواهد محاق را فو 

از آنجدایی کده بدا توجده بده آمداره دوربدین واتسدن، مددل           3در جددول  . خودهمبستگی با جزء اخالل است

چراکه با توجده بده ایدن    . این شبحه را برطرف مینماید Fتگی است، لذا آزمون مشكوک به وجود خودهمبس

 .آزمون، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی در مدل پذیرفته می شود

Adjusted LR test LR test SBC AIC LL درجه 

* (13/1)37/71 * (11/1)8 /32 2 /88 31/11 31/11 8 

* (13/1)81/ 7 * (11/1)18/13 33/11 88/2  88/18   

* (13/1)18/ 1 * (11/1)11/713 11/11 87/11 87/21 7 

* (12/1)23/37 * (11/1)1 /  2 11/1- 87/8- 87/1- 1 



 

11 
 

 با مقدار تولید گندم به عنوان متغیر وابسته VARنتایج تخمین مد  -5جدو 

 کرسورر ضریب انحراف معیار Tنسبت  سطح معنی داری

17/1 31/   2/1 17/1 QL(-1) 

 /1 7 /7-  1/1  1/1- QL(-2) 

3/1 12/1  8/1 71/1 PL(-1) 

1/1 111/1-  1/1 17 /1- PL(-2) 

3/1  /1-  8/1 123/1- GL(-1) 

3/1 171/1  1/1 122/1 GL(-2) 

 عرض از مبدا 3/1  /1 1/7 7/1

 1 /72F=  DW=2.01 13/1 R-2= 31/1  R2 = 

 درصد 12/1مدل در سطح معنی داری کل *: 

 با قیمت تضمینی گندم به عنوان متغیر وابسته VARنتایج تخمین مد  -3جدو 

 گرسورر ضریب انحراف معیار Tنسبت  سطح معنی داری

1 /1 2/  71/1 13/1 PL(-1) 

17/1 37/   1/1 21/1 PL(-2) 

 1/1  1/7  8/1  3/1 QL(-1) 

28/1 38/1-   /1 78/1- QL(-2) 

17/1 1/ -  3/1 17/1- GL(-1) 

 2/1 73/7  1/1  3/1 GL(-2) 

 عرض از مبدا 11/8  /81 32/7 77/1

3 /1 F=**   12/237= F* 3 /7 DW= 11/1 R-2= 11/1  R2 =  

 درصد 12/1معنی داری کل مدل در سطح *:     
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جددول کمتدر    Fبده دسدت آمدده از      Fبرای بررسی وجود خود همبستگی که نشان مدی دهدد    F آزمون** :    

 .لذا فرض صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی در این مدل پذیرفته می شود. است

 با تولید ناخالص ملی به عنوان متغیر وابسته VARنتایج تخمین مد  -3جدو 

 کرسورر ضریب انحراف معیار Tنسبت  سطح معنی داری

83/1 31/1 71/1 71/1 QL(-1) 

18/1 81/1- 71/1 13/1- QL(-2) 

8 /1 17/7 73/1 71/1 PL(-1) 

3 /1 2/1- 71/1 11/1- PL(-2) 

78/1 23/7  7/1 81/1- GL(-1) 

72/1 13/7  1/1 81/1 GL(-2) 

 عرض از مبدا  /31  /18 11/7 71/1

   18/21= F* 11/  DW= 1 /1 R-2= 11/1  R2 =  

 درصد 12/1سطح معنی داری کل مدل در سطح *: 

 بررسی رابطه علیت

یی بحث مهم در رابطه بین متغیرهای مدل آن است که آیا تغییرات در هر یی از متغیرها بر متغیر دیگدر     

بررسدی علیدت   .  برای دستیابی به جواب این سوال می توان از آزمون علیت اسدتفاده کدرد  . اثری دارد یا خیر

علدت  تغییدر    LPو  LQبر این اساس، متغیرهدای  . گرفت بین متغیرها با استفاده از آزمون علیت گرنجر انجام

 LPو  LGبده تنهدایی بدر دو متغیدر      LQمتغیدر  . همچنین معكوس این رابطه نیز برقرار است. می باشد LGدر 

در ارتبداط   LPبه صورت دو طرفه بدا متغیدر    LQو  LGدو متغیر. تاثیری نمیگذارد و این رابطه دو سویه است

 .اند

 بررسی علیت بین متغیرهای مدل با استفاده از آزمون علیت گرنجر -1جدول

 توضیح معنی داری X2مادار آماره فرضیه صفر

LQ  وLP  علت ایجاد شوک درLG رد می شود 177/1 13/78 نیست 

LQ  وLG  علت ایجاد شوک در LPرد می شود 111/1 32/1 نیست 
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LG  وLP  علت ایجاد شوک درLQ بذیرفته می شود 71/1 11/3 نیست 

LG علت ایجاد شوک در LQ   وLPرد می شود 18/1 21/71 نیست 

LP  علت ایجاد شوک در LQ  وLGرد می شود 11/1 23/3 نیست 

LQ  علت ایجاد شوک درLG  وLP بذیرفته می شود 38/1  /23 نیست 

 

 پایداریزمون آ

هدای باقیماندده مربعدات تجمعدی مجمدوع  آزمدون  روابدط از  پایدداری  بررسدی  بدرای  کدار،  ادامده  در 

7بازگشتی
(CUSUMSQ) نمودارهدا  به توجه با .است شده داده نشان زیر در نتایج که است شده استفاده 

 بده  مربدوط  هدای منحندی   اینكده  دلیدل  به)می باشد  پایدار مدل مذکور در ایران که گرفت نتیجه توان می

در نتیجه بسط متغیرهدای مددل برحسدب جمدالت      (.است گرفته قرار بحرانی خط دو مابین اخالل جمالت

 .لذا می توان توابع عكس العمل را مورد بررسی قرار داد.  اخالل همكرا می باشد

         

تولید ناخالص ملی و  ،باالبه ترتیب از )ایداري ساختاري روابط پبراي بررسی CUSUMSQ هاي  تست -8نمودار

 (.تولید گندم و قیمت تضمینی متغیرهاي وابسته اند

 IRF))  آنی عكس العمل توابع تحلیل

با  ضرایب که وقتی ویژه به تفسیرکرد، را شده برآورده ضرایب توان می مشكل معموال VAR الگوی در

 بدر  و کدرده  بدرآورد  را تحریدی  العمدل  عكس تابع منظور همین به .دهند عالمت تغییر متغیر، یی وقفه

 عكس تحریی، العمل عكس تابع . دهند می قرار بررسی مورد زمان طول در را متغیرها آن رفتار اساس

 .دهدد  به ایجاد شوک در متغیر های دیگر مدل در طول زمان نشان می نسبت را زا متغیر درون یی العمل

 .داشت خواهد وجود تحریی العمل عكس تابع دارد، نه وجود زا درون متغیر سه VARالگوی  در وقتی

                                                           
20- Cumulative Sum of Squares.   

1 - Impulse response function 
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7پویای واکنش قسمت این در .است داده شده نشان زیل در تحریی العمل عكس تابع نه این
 متغیرهای 

  .شودمی بررسی آینده دوره 1  معیار برای انحراف یی اندازه به ساختاری شوکهای از ناشی الگو

روی  را 7 معادلده  در معیدار  انحراف یی اندازه به ای تكانه به تحریی العملعكس ،7نمودار       

واکنش تولید به شدو ک هدای    ساله، 1  افق یی در ،7نمودار به توجه با . دهدمی نشان مادار تولید گندم

 روندد  ابتددا  اثدر ایدن شدوک هدا در     .قیمت تضمینی، تولید گندم و درآمد ناخالص ملی را نشدان مدی دهدد   

 دوره یدی  در سدپس  دارد اما واکنش تولید به تكانه خودش در سال چهارم بده حدداقل رسدیده و     کاهشی

هدای قیمدت و درآمدد ناخدالص ملدی      واکنش بده تكانده  . است شده) اثر بی(ثابت  سپس و افزایشی کوتاهی

دولت با شوک مثبت در قیمت خرید  (.شودبی اثر می)کاهشی بوده و در سال دهم به روند ثبات می گراید 

دهد اما چون کشاورزان بدا توجده بده مشدكالت و سدختی کدار       خود، منحنی تااضا را به سمت باال انتاال می

لدذا اثدر شدوک قیمدت در     . تولید گندم سعی می کنند تا همان مادار درآمد را با تولید کمتر به دست آورند

 .تسال های ابتدایی روی تولید گندم کاهشی اس

اثدر  . دهدد های تولید، قیمدت و درآمدد را نشدان مدی    واکنش قیمت تضمینی به تكانه  در نمودار      

-و آنرا کاهش مدی ( گذاردمدت اثر منفی روی قیمت مییعنی در کوتاه)تكانه تولید تا سال چهارم کاهشی 

ش تولیدد وعرضده گنددم، بدر     چرا که با افدزای . تواند شوک مثبت در مادار تولید باشددلیل این امر می. دهد

( دهدد طبق قانون عرضه و تااضا و در نتیجه انتاال منحنی عرضه به سمت راست، قیمت گندم را کداهش مدی  

شود ولی اثر تكانه قیمت در سال های ابتدایی کاهشی،  سپس افزایشی بدوده و بعدد   و از آن به بعد بی اثر می

کاهشی بوده و از آن پدس   -سال چهارم به صورت افزایشی اثر تكانه درآمد تا. گیرداز آن روند کاهشی می

چرا که با ایجاد شوک مثبت در درآمد ملی، دولت توان خرید بداالتری داشدته، لدذا در سدال     . شوداثر میبی

 .کندبرد اما پس از آن در بلندمدت در سیاست درخود تعدیل ایجاد میاول قیمت خرید را باال می

های تولید و قیمت گندم و درآمد نمدایش  عمل درآمد ناخالص ملی به تكانهالعكس 8در نمودار      

واکنش درآمد به تولید گندم و قیمت آن به ترتیب تا سدال دهدم و چهدارم کاهشدی بدوده و      . داده شده است

در کدل ایجداد شدوک در ایدن متغیرهدا اثدرات مثبدت قابدل ذکدری روی          . دهدد بعد از آن واکنشی نشان نمی

 . شوندگذارد و این اثرات در زمان کوتاهی خنثی میثر نمیمتغیرهای متا

 

                                                           
1 - Dynamic reaction 
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 واکنش تولید گندم، قیمت تضمینی و درآمد ناخالص ملی به ایجاد تکانه در متغیرهاي مد  -3و  2و  8نمودار 
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1 واریانس تجزیه
 (VD) 

 از حاصل نتایج قسمت این در. توان از تجزیه واریانس کمی گرفتبرای بررسی سهم بی ثباتی متغیرها از متغیر خاص، می  

 بیندی پدیش  خطای واریانس تجزیه از نتایج حاصل .شودمی تفسیر ساله 1  دوره یی برای بینیپیش خطای واریانس تجزیه

 شدده  آورده 3و  2 و 1نمودارهای  در گندم و درآمد ناخالص ملی قیمت و تولید متغیرهای لگاریتم اول مرتبه تفاضل برای

نوسدانات تولیدد گنددم     از زیدادی  سدهم  که دهد نشان می 1بینی در نمودار  پیش خطای واریانس تجزیه .است

توجده بده   بدا  . باشدد سهم متغیرهای دیگر چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت ناچیز مدی  توسط خود آن توضیح داده می شود

دهنددگی قیمدت   دهدد، سدهم توضدیح   دهندگی متغیرهای مدل را در نوسانات قیمت تضمینی نشان میکه سهم توضیح 2نمودار

تضمینی در نوسانات آن از همه متغیرها بیشتر است و سهم درآمد ناخالص ملی کمتر و افزایشی است اما تولید گنددم کمتدرین   

بعدد از تولیدد ناخدالص ملدی      هدم تولیدد گنددم    3در نمدودار . تضدمینی گنددم دارد  دهندگی را در نوسانات قیمدت  سهم توضیح

-درصدد از نوسدانات آن را توضدیح مدی     83بیشترین توضیح را در نوسانات تولید ناخالص ملی دارد که به طور متوسط حدود 

 .درصد می باشد 1 سهم قیمت تضمینی در بی ثباتی درآمد ناخالص ملی در بلند مدت حدود . دهد

   
 براي تولید گندم، قیمت تضمینی گندم و درآمد ناخالص ملی بینی پیش خطاي واریانس تجزیه  -4نمودار 

 

 هاي سیاستینتیجه گیري و ارائه توصیه

گدذاران  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، موارد ذیل بده عندوان پیشدنهادهای سیاسدتگذاری بده مسدلولین امدر و سیاسدت         

 :شودکشاورزی توصیه میاقتصادی و 

افزایش بهره وری، یارانه نهاده، آموزش، تحایادات، پدذیرش    های سیاست بكارگیری نظیر تولید هایشوک که آنجا از -7

هدا در کداهش قیمدت    تواندد از ایدن سیاسدت   باعث کاهش قیمت در کوتاهمدت می شود، لذا دولت می... تكنولوژی جدید و 

-سیاسدت  تواندد می کشاوران سوی از تكنولوژی ترسریع پذیرش برای دولت راستا این در .ببردتضمینی به نفع خود استفاده 

 نماید اعمال را حمایتی و های تشویای

                                                           
27

 - Variance decopozition 
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شدود امدا در   با توجه به اینكه افزایش درآمد ناخالص ملی فاط در یدی دوره کوتداه باعدث افدزایش قیمدت تضدمینی مدی        - 

لذا در برخی موارد با توجه به شرایط موجود، دولت می تواند قیمت خرید خود را گردد، بلندمدت به همان قیمت قبلی باز می

 .جهت تشویق کشاورزان نمونه و یا افزایش سطح درآمد کشاورزان باال ببرد

به دلیل آنكه یی رابطه علی قوی بین تولید و قیمت تضمینی گندم وجود دارد، کشاورزان اگدر خواهدان افدزایش قیمدت      -8

مدت هستند باید تالش کنند تا با مدیریت بهتر و استفاده از روش های نوین تولید، مادار تولید خود را بیشدتر   تضمینی در بلند

 .شده،  مجال افزایش قیمت را پیدا کندکرده و دولت هم بتواند از طریق صرفه جویی در واردات و ارزآوری ایجاد 

مدت و یا نسبت به تغییر یكدیگر دوام چندانی ندارد و در کوتاهتحریی، حساسیت متغیرها  العملعكس با توجه به توابع -1

 .گرددمدت خنثی میمیان
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