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چکیده
با توجه به اهمیت نهاده های کشاورزی به ویژه انرژی در بازار قیمت محصوالت کشااورزی در ایام ملا اه رابماه مصارژ انارژی و تاور ب ا
کشاورزی ایران در قا ب مدل غیرخمی مارکوژ-سوئیچینگ با استفاده از دادههای فصلی طی دوره زمانی  3107-3159مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .یکی از دالیل مهم استفاده از مدل مارکوژ-سوئیچینگ غیرخمی بودن سری زمانی قیمت محصوالت کشاورزی و وجود نوسانات م تلا طای
کشاورزی رابمهای غیرخمای و نامتلاارن دارناد و تاور
سال های مورد مما عه است .به طور کلی نتایج مدل نشان می دهد مصرژ انرژی و تور ب
کشاورزی در دو رژیم م تل رفتار متفاوتی بر جای میگذارند .شواهد تجربی نشان میدهد که شوک ناشی از مصرژ انرژی در هر دو رژیام اول ننار
رشد تور پاییم) و رژیم دو ننر رشد تور باال) تاثیر معنادار منفی بر تور کشاورزی دارد در حا یکه تأثیر مصرژ انرژی بر تور کشااورزی در رژیام
نر رشد تور باال کمتر از رژیم نر رشد تور پاییم است .همچنیم براساس نتایج حاصل از براورد مدل مارکوژ-سوئیچینگ احتمال ماندگاری در رژیم
دو  51درصد و احتمال گذار از ایم رژیم به رژیم اول  0درصد است و نر تور کشاورزی در دو رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری آنهاا باوده
است که برای سیاست گذاری اقتصاد در حوزه کشاورزی حائز اهمیت میباشد .در نتیجه برنامهریزان و سیاستگذاران باید به ایم عد تلارن در نر تور
کشاورزی را تا حد ممکم افزای دهند.
کشاورزی توجه داشته باشند تا با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری مناسب ثبات قیمت در ب
واژههای کلیدی :ا گوی مارکوژ-سوئیچینگ تور قیمت محصوالت کشاورزی مصرژ انرژی

مقدمه

1

انرژی به ویژه نفت و مشتلات آن از عوامل اصلی تو ید در یاک
اقتصاد محسوب میشود و به طور گستردهای برای تأمیم ب هاای
م تل از جمله حمل و نلل کشاورزی صنعت و خانوارها و همچنیم
به عنوان ماده او یه در تو ید محصوالت پتروشیمی مورد استفاده قارار
میگیرد .به همیم د یال ایام نهااده ارزش بااالیی دارد و بار قیمات
کاالهای دیگر تأثیر میگذارد .امروزه رابمه انارژی و کشااورزی یاک
مسئله مهم به شمار میرود زیرا انرژی در زنجیره تو یاد ماواد غاذایی
یکی از ویژگایهاای اساسای توساعه کشااورزی و عامال کلیادی در
دستیابی به امنیت غذایی می باشد .در حال حاضار مصارژ انارژی در
کشاورزی افزای یافته است تا بتواناد باه تلاضاای روزافازون
ب
 2 3و  -1بهترتیب دان آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی دانشیار و استادیار گاروه
اقتصاد ترویج و آموزش کشاورزی واحد علو و تحلیلاات دانشاگاه آزاد اسا،می
تهران ایران
)Email: r.moghaddasi@srbiau.ac.ir
ن* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JEAD.2021.68041.1036

مرد عرضه محدود زمیمهای زیر کشت و همچنیم تمایال بشار باه
سمح باالی زندگی پاسخ دهد ن 32و .)11
بر اسااس ترازناماه انارژی وزارت نیارو و گازارش وزارت جهااد
کشاورزی از کل مصرژ انرژی
کشاورزی در سال  3159سهم ب
در ایران  ٪4گزارش شده است که در دهههای اخیر روناد اساتفاده از
کشاورزی ایران نوساان داشاته اسات ن 24و  .)29در
انرژی در ب
کشاورزی مصرژ انرژی به دو شکل مستلیم و غیرمساتلیم تفکیاک
میشود .مصرژ مستلیم مرتبط با کارهاای م تلا در فرآیناد تو یاد
محصوالت کشاورزی مانند آماده سازی زمیم آبیاری ش م برداشت
و حمل و نلل نهادههای کشاورزی و تو یدات مزارع است ن .)13انرژی
مصرژ شده در ساخت بسته بندی و حمل و نلل کودها سمو دفا
آفات و ماشیم آالت کشاورزی نیز باه عناوان مصارژ غیار مساتلیم
طبلهبندی میشود ن 6و  .)30بنابرایم ب ا کشااورزی وابساته باه
نهاده انرژی است و تغییرات مصرژ ایم نهاده به طور غیر مساتلیم و
از مسیر میزان تو یدات کشاورزی میتواند بر قیماتهاای کشااورزی
تأثیرگذار باشد.
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کشاورزی یکی از مهمتریم ب ا هاای اقتصااد
در ایران ب
اساات کااه بااه عنااوان ب ا تو ی اد کننااده محصااوالت راهبااردی
ناستراتژیک) و تامیم کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو باه رشاد
جامعااه تاااثیر زیاادی در بس ایاری از تصاامیمگیاریهااای اقتصااادی
اجتماعی و سیاسای دارد .براسااس گازارش باناک مرکازی در ساال
حدود  ٪37از تو ید ناخا ص داخلی  ٪31اشتغال و
 3151ایم ب
بی از  ٪39صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاا داده اسات
کشاورزی ایران نوسانات قیمت
ن .)0یکی از چا های اساسی ب
محصوالت کشاورزی است که نل پررنگی را در اقتصاد ملای ایاران
ایفا میکناد .قیماتهاا مهمتاریم تعیایم کننادههاای سامح درآماد
کشاورزان مباد ه کنندگان صادرکنندگان کاالهای کشاورزی و سمح

رفاه اقتصادی مصرژکنندگان هستند بهطوریکه تصامیم کشااورزان
برای تو ید درآمد حاصل از آن را تحت تاثیر قرار مایدهناد و باعا
تغییر تلاضای مصرژکنندگان نیز مایشاوند ن .)21اصا ،یاراناههاا
تحریمهای بیما مللی و نوسانات قیمتهای جهانی در بازارهای ماواد
غاذایی و نفاات ساابب شااده اساات کااه شاااخص قیماات محصااوالت
کشاورزی در ایران که ضروریتریم ابزار برای اندازهگیری نار تاور
در اقتصاد میباشد از  7/11درصد در سال  3107به  29درصد در سال
 3159برسد .مصرژ انارژی در ب ا کشااورزی و شااخص قیمات
واقعی کشاورزی بیم سالهای  3107و  3159در شکل  3ارائاه شاده
است.
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شاخص قیمت واقعی محصوالت کشاورزی Agricultural Real Price Index
شکل  -1مصرف انرژی در بخش کشاورزی و شاخص قیمت واقعی محصوالت کشاورزی در ایران طی سالهای 1931-1931
(میلیون تن معادل نفت خام)
Figure 1- Energy consumption of agriculture and agricultural commodities real price index in Iran over the period 1991-2016
))(million ton of Crude Oil Equivalent (COE

همانمور که شکل  3نشان مایدهاد مصارژ انارژی در ب ا
کشاورزی در سالهای  3113 3106 3102و طی سالهای  3111تا
 3115افزای یافته است .همچنیم آمار نشان میدهد مصرژ انارژی
در کل بازه زمانی بسیار ناپایدار بوده است.
مهم و استراتژیک کشاورزی ایران به د یل تعاام،ت باازار
ب
جهانی تحریمهای بیما مللی و افزای تلاضا ناشی از رشد جمعیات
وقوع خشکسا ی نوسانات قیمت نفت کااه تو یاد جهاانی غاذا و
افزای قیمت نهادههای کشاورزی با چا های جدی روبرو اسات.
کشاورزی
به عنوان مثال در تو ید برخی از نهادههای مورد نیاز ب
مانند کودها و سمو شیمیایی محدودیتهاایی وجاود دارد کاه سابب
میشود نیمی از آنها از طریق واردات تأمیم گردد .از طارژ دیگار باا
توجه به اینکه ب های پتروشیمی و کشاورزی بیشتریم وابستگی را
به انرژی ب صو مشتلات نفت دارند بنابرایم در ایم راستا قیمات

نهادههای کشاورزی به ویژه انارژی از عوامال تاثیرگاذار در شااخص
بهای محصوالت کشاورزی محسوب مای شاوند .بادیهی اسات روناد
افزایشی در قیمت محصوالت کشاورزی با مب باع کااه امنیات
غذایی می شود .از ایم رو سیاستگذاران حساسیت زیاادی نسابت باه
تغییرات قیمت محصوالت کشاورزی از خود نشاان مایدهناد .اذا باا
توجه به اهمیت نهادههای کشاورزی به ویژه انرژی و ارتباط مساتلیم
آن با امنیت غذایی یکی از مسائلی که هماواره در باازار محصاوالت
کشاورزی در کشورها و از جمله ایران ممر میباشد ارتباط انارژی و
محصوالت کشااورزی اسات .بار همایم اسااس در ساالهاای اخیار
تحلیلات زیادی به بررسی مسئله انرژی و غذا پرداختهاند که در اداماه
به برخی از ایم مما عات که در راستای اهداژ ایم مما عه مایباشاد
اشاره شده است .در مما عات خاارجی اخیارا یاودا و کونیمیتساو ن)19
تأثیر مناب انرژی فسیلی را بر قیمت جهانی مواد غذایی بررسی کردند.
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یافته های آنهاا شاواهدی قاوی از رابماه بایم ب ا هاای مکاانیزه
کشاورزی نگند ا یاژ گیاهی و ماهیگیری) و ب ا نفات جهاان را
نشان دادند .تلی زاده حصااری و همکااران ن )12رواباط بایم قیمات
انرژی و قیمت مواد غذایی را با اساتفاده از مدل خودرگرسیون برداری
پانل ن )Panel-VARبرای کشورهای منت ب آسیایی بررسی کردناد.
یافته های آنها نشان داد که قیمت نفت تأثیر بسازایی در قیمات ماواد
غذایی دارد .شِهو و همکاران ن )17رابماه نامتلاارن بایم شاوکهاای
قیمت نفت و قیمت مواد غاذایی را در کوتااه مادت و بلناد مادت باا
3
استفاده از تحلیل مدل خودرگرسیون با وقفه های گساترده غیرخمای
ن )NARDLدر نیجریااه نشااان داد .اُالسااونکانمی و اُالدل ن )20بااا
استفاده از رویکرد خودرگرسیون با وقفههای گسترده غیرخمی شاواهد
محکمی از تأثیر نامتلارن تغییرات قیمت نفت بار قیمات محصاوالت
کشاورزی را در نیجریه یافتند .ا معادید و همکاران ن )1سعی در بررسی
ارتباط بیم قیمت مواد غاذایی و انارژی داشاتند .نتاایج بارآورد مادل
ن)3 3ن )VAR-GARCHروابط معنیداری بیم غاذا و قیمات نفات و
اتانول را نشان داد .مااووجی ن )27تاأثیر شاوک هاای انارژی و آب و
هوایی را بر قیمت مواد غذایی در اوگاندا مما عه کرد .آنها یاک رابماه
طوالنی مدت بیم قیمت مواد غذایی و قیمت انرژی پیدا کردند .ماک
فارالن ن )23سعی کرد با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بارای
دو دوره هفاات سااا ه متااوا ی نباایم  3555و  2779و )2776-2732
روابط بیم قیمت نفت و قیمت محصاوالت کشااورزی انت ااب شاده
نذرت گند و شکر) را در ایاالت متحاده بررسای کناد .ایام مما عاه
شواهد محکمی از همگرایی بیم قیمتها را در هر دو سری ارائه کرد.
کابریرا و شو ز ن )9قیمت و خمر نوسانات ناشی از ارتباط بیم انرژی و
قیمت محصوالت کشاورزی را در آ مان از طریاق همبساتگی پویاای
نامتلارن با رویکرد  GARCHارزیابی کردند .نتایج نشاان داد کاه در
بلند مدت قیمتها با هم تغییر و تعادل را حفظ میکنند در حاا یکاه
همبستگی ها با شوک های مداو باازار اغلاب مثبات بودناد .نووکاو و
همکاران ن )26با استفاده از مدل  VARدر بازه زماانی 2777-2731
تأثیر قیمت نفت در نوسانات قیمت مواد غذایی در نیجریاه را مما عاه
کردند .آنها شواهدی از رابمه مثبت و قابال توجاه کوتااه مادت بایم
قیمت نفت و نوسان قیمت مواد غذایی یافتند .کُیاراال و مهال هاورن
ن )31وابستگی بیم قیمت محصاوالت کشااورزی و قیمات انارژی را
تجزیه و تحلیل کردند و همبستگی مثبت و رابمه معنیدار بیم قیمت
نفت و مواد غذایی را یافتند .ابراهیم ن )31بارای بررسای ارتبااط بایم
قیمت مواد غذایی و نفت در ما زی از مادل  NARDLاساتفاده کارد.
نتایج نشان داد که در بلند مدت رابمه معناداری بیم افازای قیمات
نفت و قیمت مواد غذایی وجود دارد اما های ارتبااطی بایم کااه
قیمت نفت و قیمت مواد غذایی وجود ندارد.
1- Nonlinear autoregressive distributed lag model
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از طرژ دیگر برخی تحلیلات نشان میدهناد کاه های ارتبااط
مستلیمی بیم قیمت نفت و محصوالت کشاورزی وجود نادارد نمانناد
پیندیک و روتمبرگ ن )25اَبوت و همکاران ن )3گیلبرت ن )5و ژانگ و
همکاران ن .))11به عنوان مثال گااردی باروک و هرنانادز ن )1تاأثیر
نوسانات قیمت نفت را در بازارهای کشاورزی در ایااالت متحاده بایم
سالهای  3550-2733بیان کردند .آنها باا اساتفاده از رویکارد چناد
متغیره  GARCHنشان دادند که نوسانات قیمت ذرت ایاالت متحاده
به قیمت انرژی بستگی ندارد .همچنایم جیرانیااکول ن )39در مما عاه
خود نتوانست رابمه طوالنی مدت بیم نوسانات قیمت نفات و قیمات
مصرژ کننده محصوالت کشاورزی را در تایلند نشان دهد .عبد ا عزیز
و همکاران ن )2دریافتند که نوسان منفی قیمت نفت تاأثیر مهمای بار
قیمت مواد غذایی ندارد .اخیرا می یر و همکااران ن )21باا اساتفاده از
مدل پانل  NARDLشواهدی از ارتباط معنیدار و مثبت بیم افازای
قیمت نفت و قیمت مواد غذایی یافتند .اما آنها نشان دادناد کاه های
ارتباطی بیم کاه قیمت نفت و قیمت مواد غذایی وجود ندارد.
همچناایم در مما عااات داخلاای رابمااه باایم قیماات محصااوالت
کشاورزی و شوک نفتی در ایران از طریق رهیافت خود رگرسیون باا
وقفههای گسترده غیر خمای ن )NARDLبررسای و عاد تلاارن در
کوتاه مدت و بلند مدت نشان داده شد ن .)14در مما عاه دیگاری نیاز
عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی با تاکیاد بار شاوکهاای نفتای باا
استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات بررسی شده است ن .)34همچنیم
در مما عه ای به ارزیابی اثرات متلارن و نامتلارن شوکهای نفتای بار
ارزش افزوده ب های کشاورزی و صنعت با اساتفاده از مادل غیار
خمی  GARCHو مدل  VECMپرداخته شده است .آنها نشان دادند
نامتلارن است و
که اثر شوکهای نفتی بر ارزش افزوده ایم دو ب
همچنیم ارزش افزوده ب ا صانعت بای از ب ا کشااورزی از
شوکهای منفی نفتی متاثر میشود ن.)16
اگر چه قیمتگذاری حاملهای انرژی در اقتصاد ایران باه وسایله
دو ت انجا و با اعمال سیاستهای حمایتی همواره پاییمتار از سامح
واقعی بوده است اما باید توجه داشت کاه میازان مصارژ انارژی در
کشاورزی با تبعیت از سیاستهایی همچون برقی کردن چاههاا
ب
و بویژه گسترش تو یدات گل انهای افازای یافتاه و اذا بار اسااس
اصول اقتصاد تو ید انتظار میرود تغییرات مصرژ ایم نهااده مهام بار
میزان تو یدات کشاورزی و قیمت آنها اثرگاذار باشاد .اذا در مما عاه
حاضر رابمه مصرژ انرژی با تور قیمات محصاوالت کشااورزی در
ایران بررسی شده است .بررسی ادبیات و پیشینه موضوع بیانگر فلدان
آشکار مما عات در زمینه ارتباط بیم انرژی و تاور ب ا کشااورزی
ایران می باشد .مروری بر تحلیلات تجربی نشان میدهد که در بیشتر
مما عات از روشهای خمی جهت بررسی اثر انرژی بر سایر متغیرهاا
استفاده شده است که قادر به نشان دادن تأثیر نامتلارن قیمت انارژی
بر قیمت محصوالت کشاورزی نبودهاند .همچنیم در مما عاتی کاه از
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روش های غیرخمی استفاده کردهاند تنها شوک های متغیر به صاورت
برون زا مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از رایجتریم مدلهای غیر
خمی که در ایم زمینه باه کاار مایرود مادل ماارکوژ-ساوئیچینگ
میباشد .مدل مارکوژ-سوئیچینگ یک مدل سری زماانی غیرخمای
معروژ است که شامل معادالت متعددی است و مایتواناد رفتارهاای
سری زمانی را در رژیم های م تل مش ص کناد .ایام مادل بارای
توصی دادههای همبسته که ا گوهاای پویاای متماایزی را در طاول
دوره های م تل نشان میدهند مناسب است .بنابرایم باا توجاه باه
حساسیت امنیت غذایی و تأثیر مصرژ انرژی هدژ اصلی ایم ملا اه
توسعه یک مدل اقتصادی و کسب بینشی قابل اعتماد از رفتار مصرژ
انرژی بر تور کشاورزی با استفاده از رویکارد ماارکوژ-ساوئیچینگ
است.

مواد و روشها
رویکرد مارکوف-سوئیچینگ

در مدلهای غیرخمی فرض بر ایم است که رفتار متغیری کااااه
مدلسازی روی آن انجا میگیارد در حا تهااای م تلاا متفاوت
بوده و تغییر میکند ن .)22مدلهای غیرخمی از حاظ سرعت تغییر از
یاک حا ت باه حا ات دیگر به دو گروه عمده تلسیم ماایشااوند .در
برخای از ایم مدلهای غیرخمی تغییر از یک حا ت به حا ت دیگر به
صورت م،یم و آهسته انجا میگیارد نمانناد مادلهاای اتورگرسایو
انتلال هموار ن 3)STARو شبکه مصانوعی ن )2)ANNدر برخی دیگر
از ایم مااادلهاااای غیرخمی ایم انتلال به سرعت انجا میگیرد که
مدل ماارکوژ-سوئیچینگ می باشد .مدل مارکوژ-سوئیچینگ یکای
از مدلهای سری زمانی غیرخمای اسات کاه توساط همیلتاون ن)33
پیشنهاد شده است .در ایم مدل فرض میشود رژیمی کاه در زماان t
ر می دهد قابل مشاهده نبوده و بستگی به یاک فرایناد غیار قابال
مشاهده ن )stدارد .ایم متغیار از زنجیاره مرتباه اول ماارکوژ پیاروی
میکند .به عبارت دیگر ملدار متغیر  stدر دوره  tتنها باه ملادار آن در
دوره  t-1بستگی دارد .میتوان مدلهای انتلال بارای متغیار  ytرا باه
صورت معاد ه ن )3بیان کرد:
ن)3

st = 1
st = 2

c + α1 yt−1 + ε1 ,
yt = { 1
c2 + α2 yt−1 + ε2 ,

وقتی  stفرایناد ماارکوژ را دنباال مایکناد ایام مادل را مادل
مارکوژ-سوئیچینگ می نامند .با فرض اینکه متغیار ساری زماانی y
دارای  mرژیم ممکم اسات کاه توساط متغیار غیرقابال مشااهده st
1- Smooth Transition Autoregressive
2- Artificial Neural Network

مش ص می شود .یاک مادل خاود رگرسایون ماارکوژ-ساوئچینگ
ن )MS-ARاز رژیمها با یک فرآیند  ARبا مرتبه  pبه شر زیر تبییم
میشود.
𝑝

𝑚

) 𝑖=𝑡𝑠(𝐼 ] 𝑡𝑖𝑢 𝑦𝑡 = ∑ [∑(𝛽𝑖𝑗 𝑦𝑡−𝑗 ) +

ن)2

𝑖=1 𝑗=1

𝑠𝑡 = 𝑖 → 1
𝑠𝑡 ≠ 𝑖 → 0

{ = ) 𝑖=𝑡𝑠( 𝑖𝐼

همچنیم )  ut ≈ N(0, σ2مای باشاد و  stنتیجاه یاک زنجیاره
مارکوژ با  Nرژیم است و  stبرای هماه tهاا مساتلل از  utاسات .در
مدل ماکوژ-سوئیچینگ ویژگیهای  ytبه صاورت مشاترک توساط
ویژگیهای  tو متغیر  stتعییم میشود .بارای داشاتم پویاایی کامال
متغیرها تشریح احتماالت انتلال متغیر  stاز یک وضعیت باه وضاعیت
دیگر ضروری است .زنجیاره مرتباه اول ماارکوژ ایام احتمااالت را
نشان میدهد:
ن)1

] … 𝑝𝑟[𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 , 𝑠𝑡−2 = 𝑘, 𝑦𝑡−1 , 𝑦𝑡−2 ,
𝑗𝑖𝑝 = ]𝑖 = = 𝑝𝑟[𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1

انتلال بیم وضعیتها یا رژیمها را میتوان با اساتفاده از مااتری
احتمال انتلال 1نشان داد .در مدل ساده کاه تنهاا دو رژیام دارد ایام
ماتری به صورت رابمه ن )4است:
ن)4

)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 2|𝑠𝑡−1 = 1
)
)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 2|𝑠𝑡−1 = 2
𝑝12
) 𝑝22

)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1 = 1
(
)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1 = 2
𝑝11
𝑝( =
21

کاه در آن ) pij (i, j = 1,2احتمااالت انتلاال  st = jرا نشاان
می دهد به طوریکاه 𝑖 =  𝑠𝑡−1و  pi1 + pi2 = 1اسات .خ،صاه
مدلهای  MS-ARدر جدول  3ارائه شده است ن.)35
با ترکیب حا تهای م تل میتاوان مادلهاای جزئایتاری را
بدست آورد که در آن امکان وابستگی اجزای م تل به رژیمها وجود
دارد .بنابرایم برای آن که بتوان بهتریم مادل را از میاان مادلهاای
فوق انت اب کرد استراتژی انت اب مدل به صورت زیر خواهد بود:
 -3تعییم خمی بودن با غیر خمی بودن ا گوی دادهها با استفاده از
آزمون BDS
 -2تعییم تعداد وقفه های بهینه برای متغیرهای حاضر در مادل باا
استفاده از معیارهای اط،عاتی آکائیاک و شاوارتز بارای تماا
حا تهای ممکم مدل مارکوژ-سوئیچینگ نحا تهای ماذکور
در جدول )3
3- Transition Probability Matrix

نراقی و همکاران ،مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی

 -1تعییم تعداد رژیمها برای حا تهاای م تلا مادل ماارکوژ-
سوئیچینگ با استفاده از معیارهای اط،عاتی آکائیک و شوارتز
 -4ملایسه حا ت هاای ت مایم زده شاده بار مبناای ساه ویژگای
نداشتم بیشتریم ضرایب معنادار نباه ویاژه اجازای وابساته باه
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رژیم) داشتم بیشتریم ملدار تاب حداکثر راساتنمایی و داشاتم
حداقل واریان جم،ت اخ،ل)
 -9انت اب مدل بهینه بر مبنای ویژگیهای فوق ن.)36

جدول  -1حالتهای مختلف مدل MS-AR
Table 1- Types of MS-AR Model
MSM

MSI

عرض از مبداء ثابت

عرض از مبداء متغیر

میانگیم ثابت

میانگیم متغیر

Intercept
invariant

Intercept
varying

Mean
invariant

Mean
varying

Linear AR

MSI-AR

Linear MAR

MSM-AR

MSH-AR

MSIH-AR

MSH-MAR

MSMH-AR

MSA-AR

MSIA-AR

MSA-MAR

MSMA-AR

MSAH-AR

MSIAH-AR

MSAH-MAR

MSMAHAR

واریان

ثابت

Heteroskedasiticity
invariant

واریان

متغیر

Heteroskedasiticity
varying

واریان

Autoregressive Parameters
invariant

ثابت

Heteroskedasiticity
invariant

واریان

پارامتر خودتوضیح ثابت

متغیر

Heteroskedasiticity
varying

پارامتر خودتوضیح متغیر
Autoregressive Parameters
varying

فرایند خمی سری زمانی H0:
آزمون غیرخطی BDS

مدل غیرخمی است H1:

آزمون ناپارامتری  BDSتوسط براک و همکااران ن )4باه منظاور
بررسی همبستگی متوا ی و ساختار غیرخمای موجاود در یاک ساری
زمانی بر مبنای مجموع همبستگی معرفی گردید .در ایم روش سری
زمانی اسکا ر  xtکه دارای طول  Nو ابعاد  mمیباشد در نظر گرفته و
سری جدید  Xtبه صاورت ∈ Xt = (xt , xt−τ , … , xt−(m−1)τ ), Xt
 Rmتو ید می شود .در شرایط فرض صفر سری زمانی  xtآماره BDS
برای  m > 1به صورت زیر تعری میگردد:
ن)9

)𝑟( 𝑟𝑐𝑚 (𝑟) − 𝑐1
)𝑟( 𝑀𝜎𝑚.

𝑀√ = )𝑟( 𝑀𝐵𝐷𝑆𝑚.

کاه در آن ) 𝜏 M=N-(m-1تعاداد نلااط محااط در ف
بعدی  rشعاع کرهای به مرکاز  Cm(r) Xiملاادیر ثابات کاه توساط
گراسبرگر و پروشیا ن )37ارائه شده است .ایم آزمون به خاوبی جهات
ارزیابی وجود یک فرایند غیرخمی کلی در سری زمانی انجا میگیرد.
به د یل آنکه آماره  BDSدارای توزی  Zمیباشد برای تصمیمگیاری
در مورد ایم آزمون از ملادیر بحرانی آماره  Zدر سمح معنایداری %9
و  %37و ملایسه آن با آماره محاسباتی اساتفاده مایشاود .همچنایم
درصورت انجا آزمون بر روی پسماند مدلهای خمی فرضیه آزماون
به صورت زیر است:
اای m

به منظور اط،عات بیشتر در مورد ایم آزمون می توان به مما عاه
وانگ و همکاران ن )10رجوع کرد.
بنابرایم به دنبال مدل نظری فوق برای ت میم اثارات نوساانات
مصرژ انرژی و سایر عوامل موثر بر قیمت محصوالت کشااورزی از
یک مدل اقتصادسنجی تجربی نمعاد ه ن ))6استفاده میکنیم.
𝑡𝑠𝐶𝐸 𝐴𝑃𝐼𝑡 = 𝑎𝑠𝑡 + 𝛽1 𝑃𝑃𝐼𝑠𝑡 + 𝛽2 𝐹𝑃𝐼𝑠𝑡 + 𝛽3
ن)6
𝑡𝜀 +
در اینجا متغیر  APIشاخص قیمت محصوالت کشاورزی را نشان

میدهد  PPIو  FPIبه ترتیب بیانگر شاخص قیمت سمو شیمیایی و
شاخص قیمت کود شیمیایی مایباشاد و  ECنشاان دهناده مصارژ
انرژی است .برای ت میم ایم معاد ه مادل  MS-ARاجارا گردیاد و
برای سنج قابلیت اطمینان نتایج بارآوردی از برخای آزماونهاای
او یه مانند آزمون ریشه واحد استفاده شده است.
دادهها

در ایم مما عه برای بررسی ارتبااط بایم مصارژ انارژی و تاور
کشاورزی در ایران از دادههای فصلی  26سال ناز سه ماهه اول سال
 3107تا سه ماهه چهار ساال  )3159و مادل غیرخمای ماارکوژ-
سوئیچینگ استفاده شده اسات .داده هاای ایام تحلیاق از اداره آماار
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اقتصااادی بانااک مرکاازی جمهااوری اساا،می ایااران و وزارت نیاارو
جم آوری شده و کلیه ت میمهای ایم مما عاه توساط نار افزارهاای
 EViews 10و  OxMetrics 7انجا گرفته است.
آمار توصیفی متغیرها طی سالهای  3159-3107نشان میدهاد
که شاخص قیمت کشاورزی ) (APIبا میانگیم  371/0حداکثر ملادار

 323/4و حداقل ملادار آن  60/26اسات .همچنایم میازان مصارژ
انرژی ) (ECدارای نوسانات  7/316میلیون تنی است که نشان دهنده
برخی شوکها بیم سالهای  3107تا  3159است و محادوده ملاادیر
آن از  7/96تا  3/330میلیون تم میباشد .خ،صاه آماار توصایفی در
جدول  2مشاهده میشود.

جدول  -2آمار توصیفی متغیرها طی دوره 1931-1931
Table 2- Descriptive statistics of variables during 1991-2017

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

واحد

نماد

متغیر

Std. Dev

Minimum

Maximum

Mean

unit

Symbol

Variable

6.29

67.26

121.4

103.7

-

API

شاخص قیمت مصوالت کشاورزی

33.27

72.79

234.18

131.8

-

PPI

32.29

9.58

173.41

69.9

-

FPI

0.136

0.56

1.117

0.85

میلیون تم معادل
نفت خا

EC

Million tone
COE
ماخذ :یافتههای تحلیق

Agricultural Price Index

شاخص قیمت سموم کشاورزی
Pesticide Price Index

شاخص قیمت کود شیمیایی
Fertilizer Price Index

مصرف انرژی
Energy Consumption

Source: Research finding

نتایج و بحث
به بیان مهمتریم یافتههای تحلیق اختصا مییاباد.
ایم ب
از آنجا که از دادههای سری زمانی استفاده مایشاود الز اسات کاه
ایستایی متغیرها بررسی شود .در بیشتر مما عاات ساریهاای زماانی
وجود ریشه واحد در متغیرهای سریهای زمانی ممکم است منجر باه
نتایج رگرسیونهای جعلی شود و از ایم رو نتایج به دست آمده گماراه
کننده است .به همیم د یل در مما عات تجربی سریهای زمانی قبل
از هر گونه ت میم و تحلیلهای اقتصادسنجی ریشه واحد متغیرهاای
مدل مورد آزمون قرار مایگیارد .آزماون ریشاه واحاد فصالی هِگای
ن )HEGYمتداو تریم آزمون برای بررسی ریشه واحد دادههای فصلی
میباشد .ایم آزمون از چارچوب کلی دیکی-فاو ر پیاروی مایکناد و
ریشااه واحااد فصاالی را بااه طااور جداگانااه در فراوان ایهااای م تلا

نفرکان های فصلی و فرکان صفر) بررسی مینماید؛ اما نکته قابال
توجه در بررسیها نشان میدهد که عد توجه به شکسات سااختاری
در متغیرهای سریهای زمانی از یک سو و وجود تغییرات ساختاری در
رابمه ی بیم متغیرهای اقتصادی از سوی دیگر منجر به نتایج گماراه
کننده می شود .با توجه به مما عات اقتصاادی در صاورتی کاه متغیار
مورد بررسی تغییرات ساختاری داشته باشد آزمون ریشه واحد معمو ی
که در آنها امکان حاظ شکست ساختاری وجود ندارد تعاداد دفعاات
رد فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را کاه میدهاد .بناابرایم
در ایم مما عه از آزمونهای ریشه واحد غیر خمی برای برای بررسای
ایستایی متغیرها استفاده شد کاه نتاایج آن در جاداول  4 1و  9آورده
شده است.

جدول  -9نتایج آزمون ریشه واحد KSS

احتمال
Probability
*0.0026
*0.049
*0.036
*0.000

Table 3- KSS unit root tests results
درجه همبستگی
آماره آزمون
آمارهt
t-statistic
1.68
1.9
1.9
1.9

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار ایویوز 37
نکته * :نشان دهنده معنی داری در سمح  % 9میباشد
تمامی متغیرها ا گاریتیم طبیعی هستند

t-KSS
3.03
-1.97
-1.9
4.80

Autocorrelation Degree
1
7
9
12

متغیر
Variable
API
PPI
FPI
EC

Source: Authors’ estimates using Eviews10
Note: * denote significance at 5% level
All variables are in natural logarithm
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جدول  -4نتایج آزمون زیوت و اندروز با یک شکست ساختاری
Table 4- Result of Zivot and Andrews one-break test

شکست ساختاری

آماره آزمون

وقفهها

سری زمانی

Break season
2005:2
1995:3
2009:4
2010:2

t-statistics
*-4.70
*-4.61
*-4.59
*-4.32

Lags included#
8
0
0
9

Series
API
PPI
FPI
EC
Source: Authors’ estimates using Eviews10

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار ایویز 37
نکته :تمامی متغیرها گاریتم طبیعی میباشند.
 #وقفهی سریهای زمانی از طریق آماره آزمون انت اب شدند.

Note: All variables are in natural logarithm
# Lags for the difference of the series selected via t-test

* denote statistical significance at 5% level.

* نشان دهنده معنی داری در سمح  %9است.

جدول  -1نتایج آزمون لی و استرزیسیچ با دو شکست ساختاری
Table 5- Result of Lee and Strazicich two-break test

شکست ساختاری

آماره آزمون

سری زمانی

Breaks
2001:1 2014:1
1995:1 1997:2
2004:1 2011:2
2011:2 2013:3

t-statistics
**-5.46
**-5.16
**-4.82
**-4.88

Series
API
PPI
FPI
EC

مأخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار ایویز 37
نکته :تمامی متغیرها گاریتم طبیعی میباشند.
* و ** بترتیب نشان دهنده معنی داری در سمح  %37و  %9میباشند.

Source: Authors’ estimates using Eviews10
Note: All variables are in natural logarithm
* and ** denote statistical significance at 10% and 5% levels, respectively

نتااایج آزمااون  KSS1در جاادول  1نشااان ماایدهااد کااه تمااامی
متغیرهااای  FPI PPI APIو  ECفرضاایه صاافر کااه دال اات باار
ناایستایی و یا وجود ریشه واحد در متغیرها دارد را رد میکنند .در ادامه
نتایج آزمون ریشه واحد زیوت و اندروز 2و آزمون ی و استرزیسی  1باا
در نظر گرفتم شکست سااختاری بارای متغیرهاای ماورد مما عاه در
جداول  4و  9ارائه شده است.
نتایج آزمون زیوت و اندروز نشان میدهد که فرضیه صافر مبنای
بر وجود ریشه واحد با یک شکست ساختاری برای تمامی متغیرهاا رد
می گردد .همچنیم نتایج آزماون ریشاه واحاد ای و استرازییسای در
جدول  9گویای آن است با در نظر گرفتم دو شکست ساختاری همه
متغیرها ایستا می باشند .ذا ایم سریهای زمانی به صورت غیرخمای
ایستا می باشند و نیازی به بررسای وجاود ارتبااط بلندمادت براسااس
آزمونهای همجمعی وجود ندارد .پ از بررسی ریشه واحد غیرخمی
در مرحله بعدی آزمون غیرخمی بودن  BDSروی باقیماندههای مدل
خمی انجا گردید .نتایج ایم آزمون در جدول  6ارائه شده است.
ممابق جدول  6فرضیه صفر در سمح معنیداری  9%رد میشود
که نشان دهنده غیرخمی بودن ساختار مدل است .بناابرایم آزماون
 BDSوجود غیرخمی بودن در باقی مانادههاا را تأییاد مایکناد .در

همچنیم آزمون نسبت درستنمایی 9ن )LRتعداد بهینه وقفه و رژیم هاا
تعییم شدند .ابتدا مدلهای م تل  MSت میم زده شد و در نهایات
از بیم مدل های م تل مد ی که دارای حداقل آماره آکائیک بود باه
عنوان بهتریم مدل انت اب گردید.
مدل ) MSIAH (2)- AR (5با کمتریم آماره آکائیک ن)-4/326
و باالتریم نسبت درستنمایی ن )226/431انت اب شد .پ از برآورد و
انت اب مدل سپ مدل ) MSIAH (2)-AR (5از نظر برقرار باودن
فروض ک،سیک ماورد بررسای قارار گرفات نجادول  .)5همچنایم
آزمون  LRنشان داد که میتوان فرضیه خمی بودن مدل را باه نفا
مدل سوئیچینگ مارکوژ رد کرد.
طبق ایم مدل نر تور کشااورزی در طاول دوره باه دو رژیام
طبله بندی میشود .در جدول  5پارامترهای مدل  MSباا اساتفاده از
حداکثر احتمال راستنمایی برآورد شده اسات و تلریباا تماا ضارایب
برآورد شده در سمح معنادار هستند .از آنجا که آزمون  LR-χ2برابر با
 15/097است و ملدار  pآماره  DAVIESکمتر از  7/79است رابماه
غیر خمی بیم متغیرها تأیید شد.

1- Kapetanios, Shin and Shell
2- Zivot and Andrews
3- Lee and Strazicich

4- Akaike information criterion
5- Likelihood Ratio

مرحله آخر نتایج مادل باا اساتفاده از ا گاوی ماارکوژ-ساوئیچینگ
است راج گردید .برای ایم منظور با استفاده از آمارههاای آکائیاک 4و
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جدول  -6نتایج آزمون BDS
Table 6- Result of BDS test
آماره z
خطای معیار

آماره آزمون

Std. Error
0.007
0.011
0.014
0.014
0.014

BDS Statistic
0.061
0.136
0.182
0.214
0.241

Z-statistics
8.302
11.618
12.926
14.510
16.761

احتمال

اندازه

Prob
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Dimension
2
3
4
5
6

Source: Authors’ estimates using Eviews10
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جدول  -3نتایج وقفه و رژیم براورد شده برای مدل مارکوف-سوئیچینگ
Table 7- Results of estimated lag and regime for MS models

آماره آکائیک

آزمون نسبت درستنمایی

تعداد وقفه

AIC
-3.46
-3.77
-3.829
-3.898
*-4.068
-3.998
-4.044
-3.884
-3.870
-3.998

Log likelihood
189.580
206.335
209.411
211.905
*221.372
215.939
221.210
217.298
218.510
220.943

Number of lags
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُایک
* نشان دهنده جواب بهینه انت اب شده میباشد.

متریک

0

تعداد رژیم

مدل مارکوف-سوئیچینگ

Number of regimes

]Model [MS-AR
)MS(2)-AR(1
)MS(2)-AR(2
2
)MS(2)-AR(3
)MS(2)-AR(4
)MS(2)-AR(5
)MS(3)-AR(1
)MS(3)-AR(2
3
)MS(3)-AR(3
)MS(3)-AR(4
)MS(3)-AR(5
Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7
][Note the asterisk * denotes the chosen model

جدول  -8نتایج تعیین حالت بهینه مدل مارکوف-سوئیچینگ
Table 8- Determination the optimal type of Markov Switching model

آماره آکائیک
AIC
 2رژیم
 1رژیم
Regime 2 Regime 3
-3.423
-3.745
-3.647
-3.568
-4.119
-4.027
-3.436
-3.442
-4.119
-4.025
*-4.126
-4.060
-3.972
-4.054

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُ ایک متریک
* نشان دهنده جواب بهینه انت اب شده میباشد

0

با توجه به نتایج ت میم مدل فاوق در جادول  5عارض از مباد
رژیم دو بیشتر از رژیام اول اسات و از نظار آمااری معناادار اسات
بنابرایم می توان ادعا کرد که رژیم اول نشان دهنده نار رشاد تاور
پاییم است و رژیم دو نر رشد تور باال را نشاان مایدهاد .نتاایج
بیانگر آن است که بیشتر ضرایب با تغییر رژیم تغییر کردهاند .در رژیم
اول ننر تور پاییم)  FPI PPIو  ECبر  APIتأثیر گذاشتهاند و در

مدل مارکوف-سوئیچینگ
)MS-AR(5
)MSI-AR(5
)MSMH-AR(5
)MSIA-AR(5
)MSMA-AR(5
)MSIH-AR(5
)MSIAH-AR(5
)MSAH-AR(5
Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7
][Note the asterisk * denotes the chosen model

 APIتاأثیر گذاشاتهاناد.

رژیم دو نرژیم تور باال) فلط  PIو  ECبر
ع،وه بر ایم متغیار مصارژ انارژی ) (ECاز نظار آمااری در هماه
رژیمها معنادار است و در هر دو رژیم تور کشاورزی و مصرژ انرژی
همبستگی منفی وجود دارد که تأثیر انرژی در رژیم اول قویتر از رژیم
دیگر است .بنابرایم نتایج تأییاد مایکناد کاه تاأثیر  ECبار API
نامتلارن است .ایم یافتهها باا نتاایج مما عاات اُالساونکانمی و اُالدل

نراقی و همکاران ،مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی

ن )20شِهو و همکااران ن )17و تلای زاده حصااری و همکااران ن)12
ممابلت دارد .در رژیم اول ضریب  ECمنفی و برابر با  -7/321است
کااه از نظاار آماااری در ساامح  ٪59معناایدار اساات و نشااان دهنااده
افزای  ECو در نهایت کاه  APIمیباشد .باه عباارت دیگار باا
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فرض اینکه سایر شرایط ثابت است اگر مصرژ انارژی یاک درصاد
افزای یابد نر تور کشاورزی در طول دوره به طور متوسط 7/321
درصد کاه مییابد.

جدول  -3نتایج مدل ) MSIAH(2) – AR (5در دوره 1931-1931
)Table 9- Estimation results of MSIAH (2) – AR (5) model for the period 1991(2) – 2017(1

رژیم 2

رژیم 1

Regime 2

Regime 1

سطح احتمال

ضرایب

سطح احتمال

ضرایب

P-value

Coefficient

P-value

Coefficient

**3.361
**0.719
**-0.384
**-0.144
**-0.140
**0.151
**0.072
**-0.128
0.015

0.000
**4.754
0.000
0.000
**0.638
0.000
0.001
**-0.315
0.003
0.025
**0.195
0.038
0.001
**-0.518
0.000
0.000
*-0.026
0.058
0.000
-0.002
0.838
0.001
**-0.067
0.014
0.0019
0.024
0.002
224.248
-4.126
)39.750 (0.000
0.000
)19.236 (0.069
)0.268 (0.874
)0.0047 (0.45
Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7
ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُ ایک متریک 0
* and ** denote statistical significance at 10% and 5% levels, respectively.
* و ** نشان دهنده معنی داری در سمو  9و  37درصد

همچنیم در رژیم دو ضریب  ECمنفی و برابر با  -7/760است
که از نظر آماری در سمح  ٪59معنادار است و نشان دهناده کااه
 APIبه د یل افزای  ECمیباشد .بنابرایم میتوان گفات باا ایام
فرض که سایر شرایط بدون تغییر باشد اگر مصرژ انرژی یک درصد
افزای یابد نر تور کشاورزی در طول دوره مورد بررسی در رژیام
دو به طور متوسط  -7/760درصد کاه مییابد .ذا نتایج مدل باا
انتظارات نظری ممابلت دارد که بیانگر تاأثیر نهاادههاا نباه اساتثنای
شاخص قیمت کود در رژیم دو ) بر تاور کشااورزی اسات .قسامت

Constant
)API(-1
)API(-2
)API(-4
)API(-5
PPI
FPI
EC
𝟐𝝈
Log likelihood
AIC
LR-test χ2
DAVIES
)Portmanteau test χ2 (12 lags
Normality test χ2
ARCH 1-1 test

جا ب نتایج مدل مارکوژ-سوئیچینگ ماتری احتماالت انتلال است
که احتمال انتلال از یک رژیم در زمان  tبه رژیم دیگر در زمان t + 1
را نشان میدهد که در جدول  37ارائه شده است.
در ماتری فوق نتایج  7/10و  7/51احتمال عاد تغییار در هار
یک از دو رژیم را نشان میدهند .آشکار است که میل به عد تغییر در
دو رژیم براوردی زیاد و ا بته در ا گوی دو اندکی بیشتر است .نتاایج
نشان میدهد که فلط یک واقعه شدید میتواند سبب تغییار وضاعیت
شود.

جدول  -11نتایج احتمال انتقاالت مدل مارکوف-سوئیچینگ
Table 10- Results of Transition probability MS-AR

رژیم دوم

رژیم اول

احتمال انتقاالت

Regime 2
0.07
0.93

Regime 1
0.874
0.126

Transition probability
Regime 1
Regime 2

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُ ایک

متریک

0

Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7
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جدول  -11طبقهبندی رژیمها :مشاهدات دو رژیم در دوره زمانی (( 1931)1(-1931)4براساس احتماالت هموارسازی شده)
)Table 11- Regime Classification: Episodes of two regimes for the period 1991(2) – 2017(1) (Smoothed Probabilities

دوره

کل
Total

36 quarters (36.36%) with an average duration
of 9 quarters.

63 quarters (63.64%) with an average duration
of 15.75 quarters.

ماخذ :براورد نویسندگان با استفاده از نر افزار اُ ایک

متریک

میانگیم احتمال
Average Probability
0.974
0.949
0.990
0.994
میانگیم احتمال
Average Probability
0.989
0.868
0.991
0.950

0

نتایج جدول  33نشان میدهد که تعداد دورههای رژیم اول نسبت
به رژیم دیگر در دوره زمانی مورد بررسی کمتر است .ع،وه بر ایم با
توجه به نتایج برآوردی در طای دوره زماانی  3107-3159سیاسات
حذژ یارانه نهادههای کشاورزی از ساال  3115در ایاران اجارا شاده
است که در رژیم نر تور باال ر داده است و سبب کااه بیشاتر
مصارژ اناارژی در رژیاام دو شاده اساات .همااراه باا ایام سیاساات
خشکسا یهای پی در پی نیز در ایم دوره اتفاق افتاده است .دورههای
خشکسااا ی متااوا ی بایم سااالهااای ن-3101)3ن 3103)3ن-3110)3
ن 3112)3و ن-3152)3ن 3115)4است [به جدول  33مراجعه کنید] .باه
همیم د یل است که با افزای قیمت کشاورزی به د یل کاه تو ید
در ایم دورهها ضریب قیمت سمو دف آفات در رژیم دو نرژیم نر
تور باال) منفی شده است.
بر اساس نتایج جدول  33در طول دوره  3107-3159نر تاور
کشاورزی در رژیم اول و دو به ترتیب در  16فصل و  61فصل باوده
است .ایم بدان معنی است که بیشتر نوسانات تور کشاورزی در نار
تور باال بوده است .ع،وه بر ایم نتایج مادل  MS-ARتأییاد کارد
تور کشاورزی تحت تأثیر شاخص قیمت سمو دف آفاات شااخص
قیمت کود و مصرژ انرژی قرار دارد که همگی تأثیر منفی یاا مثبات
قابل توجهی بر آن دارند .همچنیم احتمال باقی مانادن در نار تاور
باال بی از نر تور پاییم است .بنابرایم میتوان نتیجه گرفات کاه
عد تلارن در نر رشد تور کشاورزی وجود دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
به طور کلی عد تلارن در نوسانات قیمت باع توجه بیشتر باه
مدلهای غیرخمی برای است راج و بررسی انتلال قیمت و رابمه بیم
بازارهای م تلا شاده اسات .مادل ماارکوژ-ساوئیچینگ یکای از
محبوبتریم مدلهاای غیرخمای اسات کاه در ایام زمیناه اساتفاده

Period
فصلها
Quarters
2
15
10
9
فصلها
Quarters
26
21
10
6

رژیم اول
Regime 1
)1992(3)-1992(4
)1999(3)-2003(1
)2008(3)-2010(4
)2013(3)-2015(3
رژیم دوم
Regime 2
)1993(1)-1999(2
)2003(2)-2008(2
)2011(1)-2013(2
)2015(4)-2017(1

Source: Author’s estimates using PcGive in OxMetrics 7

میشود .ایم مما عه رابمه بیم قیمت نهادههای کشااورزی باه ویاژه
مصرژ انرژی و تور کشاورزی ایاران را در دوره ن-3159)4ن3107)3
بررسی کرده است .برای ایم منظاور مادل )MSIAH (2) -AR (5
براورد شد همچنیم برای شناسایی تأثیر انرژی بر تور کشااورزی از
دادههاای مصارژ انارژی اساتفاده گردیااد .از نتاایج مادل مایتااوان
نتیجهگیری زیر را انجا داد:
 بر اساس نتایج آزمون  BDSو آزمون  LR-χ2مدل غیار خمای
برای تحلیل رابماه بایم قیمات نهاادههاای کشااورزی و تاور
کشاورزی نسبت به مدل خمی ترجیح داده میشود.
 نتایج مدل با مبانی نظری که اهمیت قیمت نهاادههاا و مصارژ
انرژی بر تور کشاورزی را نشان میدهد ممابلت دارد .همچنیم
ایم مما عه همانند بیشتر مما عات تجربی نشان داده اسات کاه
مصرژ انرژی تأثیر منفی بار تاور کشااورزی دارد .باه عباارت
دیگر مای تاوان ادعاا کارد کاه در طاول دوره مما عاه قیمات
نهادههای کشاورزی از عوامل تأثیرگذار بر تور کشااورزی باوده
است.
 یافتهها نشان داد که رژیمهای نر تور پاییم و نر تاور بااال
پایدار هستند و تنها حوادث شدید میتوانند سبب تغییار وضاعیت
رژیمها شود.
 نتایج مدل  MSنشان داد کاه تاأثیر قیمات نهاادههاا بار تاور
کشاورزی در رژیمها متفاوت است .در مورد انرژی تأثیر مصارژ
انرژی بر تور کشاورزی در رژیم نر تور باال کمتر از رژیم نر
تور پاییم است زیرا حذژ سیاست یارانههاای انارژی در رژیام
دو ننر تور باال) اعماال شاده اسات .بناابرایم نتاایج نشاان
دهنده تأثیر نامتلارن شوکهای مصرژ انرژی بر تور کشاورزی
است.
 همچنیم تأثیر قیمت نهادهها بر تور کشاورزی بیانگر آن اسات
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.کشاورزی تأثیر بگذارد

طریق قیمت نهادهها میتواند بر تور
در پایان پیشنهاد می گردد که برنامهریزان و سیاستگذاران بایاد
به ایم عد تلارن در نر رشد تور کشاورزی توجه داشته باشند تا باا
استفاده از ابزارهای سیاستگذاری مناسب ثبات قیمات در کشااورزی
.را تا حد ممکم افزای دهند

که کشاورزی ایران به طور قابل تاوجهی تحات تاأثیر تغییارات
 در ایم مما عه تغییرات قیمت نهاادههاا.قیمت نهادهها قرار دارد
ناشی از شوکهای م تلفی مانناد حاذژ یاراناههاای انارژی و
 بناابرایم مای تاوان نتیجاه گرفات کاه حاذژ.خشکسا ی باود
یارانههای انرژی و خشکسا ی به طور مستلیم و غیر مستلیم از
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Introduction: Today, the food-energy nexus is a vital issue. Energy in the food production chain is an
essential feature of agricultural development and a critical factor in achieving food security. Energy use in the
agricultural sector has increased to respond to the growing demand of the population, as well the limited supply
of cultivated lands, and the desire for high standards of living. Therefore, the agricultural sector is heavily
dependent on energy that affects agricultural prices. Agricultural price fluctuations are one of the most critical
challenges for policymakers. The rapid rise in food prices has a significant negative impact on social welfare,
especially the poor in developing countries, which is an issue that is more critical in developing countries than in
developed countries. According to the Food and Agriculture Organization (FAO) report in 2018, the food world
price index increased from 89.6 to 229.9 during the period from 2002 to 2011. Our literature review shows a
distinct lack of research on modeling and analyzing the linkage between agricultural input price shock,
especially energy and agricultural commodity prices in Iran.
Materials and Methods: The Markov Switching model is a popular non-linear time-series model that
involves multiple equations and can characterize the time-series behaviors in different regimes. This model is
suitable for describing correlated data that exhibit distinct dynamic patterns during different periods. So,
considering the sensitivity of food security and the impact of agricultural input, the main objective of this paper
is to develop an econometric model to gain reliable insight into the impact of energy consumption on agricultural
inflation, using the Markov Switching approach. To estimate this equation, we will run a MS-AR model, some
preliminary tests, such as unit root test and stability test, are employed to ensure the reliability of MS-AR
estimation results.
Results and Discussion: Due to use of time series data, it is necessary to check the stationary status of
variables. We performed a common non-linear unit root test (Kapetanios, Shin and Shell (KSS), Zivot and
Andrews, Lee and Strazicich). These results reveal that we can significantly reject the null hypothesis of unit
root for API, PPI, FPI, and EC, implying that all four variables considered in this study are stationary with
structural breaks at levels. The Markov-Switching model has the various types that each of these is a particular
component of the regime-dependent equation. Therefore, to choose the best type, the Akaike information
criterion was used, and the model with the minimum value was selected as the optimal one. After model
estimation and selection, the LR test indicated that the hypothesis of linearity could be rejected in favor of a
Markov switching model. According to this model, the period of the Markov switching model estimation is
classified into two regimes. Approximately, all the estimated coefficients of the MSIAH (2) - AR (5) model are
found to be significant at the conventional level.
Conclusion: The estimation results are consistent with theoretical foundations illustrating the importance of
input prices and energy consumption on agricultural commodity prices. As with most experimental studies
reviewed, this study has also shown energy consumption has a negative impact on agricultural commodity
prices. In other words, it can be contended that during the study period, agricultural input prices have been
influential factors on agricultural commodity prices. The findings revealed that the low inflation rate and high
inflation rate regimes are stable and that only extreme events can switch regimes. The results of the MS model
showed that the effect of input prices on agricultural inflation is different in regimes. In the case of energy, the
impact of energy consumption on agricultural commodity prices in the high inflation rate regime is less than the
low inflation rate regime because the elimination of energy subsidies policy has been applied in the second
regime (high inflation rate). Thus, the results indicate the asymmetric impact of energy consumption shocks on
agricultural commodity prices. The effect of agricultural input prices on agricultural commodity prices indicates
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that Iranian agriculture is significantly affected by changes in input prices. In this study, changes in input prices
were caused by various shocks, such as the elimination of energy subsidies and drought. Therefore, it can be
concluded that the elimination of energy subsidies and drought were, directly and indirectly, able to affect
agricultural inflations through the price of inputs. In conclusion, planners and policymakers must pay attention to
this asymmetry in agricultural commodity prices volatility to increase the price stability in agriculture as much as
possible by appropriate policy tools.
Keywords: Agricultural Prices, Energy Consumption, Inflation, Markov-Switching Model

