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 بررسی عوامل موثر بر عرضه محصوالت کشاورزی ایران: مطالعه موردی گندم

 

 

 اقبال صفت رونقفریبا 

 

 

عرضه محصوالت کشاورزی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و  :چکیده

اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکارناپذیر است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل 

موثر بر عرضه محصوالت کشاورزی، به ویژه گندم که به عنوان یکی از مهم ترین 

می باشد.  0631-29وره زمانی بخش کشاورزی است در ایران طی دمحصوالت زراعی 

در این پژوهش، ایستایی متغیرها مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از روش های 

هم انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری روابط بلندمدت و کوتاه مدت 

بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تالش شده است تا نوع رابطه علّی 

شود. آمار و اطالعات از بانک یرها با استفاده از آزمون علیت گرنجری تعییین بین متغ

مرکزی و وزارت جهادکشاورزی ایران جمع آوری گردیده است. نتایج آزمون هم 

انباشتگی نشان دهنده رابطه بلندمدت بین بین متغیرها می باشد. نتایج آزمون هم 

ه محصول ارتباط ارتباط مثبت و انباشتگی نشان داد که بین سرمایه خالص و عرض

مستقیمی وجود دارد. همچنین بین نرخ ارز و عرضه رابطه مثبت وجود دارد. اما بین 

 عرضه و درآمد ملی رابطه منفی وجود دارد.

درآمد ملی، نرخ ارز، سرمایه خالص، بخش کشاورزی، تابع عرضه: واژه های کلیدی  

 

 مقدمه

مفهوم توسعه انسانی، مسئله ناامنی غذایی ابعاد تازه ای به خود گرفته و به یکی از مهمترین مباحث در کلیه  امروزه با گسترش

کشورهای جهان تبدیل شده است. با افزایش پیوسته جمعیت دنیا، نیاز به مواد غذایی روز به روز با سرعت در حال افزایش است. در 

ی متعدد، سعی در باالبردن امنیت غذایی جامعه خود دارند. با توجه به جایگاه همین خصوص کشورهای مختلف با ارائه کارها

امنیت غذایی می توان به اهمیت بخش کشاورزی پی برد. از آن جا که کشاورزی مهم ترین بخش در تأمین امنیت غذایی است، 

معطوف خواهد شد )مهدوی دامغانی و اخواسته تمامی توجهات به بخش کشاورزی و میزان عرضه محصوالت کشاورزی خواسته یا ن

 (.  0621معین الدینی، 
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بی گمان بخش کشاوزی ایران در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصادی کشورو از 

فزایش داشته جهات مختلف دارای اهمیت است. متوسط سهم بخش کشاورزی در تولیدناخالص داخلی طی دوره مورد مطالعه ا

است. از طرفی با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این بخش با سایر بخشهای اقتصادی، مانند صنایع تبدیلی و مزیت ایران در 

 (. 0639اکبری و همکاران،تولید بعضی از محصوالت کشاورزی، به اهمیت این بخش در اقتصاد ایران بیشتر پی برده می شود)

بخش های تولیدی از جمله بخش کشاورزی که کمبود منابع اعنباری برای تأمین سرمایه در گردش و در این میان مشکل اصلی 

سرمایه گذاری جدید برای ظرفیت سازی در اقتصاد می باشد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. میلتون و شاو معتقد که محدودیت 

 (. 0620جوان بخت و همکاران، هزینه باالی تقاضای سرمایه )اساسی در راستای سرمایه گذاری کمبود منابع مالی می باشد نه 

افزایش تولید و رشد اقتصادی به عنوان یکی از هدف های اصلی اقتصاد کالن کشور دارای اهمیت ویژه ای است. عامل های در واقع 

گذار هستند )دادگر و همکاران،  گوناگونی از جمله سرمایه، نیروی کار، نرخ ارز، درآمدو پیشرفت تکنولوژی بر این متغیر تأثیر

0631 .) 

باید مورد توجه قرار گیرد.اصوالً نوسانات نرخ ارز ناشی از شوک های نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان عامل تأثیرگذار مهم دیگر 

مختلف اقتصادی )از جمله سیاستهای داخلی(می باشد که بر نرخ ارز و و سطح قیمتهای داخلی اثر می گذارد و نرخ ارز را دچار بی 

در سالهای اخیر، پایداری، ثبات و تنظیم ثباتی می کند، که در نتیجه، افزایش ریسک و نااطمینانی را به دنبال خواهد داشت. 

صحیح نرخ ارز از جمله شرایط الزم برای بهبود عملکرد اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته، یاد شده است. به طوری که مطالعات 

 (. 0632هژبرکیانی و نیک اقبالی، نشان می دهد، ثبات نرخ ارز باعث پیشرفت و رشداقتصادی شده است)

در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی از نظر تولید، ارزآوری، تأمین غذای موردنیاز کشور، وابستگی کمتر به ارز بخش کشاورزی 

که در جهت حمایت آن صورت گرفته، خارجی و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است. این بخش متأسفانه با تمامی تالشهایی 

د حمایتها نتوانسته آن گونه که شایسته این بخش بوده است نقش مؤثری ایفا هنوز با مشکالت زیادی مواجه است که نشان می ده

 (.0639سامتی و هادیان، کند)

به منظور رشد عرضه و افزایش سطح رفاه و درآمد تولیدکنندگان کشاورزی و همچنین با هدف حمایت از مصرف کنندگان 

 (. 0626صبوحی و آزادگان، ده می شود)موادغذایی، سیاست های متعدد از سوی سیاست گذاران کشور استفا

به بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصوالت کشاورزی اعضای اکو پرداختند. آنها ابتدا  (0636)احمدیان در مطالعه ای

ترازنامه کاالیی و غذایی محصوالت کشاورزی را بر اساس روش جمعی سازی مطالعه کرده و سپس عناصر تشکیل دهنده عرضه و 

گروه)کالن( محصوالت کشاورزی و نیز در سطح هر عضو و کل منطقه اکو مورد بررسی قرار ای داخلی در سطح اقالم )خرد( و تقاض

پژوهش آنها نشان داد که پاکستان در تولید و صادرات گروه محصوالت زراعی قندی بیشترین سهم را در مقایسه گرفته است.نتایج 

 .با اعضای دیگر داراست
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به بررسی وضعیت عرضه محصوالت کشاورزیو تأثیر آن در الگوی مصرفموادغذایی در ایران پرداختند.  (0636)کارانکیمیاگر و هم

بررسیهای موجود آنها نشان داد که عرضه غذا در کشور برای تأمین انرژی یا به اصطالح سیری شکم کفایت می کند، ولی از نظر 

کمبودهای بسیاری دارد. همچنین بر اساس مطاالعات آنها ، تأمین مواد مغذی کافی و تنوع، کیفیت و همچنین سالمت غذا 

ضرورت اصالح عرضه بعضی از موادغذایی و محصوالت کشاورزی بویژه افزایش عرضه میوه ها و سبزیها و کاهش غالت پیشنهاد می 

 .شود

سهیالت بر رشد تولید ( در تحقیق خود با عنوان مقایسه اثرات کاهش نرخ سودو افزایش عرضه ت0620 جوان بخت و سالمی )

در چارچوب بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصادی در ایران سعی کردند تا با بهره گیری از یک الگوی تعادل عمومی 

با توسعه آن به طوری که منطبق بر اقتصاد ایران بوده و بخش مالی اقتصاد را نیز شامل شود و  ORNI-Gالگوهایتعادل عمومی 

رخ سود تسهیالت بانکی و افزایش عرضه آن ها بر رشد تولید در بخش های اقتصادی ایران را بررسی آثار دو سیاست کاهش ن

کردند. مقایسه نتایج حاصل از سناریوی کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی در همه بخش های اقتصادی و سناریوی افزایش عرضه 

ت بر توسعه بخش های اقتصادی بیشتر از اثر افزایش عرضه تسهیالت بانکی حاکی از آن بوده است که اثر کاهش نرخ سود تسهیال

از لحاظ تاثیرات آن بر اقتصاد وجود  نوع مصلحت اندیشی بین این دو سیاستتسهیالت است. این نتایج حاکی از آن بود که یک 

 دارد که بسته به اهداف و اولویت های سیاست گذار یکی بر دیگری ممکن است ترجیح داده شود.

انجام گرفت، عملکرد محصوالت گندم و جو در استان گلستان با تأثیر از  ( 0633)مطالعات دیگری که توسط مساعدی و کاههدر 

مرکز خدمات  66در تحقیق آنها آمار عملکرد محصوالت گندم و جو در سطح تمامی بارندگی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. 

ساله، بررسی شد. نتایج بررسی آنها نشان داد که عملکرد گندم در طول  91ره جهاد کشاورزی استان گلستان در طول یک دو

محدوده زمان مورد مطالعه دارای روند می باشد در حالی که در مورد جو نمی توان از وجود یک روند در عملکرد بحث نمود. 

یری گندم از بارندگی های هر ماه بسیار کمتر همچنین بارندگی های هر ماه عملکرد جو را به شدت تحت تأثیر قرار داد ولی تأثیرپذ

 بوده است.

در تحقیقی با عنوان بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش های اقتصاد ایران با تأکید بر بخش  ( 0621)پیش بهار و همکاران

پرداختند. نتایج  0633دوره کشاورزی به بررسی اثرات تورم بر بخش های مختلف اقتصاد کشور با استفاده از داده های سری زمانی 

آنها نشان داد که، تکانه ساختاری تورم تولید همه بخش های اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهد، ولی میزان این 

بوده است. در میان مدت، تأثیرگذاری تکانه بر تولید بخش ها به شدت تأثیرگذاری کم و در بخش های مختلف غیریکنواخت 

فته و در بلندمدت از بین می رود. همچنین نتایج بیانگر این بود که در بین بخش های صنایع و معادن، خدمات و کاهش یا

تورم نمی تواند تولید و بنابراین کشاورزی شوک)تکانه( تورمی کمترین سهم را در نوسان های تولید بخش بخش کشاورزی دارد.

 کشاورزی را در کوتاه مدت و بلندمدت به نحو مؤثری تحت تأثیر قرار دهد.رشد بخش های اقتصادی ایران به ویژه بخش 

تمامی متغیرهای پرداختند. نتایج نشان داد که  به بررسی عوامل موثر بر عرضه چغندر در استان فارس ( 0633)موسوی و همکاران

درصد تغییرات متغیر  30توانستند  ل به استثنای عرضه سال قبل چغندرقند معنی دار می باشند. متغیرهای توضیحی مدلمد
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از حساسیت  21/1وابسته)عرضه محصول( را توجیه نماید و نیزکشش های تابع نشان دادند که سطح زیر کشت با میزان کشش 

، سیاست های قیمت گذاری به تنهایی  19/1بیشتری برخوردار است. شایان ذکر است با توجه به ضریب کشش قیمتی محصول 

رضه چغندر قند کافی نخواهد بود و در نهایت دولت می تواند با اتخاذ سیاست های حمایتی در سطح کالن و سرمایه برای افزایش ع

 گذاری در تولید به حمایت از تولیدکنندگان بپردازد.

انجام  با توجه به اهمیت عرضه محصوالت کشاورزی و همچنین شناسایی عوامل و متغیرهای موثر بر عرضه این محصوالت به منظور

سیاست گذاریهای موثر ، پاسخ به این سوال که چه متغیرهایی می تواند بر عرضه محصوالت کشاورزی موثر باشد، می تواند برای 

شناسایی این عوامل اثرگذار باشد. لذا در وطالعه حاضر، به تبعیت از این مهم، به بررسی عوامل و متغیرهای موثر بر تابع عرضه 

 م پرداختیم.محصوالت کشاورزی گند

 مواد و روش

برای برآورد عرضه محصوالت کشاورزی، تحلیل گران اقتصادی با اریه مدل تعادلی، به بررسی عرضه و عوامل به طور معمول 

تأثیرگذار بر آن می پردازند. در این مطالعه عرضه محصوالت کشاورزی تابعی از نرخ ارز رسمی، تولید)درآمد( ناخالص ملی ، سرمایه 

ر نظر گرفته شده است. اگر قاعده قیمت یکسان را به مجموعه ای از کاالها یا سبد مصرفی یک جامعه تعمیم دهیم به خالص د

قاعده برابری قدرت خرید می رسیم. رابطه نرخ ارز را می توان به صورت مقابل نوشت :     قیمت سبد کاالهای خارجی / قیمت 

ه درصد تغییرات نرخ ارز ، برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی. تولید سبد کاالهای داخلی= نرخ ارز به این معنی ک

تولیدشده و مبادله شده طی سال است. برای محاسبه تولید ناخالص ملی به روش ارزش ناخالص ملی ارزش کاالها و خدمات 

سرمایه خالص به مقدار پولی که توسط یک   ت.بخش تقسیم می شود، که بخش کشاورزی یکی از آنها س 1افزوده، اقتصاد ایران به 

شرکت یا اقتصاد بر روی دارایی های سرمایه ای یا سرمایه گذاری های ناخالص پس از کسر استهالک، خرج یا مصرف می شود، 

باید  گفته شده است. کارشناسان اقتصادکشاورزی در مورد واردات محصوالت معتقد می باشند که حمایت دولت از تولیدات داخلی

به گونه ای باشد که محصوالت خارجی شرایط رقابت پیدا نکرده و با خرید به موقع محصوالت کشاورزی از تولیدکنندگان، انگیزه 

 کافی برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی فراهم شود. 

     در تخمین عرضه محصوالت کشاورزی مدل زیر را لحاظ می کنیم:

) tYt , =F(RER , NCtS 

از آنجا که یک یک ویژگی جالب لگاریتم دوطرفه این است که پارامتر مربوط به متغیر مستقل، کشش متغیر وابسته را نسبت به آن 

)درصد تغییر متغیر وابسته به ازای تغییر یک واحد در متغیر مستقل( اندازه می گیرد)موسسه مطالعات و پژوهش متغیر مستقل 

که روابط اقتصادی حاکم بین متغیرهای مذکور در دنیای واقعی عموماً به صورت غیر خطی است،  (. از آنجا 0631های بازرگانی، 

ابطه طبق اصل قلت متغیرهای توضیحی که بیان می بنابراین در تصریح تابع عرضه از شکل لگاریتمی استفاده می شود. در این ر

یک فرضیه)مدل( زمانی با ارزش و مهم  "ون فریدمن می گوید: دارد، یک مدل تا حد امکان ساده در نظر گرفته شود. چنانکه میلت

http://www.joagr.jseas.ir/


 10-21، ص 1316 ردیبهشتا، 1، جلد  23کشاورزی و علوم زراعت، شماره 

 
ISSN: 1394-0043 
http://www.joagr.jseas.ir  

 

14 

 

، این بیان دال بر این است که بایستی برای  "خواهد بود که مقدار زیادی از تغییرات را به وسیله تعداد کمی از متغیرها توضیح دهد

ه تمام اثرات تصادفی و جزیی را به جزء دریافتن اساس پدیده تحت مطالعه، متغیرهای کلیدی را در تحلیل وارد نموده و بدین وسیل

محول کرد و همچنین در کنار آن به تصریح صحیح مدل بایستی توجه شود تا تورش یا خطای تصریح در مدل وجود  tUاخالل 

 نداشته باشد.

از  0631 -29ای در این تحقیق برای بررسی تأثیر سرمایه خالص، نوسانات نرخ ارز و درآمد بر روی عرضه گندم در ایراندر سال ه

داده ها و جول های آماری بانک مرکزی و جهادکشاورزی ایران استفاده می شود. در ابتدا از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم 

جهت ایستایی متغیرها استفاده شده است. سپس برای بررسی دقیق تر ارتباط بین متغیرها، ابتدا با استفاده از روش  (ADF)یافته 

توضیح برداری و روش جوهانسون و جوسیلیوس و الگوی تصحیح خطای برداری تاثیر سرمایه خالص، نرخ ارز و درآمد الگوی خود 

بر روی عرضه محصوالت کشاورزی)گندم( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس در راستای بررسی ، ساختار علی معلولی بین 

 غیره اقدام شد. از آزمون های علّیت چندمتمتغیرهای مدل با استفاده 

 شکل کلی الگوی مورد بررسی به صورت رابطه زیر می باشد.

 t+ LNC t+ LRER + LY α= tLS 

، لگاریتم سرمایه  (LY)، لگاریتم درآمد یا تولید (LRER)، لگاریتم نوسانات نرخ ارز (LS)در این الگو، لگاریتم عرضه 

 در نظر گرفته شده است.  (LNC)خالص

 نتایج و بحث

طور کلی در تحلیل چند متغیرهای سری زمانی، ممکن است بیش از یک بردار هم انباشتگی بلندمدت وجود داشته باشد. در آن  به

. جوهانسون و صورت روش هایی مثل انگل گرنجر نمی تواند بدون هیچ پیش فرضی از جانب تحلیل گر، این بردارها را تعیین کند

انگل گرانجر را حل کنند. اساس کار آن ها را یک هم انباشتگی برداری، توانستند روش جوسیلیوس با فرموله کردن روشی برای 

 (.0223یه صورت رابطه یک تشکیل می دهد) نوفرستی،  Varمدل 

(0 )  t+e n-tPP+……….+A 2-t+AP1 -tP1P=A 

 ( نوشته می شود.0به صورت رابطه ) (VECM)که یک مدل تصحیح خطاای برداری

(9)  t e  +1 -p-tP ∆1 -p+……….π 2 -t∆2π+  1-tP∆1πPt=  

می باشد. اگر رتبه  π. به طور کلی اساس تحلیل در این روش، روش ماتریس  pA-…… - 2A – 1A-(I-= π(که در آن : 

 .r=P   9 )r<P<0  6 )r=0( 0باشد، سه حالت ممکن است پیش آید :  (P)و تعداد متغیرها  (r)ماتریس 
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حالت دوم بنا نهاده شده است، که در آن رتبه ماتریس کوچکتر از تعداد متغیرها می باشد. در این جوسیلیوس بر -بحث جوهانسون

 روش از دو آماره حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده می شود.

متغیره بررسی می  VAR 1متغیر یک مدل  1استفاده خواهد شد. با توجه به VARهت بررسی روابط میان متغیرها از مدل ج

 شود.

 نشان داده می شودو به صورت زیر است:  VAR(P)با  Pبه طور کلی یک مدل معروف به خودرگرسیون برداری مرتبه 

    tu+  p-tyP+…………+A 2-ty2+ A 1-ty1+ A 0= A tY 

 که فرم حل شده آن به صورت زیر است:

 

 tu 1-θ= tε             tε+  p-tyP+…………+A 2-ty2+ A 1-ty1+ A 0= A tY 

 

فولر استفاده شده است. بر اساس آزمون -برای بررسی آزمون ریشه واحد برای ایستایی )پایا( متغیرها از آزمون ریشه واحد دیکی

انجام گردید مشخص شد که تمام ایستا از درجه یک می باشند. برای جلوگیری  eviewsفولر که از طریق نرم افزار -ایستایی دیکی

( همه متغیرها در تفاضل مرتبه اول 0( باشند. در جدول )0از رگرسیون کاذب باید متغیرهای سری زمانی ایستا از یک درجه )

 ( هستند.0ایستا و انباشته از مرتبه )

 برای متغیرهای مدل ADF( آزمون 0جدول )

 آماره آزمون متغیر نام
ADF 

مقادیر بحرانی  
ADF 

نتیجه آزمون  
ADF 

%10 %5 %1 

LY -7/596 -2/619 -2/920 -3/661 I(1) 

LX -5/762 -2/642 -3/00 -3/769 I(1) 
LZ -5/474 -2/619 -2/960 -3/661 I(1) 

LW -10/324 -2/627 -2/976 -3/699 I(1) 
 

جوسیلیوس -بعد برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل، ارزش هم انباشتگی جوهانسون در مرحله

استفاده می شود. دلیل استفاده از این روش این است که این روش بیش از یک بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل را در نظر 

-ند. برای تخمین رابطه بلندمدت با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسونمی گیرد و تخمین زننده ها کارایی مجانبی دار
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مرحله اول تعیین مرتبه بهینه مدل است که با استفاده از تعیین وقفه مشخص شده جوسیلیوس باید چهار مرحله انجام شود. 

VAR آماره های آزمون ماتریس اثر و حداکثر  این کار انجام می شود. در مرحله دوم تعداد بردارهای هم انباشتگی با استفاده از

مقدار ویژه، تعیین می شود. مرحله سوم تخمین رابطه بلندمدت متغیرهای مدل تخمین است. در مرحله چهارم نیز از الگوی 

کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت از شهرت استفاده می شود، که به علت ارتباط نوسانات  (ECM)تصحیح خطا

 (.0620ردار است)سوری، برخو

( الزم است مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از مالکهای تعیین وقفه معین گردد. تعیین وقفه 0برای انجام مرحله )

انتخاب شده است. از آنجا که  0بهینه باید بر اساس تعداد متغیرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد. وقفه ها در این مدل 

می تواند وقفه مناسبی برای مدل  0را در دوره مورد مطالعه داشته لذا وقفه عات کمترین وقفه معیارهای اطالعات کمترین اطال

( 9شوارتز به صورت زیر می باشند و نتایج تعیین وقفه بهینه این مدل در جدول )-باشد. اطالعات آکاییک، حنان کوئین و بیزین

 ارائه گردیده است. 

  VAR( تعیین تعداد وقفه بهینه مدل 9جدول )

 کوئین-حنان آکائیک بیزین-شوارتز طول وقفه

1 0/445 0/400 0/415 

0 -0/180 -0/271 -0/241 

9 -0/080 -0/219 -0/174 

6 -0/013 -0/200 -0/140 

 مأخذ: نتایج تحقیق

بیزین، آکائیک و حنان کوئین در وقفه یک کمترین مقدار را دارند. هرچه به مدل وقفه -(، مقدار آماره شوارتز9با توجه به جدول )

بنابراین وقفه بیشتر داده شود مقدار شوارتز، حنان کوئین و آکائیک مقدار آنها زیاد شده و فقط در وقفه یک کمترین مقدار را دارند. 

یک می باشد. در مرحله بعد، تعداد بردارهای هم انباشتگی بین متغیرهای مدل به وسیله آماره های آزمون ماتریس  بهینه مدل برابر

 تعیین می شود. نتایج این آزمونها در جدول های زیر ارائه شده است.اثر و حداکثر مقادیر ویژه، 

Trace ( آزمون ماتریس اثر6جدول ) 

مقدار بحرانی در سطح  ه آزمونمقدار آمار فرضیه مقابل فرضیه صفر

 %1معناداری 

ارزش احتمالی در 

 %21سطح 
r=0 r≥1 61/355 47/856 0/001 
r≤1 r≥2 24/598 29/797 0/176 
r≤2 r≥3 10/239 15/494 0/262 
r≤3 r≥4 0/002 3/841 0/958 

 مأخذ: نتایج تحقیق
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max ( آزمون حداکثر مقدار ویژه1جدول ) 

مقدار بحرانی در سطح  مقدار آماره آزمون فرضیه مقابل فرضیه صفر

 %1معناداری 

ارزش احتمالی در 

 %21سطح 

r=0 r=1 36/751 27/584 0/002 
r≤1 r=2 14/359 21/131 0/336 
r≤2 r=3 10/236 14/264 0/196 
r≤3 r=4 0/002 3/841 0/958 

 مأخذ: نتایج تحقیق

درصد در ماتریس وجود  %1( در آزمون اثر و حداکثر، مقدار بحرانی در سطح 1( و )6نتایج بدست آمده در جدولهای )با توجه به 

یک رابطه ی بلندمدت میانمتغیرهای مدل را نشان می دهند. چون مقدار بحرانی آزمون از مقدار آماره بیشتر است وجود رابطه 

است سری زمانی همگرا می باشد و بین  %1بیشتر از  %21حتمالی در سطح بلندمدت را بیان می کند. همچنین چون ارزش ا

از اثبات وجود یک رابطه ی بلندمدت اقدام به تخمین رابطه بلندمدت بلندمدت متغیرهای مدل رابطه بلندمدت وجود دارد. پس 

 بین متغیرهای مدل و همچنین به بررسی الگوی تصحیح خطا پرداخته می شود. 

 مرحله به تخمین مدل الگوی تصحیح خطا می پردازیم.حاال در این 

( می توان تابع بلندمدت 3در جدول پایین نتایج رابطه بلندمدت نشان داده می شود، با توجه به ضرایب بدست آمده در جدول )

 عرضه گندم را به شکل زیر نوشت:

Ly(-1)= 99/721-15/878Lx(-1)+3/833Lz(-1)+5/838Lw(-1) 

ای تحقیق، در بلندمدت رابطه غیرمستقیمی بین، عرضه و درآمد وجود دارد. ضریب منفی درآمد بیان می کند که بر اساس یافته ه

درصد کاهش خواهد داد. همچنین رابطه  15/878یک درصد افزایش در درآمد یا تولیدناخالص ملی در درازمدتعرضه را به مقدار 

فزایش در نرخ ارز در رد. ضریب مثبت نرخ ارز بیان می کند که یک درصد امستقیمی بین عرضه و تولیدگندم با نرخ ارز وجود دا

درصد افزایش خواهد داد. در بلندمدت رابطه مستقیمی بین عرضه و سرمایه خالص وجود دارد.  3/832بلندمدت عرضه را به مقدار 

درصد افزایش  5/383ا را به مقدار ضریب مثبت سرمایه خالص بیان می کند که یک درصد افزایش در سرمایه بلندمدت، عرضه ر

خواهد داد. چون مقدار متغیر سرمایه از مقدار متغیر نرخ ارز بیشتر است نشان می دهد که سرمایه بیشتر از نرخ ارز بر روی عرضه 

ضیح را به عنوان یک متغیر تو t(u(در اینجا جمله خطای رگرسیون الگوی ایستایی بلندمدت دارد. گندم در جهت مثبت تأثیر 

مورد استفاده قرار داده و آنرا برآمورد می کنیم. ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد، در هر دوره  VECMدهنده در الگوی 

 تعدیل می شود.چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته به سمت رابطه بلندمدت 
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 خطا-(  نتایج استخراج آزمون تصحیح1جدول )

 Tآماره  انحراف معیار ضریب متغیرها

D(Ly(-1)) -0/378 0/204 -1/847 
D(Lx(-1)) -0/242 0/224 -1/079 
D(Lz(-1)) -0/062 0/144 -0/430 

D(Lw(-1)) 0/156 0/252 0/620 
C 0/006 0/069 0/086 

ECM(-1) -0/008 0/012 -0/625 
 مأخذ: یافته های تحقیق

 (: استخراج رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل3جدول )

 Tآماره  انحراف معیار ضریب متغیرها

Ly(-1) 1   
Lx(-1) -15/878 7/140 -2/223 
Lx(-1) 3/833 0/656 5/835 
Lw(-1) 5/838 6/177 0/945 

C 99/721   

 مأخذ: یافته های تحقیق

در اینجا الزم است که وقفه های مختلف را بررسی کنیم، زیرا ممکن است بین  حاال به بررسی آزمون علیت گرنجری می پردازیم،

دو متغیر، در وقفه های کوتاه مدت رابطه علیت وجود نداشته باشد، ولی با وقفه های طوالنی تر بین آنها رابطه علیت به وجود آید. 

د گندم، نرخ ارز، درآمد و سرمایه خالص می پردازیم. هر در این تحقیق به بررسی رابطه علیت بین متغیرهای لگاریتم عرضه یا تولی

چند مفهوم رابطه سببی، ابعاد مختلفی دارد، اما گرنجر به منظور بررسی رابطه علیت در چارچوب الگوهای سری زمانی یک مفهوم 

 ( نشان داده شده است.3قابل آزمون ارائه کرده است. نتایج آزمون علیت در جدول )

 

 آزمون علیت گرنجری ( نتایج3جدول )

 نتیجه گیری احتمال Fآماره  متغیرتأثیرگذار متغیر وابسته
Ly Lx 1/053 0/365  تغییرات درآمد علت

 تغییرات تولید نیست

Lx Ly 1/065 0/361  تغییرات تولید علت

 تغییرات درآمد نیست
Ly Lz 1/312 0/286  تغییرات نرخ ارز علت
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 تغییرات تولید نیست

Lz Ly 0/188 0/829  تغییرات تولید علت

 تغییرات نرخ ارز نیست
Ly Lw 2/316 0/121  تغییرات سرمایه خالص

علت تغیییرات تولید 

 نیست
Lw Ly 3/643 0/04  تغییرات تولید علت

تغییرات سرمایه خالص 

 است

 مأخذ: نتایج تحقیق

بیشتر  %1جدول کمتر است و مقدار احتمال از  Fمحاسبه شده از مقدار  Fچون مقدار  Lxبه  Lyنتایج جدول نشان می دهد که 

 Fمحاسبه شده از مقدار  Fنشان می دهد که مقدار  Lyبه  Lxاست پس تغییرات درآمد باعث تغییرات تولید نمی شود. همچنین  

مد نیست. می باشد نتیجه می گیریم که تغییرات تولید باعث تغییرات درآ %1جدول کوچکتر است و احتمال بدست آمده بیشتر از 

جدول کمتر  Fمحاسبه شده از  Fچون مقدار  Lzبه  Lyکه در نتیجه هیچ رابطه علیت بین این دو متغیر وجود ندارد. دو مورد 

 Lyبه  Lzعلت تغییرات تولید نمی باشد. همچنین بیشتر است پس در نتیجه تغییرات نرخ ارز  %1می باشد و مقدار احتمال از 

بیشتر می باشد در نتیجه تغییرات تولید باعث  %1جدول کوچکتر و احتمال از  Fاسبه شده از مح Fنشان می دهد که مقدار 

 Fنتایج نشان می دهد که مقدار  Lwبه  Lyتغییرات نرخ ارز نیست. در اینجا هم بین دو متغیر رابطه علیت وجود ندارد. از 

بیشتر می باشد، بنابراین تغییرات سرمایه  %1جدول کوچکتر است و همچنین احتمال محاسبه شده از  Fمحاسبه شده از مقدار 

جدول بیشتر است و مقدار احتمال از  Fمحاسبه شده از  Fنشان می دهد که مقدار  Lyبه  Lwعلت تغییرات تولید نیست. ولی 

سرمایه خالص می باشد که نشان دهنده رابطه  ، علت تغییراتکوچکتر می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که تغییرات تولید 1%

 علیت یک طرفه بین این دو متغیر می باشد.

 نتیجه گیری و پیشنهادات

در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی عوامل مؤثر بر عرضه محصوالت کشاورزی با مطالعه موردی 

بررسی شده است. در این پژوهش جهت بررسی مانایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد  1392-1360محصول گندم طی سالهای 

فولر تعمیم یافته استفاده شده است نتایج این آزمون نشان داد با دیفرانسیل گیری روی متغیرها، همه آن ها با تفاضل مرتبه -دیکی

استفاده شده است.  VARمدل از مدل اقتصادسنجی برای برآورد اول مانا شدند، لذا همه آن ها هم انباشته از مرتبه یک می باشد. 

بلندمدت میان متغیرها پرداخته می جوسیلیوس به بررسی وجود رابطه -در مرحله بعد با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون

عات حاکی از آن بود که وقفه ی شود. در مرحله اول به تعیین تعداد وقفه های بهینه پرداخته شده و نتایج حاصل از آمارهای اطال

مورد بررسی قرار گرفت. مقدار تصحیح خطاای به دست آمده نشان  ECMبهینه مدل یک است. در مراحل بعدی الگوی خطای 
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بلندمدت تعدیل می شود. که این حاکی از سرعت  از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل 0/008می دهد که در هر دوره 

که نتایج این آزمون ی تعدیل به سمت مقدار تعادلی بلندمدت هست. پس آزمون علیت گرانجر مورد بررسی قرار گرفت. نسبتاً باال

نشان می دهد که تغییرات تولید علت تغییرات سرمایه خالص می باشد که نشان دهنده رابطه علیت یک طرفه بین این دو متغیر 

می باشد. همچنین بر اساس یافته های موجود در این پژوهش، در بلندمدت رابطه غیرمستقیمی بین عرضه و درآمد وجود دارد، در 

ارز رابطه مستقیمی خواهد شد. بین عرضه گندم با نرخ  15/878افزایش در درآمد باعث کاهش عرضه به میزان واقع یک درصد 

درصد در عرضه خواهد شد. همچنین به  3/832وجود دارد. در واقع یک درصد افزایش در نرخ ارز در بلندمدت موجب افزایش برابر 

تحقیق پی بردیم. با افزایش یک درصد در سرمایه در بلندمدت عرضه به  وجود رابطه مستقیم بین عرضه و سرمایه خالص در این

درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که در راستای گسترش هرچه سریعتر  5/383میزان 

جه زی ایران انجام شود. که درعرضه محصوالت کشاورزی، سیاستهایی به منظور بهبود و افزایش عملکرد سرمایه، در بخش کشاور

موفقیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مرحله نخست منوط به پایداری قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط می باشد. 

بنابراین تصمیمات سریع، پی در پی در زمینه تدوین آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری اختالالتی در فعالیت بخش کشاورزی 
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