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  چکیده

براي ایـن منظـور از   . اي، بر قیمت این محصوالست هاي مورد استفاده در تولید ذرت دانههاي قیمتی نهادههدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوك
طـور قیمـت محصـول ذرت از سـال     کار، بذر و سـم و همـین  ه در تولید ذرت از جمله زمین، کود، نیرويهاي مورد استفادهاي مربوط به قیمت نهاده داده

باشند، از روش خود رگرسیون برداري با کاربرد درصد از ذرت تولیدي کشور می 5/93استان کشور که تولیدکننده  16براي  1390-91تا  1378-79زراعی
از % 63.قیمت ذرت تا حدي متاثر از قیمت عوامل تولید استنتایج حاکی از آن است که نوسان . ها استفاده شد ادههاي تابلویی براي تجزیه و تحلیل د داده

درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت کود  24مربوط به تغییر در رشد اجاره زمین،  درصد 8/4تغییرات رشد قیمت ذرت مربوط به مقادیر گذشته خود متغیر، 
مربـوط بـه تغییـر در    درصد 4/1، و )با توجه به نتایج تخمین نحوه اثر گذاري معکوس است(مربوط به رشد تغییر در رشد قیمت بذر  درصد 1/5شیمیایی؛ 

هـا در   ها و تامین و توزیع به موقـع آن  دهی بازارتقاضاي نهاده و ستاده ذرت، سامان ها با توجه به ارتباط بین قیمت نهاده.رشد قیمت سموم کشاورزي است
  .تواند در تثبیت قیمت محصول ذرت موثر باشد می هاي قیمتی در بازار نهاده کنترل نوسانات و شوك جهت

  
  هزینه تولید ،کشاورزي ایران، انتقال قیمت، :کلیدي هاي واژه

  
    2 1 مقدمه
و جتماعی م ایک نظادر تژیک استرو احیاتی ش نقورزي کشا

دن کرمهافرو ین بخش ر اي دیزرین برنامهابنابر .ه داردبرعهدديقتصاا
ذرت سومین محصـول مهـم و   .وري استشد ضرربهروجمعیت اي غذ

با افزایش جمعیت جهان و نیاز روز  .راهبردي کشاورزي در جهان است
ــزون  ه در یژوجایگاهی و همیت اکه غ تخممرغ و بهگوشت مردم مراف

ــامین  اده دارد، سیاســتخانوغــذاییسبد  ــد ت گــزاري صــحیح در فراین
بـا  . اي دارد ي تولید محصول مرغ و تخـم مـرغ اهمیـت ویـژه    ها نهاده

توجه به اینکه محصول ذرت به عنوان نهاده اصـلی در تولیـد مـرغ و    
مرغ مطرح است مطالعه ساختار تغییر قیمـت آن امـري ضـروري     تخم
  .است
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قیمت محصوالت کشاورزي نقش پررنگی را در اقتصاد ملی ایران 
کشاورزان براي تولید درآمد حاصل از  ها تصمیماین قیمت. کند ایفا می

دهد و  باعث تغییر تصمیم مصـرف، مصـرف    آن را تحت تاثیر قرار می
ها از مهمتـرین عوامـل   همواره قیمت نهاده). 23(شود کنندگان نیز می

هـاي  تاثیرگذار بر قیمت محصـول بـوده و رابطـه بـین قیمـت نهـاده      
ات قابـل  کشاورزي و قیمت محصوالت کشـاورزي، یکـی از موضـوع   

-بـراي تحلیـل بـازار کـاال و بسـیاري از سیاسـت      . توجه اقتصاد است
ها، آگاهی نسبت به ارتباط نهاده، محصول و تاثیرپذیري قیمت  گذاري

  ).19(هاي تولید آن مهم است محصوالت از قیمت نهاده
نوسانات مـداوم قیمـت    ،هاي محصوالت کشاورزي یکی از ویژگی

توســعه و پیشــرفته، ثبــات نســبی  در اقتصــادهاي در حــال .آنهاســت
هاي محصـوالت  ولی امکان تثبیت قیمت. ها بسیار اهمیت دارد قیمت

یـابی نبـوده و معمـوال بـا اعمـال      کشاورزي بطور طبیعی قابل دسـت 
عوامل بسیاري وجود دارد کـه  ).1(گردد هاي قیمتی برقرار میسیاست

از  .هـا در بخـش کشـاورزي شـوند     تواند منجر بـه نوسـان قیمـت    می
توان به تغییرات فصلی و سـیکلی در عرضـه،    ترین این عوامل می مهم

هـاي جهــانی بــه بـازار داخلــی محصــوالت    انتقـال نوســان از قیمــت 
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و نوسـانات   ها بـه محصـوالت  ، انتقال نوسان از قیمت نهادهکشاورزي
  ). 20( ها اشاره کرد ناشی از روند عمومی قیمت

هـاي قیمتـی بـازار    وكهدف از انجام این پژوهش بررسی اثر شـ 
هاي بذر، کود، سم، زمین و نیروي کار بر قیمـت محصـول ذرت   نهاده

هاي انجـام شـده در رابطـه بـا بحـث انتقـال        با بررسی. در ایران است
قیمت، آنچه تاکنون در این زمینه در  ایران مورد مطالعه قـرار گرفتـه   
 است، مطالعاتی است که در زمینـه انتقـال قیمـت یـک محصـول در     
بازارهاي مختلف از بازار سر مزرعه تا عمده فروشـی و خـرده فروشـی    

  .است
؛ به بررسی انتقال قیمـت مکـانی   )20(محمدرضا زاده و همکاران 

 1385-90هاي ماهانه در دوره زعفران در بازار ایران با استفاده از داده
هـا در  نتایج تحقیق نشان داد انتقال قیمت در همه اسـتان . اندپرداخته

هـا در کوتـاه   در اکثر استان. باشندلندمدت متقارن و بازارها همگرا میب
. ها عدم تقارن منفی دیده شدمدت عدم تقارن مثبت و در برخی استان

کنند که چون زعفران کـاالیی اسـت   ایشان علت را این گونه بیان می
که قیمت آن در حالت عادي باالست، سرعت انتقـال افـزایش قیمـت    

زیرا وقتـی بـه هـر    . قیمت این محصول بیشتر است نسبت به کاهش
یابـد و  هاي مصرف کننده محصول افزایش مـی دلیلی قیمت در استان

گیـرد، میـل بـه    باالتر از رابطه تعادلی بلندمدت با خراسـان قـرار مـی   
کاهش آن و برگشت به رابطه تعادلی کندتر است و نیاز بـه یـک دوره   

هاي زعفران در ما زمانی که قیمتا. زمانی براي تعدیل و بازگشت دارد
کننده از قیمت زعفران در خراسان کمتـر اسـت، ایـن    بازارهاي مصرف

افزایش قیمت توسـط عوامـل بازاریـابی بـا سـرعت بیشـتري منتقـل        
زیرا عوامل بازاریابی همواره به دنبال کسب سود از بازارهـاي  . شود می

ـ  دیل بـازار در  فروش محصول هستند و با انتقال سریع اطالعات به تع
  . کنندحالت کاهش قیمت کمک می

اي به بررسی نحوه انتقال قیمت ؛ در مطالعه)23(پژمان و ترکمانی 
فروشی در بازار زعفران ایران با به کارگیري مدل از سر مزرعه تا خرده

ــانی     ــارن در در دوره زم ــاي نامتق ــحیح خط ــاك و تص  1384-89ه
داد کـه انتقـال قیمـت از عمـده     نتایج تحقیق آن ها نشان . اندپرداخته

با این حال این . فروشی به خرده فروشی در کوتاه مدت نامتقارن است
انتقال در بلند مدت از سطح عمده فروشی به خـرده فروشـی متقـارن    

فروشـی نسـبت بـه    به عبارت دیگر حساسـیت قیمـت خـرده   . باشدمی
  .باشدفروشی در بلندمدت یکسان نمیکاهش و افزایش قیمت عمده

اي به تحلیل انتقال قیمـت در  ؛ در مطالعه)9(زاده و اسماعیلی فرج
بررسی رابطه علی . پرداختند 1368-84بازارهاي جهانی پسته در دوره 

میان قیمت داخلی و قیمت جهانی نشان داد که میان قیمت داخلـی و  
نتایج حاصل از . جهانی پسته رابطه علی دوطرفه و بلندمدت وجود دارد

هاي سري زمانی حاکی از الگوي انتقـال قیمـت نامتقـارن    دهتحلیل دا
فراینـد انتقـال   . بلندمدت در هر دو بازار داخلی و جهـانی پسـته اسـت   

مدت نیز نامتقارن ارزیابی شد و مشخص شد که کـاهش قیمـت   کوتاه

تر از افزایش قیمت به بـازار دیگـر منتقـل    تر و کاملدر هر بازار سریع
ي انتقال قیمت نیز نشان داد کـه واکـنش بـازار    برآورد الگوها. شودمی

داخلی در مقابل تغییرات قیمت بـازار جهـانی بیشـتر از واکـنش بـازار      
  .جهانی نسبت به تغییرات بازار داخلی است

و  قیمـت  انتقـال  بررسی اي بهمطالعهدر  ؛)8(1داسیلوریا و متائوس
بـا   ردر دو کشـو  موبازارهـاي دا  خـوراك دام  بـین بازارهـاي   نوسانات
و بـا روش علیـت    .پرداختنـد  آمریکـا و برزیـل   ،يمتمـا  بـازار  ساختار

VECMمدل 1996 – 2014هاي  سال روزانههاي  وبا استفاده از داده ،
مـدت   بلنددر  نوسانات قیمت نتایج نشان داد که.اندخود را تخمین زده

تغییـر   در ایـاالت متحـده   ودام خوراك دام بین بازارهاي مدت وتاهوک
تنها درکوتاه  تغییرات رسد به نظر می در برزیل ت،در حالی کهکرده اس

  .وجود دارد مدت
انـدونزي،   گنـدم  در بـازارآرد  قیمـت  ؛ انتقال)27( 2وارالوتانگوچی

هـاي ماهانـه   به بازار داخلی را با اسـتفاده از داده  المللیبین ازبازارهاي
 کـه  داد نشـان  نتـایج . انـد بررسی کـرده  2000 -2010هاي طی سال

 صـورت  گنـدم  آرد داخلی به بازار خارجی قیمت عمودي، ازبازار انتقال
هـا در بازارهـاي داخلـی و خـارجی     میـان قیمـت   همگرایـی . گیردمی

دار است، چرا که بخش اعظم محصول موجود در بـازار وارداتـی    معنی
شـود،  همچنین زمانی که بـازار از تعـادل بلندمـدت خـارج مـی     . است

-ها منتقـل مـی  تر از کاهشگندم بسیار سریع ها در قیمت آردافزایش
  .گردد

؛ انتقـال قیمـت محصـوالت ذرت، بـرنج و گنـدم را از      )5( 3بالتزر
کشـور در حـال توسـعه در طـی      14بازارهاي جهانی به بـازار داخلـی   

نتایجی که . بررسی کرده است 2008و  2007هاي بحران غذایی سال
تقریبـا  . ب و متنوع استاز این پژوهش به دست آمده است، بسیار جال

هیچ انتقال قیمتی به چین و هند اتفاق نیافتاده است، اما ارتباط میـان  
بازارهاي داخلی برزیل و افریقاي جنوبی با بازار جهانی بسیار تنگاتنگ 
. است، همچنین انتقال قیمت به اتیـوپی و نیجریـه بسـیار زیـاد اسـت     

تثبیت قیمت، عـدم  هاي اي از این تنوع مربوط به سیاستبخش عمده
سازي ناقص بازارهـا و همزمـان   موفقیت در سیاست عمومی، یکپارچه

  .هاي داخلی بیان شده استشدن با شوك
مطالعات انجام شده  در داخل بیشتر بر مبناي انتقال قیمت از سـر  

فروشی است و نحوه انتقال شوك قیمتی از بازار نهـاده   مزرعه تا خرده
با توجه به هدف این پـژوهش، کـه   . ه استبه بازار ستاده بررسی نشد

از . بررسی اثر شوك قیمتی بازار نهاده و تاثیر آن بر قیمت ستاده است
مـدل  . هـاي تـابلویی اسـتفاده شـد     مدل خودرگرسیون برداري با داده

هـاي تـابلویی، بـا فـرض درونـزا بـودن        خودرگرسیون برداري بـا داده 
اثـر شـوك در هـر یـک از     دهد تا  متغیرها این امکان را به محقق می

                                                             
1- Da Silveira and Mattos 
2- Varela and Taniguchi 
3- Baltzer 
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هاي تابلویی بـا   به عالوه داده. متغیرها بر سایر متغیرها را بررسی نماید
کنترل ناهمگنی، کاهش همخطی، درجه آزادي بیشتر، امکان مطالعـه  

هـا بـر    هاي تعدیل و حل مشکل کوتاه بـودن دوره زمـانی داده   پویایی
ه مبانی نظري و در ادام. هاي مقطعی و یا سري زمانی برتري دارد داده

روش تحقیق معرفی خواهد شد و پس از ارائه نتایج و بحـث در مـورد   
  .آن به نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات سیاستی پرداخته شده است

  
  ها واد و روشم

، بـه عنـوان   ) VAR(برداري  منشا اصلی مدل هاي خودرگرسیون
در . )25( یک جایگزین براي مدل معادالت همزمان چند متغیره  است

یک مدل خود رگرسیون بـرداري تمـام متغیرهـا معمـوال بـه صـورت       

ها بـر مبنـاي مـدل     اگر چه شناسایی محدودیت. کنند زا تلقی می درون
زا بـر   هـاي بـرون   هاي آماري جهت بررسی اثر شوك تئوریکی یا روش

توان  روي سیستم معادالت همزمان مدل خودرگرسیون برداري نیز می
  ).13( لحاظ کرد
. هاي مورد اسـتفاده در پـژوهش تـابلویی باشـد     ماهیت داده وقتی

هاي تـابلویی   هاي خود رگرسیون برداري با داده امکان استفاده از مدل
  .وجود دارد

) PVAR(هاي تـابلویی  یک سیستم خود رگرسیون برداري با داده
وقفه زمانی و اثرات ترکیبی ثابـت در   pدوره زمانی وبا  tبنگاه در  kبا 

  .به صورت زیر نمایش داده خواهد شد حالت خطی

  
 

 
(1) 

  
 (2) 

 (3) 

 (4) 
  

برداري  متغیره از متغیرهاي وابسته و درونزا است،  kبردار  
اثرات فردي در مدل اثرات ثابت اسـت و   iuاز متغیرهاي برونزا است،

ite ــه پســماند مــی ــوق از روش  . باشــد جمل ــدل ف ــراي تخمــین م ب
  1.استفاده خواهد شد) GMM( گشتاورهاي تعمیم یافته

مبتنی بر انتخاب تعداد وقفه مناسب براي مـدل و   PVARتحلیل 
معیار سازگاري را براي انتخاب )  3( 2اندریو و لو. شرط گشتاوري است

بـر   )MMSC(گشـتاورهاي تعمـیم یافتـه   گشتاوري و مـدل در روش  
هـا شـامل معیـار     این روش. پیشنهاد دادند) 12(3هانسن Jمبناي آماره 

با . است) HQIC(و حنان کوئین ) BIC(، شوارتز بیزین )AIC(آکائیک
ارائـه  ) 4(تـا  ) 2(مطـابق روابـط    MMSCتوجه به این معیارها، معیار 

  .شده است
شود  می MMSCاین معیار تعداد وقفه اي که باعث حداقل شدن 

را نشـان   Jآمـاره   در روابـط فـوق   . ا ارائه خواهد دادر
 nو   qو تعـداد وقفـه   pبا درجـه   PVARکه براي یک مدل . دهد می

را نیـز  ) CD( 4یـک ضـریب تعیـین کلـی    . مشاهده تعریف شده است
                                                             

با توجه به گستردگی روش تخمین گشتاورهاي تعمیم یافته، براي مطالعه بیشتر  -1
مراجعـه  Michael R.M. Abrigo and Inessa Love (2015)بـه 

  .نمایید
2- Andrews and Lu 
3- Hansen 
4- Overall coefficient of determination 

  .توان تعریف کرد می

 
(5) 

 یرهايمتغ هشد محدود یانسکوار یسماتر دترمینانdet((که 
ــانسکوار یسمــاتر دترمینــان det((و  وابســته  نشــده محــدود ی

 ).2( است وابسته یرهايمتغ
؛ نشان دادند کـه  )10(و همیلتون ) 17( 5؛ لوتکپل VARدر  مدل 

هـاي   در صورتی پایدار است کـه تمـام قـدر مطلـق     VARیک مدل 
بـه   و ماتریس همساز . ک باشندقویا کوچکتر از ی همساز ماتریس 

  . صورت زیر تعریف شده است

 

(6) 

، معکوس پـذیر  PVARشرط پایداري داللت بر آن دارد که مدل 
) VMA(اسـت و بـر مبنـاي یـک مـدل میـانگین متحـرك بـرداري         

پاسـخو  -توان تفسیري از توابع تکانـه  نامحدود است و بر مبناي آن می
یک تـابع  . بینی را انجام داد را ارائه نمود و پیشخطاي تجزیه واریانس 

یک مدل بـرداري میـانگین    توان بر مبناي را میپاسخ ساده-تکانه
  .نشان داد) 7(نامحدود در قالب رابطه ) VMA(متحرك 

                                                             
5- Lutkepohl 
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(7) 

هـا بـر   براي تصریح مدل نحوه تاثیرگذاري شـوك قیمتـی نهـاده   
 1توسـط کلیـان و ویگفاسـن    قیمت محصول ذرت از مدل معرفی شده

، به عنوان مبنا استفاده شد و با توجه به هدف تحقیق که بررسی )16(
ها بـر قیمـت محصـول ذرت اسـت مـدل      هاي قیمتی نهادهاثر شوك

  .اصالح گردید
)8(  

  

نشان دهنده تغییرات لگاریتم قیمت محصول  itx، )8(در رابطه 
 , , ,معرف متغیر بـا وقفـه اسـت،    jذرت است 

 itzهـا و نشان دهنده تغییرات لگاریتم قیمت نهاده  ,
با توجه به متغیرهـاي پـژوهش، و تعیـین    . سایر متغیرهاي مدل است

هاي  در قالب خودرگرسیون برداري با داده وقفه بهینه، مدل رگرسیونی
  .تابلویی مطابق روابط زیر تصریح شد

تغیــرات لگــاریتم قیمــت محصــول     در روابــط فــوق 
به ترتیب رشد قیمت   ,  ,  , ,ذرت،
بـراي  . اسـت ) ذر، کود، سم و زمـین کار، بنیروي(هاي تولید ذرتنهاده

هاي مربـوط بـه قیمـت محصـول ذرت و قیمـت       تخمین مدل از داده
کار، زمین، بذر، کود و سم منتشر شده بوسـیله وزارت  هاي نیروينهاده

 16بـراي   1390-91تـا   1378-79جهاد کشـاورزي، از سـال زراعـی   
  .استان کشور استفاده شد

  
  نتایج و بحث

  مشخص گردید، تغییرات لگاریتم دستمزد در تخمین اولیه مدل، 
نیروي کار فاقد شرط پایداري اسـت و اثـر ایـن متغیـر بـر سـایر       

شـود، لـذا    متغیرها، باعث غیر منطقی شدن نتایج حاصل از تخمین می
این متغیر از مدل حذف گردید و مدل انتقال قیمت از بـازار نهـاده بـه    

شـیمیایی، سـموم    بازار ستاده بـا قیمـت چهـار نهـاده بـذر، کودهـاي      
  .تحلیل شد) اجاره زمین(کشاورزي و زمین 

براي تخمین مدل، ابتدا الزم است، تعداد وقفه بهینه براي تصریح 
  .مدل انتخاب شود

1 

)9(  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

  PVARمعیارهاي انتخاب وقفه بهینه در مدل  - 1جدول 
Table 1 - Criteria for selecting the optimal lag in the VAR model 

  وقفه ضریب تعیین آماره جی معناداري آماره جی معیار شواتز بیزین معیار آکاییک معیار حنان کویین
MQIC  MAIC MBIC J Pvalue J CD Lag  
-152.77 -68.14 -276.57 0.2749 81.85 0.5650 1 
-94.44 -38.02 -176.97 0.1191 61.97 0.6870 2 
-36.4 -7.82 -77.30 0.0172 42.17 0.5439 3 

  هاي پژوهش یافته:ماخذ
Reference: Research findings  

  
                                                             
1- Kilian and Vigfusson 
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نشان داده شده است وقفه بهینه براي ) 1(گونه که در جدولهمان

کمتـرین مقـدار بـراي معیـار شـوارتز بیـزین       . مدل وقفه یـک اسـت  
)MBIC( حنان کوئین ،)MQIC (طور معیار آکاییک و همین)MAIC (

-ترین مدل، مدلی با یک وقفه مـی  بنابراین مناسب. فه یک استدر وق

  .دهد وقفه سوم را وقفه بهینه نشان می CDهر چند آماره . باشد
،بطـور همزمـان   )9(پس از مشخص شـدن وقفـه مناسـب، رابطـه    

با توجه به نحوه تخمـین و کوتـاه بـودن دوره زمـانی     . تخمین زده شد
  .بی نیستنیازي به انجام آزمون ریشه واحد ترکی

  
  هاي تابلویی نتایج حاصل از تخمین مدل خود رگرسیون برداري با داده - 2جدول 

Table 2 - Results of VAR model estimation with panel data  
zp  
zp  

آماره 
Z  
Z 

خطاي 
  استاندار

SD 

  ضریب
Coefficient  

  متغیر وابسته
dependent 
variable  

  متغیر مستقل
independent 

variable  

  توصیف متغیر مستقل
Description of independent variable  

0.00  -3.92  0.0575  -0.2257  rlnpq(-1)  rlnpq تغییرات نرخ رشد قیمت ذرت  
Changes in the growth rate of corn prices 0.00  4.43 0.0360  0.1595  rlnpe(-1) 

0.00 14.84  0.0421  0.6257  rlnpk(-1) 
0.00  -5.73  0.0413  -0.2369  rlnps(-1) 
0.001  3.47  0.0265  0.0922  rlnpi(-1) 
0.166  1.38  0.0706  0.0978  rlnpq(-1)  rlnpe تغییرات نرخ رشد قیمت زمین  

Changes in land price growth rates  0.00 -
11.28  

0.0515 -0.5819  rlnpe(-1) 

0.00  3.68  0.0637  0.2344  rlnpk(-1) 
0.819  -0.23  0.0562  -0.0128  rlnps(-1) 
0.159  1.41 0.0348  0.0491  rlnpi(-1) 
0.019  -2.34  0.0553  -0.1298  rlnpq(-1)  rlnpk تغییرات نرخ رشد قیمت کود شیمیایی  

Changes in the growth rate of fertilizer 
prices 

0.106  1.162  0.0434  0.0702  rlnpe(-1) 
0.00  17.48  0.0662  1.1577  rlnpk(-1) 
0.00  -9.38  0.0449  -0.4688  rlnps(-1) 
0.981  0.02  0.0331  0.0007  rlnpi(-1) 
0.045  2.00  0.0612  0.1224  rlnpq(-1)  rlnps تغییرات نرخ رشد قیمت بذر  

Changes in the growth rate of seed prices 0.300  -1.04  0.0503  -0.0522  rlnpe(-1) 
0.00  13.24  0.0483  0.6400  rlnpk(-1) 
0.00  -

11.98  
0.0482  -0.5776  rlnps(-1) 

0.011  2.55  0.0219  0.0560  rlnpi(-1) 
0.633  -0.48  0.0936  -0.0447  rlnpq(-1)  rlnpi تغییرات نرخ رشد قیمت سموم کشاورزي  

Changes in the rate of growth of 
agricultural pesticide prices 

0.254  -1.14  0.0740  -0.0844  rlnpe(-1) 
0.872  -0.16  0.0599  -0.0096  rlnpk(-1) 
0.082  -1.74  0.0733  -0.1283  rlnps(-1) 
0.00  -6.22  0.0497  -0.2978  rlnpi(-1) 

  هاي پژوهش یافته:ماخذ
Reference: Research findings  

  
براورد شده مـدل خودرگرسـیون   معموال مشکل می توان ضرایب 

برداري را تفسیر کرد به ویژه وقتی که ضرایب بـا وقفـه یـک متغیـر،     
تغییر عالمت می دهند به همین خاطر است که تابع عکـس العمـل را   

کنند تا با کمک آن رفتار متغیرها را در طـول زمـان در اثـر     برآورد می
بررسـی قـرار    یک انحراف معیار تغییر در جمله اخالل معادالت مـورد 

  ).22(دهند 
با توجه به این موضوع،  تفسیر اثر شوك متغیرها بر یکدیگر را در 

نتـایج حاصـل از آزمـون    . العمل تفسیر خواهد شـد  بخش توابع عکس
  .آورده شده است) 1(و نمودار ) 3(پایداري در جدول 

  

  شرط پایداري مقادیر ویژه - 3جدول 
Table 3 - stability condition of eigenvalues  

  ضرایب استاندارد
Modulus  

  مقدار ویژه
Eigenvalue  

  موهومی
Imaginary  

  واقعی
Real  

0.8895  0  0.8895  
0.5733  0  -0.5733  
0.4280  0  -0.4280 
0.2323  0.1058  -0.2068  
0.2323  0.1058 -  -0.2068  

  هاي پژوهش یافته:ماخذ
 Reference: Research findings  
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 pvarدر داخل دایره واحد اسـت و مـدل    یژهتمام ضرایب مقدار و
  .شرط پایداري را دارد

  
  هاي ماتریس و شرط پایداري ریشه - 1شکل 

Figure1 - the roots of the matrix and stability condition   
 

در بررسی عکـس العمـل آنـی اثـر یـک  انحـراف معیـار تکانـه         
ك بـه انـدازه   متغیرهاي مستقل الگو، بر متغیر وابسته؛  اگر یـک شـو  

انحراف معیار متغیر،  در هر یک از متغیرهاي مستقل مـدل رخ دهـد،   
، مشخص شـده  )2(اثر آن بر متغیر وابسته در دوره هاي بعد در نمودار 

  .است
قیمت محصـوالت کشـاورزي تـا حـدي متـاثر از عوامـل تولیـد        

هـاي تولیـد   هاي قیمتی نهاده، اثر شوك)2(با توجه به نمودار. آنهاست
هاي تولید را در بـر  ل زمین، کود، سم و بذر که بخش اصلی نهادهشام
  .گیرند، بر قیمت محصول ذرت بررسی شدمی

هـاي  دهد که اگر شوك افزایش قیمت نهـاده  نشان می) 2(نمودار 
صـورت هـر کـدام از ایـن      سم، کود و زمین به وقوع بپیونـدد، در ایـن  

ها ثر این شوكشود و اها باعث افزایش قیمت محصول ذرت میشوك

  .هاي بعد منتقل شده استبه دوره
اثر تکانه یا شوك قیمت کود طوالنی مدت اسـت و رونـد خنثـی    

هاي قیمت سم و زمـین  اما در مقابل اثر شوك. شدن بسیارکندي دارد
هـا بـا قیمـت ذرت همگـرا     خنثـی شـده و ایـن شـاخص     خیلی سریع

  .شوند می
گونـه کـه   نیست، هماناثر شوك افزایش قیمت بذر مطابق انتظار 

گفته شد قیمت محصوالت کشـاورزي متـاثر از قیمـت عوامـل تولیـد      
توان گفت کاهش آنهاست و این نتیجه تا حدودي غیرطبیعی استو نمی

  .قیمت بذر، باعث افزایش قیمت محصول ذرت خواهد شد
اي در یـک دوره، عمومـا   شوك افزایش قیمت محصول ذرت دانه

عد را به دنبال دارد و باعث افزایش سطح کاهش قیمت ذرت در دوره ب
شود، با افـزایش سـطح زیـر کشـت امکـان       زیر کشت در سال بعد می

هاي مقیاس فراهم شده و از طرفی در خرید بیشتر  گیري از صرفه بهره
  .ها امکان تخفیف وجود دارد نهاده

. ها بعد از ده دوره، خنثی خواهند شـد  توان گفت اثر همه تکانهمی
ی که با گذشت ده دوره خنثی نشده و هنوز اثرات آن پدیـدار  تنها شوک

  . باشداست شوك یا تکانه حاصل از قیمت کود می
نتـایج حاصـل از تجزیـه خطـاي     ،)4(گونـه کـه در جـدول    همان

دهد که بیشتر تغییرات رشـد قیمـت ذرت، ناشـی از     واریانس نشان می
ذرت مربوط  از تغییرات رشد قیمت% 63. روند گذشته خود متغیر است
مربوط به تغییر در رشد اجاره زمین % 8/4به مقادیر گذشته خود متغیر، 

% 1/5درصد مربوط به تغییر در رشـد قیمـت کـود شـیمیایی؛     %  24و 
با توجه به نتایج تخمین نحوه (مربوط به رشد تغییر در رشد قیمت بذر 

مربوط بـه تغییـر در رشـد قیمـت     % 4/1، و )اثر گذاري معکوس است
  .م کشاورزي استسمو

  

  .قیمت محصول ذرت) pq(تجزیه واریانس   -4جدول
Table 4- Analysis of variance (pq) corn product prices 

  تکانهریمتغ
Impulse variable  

  ینیشبیوافقپواکنش  ریمتغ
Response Variableand 

Forecast horizon Rlnpi  Rlnps  Rlnpk  Rlnpe  Rlnpq  
  Rlnpq  

0  0  0  0 1  1  
0.0149  0.0528  0.2472  0.0481  0.6367  2  
0.0166  0.0505  0.3519  0.0462  0.5345  3  
0.0147  0.0546 0.4049  0.0490  0.4764  4  
0.0137  0.0556  0.4450  0.0453  0.4401  5  
0.0130  0.0572  0.4750  0.0443  0.4149  6  
0.0124  0.0578  0.4898  0.0424  0.3973  7  
0.0121  0.0585  0.5033  0.0415  0.3844  8  
0.0118  0.0589  0.5138  0.0405  0.3748  9  
0.0115  0.0593  0.5215  0.0399  0.3676  10  

  پژوهشهاي یافته: ماخذ
 Reference: Research findings  
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  تکانه و واکنش متغیرهاي مدل - 2 شکل

Figur2. Impulse and response Variables of the model 
  

  گیري و پیشنهادها نتیجه
هـایی اسـت کـه    دف از تخمین الگو مورد نظر، آزمـون فرضـیه  ه

اي تا چه اندازه متـاثر  تعیین کند که نوسانات قیمت محصول ذرت دانه
کار، زمین، بـذر،  هاي تولید ذرت مثل نیرويهاي قیمتی نهادهاز شوك

هاي زمین، قیمت نهاده دهد که شوكنتایج نشان می. سم و کود است

اي دارد در ایـن  بر روي قیمت محصول ذرت دانهکود و سم اثر مثبت 
میان هماهنگی بین  تغییرات رشد قیمت کود شیمیایی و تغییرات رشد 

زمـان خریـد کودهـاي    . اي برخوردار اسـت  قیمت ذرت از اهمیت ویژه
کودهـاي  (و دوره داشـت  )کودهـاي فسـفاته  (شیمیایی در دوره کاشت 

کودهـاي شـیمیایی و   رسـد قیمـت    است از این جهت به نظر می) ازته
بعـد  (سـاز   نحوه افزایش یا کاهش آن یکی از متغیرهاي مهم و تصمیم
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در شکل گیـري قیمـت ذرت در   ) از روند گذشته قیمت محصول ذرت
اي اسـت کـه    ساختار مالکیت در بخش کشاورزي به گونـه . بازار است

کارفرما بوده و خود مالکیت زمین را در اختیار  بردارن خویش بیشتر بهره
هـاي ضـمنی نمـود     دارند بنابراین هزینه اجاره زمین در قالـب هزینـه  

سـاز انـدك    کند و نقش آن در بین متغیرهـاي تصـمیم   آشکار پیدا نمی
تنها شوك قیمت نهاده بذر است که اثر منفی بر قیمت ذرت دارد .است

هزینـه سـموم   . و آن هم در متاثر از تغییرات سایر عوامل مـوثر اسـت  
دهـد   نه تولید قابل توجه نیست و نتایج نشان میکشاورزي درکل هزی
در . گیري تغییرات قیمت ذرت نیـز انـدك اسـت    که نقش آن در شکل

آمده،  آنچه برخالف انتظار است نحوه اثر گذاري قیمـت    نتایج بدست
در بخـش کشـاورزي کشـور،    . بذر ذرت بر قیمت محصول ذرت است

ـ  عمده بذر ذرت، توسط دولـت تـامین و توزیـع مـی     بعـد زمـانی   .رددگ
، نسـبتا  )در ابتداي فصل کاشت تا زمـان برداشـت  (پرداخت هزینه بذر 

تواند اثر تغییرات قیمت بذر بر قیمـت   زیاد است این اختالف زمانی می
محصول ذرت را خنثی کند و نوسانات سـایر متغیرهـاي مـدل باعـث     

شود که رابطه بین تغییرات رشد قیمت بذر با متغیر تغییـرات رشـد    می
هاي قیمتی در بازار کنترل نوسانات و شوك. یمت ذرت معکوس شودق

تواند منجـر بـه جلـوگیري از بـروز نوسـانات      ها تا حد زیادي مینهاده
دهی جهت کاهش نوسانات قیمت ذرت در بازار، سامان.درقیمتذرتگردد
هاي تثبیت قیمت در بازار نهاده مخصوصا  ها و سیاستبازارتقاضاینهاده

اي برخـوردار   یمیایی، در تثبیت بازار ذرت از اهمیت ویـژه نهاده کود ش
تولیـد و   تعاونی پیشنهاد  دیگر در کاهش نوسانات قیمتی،تقویت.است

-چانه که توان منطقه است یا بازاریابی با تعداداعضاي زیاد در هرشهر
 زیـاد  کنـد وتعـداد   ایفاي نقش تا بتواند دربازار باشد داشته باالیی زنی

 محصـول  سـازي آماده در زمینه حتی سازدکهمی قادر ار اعضا، شرکت
نظارت بیشـتر وزارت جهـاد    .کند گذاريسرمایه هم ورود به بازار براي

هاي ذیربط بـر سیاسـتهاي   کشاورزي، وزارت بازرگانی و سایر سازمان
هاي تولید در گذاري نهادهواردات محصول ذرت، نحوه عرضه و قیمت

  .متی در بازار اثربخش خواهد بودهاي قیجلوگیري از وقوع شوك
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