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بررسی پارامترهای اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر قیمت گندم
دوراندیش1

لیلی ابوالحسنی ،*1حمید طاهرپور ،2ناصر شاهنوشی فروشانی 3و آرش
تاریخ پذیرش1331/2/12 :
تاریخ دریافت1331/11/22 :

چكیده
نظر به اهمیت زیاد گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بررسی عوامل اقتصادی و غیر
اقتصادی مؤثر بر قیمت آن به عنوان هدف اصلی این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است .برای
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گندم در این مطالعه ،ابتدا الگوی ریاضی مفهومی عوامل مؤثر بر قیمت
گندم با توجه به مبانی نظری شکلگیری قیمت در بازار ارایه شد و سپس این الگو با استفاده از
دادههای تجربی و با کاربرد الگوی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .نتایج مطالعه نشان
میدهد مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت گندم شامل قیمت جو و ذرت ،قیمت جهانی گندم ،نرخ
تورم ،سطح زیر کشت محصول گندم و مقدار بارندگی در مرحله داشت و کاشت گندم است .افزون
بر این ،با توجه به اینکه سطح زیر کشت گندم و مقدار بارندگی جزء مهمترین عوامل موثر بر قیمت
بوده پیشنهاد شده سیستم دادهای مناسب برای اطالع از سطح زیر کشت و پیشبینی شرایط آب و
هوایی تهیه شود.
طبقهبندي .C33,C39,D01,D49:JEL

واژههاي كليدي :الگوی معادالت ساختاری ،عرضه گندم ،تقاضای گندم.

 -1دانشیار اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزی ،گروه اقتصاد کشاورزی.
- 2کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزی ،گروه اقتصاد کشاورزی.
 -3استاد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزی ،گروه اقتصاد کشاورزی.
* -نویسنده مسئول مقالهl.abolhasani@um.ac.ir :
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پیشگفتار
در پرتو اهمیت بحث امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه ،متغیر قیمت مواد غذایی به عنوان
یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر عرضه و تقاضای مواد غذایی و محصوالت کشاورزی مورد توجه
سیاستگذاران بوده است (نصیری .)1332 ،عرضه پیشبینیناپذیر محصوالت کشاورزی همراه با
تقاضای کم کشش برای بیشتر محصوالت این بخش باعث ایجاد نوسآنها ی باال و پیشبینیناپذیر
در قیمت محصوالت کشاورزی شده است (هوک .)1393 ،1نوسانات قیمت غذا در یک کشور ،درآمد
کشاورزان و هزینه زندگی مصرفکنندگان مواد غذایی را به گونه مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
از آنجا که سهم قابلتوجهی از هزینه خانوارهای کمدرآمد را هزینه تأمین غذا تشکیل میدهد ،این
تغییرات قیمت غذا بر هزینههای خانوارهای کشورهای در حال توسعه که درآمدی کمتر نسبت به
کشورهای توسعهیافته دارند ،تأثیر بیشتری دارد (اعظمزاده شورکی و خلیلیان.)1333 ،
در بین محصوالت کشاورزی ،گندم به صورت نان و سایر فراوردههای آن ،اصلیترین ماده غذایی
مردم ایران است( .شیخی .)1332 ،لذا ،قیمت این محصول بهویژه بهصورت نان که کاالیی اساسی
در سبد خانوار و در واقع مهمترین غذای مردم ایران به شمار میرود ،از اهمیت خاصی برخوردار
است و تأثیری که مردم از افزایش و کاهش قیمت این کاال میگیرند بیش از کاالهای دیگر
میباشد .این در حالی است ،که قیمت این کاالی اساسی و فراوردههای آن بویژه در سالهای اخیر
با تغییرات بسیاری همراه بوده و ذهن بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف کرده است .از
اینرو ،با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای در حال توسعه میباشد و نوسانات قیمت این کاالی
اساسی بر هزینه خانوارها تأثیر بیشتری نسبت به کشورهای توسعهیافته دارد ،تحلیل روند تغییرات
قیمت آن و شناخت صحیح عوامل مؤثر بر این تغییرات میبایست مورد توجه خاص قرار گیرد تا
بتوان با توجه به چگونگی و مقدار اثرگذاری این عوامل بر نوسان قیمت گندم در ایران ،راهکارهای
الزم را برای کنترل قیمت آنها بیان نمود و برنامهریزان و مسئوالن امر را در تحلیل و پیشبینی
صحیح وضعیت آینده کمک کرد.
از سوی دیگر ،پیگیری سیاست خرید تضمینی گندم از سوی دولت ،در اغلب اوقات دستگاههای
مجری این سیاست را موظف به خرید گندم با قیمتهای تضمینی کرده است .بنابراین ،اطالع از
قیمتهای بازار آزاد گندم بم نظور تامین منابع مالی خرید تضمینی در صورت نیاز و عوامل موثر بر
این قیمت ها همواره دغدغه اصلی مدیران این حوزه بوده است .در نتیجه درک بهتر عوامل تعیین
کننده قیمت گندم از این منظر نیز دارای اهمیت بسیار میباشد.

-Houck
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در زمینه مطالعات مدلسازی قیمت حیطههای گوناگونی شامل پیشبینی قیمت ،بررسی
نوسانات قیمت و همچنین ،بررسی عوامل موثر بر قیمت وجود دارد که البته ،مرز بین این حوزهها
عمدتا چندان مشخص نیست .به بیان دیگر ،مکرار اتفاق افتاده که به عنوان مثال پیشبینی قیمت
با استفاده از متغیرهای توضیحی خاصی انجام گیرد .در نتیجه این متغیرهای توضیحی خود عوامل
موثر بر قیمت نیز خواهند بود .بنابراین ،چنانچه هدف بررسی عوامل موثر بر قیمت باشد الزم است
مطالعات سایر حوزه ها نیز مورد بررسی قرار گیرد .به طور کلی بیشتر روشهای مربوط به
مدلسازی قیمت را میتوان در دو گروه کلی روشهای سری زمانی و روشهای ساختاری طبقه
بندی کرد (شگال .)2112،1روشهای سری زمانی شامل آن دسته از مطالعاتی میباشد که برای
پیشبینی قیمت از روند تاریخی متغیر وابسته استفاده کردهاند .در این گروه از روشهایی همچون
الگوی خودتوضیح همانباشتگی میانگین متحرک (طیبی و همکاران ،)1333 ،خود توضیح واریانس
ناهمسانی شرطی (فرجزاده و شاهولی ،)1333 ،الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده (آماده،
 ،)1333الگوی تصحیح خطای برداری (پنگ و همکاران ،)2112 2الگوی اقتصادسنجی لگاریتمی-
خطی کوتاهمدت( ،رانتاال و همکاران  )2111و الگوهای شبکه عصبی (مقدسی و ژالهرجبی)1331 ،
و اشاره کرد .به طور کلی روشهای سری زمانی مدلسازی قیمت را میتوان در سه گروه روشهای
مبتنی بر هوش مصنوعی و الگوهای رگرسیونی و الگوهای تصادفی طبقه بندی نمود که در جدول
 1گنجانده شده است.
روشهای ساختاری مدلسازی قیمت شامل روشهایی هستند که سعی در پیشبینی قیمت بر
اساس ارتباط آن با مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی ،مالی ،اجتماعی و سیاسی موثر بر آن دارند
(شگال .)2112،این گروه از روشها از لحاظ روشی عمدتا شامل مدلهای استفاده شده در گروه
روشهای سری زمانی بوده ،اما از لحاظ ماهیت استفاده از این روشها و نوع متغیرهای متفاوت
میباشند .این روشها به طور کلی در دو گروه روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و الگوهای
رگرسیونی قرار میگیرند .در گروه روشها مبتنی بر هوش مصنوعی میتوان از مدلهای شبکه
عصبی (موقر نژاد و همکاران2112 ،؛ جیها و سینها 2113 ،3؛ لی و همکاران )2111 ،2شبکه عصبی
فازی (آزاده و همکاران )2112 ،الگوریتم زنتیک (بونده و همکاران )2112 ،1و شبکههای عصبی
ویولت (لی )2112 ،نام برد .در گروه مدلهای ساختاری رگرسیونی نیز از روشهایی چون تصحیح
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خطای برداری (اوبادی و همکاران ) 2112 ،1الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (گوپتا و همکاران،2
 )2111و الگوهای ( GARCHسینگ و موهانتی )2111 ،3و ( CGARCHوو و همکاران )2112 ،نام
برد .از آنجا که این مطالعه جز مدلهای ساختاری میباشد بررسی این گروه از روش دارای اهمیت
بیشتری بوده ،لذا این گروه از روشها به همراه مطالعات شاخص و حوزه مورد مطالعه در جدول 2
ارایه شده است.
بررسی کلی مطالعات مدل سازی قیمت حاکی از ان است که از خانواده روشهای GARCH
عمدتا در مباحث مربوط به سنجش ،پیشبینی و بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت و از دیگر
روشها جهت پیشبینی و بررسی عوامل موثر بر قیمت استفاده شده است .همچنین ،بیشترین
فراوانی کاربرد این روش ها در حوزه های قیمت سهام ،قیمت انرژی بویژه نفت و الکتریسته و قیمت
طال بوده و حوزه های مربوط به قیمت مواد غذایی و محصوالت کشاورزی کمتر مورد مطالعه قرار
گرفته است.
به گونه خاص در زمینه مدلسازی قیمت گندم مطالعات گوناگونی انجام گرفته که تعدادی از
آنها را میتوان در جدول  3مشاهده کرد .بیشتر این مطالعات با استفاده از روشهای سری زمانی
اقدام به پیشبینی قیمت گندم کردهاند ،اما در زمینه عوامل موثر بر قیمت گندم که در گروه
روشهای ساختاری قرار میگیرند مطالعاتی کمتر انجام شده است .در این زمینه مهمترین مطالعات
خارجی مربوط به الگیری ،)2111( 2جانزن و همکاران )2112( 1و شرودر و گودوین)1331( 1
میباشد.
الگیری ( )2112با استفاده از الگوی  VECMاقدام به بررسی عوامل موثر بر میانگین قیمت
جهانی ماهانه گندم پرداخته است .وی از متغیرهای نسبت ذخایر جهانی به مصرف جهانی ،شاخص
الغری بازار جهانی ،تولید ماهانه صنعتی جهانی ،نرخ بهره واقعی ،قیمت نقطه ای نفت ،نرخ ارز موثر
واقعی ،نرخ تورم و شاخصهای تجاری سازی و سوداگری برای توضیح تغییرات قیمت گندم در
بازارهای جهانی استفاده کرده است .وی در نهایت مهمترین متغیرهای موثر بر قیمت جهانی گندم
را تقاضای جهانی ،شاخص سوداگری و نرخ بهره موثر واقعی معرفی کرده است.
جانزن و همکاران ( )2112با استفاده از الگوی  SVARبه تحلیل عوامل موثر بر جهش قیمیت
گندم در بازاهای آینده گندم در ایاالت متحده پرداخته اند .نتایج آنها نشان داده که شوکهای
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بازاری جانب عرضه و تقاضا دلیل اصلی جهش قیمت در بازارهای آینذه گندم در ایاالت متحده بوده
و نوسانات اقتصاد بین الملل تاثیری کمتر بر جهش قیمت در این بازارها داشته است .همچنین،
آنها شواهدی اندکی در ارتباط با تاثیر شاخص تجارت کاال بر جهش قیمت گندم یافته اند.
در گروه مدل های ساختاری بررسی عوامل موثر در قیمت گندم در حوزه مطالعات داخلی
میتوان به مطالعات مقدسی و رحیمی بدر ( )1333و محمدی و فکاری ( )1332اشاره کرد.
مقدسی و رحیمی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قیمت سر مزرعه گندم را تابعی از قیمت
برنج به عنوان محصول جانشین ،ذخایر احتیاطی گندم و قیمت تضمینی گندم میدانند .آنها از
این الگو جهت پیشبینی قیمت استفاده کرده و دقت آن را با پیشبینیهای حاصل از روش
 ARIMAمقایسه نمودهاند .نتایج آنها نشان داده که الگوی  ARIMAتوانایی پیشبینی بهتری در
مقایسه با الگوی تعادل عمومی داشته است.
محمدی و فکاری ( ) 1332اقدام به بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کاالی ایران با
قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کاالی شیکاگو نمودهاند .آنها از دادههای هفتگی قیمت گندم
از  22اسفند سال  1333الی دوم آذر ماه  1331استفاده کرده تا اثرات متقابل قیمت گندم بورس
کاالی ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران ،بورس کاالی شیکاگو ،نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران را
بررسی کنند .نتایج آنها نشان میدهن د که نوسانات قیمت گندم بورس کاالی ایران از نوسانات
قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می باشد .افزون بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار
آزاد ایران ،بورس کاالی شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کاالی ایران
منتقل میشود.
بررسی پیشینه مطالعات حاکی از وجود روشهای متعدد در زمینه مدلسازی قیمت میباشد .از
این میان تعدادی از این روشها تنها جهت پیشبینی قیمت گندم در ایران مورد استفاده قرار
گرفته ،اما متاسفانه مطالعات مربوط به بررسی عوامل موثر بر قیمت گندم در ایران با وجود اهیمت
بسیار باالی گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و همچنین ،نیاز سازمان های متولی خرید
گندم و تنظیم بازار به درک مهم ترین مولفه های قیمت گندم ،انگشت شمار است .در نتیجه فضای
زیاد و نیاز مبرمی جهت انجام مطالعه در این زمینه وجود دارد .در همین راستا هدف این مطالعه
بررسی مهمترین عوامل موثر بر قیمت گندم و مقدار تاثیر گذاری هر یک از آنها است .برای
دست یابی به این هدف نیز در این مطالعه اقدام به معرفی و تدوین مدل مفهومی عوامل موثر بر
قیمت گندم با استفاده از تئوری های اقتصادی تشکیل قیمت شده است .ارتباط قوی مدل ارایه
شده با تئوریهای اقتصادی از یک سو و همچنین ،قابلیت تفکیک نقش عوامل تاثیر گذار از جانب
عرضه و تقاضا از سوی دیگر از مزیت های مدل مفهومی ارایه شده در این مطالعه میباشد .افزون بر

122

بررسی پارامترهاي اقتصادي و غير اقتصادي موثر بر قيمت گندم

این ،قابلیت انطباق باالی مدل ارایه شده با الگوی معادالت ساختاری باعث میشود به راحتی بتوان
عوامل متعدد تاثیر گذار بر قیمت گندم را از دریچه تعادل عرضه و تقاضا بررسی کرد .مجموعه این
عوامل مدل معادالت ساختاری ارایه شده را به ابزاری مناسب برای تحلیل عوامل موثر بر قیمت
گندم تبدیل میسازد.
مواد و روش
همانگونه که پیشتر عنوان شد ،مدل مفهومی ارایه شده در پژوهش انطباق باالیی با الگوی
معادالت ساختاری داشته و به بیان دیگر ،به گونهای تدوین شده که بتوان به راحتی با استفاده از
این الگو مورد براورد قرار گیرد .به همین منظور ،در ادامه مطالعه مبانی الگوی معادالت ساختاری
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
معادالت ساختاري
مدلسازی معادالت ساختاری یک روش تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده
رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی ( )GLMاست که در سالهای اخیر
از حوزه رفتاری وارد حوزه مدیریت ،سازمان و اقتصاد شده است .تمرکز اصلی این روش بر روی
متغیرهای پنهان است که توسط شاخصهایی قابل اندازهگیری باشند و متغیرهای آشکار تعریف
میشوند( .مهرگان و زالی .)1331 ،مدل معادالت ساختاری برای هر یک از متغیرهای موجود در
مدل ،مقدار یا درصد واریانسی را که به وسیله آن متغیر تبیین میشود را نشان میدهد (او و
همکاران .)2113 ،بطور کلی میتوان مراحل انجام مدلسازی معادالت ساختاری را در مراحل زیر
خالصه کرد:
تدوین مدل :یکی از مراحل مهم در طراحی مدلهای معادالت ساختاری ،تعیین متغیرها ،تدوین
مدل مسیر و مشخص کردن روابط بین متغیرهاست که مبتنی بر تئوریهای مرتبط با موضوع مورد
مطالعه ،پژوهشها و دادههای در دسترس و همچنین ،اندیشههای پژوهشگران است.
تشخیص مدل :در مدل سازی معادالت ساختاری بسیار با اهمیت است که مسئله تشخیص پیش از
برآورد پارامترها حل شود .در مسئله تشخیص این سوال مطرح میشود که آیا بر اساس دادههای
نمونهای شامل شده در ماتریس کواریانس نمونهای و مدل نظری تعریف شده به وسیله ماتریس
کواریانس جامعه میتوان مجموعه منحصربهفردی از برآورد پارامترها را یافت؟
برآورد مدل :روشهای گوناگونی برای برآورد پارامترهای جامعه در یک مدل معادالت ساختاری
وجود دارد .انتخاب روش برآورد ،به نمونه و مدلی که قرار است برآورد شود بستگی دارد .این
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روشها شامل کمترین مربعات غیر وزنی ( ،)ULSکمترین مربعات معمولی ( ،)OLSکمترین مربعات
تعمیم یافته ( ،)GLSو بیشترین درستنمایی ( )MLمیباشد.
آزمون مدل :برای سنجش برازش کل مدل ،شاخصهای متعددی ارایه شده است .جدول  2این
شاخصها را به طور خالصه نشان میدهد.
مدل تجربی شکلگيري قيمت
بر اساس نظریه های اقتصادی قیمت در بازار از راه تعادل عرضه و تقاضا شکل میگیرد .با فرض
خطی بودن توابع عرضه و تقاضای گندم توابع مربوطه را به شکل زیر میتوان نوشت:
Qd = d-r.p
تابع تقاضا گندم:
()1
Qs = s-h.p
تابع عرضه عرضه گندم:
()2
در این رابطه  Qdتقاضای گندم Qd ،عرضه گندم d ،و  sبه ترتیب عرض از مبدا توابع تقاضا و
عرضه و در نهایت  rو  hبه ترتیب ضرایب مربوط به شیب توابع تقاضا و عرضه میباشد .تعادل در
بازار از راه برابری عرضه و تقاضا حاصل میشود ( )Qs=Qdبنابراین ،میتوان نوشت
𝑃 𝑄𝑠 = 𝑄𝑑 ⇒ 𝑑 − 𝑟. 𝑃 = 𝑠 + ℎ.
()3

در این صورت قیمت تعادلی گندم ( ∗𝑃) برابر خواهد بود با
()2

p*=A+B

𝑠

𝑑

𝑑 ⇒ 𝐶 P*= 𝐶 -

𝑠−
𝐵= =𝐴,
𝐶
𝐶

𝐶=𝑟ℎ+

⇒

𝑠𝑑−

𝑟𝑃 = 𝑃∗ = ℎ+

رابطه ساده  2اساس مدل ساختاری تدوین شده در این بخش را نشان میدهد .در این رابطه A
عامل انتقال قیمت از جانب تقاضا و  Bعامل انتقال قیمت از جانب عرضه میباشد D .و  Sدر مدل
ساختاری تدوین شده نقش متغیرهای پنهان را بر عهده دارند .ارتباط این متغیرها را میتوان در
مدل ساختاری شکل مشاهده کرد.
از سوی دیگر A ،و  Bخود تابعی از متغیرهای دیگر میباشند .این متغیرها همان متغیرهای
مستقل موثر بر عرضه و تقاضا میباشند .یعنی:
)A= f(Pc , Pb , Pp , P
()1
)B= h(i , e , Pf , Pw , a , R , P
()1
بدین ترتیب شکل های  a-2و  b-2مدلهای اندازهگیری متناظر با توابع  fو  hرا نشان میدهد.
متغیرهای به کار رفته در روابط  1و  1و شکل  2در جدول  1معرفی شدهاند.
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متغيرهاي مورد بررسی ،گام زمانی و روشهاي گردآوري دادهها
در این بخش به بررسی متغیرهای معرفی شده در جدول  2و دالیل انتخاب ،روش محاسبه آنها
و گام زمانی هر یک از متغیرها پرداخته میشود .این متغیرها بر اساس نظریات اقتصادی ،پیشینه
مطالعات و نظرات کارشناسان ،انتخاب و پایش شدهاند .بدین ترتیب متغیرهای قیمت ذرت و جو به
عنوان کاالی جانشین (در بخش دامپروری) ،قیمت آزاد آرد که افزایش آن میتواند باعث فشار بر
قیمت گندم شود ،قیمت سوخت به عنوان یکی از مهمترین اقالم هزینه نهایی محصول و قیمت
گندم وارداتی کاالهایی هستند که بر اساس نظر کارشناسان ،نظریات اقتصادی و بررسی پیشینه
مطالعات میتوانند بر قیمت گندم اثرگذار باشند .1نرخ تورم ،نرخ بهره و نرخ ارز نیز فاکتور اقتصاد
کالن اقتصادی هستند که به صورت بالقوه میتوانند بر قیمت گندم تاثیر گذار باشند .2همچنین،
سطح زیر کشت 3و مقدار بارندگی 2نیز در عمل به عنوان مهم ترین فاکتورهای مقدار عرضه وارد
الگو شده اند .همچنین ،اگر چه می توان متغیرهای دیگری نیز برای توضیح تغییرات قیمت گندم
یافت ،اما این متغیرها عمدتا به دو دلیل اهمیت کمتر و عدم وجود دادههای مناسب و کافی وارد
مدل نشدهاند.
یکی دیگر از مهمترین مباحث تمامی روشهای مدلسازی قیمت ،انتخاب گام زمانی مناسب
برای هر یک از متغیرها بویژه متغیر قیمت میباشد .عمدتا برای سنجش متغیر قیمت دو روش
نقطه ای و بازه ای مورد استفاده میباشد .در روش نقطه ای قیمت تنها در یک لحظه خاص لحاظ
میشود حال آنکه در روش بازه ای میانگین قیمت در طول بازه یا گام زمانی خاصی محاسبه
میشود .بیشتر مطالعات مدلسازی از روش دوم استفاده کردهاند .ایراد این روش آن است که
چنانچه بازه زمانی طوالنی باشد ،با میانگین گرفتن از متغیرها تمامی نوسانات متغیر از بین رفته و
تنها در مقدار میانگین خالصه می شود .در این شرایط بازه های زمانی کوتاه تر منتج به اندازهگیری
دقیقتر تغییرات قیمت میشود ،اما انتخاب گام زمانی کوتاه مانند میانگین های روزانه عمدتا به
 -1دادههای قیمت گندم داخلی ،جو وذرت برای تمامی استان ها از شرکت پشتیبانی امور دام استان خراسن رضوی
اخذ شده است .قیمت جهانی گندم به وسیله قیمت فوب گندم زمستانی قرمز برای تحویل در خلیج مکزیک معادل
سازی شده است .همچنین ،داده های مربوط به قیمت بازار آزاد آرد از راه گزارش های عملکرد شرکت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی برای سال های مختلف از تارنمای این شرکت ( )http://gtc-portal.comتهیه شده است .دادههای
قیمت گازوئیل نیز از امارنامه های منتشر شده در تارنمای مرکز ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران
( )http://www.niordc.irبدست آمده است.
 - 2دادههای مربوط به این متغیرها از آمارنامه ها و پایگاه داده های بانک مرکز استخراج شده است.
- 3دادههای مربوط به سطح زیر کشت از آمارنامه های ساالنه وزرات جهاد کشاورزی استخراج شده است.
- 2دادههای مربوط به بارندگی از تارنمای سازمان هواشناسی کشور ( )http://www.irimo.irتهیه شده است.
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دلیل عدم وجود داده های همگن از نظر گام زمانی برای همه متغیرهای مورد بررسی در بسیاری از
مواقع مشکل ساز بوده و حتی در برخی مواقع گام زمانی متغیرها ماهیتا مشخص (مانند سطح زیر
کشت که در طول دوره کاشت ثابت است) و در اختیار پژوهشگر نیست .در نتیجه ،الزم است که در
هر مطالعه گام زمانی متناسب با اهداف و افق مد نظر مطالعه و همچنین ،دادههای در دسترس
انتخاب شود .در این مطالعه با توجه به دقت مورد نظر مطالعه و همچنین ،افق میان مدت بررسی
عوامل موثر قیمتها سعی شده حتی االمکان از گام زمانی یک هفتهای برای متغیرها استفاده شود.
بدین ترتیب میانگین ارقام هفتگی قیمت گندم ،جو و ذرت و میانگین هفتگی قیمت جهانی گندم
در کنار میانگین هفتگی قیمتهای مصوب گازوئیل برای محاسبه متغیرهای قیمتی ورد استفاده
قرار گرفته است .نرخ ارز نیز به صورت میانگین هفتگی وارد الگو شده است .سایر متغیرها گام
زمانی متفاوتی دارند .از آنجا که اثر سطح زیر کشت بر قیمت از راه اثر بر مقدار عرضه پس از
برداشت محصول محقق میشود ،فرض میشود که میانگین قیمت گندم در هر هفته تابعی از سطح
زیر کشت آخرین دوره برداشت گندم میباشد .به این ترتیب ،مقادیر سطح زیر کشت در یک استان
خاص برای تمامی هفته های پس از برداشت محصول ثابت و معادل با سطح زیر کشت در هنگام
برداشت فرض شده است .به بیان دیگر ،سطح زیر کشت برای تمامی هفتهها پس از برداشت
محصول تا دوره برداشت بعدی تکرار میشود .بدیهی است که هر سال با رسیدن به تاریخ برداشت
این مقدار ثابت تغییر کرده ،اما دوباره تا تاریخ برداشت بعدی ثابت خواهد ماند.
همچنین ،فرض بر ان است که تغییرات قیمت گندم تا حدودی همگام با رشد شاخص کل
قیمتها باشد .بنابراین ،گام زمانی متغیر تورم ماهانه فرض شده است .بدین منظور درصد رشد
شاخص قیمت کاالها و خدمات خرده فروشی  CPIدر هر ماه محاسبه شده (از راه محاسبه اختالف
مقادیر ابتدا و انتهای ماه) و برای چهار هفته همان ماه تکرار شده است .بر خالف متغیر سطح زیر
کشت که در طول سال ثابت ،اما در استانهای گوناگون متغیر است تورم ماهیانه برای همه
استانها یکسان ،اما در پایان هر ماه تغییر میکند.
آخرین و مهمترین متغیر که گام زمانی متفاوتی داشته است متغیر بارندگی است .مکانیزم
اثرگذاری بارندگی همانند سطح زیر کشت از راه افزایش عرضه در تمامی هفتههای پس از برداشت
محصول است .بنابراین ،فرض شده که قیمت هفتگی گندم تابعی از کل بارندگی در دوره پرورش
محصول منتهی به تاریخ برداشت می باشد .بر همین مبنا برای هر استان دوره پرورش محصول
(فاصله بین کاشت تا برداشت) مشخص شده و میانگین بارندگی استان در این دوره استخراج شده
است .همانند سطح زیر کشت قیمت هفتگی تا تاریخ برداشت بعدی تابعی از این مقدار ثابت فرض
شده بنابراین ،این مقدار به ازای تمامی هفتهها تکرار شده است.
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جامعه آماری در این مطالعه شامل تمامی استانهای کشور میباشد .بنابراین ،الزم است مقادیر
متغیرهای ارایه شده در جدول  2برای تمامی استانهای کشور گردآوری شده است .مقادیر
متغیرهای نامبرده برای سه سال منتهی به آبان ماه  1331گردآوری شده است.
نتایج
مدل معادالت ساختاری بخش قبل با استفاده از نرم افزار  LISRELبرآورد و ضرایب و سطح
معنیداری آنها در جداول  1و  9ارایه شده است .جدول  3معادالت مدلهای اندازهگیری و
ساختاری را نشان میدهد .جدول  3شاخصهای آزمون مدل مفهومی برآورد شده و مقادیر مطلوب
آنها را نشان میدهد .بررسی این شاخصها معنیداری کلی مدل را تایید میکند .بر اساس این
جدول تمامی شاخصها در محدوده مطللوب جهت معنیداری کلی مدل قرار دارند .پس از تایید
معنیداری مدل مفهومی ارایه شده اکنون میتوان به تفسیر نتایج بدست آمده از آن پرداخت.
نکتهای بسیار مهم که الزم است به آن اشاره شود ،این است که اگر چه شاخصهای جدول 1
معنیداری کلی مدل را تایید می کند ،اما این امکان وجود دارد که ضرایب برخی از متغیرها در مدل
معنیدار نباشند .این مسئله البته به اعتبار اماری مدل خدشهای وارد نمیکند و تنها بیانگر عدم
تاثیرگذاری متغیر مستقل مربوطه بر متغیر وابسته است .با این توضیحات واضح است که در جدول
 1ضرایب متغیرهای قیمت آرد ،نرخ بهره ،قیمت سوخت و نرخ ارز ،در سطوح پایینی (کمتر از 31
درصد) معنیدار بودهاند .بنابراین ،میتوان ادعا کرد که ضرایب محاسبه شده فاقد اعتبار الزم برای
تفسیر و نتیجهگیری میباشند .متغیرهای معنیدار ،اما شامل قیمت ذرت ،قیمت جو ،نرخ تورم،
سطح زیر کشت ،قیمت جهانی و مقدار بارندگی میباشد .از این میان ،متغیرهای قیمت ذرت،
قیمت جو و نرخ تورم متغیرهای اثرگذار بر اثرانتقالی تقاضا بوده که از راه انتقال تابع تقاضا باعث
تغییر قیمت میشوند .متغیرهای نرخ تورم ،سطح زیر کشت ،قیمت جهانی و مقدار بارندگی با تاثیر
بر اثر انتقالی عرضه سبب انتقال تابع عرضه و به تبع آن تغییر قیمت میشوند .با این توضیحات
میتوان به تفسیر نتایج بدست آمده از برآورد مدل در مورد این متغیرها پرداخت .باتوجه به الگوی
ریاضی بکار گرفته شده در طراحی مدل مفهومی تفسیر ضرایب به گونه مستقیم چندان مفید
نخواهد بود.
در این مدل الزم است ،برای تعیین مقدار اثرگذاری هر یک از متغیرهای معنیدار ضرایب مدل
ساختاری در معکوس ضرایب مدل اندازهگیری ضرب شود (این شیوه در مورد متغیر نرخ تورم
متفاوت است) .مقدار بدست آمده مقدار تغییر در متغیر وابسته به ازای یک واحد تغییر در متغیر
مستقل را نشان میدهد .برای مثال ،برای اندازهگیری اثر افزایش یک تومانی قیمت جو بر قیمت
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گندم میبایست ضریب متغیر جو در مدل اندازهگیری را که در اینجا معادل  3/21میباشد،
معکوس کرده ( ) 1÷3/21+1/233و سپس حاصل را در ضریب معادله ساختاری مربوطه که در
اینجا برابر  3/12میباشد ،ضرب شود ( ) 1/233 × 3/12 = 1/33نتیجه این محاسبات برابر 1/33
است .بنابراین ،میتوان گفت افزایش یک تومانی در قیمت جو باعث افزایشی معادل  1/33تومان در
قیمت گندم خواهد شد .به بیان دیگر ،اگر قیمت جو  111تومان افزایش یابد ،قیمت گندم 33
تومان افزایش خواهد یافت .دیگر مقادیر جدول نیز به گونه مشابه قابل تفسیر است .این مقادیر
برای تمامی متغیرها محاسبه و در جدول  9گنجانده شده است.
افزایش قیمت ذرت به مقدار یک تومان باعث افزایش قیمت گندم به مقدار  1/31تومان میشود.
به بیان سادهتر اگر قیمت ذرت  111تومان افزایش یابد باعث تغیر قیمت گندم به مقدار  31تومان
خواهد شد .از میان متغیرهایی که منحصرا د ر جانب عوامل موثر بر تقاضا قرار دارند ،تنها این دو
متغیر معنیدار بودهاند .از جانب متغیرهای موثر بر طرف عرضه در ابتدا میتوان متغیر سطح زیر
کشت را نام برد .بر اساس جدول  11ضریب محاسبه شده در اینجا معادل  -122/1بوده است به
این ترتیب افزایش یک واحد در سطح زیر کشت که در اینجا معادل با یک میلیون هکتار میباشد،
سبب کاهش قیمت به اندازه  122تومان خواهد شد .گفتنی است مقادیر منفی این عدد به سبب
تاثیر منفی افزایش عرضه بر قیمت تعادلی میباشد .این تاثیر منفی در ضریب ساختاری متغیر
انتقال قیمتی عرضه قابل مشاهده است.
جدول  11همچنین ،نشان میدهد یک واحد افزایش بارندگی (معادل یک میلی متر) در فصل
داشت محصول گندم باعث کاهش قیمت به مقدار  1/22تومان خواهد شد .همچنین ،این جدول
نشان می دهد که افزایش یک واحدی در قیمت جهانی گندم که معادل افزایش یک دالری در
قیمت جهانی گندم به ازای هر تن میباشد ،قیمت داخلی گندم را  1/2تومان افزایش خواهد داد .به
بیان دیگر ،چنانچه قیمت گندم در بازار جهانی  111دالر در هر تن افزایش یابد ،سبب افزایش
قیمت گندم داخلی به مقدار  121تومان خواهد شد .گفتنی است که سطح معنیداری نه چندان
باالی متغیر قیمت جهانی گندم نسبت به سایر متغیرهای معنیدار در جدول  9باعث میشود تا
اعتبار این ادعا به اندازه تفاسیر مربوط به سایر متغیرهای معنیدار ،نباشد.
همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ،محاسبه ضریب اثر نرخ تورم بر متغیر وابسته قیمت گندم،
متفاوت از سایر متغیرها میباشد .دلیل آن است که نرخ تورم بر خالف سایر متغیرها هم از راه
مکانیزم انتقال تقاضا و هم از راه مکانیزم انتقال عرضه سبب ایجاد تغییر در متغیر وابسته میشود.
بنابراین ،الزم است که محاسبات مربوط به اثر نرخ تورم بر قیمت گندم هم از طرف عرضه و هم از
طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد .به این منظور ،ابتدا معکوس ضریب متغیر تورم در مدل اندازهگیری
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طرف تقاضا در ضریب متغیر انتقال تقاضای معادله ساختاری ضرب میشود (-2/33((×3/12= -1/3
)÷ .))1این مقدار نشان می دهد که هر یک درصد افزایش نرخ تورم تنها با در نظر گرفتن اثر آن بر
کاهش تقاضا برای گندم باعث کاهش قیمت گندم به مقدار  1/3تومان خواهد شد .در مرحله بعد
معکوس ضریب متغیر نرخ تورم در مدل اندازهگیری اثر انتقالی عرضه در ضریب متغیر متغیر انتقالی
عرضه در معادله ساختاری ضرب میشود ( .))1÷1/1231(×)-1/11( =-1/23این رقم نشان میدهد
افزایش نرخ تورم تنها با در نظر گرفتن اثر آن بر افزیش عرضه گندم سبب کاهش قیمت به مقدار
 1/23تومان خواهد شد .اثر کل متغیر ( ) )-1/3( + )-1/23( = -1/13از حاصل جمع دو عدد
 -1/23و  -1/31به دست می آید که معادل  -1/13است .بنابراین ،یک درصد افزایش نرخ تورم با
تاثیرگذاری همزمان بر عرضه و تقاضای گندم سبب کاهش قیمت گندم به مقدار  1/13تومان
خواهد شد.
ضرایب محاسبه شده و همچنین ،سطح معنیداری آنها حاکی از آن است که مهمترین عوامل
موثر بر قیمت در درجه عوامل عوامل تاثیرگذار بر عرضه محصول شامل مقدار بارندگی و بویژه
سطح زیر کشت محصول است .از سوی دیگر ،از میان متغیرهای طرف تقاضا متغیرهای قیمت جو و
ذرت دارای بیشترین تاثیر میباشد.
از سوی دیگر ،نگاهی به متغیرهای بیمعنی نیز میتواند حاکی از نکات مفیدی باشد .به عنوان
مثال نتایج نشان میدهند قیمت آرد آزاد تاثیر چندانی بر قیمت گندم نداشته است .این مسئله به
احتمال زیاد ،به سبب کنترل شدید دولت بر بخش عمده آرد مبادله شده در بازار میباشد .در
نتیجه حجم آرد مبادله شده با قیمت آزاد به حدی نیست که نوسانات قیمت آن فشاری بر قیمت
گندم وارد کند .هر چند نتیجه گیری قطعی در این زمینه نیازمند مطالعات مجزا میباشد.
همچنین ،تاثیرگذاری نرخ ارز بر قیمت گندم داخلی بی معنی بوده است .این مسئله میتواند
ناشی واردات گندم با نرخ ارز مصوب کاالها و خدمات اساسی باشد که دچار نوسانات کمی بوده
است .بنابراین ،در حالی که تغیرات قیمت جهانی بر قیمت داخلی تاثیرگذار است ،اما نرخ ارز در
عمل تاثیرگذاری خود را به سبب سیاستهای ارزی دولت از دست داده است .از سوی دیگر ،با
توجه به کنترل صادرات گندم به وسیله دولت با افزایش نرخ ارز عمال امکان افزایش صادرات و تاثیر
آن بر قیمت نیز از بین رفته است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه وظیفه تنظیم بازار گندم بر عهده دولت میباشد اطالع از قیمت گندم و عوامل
موثر بر آن یکی از دغدغه های اصلی دستگاه اجرایی متولی این امر بوده است .در این ارتباط این
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مطالعه در نظر داشته با شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر قیمت گندم بخشی از مشکالت پیش
روی سازمانهای مربوطه را مرتفع سازد .در این راستا پس از ارایه مدل تجربی عوامل موثر بر
قیمت گندم و گردآ وری داده های الزم ،تخمین مدل با استفاده از الگوی معادالت ساختاری انجام
شده است .نتایج نشان میدهند که مهمترین عوامل موثر بر قیمت گندم شامل قیمت جو و ذرت،
قیمت جهانی گندم ،نرخ تورم سطح زیر کشت محصول گندم و مقدار بارندگی در طول دوره کشت
گندم بوده است .از این میان تنها عامل غیر اقتصادی موثر بر قیمت گندم مقدار بارندگی میباشد.
بر اساس نظریات اقتصادی تغییر در قیمت از دریجه تغییر در تعادل عرضه و تقاضا قابل بررسی
است .نگاه ویژه از این منظر نقش هر کدام از این حوزهها را در شکلگیری قیمتها مشخص
می سازد .نتایج مدل معادالت ساختاری حاکی از نقش نسبتاً متوازن عوامل موثر عرضه و تقاضا در
شکل گیری قیمت گندم است .این وضعیت ناشی از تقاضای سیال گندم بوده که عمدتاً از تقاضای
متغیر گندم در بخش دام و طیور نشأت میگیرد .در نتیجه ،میتوان گفت توجه به مسایل و
مشکالت موجود در عرضه و تقاضا از اهمیت یکسانی برخوردار است.
افزون بر این ،نتایج مطالعه نشان میدهند که دو عامل بارندگی و سطح زیر کشت جزء مهمترین
عوامل تاثیر گذار بر قیمت گندم میباشد .اهمیت این دو عامل زمانی مشخصتر میشود که ماهیت
پرنوسان و هم چنین غیر قابل کنترل این دو متغیر مد نظر قرار گیرد .با این وجود ،حتی اطالع از
داده های مربوط به این دو متغیر میتواند برای مسئوالن امر بسیار راه گشا باشد زیرا با مشخص
شدن تاثیرگذاری باالی این دو عامل مسوالن میتوانند با آگاهی از تغییرات آن دادههایی مناسبتر
از قیمتهای گندم در آینده نه چندان دور داشته باشند .بنابراین ،پیشنهاد میشود که نوعی پایگاه
داد ه برای اراضی کشاورزی که بتوان سطح زیر کشت و در صورت امکان مختصات جغرافیایی اراضی
گندم کشاورزان هر روستا را در آن ثبت کرد ،طراحی شود .وجود چنین سیستمی کمکی شایان به
مسوالن برای درک بهتر از قیمتهای انتظاری گندم خواهد کرد .نکته جالب توجه ان است که با
توجه به شبکه گسترده ادارات جهاد کشاورزی شهرستانها و ارتباط نزدیک آنها با شوراهای
روستایی و کشاورزان طراحی و بهرهبرداری از چنین سیستمی کامال امکانپذیر است .در این صورت
بالفاصله پس از پایان فصل کشت سطح زیر کشت گندم در کلیه شهرستانها ،استانها و کشور
براحتی محا سبه و اثر آن بر قیمت نیز بدست خواهد آمد .در مورد اثر متغیر تاثیرگذار دیگر یعنی
بارندگی نیز میتوان با داشتن پیشبینیهای دقیق از مقدار بارندگی حداقل در دو یا سه ماه منتهی
به برداشت محصول تصویر دقیقتری از قیمت انتظاری داشت.
یکی از محدودیتهایی که هم اکنون با آن روبهروست ،نبود تخمینهای مناسب از بارندگی در
اراضی زیر کشت گندم است .ریشه این مسئله در نبود امکان تعیین موقعیت جغرافیای اراضی گندم
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میباشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود روشها و امکانات تعیین موقعیت جغرافیای اراضی زیر پوشش
گندم با دقت کافی مورد توجه پژوهشگران و مسئوالن قرار گیرد .افزون بر این ،چنانچه بتوان مقدار
استفاده از سایر منابع آب سطحی و زیر زمینی جهت آبیاری گندم را مشخص کرد ،میتوان
تخمینی دقیق تر از قیمت گندم ارایه نمود.
در مجموع به نظر میرسد بخشی مهم از مشکالت پیش روی دستگاههای اجرایی تنها با طراحی
و بهره برداری از سیستمهای دادهای مناسب جغرافیایی ،هواشناسی و منابع آب قابل حل خواهد
بود.
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پیوستها
. طبقه بندي روشهاي سري زمانی پيشبينی قيمت-2 جدول
نام کامل مدل
Artificial Neural Networks

نام مدل

Fuzzy Neural Networks

FNN
GA+ANN

Grey System Model

GSM

Regime-Switching Model

RSM

Support Vector Machines

SVM

Support Vector Regression

SVR

Wavelet Distance Entropy

WDE

Asymmetric Power Arch Model
Autoregressive Integrated Moving Average

WNN
APARCH
ARIMA

Conditional Autoregressive Value At Risk by Regression
Quantiles
Component GARCH Model

CGARCH

Exponential GARCH

EGARCH

Fractionally Integrated GARCH

FIGARCH

CAVaiR

Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedacity

GARCH

Power Arch

PARCH

Asymmetric-Error GARCH

AEGARCH

Student-F-GARCH
Vector Autoregression

SFGARCH
VaR

Threshold Garch Model

TGARCH

Regime-Switching GARCH
Regime-Switching EGARCH
Integrated GARCH

RS-GARCH
RS-EGARCH
IGARCH

Gibson-Schwartz Model

GS

Inverse Gaussian Process

IGP

Error-Correction Models

ECM

Random Walk

RW

Vector Error-Correction Models

مدلهای رگرسیونی

Wavelet Neural Network

مدلهای هوش مصنوعی

ANN

تصادفی

Genetic Algorithm + ANN

گروه

VECM

 یافتههای پژوهش:ماخذ
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جدول  -1طبقه بندي روشهاي ساختاري مدلسازي قيمت.
گروه

مولفین

حوزه مطالعه

الگو

موقر نژاد و همکاران،
2112

پیشبینی قیمت نفت

جیها و سینها2113 ،

پیشبینی قیمت محصوالت
کشاورزی

لی و همکاران2111 ،

پیشبینی قیمت محصوالت
کشاورزی

)Fuzzy Neural Networks (FNN

آزاده و همکاران2112 ،

پیشبینی قیمت نفت

)Genetic Algorithm (GA

بونده و همکاران،
2112

پیشبینی قیمت سهام

General Regression Neural
)Network (GRNN

علی زاده و نژاد2111 ،

پیشبینی قیمت نفت

Support Vector Regression
)(SVR

لی و همکاران2113 ،

پیشبینی قیمت امالک

ژو2113 ،

پیشبینی قیمت نفت

Wavelet Distance Entropy
)(WDE
Wavelet Neural
)Network (WNN
Autoregressive Conditional
Interval Models With
Exogenous Explanatory
)Interval Variables (ACIX
Autoregressive Moving
)Average (ARMA

ژنگ و همکاران2113 ،

عوامل موثر بر قیمت نفت

بای2112 ،

پیشبینی قیمت طال

یانگ و همکاران،
2112

پیشبینی قیمت نفت

آریو و همکاران2112 ،

پیشبینی قیمت سهام

Bayesian Vector
)Autoregressions (BVaR

گوپتا و همکاران،
2111

پیشبینی قیمت مسکن

Component GARCH
)(CGARCH

وو و همکاران2112 ،

عوامل موثر بر قیمت نفت

بانر و همکاران2111 ،

پیشبینی قیمت خردل

زمانی2112 ،

پیشبینی قیمت نفت

گونزالس و همکاران،
2111

عوامل موثر بر قیمت مواد
غذایی

تیلور و جیمز2112 ،

پیشبینی نوسانات قیمت

Artificial Neural Networks
)(ANN

مدلهای هوش مصنوعی
مدلهای رگرسیونی

Error-Correction
)Models (ECM
Exponential Smooth Transition
)Autoregressive (ESTAR
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جدول  -1طبقه بندي روشهاي ساختاري مدلسازي قيمت.
گروه

مولفین

الگو

حوزه مطالعه
سهام

Generalized Autoregressive
Conditional Heteroskedasticity
)(GARCH

سینگ و همکاران،
2111

پیشبینی نوسانات قیمت
الکتریسیته

وی و همکاران2112 ،

پیشبینی نوسانات قیمت
نفت

اوبادی و همکاران،
2112

عوامل موثر بر قیمت مواد
غذایی

Vector Error-Correction
)Models (VECM
ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -3مطالعات شاخص حوزه پيشبينی و عوامل موثر بر قيمت گندم.
مطالعه /پژوهشگر

نوع روش

مدل

متغیر وابسته

متغیر مستقل

مقدسی و رحیمی
بدر1333،

سری زمانی/
ساختاری

 ARIMAو
تعادل عمومی

قیمت گندم

قیمت گندم ،متغیرهای
سیاستی

رامیرز و فادیگا،
2113

سری زمانی

AEGARCH,
TGARCH

قیمت گندم،
سویا و سورگوم

قیمت گندم ،سویا و
سورگوم

الگیری2111 ،

ساختاری

VECM

قیمت ماهانه
جهانی گندم

متغیرهای مربوط به بازار،
مولفه های اقتصادی کالن،
مولفه های مربوط به
سوداگری در بازار و
متغیرهای آب و هوایی

جانزن و همکاران،
2112

ساختاری

SVAR

قیمت ماهانه
گندم

شاخص فعالیت اقتصادی،
قیمت نفت ،قیمت آینده
گندم

دو و ونگ2112 ،

سری زمانی

ARCH,
GARCH,
ARMA

قیمت ماهانه
گندم

قیمت ماهانه گندم

موهانتی و
همکاران1331 ،

سری زمانی

VECM

قیمت ماهانه
گندم در آمریکا
و کانادا

قیمت ماهانه گندم در
آمریکا و کانادا
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جدول  -3مطالعات شاخص حوزه پيشبينی و عوامل موثر بر قيمت گندم.
مطالعه /پژوهشگر

نوع روش

مدل

متغیر وابسته

متغیر مستقل

شرودر و گودوین،
1331

ساختاری

VAR

قیمت جهانی
گندم

قیمت جهانی گندم ،هزینه
حمل و نقل ،نرخ بهره

امیرزاده
مرادآبادی1333 ،

سری زمانی

قیمت گندم
داخلی

قیمت گندم داخلی

مقدسی و ژاله
رجبی 1331 ،

سری زمانی

قیمت جهانی
روزانه گندم

قیمت جهانی روزانه گندم

قیمت هفتگی
گندم در بورس
ایران

قیمت گندم در بازار آزاد،
قیمت گندم در بورس
کاالی شیکاگو ،قیمت نفت
و نرخ ارز

محمدی و فکاری،
1332

ساختاری

AR, MA,
ARIMA,
ARCH
ARMAANN,
EGARCHANN,
GARCHANN

VAR

ماخذ :یافتههای پژوهش
جدول  -2شاخصهاي برازش الگوي معادالت ساختاري
نام شاخص

گروه بندی شاخصها
کای اسکوئر
شاخصهای برازش مطلق

شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالح شده

شاخصهای برازش تطبیقی

شاخصهای برازش مقصد

χ2
GFI
AGFI

شاخص برازش هنجار نشده

)NNFI(TLI

شاخص برازش هنجار شده

NFI

شاخص برازش تطبیقی

CFI

شاخص برازش افزایشی

IFI

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

PNFI

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

کای اسکوئر بهنجار شده به درجه آزادی
ماخذ :یزدانبخش ()1331

اختصار

χ2 ⁄df
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جدول  -1نام متغيرهاي مدل.
متغير

نام التين

سطح زیر کشت گندم

متغير
a

قیمت ذرت
قیمت جو
قیمت آرد
نرخ تورم ماهانه

Pc
Pb
Pp
P

متغير
قیمت سوخت (گازوئیل)
نرخ بهره
نرخ ارز
قیمت جهانی گندم
مقدار بارندگی

نام التين
متغير
Pf
i
e
Pw
R

جدول  -1ضرایب و سطح معنیداري مدل اندازهگيري عوامل موثر بر قيمت گندم.
نام فارسی
متغير
PC
قیمت ذرت
قیمت آرد
Pp
قیمت جو
Pb
نرخ تورم (عرضه ،تقاضا)
P
نرخ بهره
I
قیمت سوخت
Pf
نرخ ارز
E
قیمت جهانی
Pw
سطح زیر کشت
A
مقدار بارندگی
R
ماخذ :یافتههای پژوهش

ضریب
3/91
11/2
3/21
-2/33 ، 1/12
-1/13
-1/13
-1/1
1/1113
-1/12
-1/12

سطح معنیداری
1/31
1/93
1/31
1/31 ، 1/31
1/23
1/11
1/31
1/32
1/33
1/39

جدول  -1ضرایب و سطح معنیداري مدل ساختاري عوامل موثر بر قيمت گندم.
متغیر پنهان
A
B
ماخذ :یافتههای پژوهش

نام فارسی
اثر انتقالی تقاضا
اثر انتقالی عرضه

ضریب
3/12
-1/11

سطح معنیداری
1/33
1/32
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جدول  -1معادالت مدل اندازهگيري.
رابطه
PC = 3.75D
Pp = 15.20D
Pb = 3.45D
i = -0.68S
P = -2.33D+0.12S
Pf = -0.59S
e = -6.50S
Pw = -0.54S
A= 0.0053S
R = -0.52S
P = 3.04D - 0.65S

مدل اندازهگیری

مدل ساختاری
ماخذ :یافتههای پژوهش

R²
0/83
0/56
0/91
0/42
0/76
0/48
0/35
0/70
0/79
0/86
0/81

جدول  -3آماره هاي آزمون مدل معادالت ساختاري عوامل موثر بر قيمت گندم.
نام شاخص
مقدار محاسبه شده
سطح مطلوب
ماخذ :یافته های پژوهش

RMSEA
7/760
کمتر از 7/79

χ2/df
2/66
کمتر از 3

CFI
7/89
بیشتر از 7/8

GFI
7/86
بیشتر از 7/8
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جدول  -22ضرایب اثر كلی متغيرهاي مستقل بر قيمت گندم.
ضریب

معنیداری

متغیر
PC

قیمت ذرت

1/31

در سطح  31درصد

Pp

قیمت آرد

1/2

بی معنی

Pb

قیمت جو

1/33

در سطح  31درصد

P

نرخ تورم

-1/33

در سطح  31درصد

i

نرخ بهره

1/31

بی معنی

Pf

قیمت سوخت

1/13

بی معنی

e

نرخ ارز

1/1

بی معنی

Pw
a

قیمت جهانی
سطح زیر کشت
مقدار بارندگی

1/2
-122/1
1/22

در سطح  31درصد
در سطح  31درصد
در سطح  31درصد

R

نام فارسی

ماخذ :یافتههای پژوهش

A

∗𝑃
B
شکل  -2ارتباط ساختاري متغيرهاي پنهان با قيمت تعادلی.
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i
e

Pc

P

B

Pf
Pw

R
a

b-2

Pp

A

Pb

P

a-2

شکل  -1مدل اندازهگيري عوامل موثر بر انتقال قيمتی از جانب عرضه (راست) و تقاضا (چپ).
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