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-تاثیر سیاست خرید تضمینی بر سطح زیرکشت گندم در استان آذربایجان

  شرقی

 3زاده، محمد قهرمان 2، قادر دشتی 1هادی خلجی

 
 چكيده

هایی برای حمایت از تولید این محصول اعمال باشد که سیاستگندم در همه کشورهای جهان یک محصول مهم و استراتژیک می
های که در اکثر باشد. برای گندم نیز یکی از سیاستحمایت از تولید هر محصولی حمایت قیمتی از آن میهای مهم شود. یکی از مولفهمی

کند و خرید محصول به قیمت باشد که در آن دولت نقش اصلی را در تعیین قیمت ایفا میشود، سیاست خریدتضمینی میکشورها اعمال می
-فولر تعمیم-ها از نوع سری زمانی بودند، ابتدا با استفاده از آزمون دیکیتوجه به اینکه دادهدر این تحقیق با کند. اعالم شده را تضمین می

نتایج برآورد الگوی . ( به بررسی مانایی متغیرها پرداخته شدDFGLS)آزمون  GLSفولر روندزدایی شده با استفاده از -یافته و آزمون دیکی
کنند. یعنی قیمت واقعی گندم، قیمت واقعی جو و ضریب یگر را در بلندمدت تعقیب میتصحیح خطای برداری نشان داد که ، متغیرها یکد

حمایت اسمی گندم با تغییرات سطح زیرکشت گندم در بلندمدت رابطه داشته و این چهار متغیر تغییراتشان همدیگر را در بلندمدت دنبال 
عبارت دار هستند. بهکه، ضرایب قیمت واقعی گندم و قیمت واقعی جو معنیانباشتگی برآورد شده نشان داد کنند. میزان ضرایب بردار هممی

که در طی ایننظر به  یابد.درصد افزایش می 4/2دیگر با یک درصد افزایش قیمت واقعی گندم در بلندمدت، سطح زیرکشت آن معادل 
های حمایتی نیاز جامعه به این محصول، اجرای سیاست دوره مورد مطالعه حمایت واقعی از تولید گندم صورت نگرفته است لذا جهت تامین

 باشد.موثر از طرف مسئولین امر الزم و منطقی می
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 مقدمه
ن نیازهای غذایی جمعیت درحال ترین منبع تامیترین و مهمدر دنیای کنونی بخش کشاورزی بعنوان اصلی  

هایی که در زمینه تقویت توان تولید کشاورزی اتخاذ باشد. در این میان، سیاستای برخوردار میرشد از جایگاه ویژه

ها افزایش کارایی منابع مهمی گیرند. یکی از مهمترین اهداف این سیاستتری به خود میشوند نقش پررنگمی

های کشاورزی، سیاست باشد. در این راستا در بین سیاستکار و سرمایه میکشت ، نیرویهمچون آب، سطح زیر

 کشورهایاکثرمحقق ساختن این اهداف دارد. این سیاست در کشاورزی نقش بسزایی درخرید تضمینی محصوالت

د محصوالت کشاورزی شود که طی آن هرساله قیمت مشخصی از طرف دولت برای خریو منجمله ایران اجرا میدنیا 

 اعالم می شود 
 کشاورزی درکلیههای گذاریگذاری محصوالت کشاورزی در زمره مهمترین سیاستدرحال حاضر نحوه قیمت

گیری ازتجربیات خود در سالیان دراز الگوهای علمی بهرهیافته با توسعهراستا کشورهای باشد. دراینکشورها می

 ,Motyei & sadrolashrafiاند )گذاری بکار گرفتهکشاورزی به کمک ابزارهای قیمتمناسبی را درمورد هدایت بخش 

است که درآن فعالیت  کشاورز زمین زراعی و سطح زیرکشتیترین سرمایه هر(.  یکی از مهمترین و با ارزش  2009

ی اتخاذ شود که در راستای ها و تصمیماتکند. بنابراین با توجه به محدودیت این منابع کشاورزان، باید سیاستمی

افزایش محصول و درآمد کشاورزان بوده و هم چنین موجب شود تا از منابع موجود بویژه سطح زیرکشت استفاده 

های قیمت محصوالت کشاورزی است. به این معنی که از طرفی این سیاست برای رفع اخالل مناسب صورت گیرد.

 مشکل مواجهند و کشت محصوالت برای آنها دارای ریسک بازار است،چون کشاورزان برای فروش محصوالت خود با 

خرد. حمایت دولت بنابراین دولت برای رفع این مشکل درحمایت از کشاورزان محصوالت آنها را بصورت تضمینی می

ازیک  پردازند. بنابراینباعث ایجاد انگیزه در کشاورزان شده و به کشت محصولی خاص که با حمایت همراه گشته می

تواند با اجرای این سیاست ضمن طرف هم کشاورزان فقیر درآمد ثابتی را خواهند داشت و از طرف دیگر دولت می

های زراعی محدود بردارد. در بسیاری از کشورهای درحال تامین نیاز جامعه گامی برای استفاده کارآمد از زمین

ها و کفایی ، تثبیت قیمتش کشاورزی ، دستیابی به خودها در راستای حمایت از تولیدکنندگان بختوسعه ، دولت

های قیمتی در ارتباط با محصوالت این بخش دارد جلوگیری ازتحقق عواقب ناشی از نوسانات قیمت، تاکید بر حمایت

(Mahmudi & sani, 2009.) 

تصادی بخش مختلف اقتواند برمتغیرهای سیاست خرید تضمینی می های حمایتی دولت، از جملهسیاست

و همچنین ترغیب  منابع، ترکیب کشت محصوالت ، توزیع درآمدکشاورزی ازجمله چگونگی تخصیص بهینه 

سیاست خرید گذاری و در نهایت تشکیل سرمایه ثابت دراین بخش تاثیرگذار باشد. درتولیدکنندگان به سرمایه

کند. دراین و نرخ خرید خود را در بازار اعالم میتضمینی ، دولت به عنوان یکی از خریداران در بازار حضور دارد 

تواند کاالی خود را به هر خریداری عرضه کننده مجبور به فروش محصول خود به دولت نبوده و میحالت تولید
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است.  دراین روش دولت بر اساس برآوردی از نقطه تالفی  نماید. هدف از دخالت دولت ، حمایت از تولیدکنندگان

تر یا باالتر از سطح مزبور اعالم تقاضا و سطح قیمت محصول موردنظر، ممکن است قیمت خود را پایین عرضه و

، هرساله قیمت 8331تضمینی محصوالت کشاورزی درسال(. بعد از تصویب قانون خریدMehrbanian 2002کند)

-قیمت تضمینی گندم طی سال دهنده( نشان8شود. نمودار شماره )تضمینی این محصوالت از طرف دولت اعالم می

-شود طی دوره زمانی موردنظر قیمت روند صعودی را تجربه کرده است؛ بهباشد. مالحظه میمی 8331-99های 

 .ریال رسیده است 89000به  8399ای که قیمت تضمینی گندم در سال گونه

 
 8331-99های ( قیمت تضمینی محصول گندم طی سال8نمودار)

 (8399کشاورزی )ماخذ: وزارت جهاد 

 

رود سطح زیرکشت و تولید آن نیز دچار تغییر شود. واسطه تغییر قیمت محصول گندم ، انتظار میبه

( نیز نشان داده شده است سطح زیرکشت این محصول در دوره زمانی موردنظر 2همانطوریکه در نمودار شماره )

هکتار بوده  182219شرقی در استان آذربایجانسطح زیرکشت گندم 8393-99حالت نوسانی داشته و درسال زراعی 

 (.8399شرقیاست)سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان
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 8631-79شرقی طی دوره زمانی (: سطح زیرکشت گندم در استان آذربایجان2نمودار )

 (8399شرقی )مأخذ : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان

 

های کشاورزی ازجمله خریدتضمینی صورت گرفته خصوص سیاست نظر به اهمیت موضوع مطالعات متعددی در

جمعی جوهانسون تابع عرضه برنج را در کشور غنا برای دوره با استفاده از روش هم Kuwomu et al (1122) است.

برآورد کرد. نتایج نشان داد که قیمت واقعی برنج در کوتاه مدت و بلندمدت دارای کشش پایین 8990-2001زمانی 

ر سطح ـثر تغییر قیمت باسی ربه برو نرال یلگواز ا گیریبا بهره Barmon and Chaudhury (1122)باشد. می

های پژوهش ضریب تعدیل برای هردو ند. بر اساس یافتهختداپردش بنگالم در گندو برنج ت کشت محصوالریز

و کشاورزان نیست ری سریع گازساین ولی اند ری دارگازبا تغییر قیمت ساورزان گرچه کشامحصول پایین بوده و ا

آثار سیاست حمایت قیمتی بر سطح زیرکشت  Aayog (1122)دهند.واکنش سریعی به تغییرات قیمت نشان نمی

محصوالت کشاورزی در کشور هند را بررسی نمود. براساس نتایج حاصله ، با اجرای سیاست حمایت قیمتی در هند ، 

. ازجمله برنج، ذرت و پنبه بصورت قابل توجهی افزایش یافته استسطح زیرکشت محصوالت مشمول این سیاست 
Roustaei et al (2020) های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیرکشت و تولید محصول گندم را طی تاثیر سیاست

با مورد مطالعه قرار دادند. برای این منظور از الگوی تعدیل جزئی نرالو و الگوی خود توضیح  ، 8339-93های سال

، بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و (ARDL)های گسترده وقفه

های صورت گرفته موید آن است که مطالعات مرور پژوهشداری بر سطح زیرکشت و تولید گندم داشته است. معنی

داخل و خارج از کشور صورت گرفته است  های حمایتی ازجمله سیاست خرید تضمینی درمتعددی درزمینه سیاست

 باشد. که نشان از جایگاه و اهمیت مهم این بحث می

درصد از  80شرقی سهم قابل توجهی در سطح زیرکشت گندم داشته و حدود از آنجاییکه استان آذربایجان

الی این منطقه در تولید پذیرد لذا این مورد حاکی از ظرفیت و قابلیت باتولید گندم کشور در این استان صورت می
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های باشد. نظر به تولید مقدار قابل توجهی از محصول گندم در این استان و نیز وجود سیاستمحصول گندم می

های حمایتی دولت بخصوص خرید تضمینی حمایتی در راستای تقویت تولید آن، پرداختن به تاثیرگذاری سیاست

گیری مطلوب از عوامل موجود کارساز واقع گردد. ر راستای بهرهتواند دمحصول گندم بر سطح زیرکشت گندم می

رو در مطالعه حاضر نیز باشد. از اینمطالعه حاضر نیز کوشش علمی در راستای پرداختن به این مسئله مهم می

سیاست خرید تضمینی بر سطح  ارزیابی اثر  های اقتصادسنجی برایمدل گرفته ازهمچون اکثر مطالعات صورت

 شرقی استفاده خواهد شد. زیرکشت محصول گندم دراستان آذربایجان

 روش تحقیق
نوعی دخالت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار آزاد است. بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را خرید تضمینی 

یمتی معین اعالم برای خرید هر مقدار از کاالیی خاص ) معمواًل محصوالت کشاورزی استراتژیک مانند گندم ( به ق

توانند تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار میدارد و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایینمی

در سیاست خرید تضمینی دولت  دولت بفروشند.خود به قیمت تضمینی اعالم شده از طرف دولت کاالی خود را به 

شت یا برداشت نموده و تضمین الزم برای خرید محصول با قیمت مبادرت به تعیین قیمت تضمینی پیش از کا

دهد. در این سیاست ، دولت تضمینی تعیین شده در زمان برداشت محصول یا هنگام عرضه آن به بازار به کشاورز می

 کند بلکه دولتنماید اما الزاما خرید محصول را تضمین نمیحداقل قیمت را به عنوان قیمت تضمینی تعیین می

تر از قیمت تضمینی باشد. کند که قیمت بازار ) قیمت دریافتی کشاورز( پایینزمانی به خرید محصول مبادرت می

 (.Ahmadian, 2002نماید)التفاوت قیمت بازاری محصول و قیمت تضمینی را پرداخت می دولت در این حالت مابه

باشند، لذا قبل از هر اقدامی جهت ی سری زمانی میهاهای مورد استفاده در این مطالعه دادهاز آنجا که داده

 .ها، مانایی)ایستایی( و نامانایی)ناایستایی( متغیرها باید مورد بررسی قرار گیرندبرآورد روابط میان آن

باشد که میانگین و واریانس ثابت و مستقل از زمان داشته طور کلی، یک سری زمانی، هنگامی مانا میبه

کوواریانس بین دو دوره زمانی، تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و  باشد و مقدار خود

( را به 8، روابط شماره ) ارتباطی به زمان محاسبه کوواریانس نداشته باشد. بنابراین اگر سری زمانی مانند 

 تامین کند، مانا خواهد بود:   tازای هر
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ها ترین آنهای ریشه واحد از مهمهای متعددی برای بررسی مانایی یک سری زمانی وجود دارد که آزمونآزمون

 باشند.می

یک گام  نوفه سفید باشد،  تبعیت کند و جزء اخالل از فرایند  اگر سری زمانی    

باشد. بر این اساس دیکی و فولر پیشنهاد کردند که با استفاده از یک سری زمانی نامانا میای از تصادفی بوده و نمونه

مورد آزمون واقع شود. آزمون دیکی و فولر به  برآورد گردد و فرضیه  ، تابع OLSروش 

 :باشندصورت روابط زیر میهای موجود بهرود، که حالتسه شکل بکار می

   

   

   

   

شود. که در آن ( تشکیل می1دارای ریشه واحد است یا نه ، رابطه ) برای آزمون این مسئله که آیا 

فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و نامانا بودن متغیر موردنظر و فرضیه مقابل عدم وجود ریشه واحد و 

 ن متغیر موردنظر است: مانا بود

         

                    
آزمون دیکی و فولر که شرح داده شد، در صورتی معتبر است که اجزای اخالل مشکل خودهمبستگی نداشته 

کل باشند، اما رگرسیون برآوردی در آزمون دیکی و فولر، یک مدل خودرگرسیونی بوده و اغلب دارای مش

های متغیر وابسته در سمت راست معادله باشد. برای رفع این مشکل، وقفهخودهمبستگی اجزای اخالل می

 آیند:صورت روابط زیر در میفولر به -شود. بنابراین توابع رگرسیونی آزمون دیکی رگرسیونی اضافه می
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 گیرد:  ن فرضیه زیر مورد بررسی قرار میبر اساس این آزمو

 

 
 

حداقل یک ریشه واحد دارد و نامانا است و  دهنده آن است که، ( فرضیه صفر نشان9در رابطه )

-ریشه واحد ندارد و مانا است. بنابراین اگر فرضیه صفر رد شود، نشان فرضیه مقابل بیانگر آن است که 

ریشه واحد ندارد و مانا است. اما اگر فرضیه صفر رد نشود، بدین معنی است که  ن است که متغیر دهنده آ

حداقل یک ریشه واحد دارد و مانا نیست. در این حالت باید فرضیه وجود چند ریشه واحد را نیز بررسی  

 (.Pishbahar 2089کنیم)

بندی الگو بر اساس تفاضل مرتبه حل، فرمولانا بودن متغیرها( یک راهدر صورت وجود ریشه واحد) نام

 باشد:( در می80اول متغیرها است که در این صورت الگوی موردنظر به صورت رابطه)

 

است. اما مشکل چنین الگویی آن است که هیچ اطالعاتی را   = -در رابطه فوق  

-کند. یک شیوه جایگزین کردن استفاده از متغیرهای همدر خصوص ارتباط بین سطوح متغیرها ارائه نمی

 پردازیم.که در ادامه به شرح آن می VECانباشته است و الگوی 

  

   

تغییرات  و  باشد که در این الگو ضرایب ( میVEC) رابطه فوق، الگوی تصحیح خطای برداری 

انباشتگی است. رابطه بلندمدت یا رابطه هم دهندهنشان دهند درحالی که ضریب مدت را نشان میکوتاه

انباشتگی آن برابر با قاعده کلی آن است که یک ترکیب خطی از متغیرهای نامانا، خود نامانا است و مرتبه 

انباشتگی متغیرها های متعدی برای بررسی همآزمون بزرگترین مرتبه انباشتگی متغیرهای موردنظر است.
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جوسیلیوس مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای تعیین -وجود دارد که در این مطالعه آزمون جوهانسون

 . (Pishbahar 2089)استانباشتگی از آزمون اثر استفاده شده تعداد بردارهای هم

توانند بر سطح زیرکشت محصولی اثرگذار باشند. افزایش قیمت تضمینی محصول از عوامل متعددی می

تواند از علل مهم افزایش سطح زیرکشت به حساب بیاید. در این طرف دولت و افزایش درآمد کشاورزان می

-ر سطح زیرکشت آن در استان آذربایجانمطالعه نیز سعی شد تاثیر سیاست خرید تضمینی محصول گندم ب

شرقی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا سطح زیرکشت به عنوان متغیر وابسته بوده که تابعی از قیمت 

عنوان یک محصول رقیب، نرخ حمایت اسمی دولت و زمان تضمینی گندم و قیمت تضمینی محصول جو به

 باشد:( می82صورت رابطه )ده در این تحقیق بهاست. فرم عمومی رابطه رگرسیونی مورد استفا

 

 

نرخ حمایت  ،  t-8قیمت گندم در دوره  ،  tسطح زیرکشت گندم در دوره  دررابطه فوق 

جزء اخالل تصادفی  قیمت واقعی محصول رقیب)جو( و  متغیر روند زمان،  t ،T-8اسمی دولت در دوره 

 است.

است که از  8331-99های های سری زمانی بصورت ساالنه طی سالاطالعات مورد نیاز این پژوهش شامل داده

بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان جهاد کشاورزی استان 

های مورد نیاز شامل قیمت ملل متحد جمع آوری شده است. دادهشرقی و سازمان خواربار کشاورزی آذربایجان

شرقی، قیمت تضمینی محصول جو، شاخص قیمت تضمینی گندم ، سطح زیرکشت گندم در استان آذربایجان

تولیدکننده کل ایران و بخش کشاورزی و شاخص قیمت تولیدکننده جهانی، قیمت جهانی گندم و نرخ ارز رسمی و 

 باشند. آزاد می

 

 نتایج و بحث

و  ADF های آزمون ( در مورد متغیرهای مورد استفاده در پژوهش، آماره8طبق نتایج ارائه شده در جدول )
DFGLS  بیانگر این است که، قدرمطلق مقدار آماره محاسبه شده در تمامی متغیرها از قدرمطلق مقادیر بحرانی

شود و تمامی متغیرها در سطح دارای ریشه واحد رد نمی کوچکتر است. در نتیجه، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه

عبارتی تمامی متغیرها در سطح نامانا هستند. بنابراین تفاضل مرتبه اول بررسی گردید و نتایج باشند. بهواحد می
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ی شود و تمامی متغیرهای مورد بررسگیری مرتبه اول فرضیه وجود ریشه واحد رد میحاکی از آن بود که، با تفاضل

 باشند.مانا هستند. در نتیجه تمامی متغیرها انباشته از مرتبه یک می

 
 ریشه واحد متغیرهای مورد استفاده های( نتایج آزمون8جدول )

 
 آزمون
ADF 

 
 آزمون 

DFGLS 

 
 

 متغیرها سطح تفاضل اول نتیجه سطح تفاضل اول نتیجه

(I8) ***31/1- 20/8- (I8) ***32/2- 91/8- دمسطح زیرکشت گن 

(I8) ***31/9- 13/2- (I8) ***22/2- 99/8- قیمت واقعی گندم 

(I8) ***01/3- 92/2- (I8) ***39/3- 92/2- قیمت واقعی جو 

(I8) ***03/9- 99/0- (I8) ***02/3- 92/8- نرخ حمایت اسمی گندم 

 دهد.داری در سطح احتمال یک درصد را نشان می*** معنی    

 یقهای تحقمأخذ: یافته    

 

مانایی، متغیرهای مورد مطالعه انباشته از مرتبه یک در نظر گرفته  هایبا توجه به نتایج به دست آمده از آزمون

 جوسیلیوس وجود دارد.-انباشتگی جوهانسونشدند و امکان برآورد رابطه بلندمدت از طریق آزمون هم

تفاده، در این مطالعه با استفاده از آزمون انباشتگی بین متغیرهای مورد اسجهت اطمینان از وجود رابطه هم

جوسیلیوس به بررسی و تعیین تعداد بردارهای همگرایی بلندمدت پرداخته شد. برای این منظور از -جوهانسون

( گزارش شده 2ها در جدول )( استفاده گردید. نتایج این آزمونmax( و حداکثر مقدار ویژه )traceهای اثر )آزمون

 است.
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 انباشتگی بین متغیرهای مورد مطالعهمون وجود رابطه هم( آز2جدول )

 فرضیه یک
آزمون اثر )

trace) ( آزمون حداکثر مقدار ویژه
max) 

-تعداد بردار هم

 انباشتگی

ی مقدار آماره

 آزمون

مقدار بحرانی در 

 %1سطح 

مقدار بحرانی در  ی آزمونمقدار آماره

 %1سطح 

0 21/31 28/29 11/39 09/29 

8 *19/21 31/29 *12/89 99/20 

2 01/9 28/81 13/1 09/82 

3 29/0 93/3 29/0 93/3 

 دهد.داری در سطح احتمال پنج درصد را نشان می** معنی

 های تحقیقمأخذ: یافته

 19/21های محاسباتی، در آزمون اثر مقدار آماره حدود ( بر اساس آماره2طبق نتایج ارائه شده در جدول )     

را پذیرفت. بنابراین این  r 8توان کوچکتر بوده و لذا می 31/29قدار بحرانی جدول یعنی به دست آمد که از م

کند. در آزمون حداکثر مقدار ویژه مقدار آماره انباشتگی بین متغیرها را تأیید میآزمون وجود حداکثر یک بردار هم

 r 8 توان فرضیه در نتیجه میه کوچکتر بود 99/20به دست آمد که از مقدار بحرانی جدول یعنی  12/89حدود 

کند. بنابراین بر اساس نتایج هر دو انباشتگی بین متغیرها را تأیید میو این آزمون وجود یک بردار همرا قبول کرد 

 انباشتگی را بین متغیرها پذیرفت.توان وجود حداکثر یک بردار همآزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه می

شود، رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها طور که مالحظه می( همان3ده در جدول )با توجه به نتایج ارائه ش

کنند. یعنی قیمت واقعی گندم، قیمت واقعی جو و ضریب وجود دارد و متغیرها یکدیگر را در بلندمدت تعقیب می

تغییراتشان  حمایت اسمی گندم با تغییرات سطح زیرکشت گندم در بلندمدت رابطه داشته و این چهار متغیر

دهد که، ضرایب قیمت انباشتگی برآورد شده نشان میکنند. میزان ضرایب بردار همهمدیگر را در بلندمدت دنبال می

 دار هستند.واقعی گندم و قیمت واقعی جو معنی
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 مدت بین متغیرها( نتایج رابطه بلند6جدول )
 داریسطح معنی tآماره  ضریب متغیرها

 - - 01/822 عرض از مبدأ

 00/0 33/2 99/8*** قیمت واقعی گندم

 00/0 -32/3 -18/2*** قیمت واقعی جو

 33/0 -22/0 -93/0 نرخ حمایت اسمی گندم

 =کشش قیمتی گندم2/2 =کشش قیمتی جو-2/2  کشش

 دهد.داری در سطح احتمال یک درصد را نشان می*** معنی

 های تحقیق   مأخذ: یافته

بوده و دارای عالمت مثبت و  99/8دهد، ضریب متغیر قیمت واقعی گندم برابر با نشان میطور که نتایج همان

عبارت دیگر با افزایش قیمت واقعی گندم در بلندمدت، سطح زیرکشت دار است. بهدر سطح احتمال یک درصد معنی

کاران در بلندمدت به ی گندمباشد، بعبارتای مطابق انتظار مییابد. بدست آمدن چنین نتیجهگندم نیز افزایش می

بوده و  18/2دهند. همچنین ضریب متغیر قیمت واقعی جو برابر با العمل مثبت نشان میها عکسافزایش قیمت

عبارتی با افزایش قیمت واقعی جو در بلندمدت، دار است. بهدارای عالمت منفی و در سطح احتمال یک درصد معنی

شوند. شود که دو محصول گندم و جو رقیب هم تلقی میاین رو استنباط می یابد ازسطح زیرکشت گندم کاهش می

دار نشده و در نتیجه بر سطح زیرکشت گندم تأثیری ندارد. در نهایت ضریب متغیر نرخ حمایت اسمی گندم معنی

 نگرفته استگرفته از تولیدکنندگان گندم به شکل واقعی حمایتی صورت ها و اقدامات صورتبنابراین علیرغم تالش

در نهایت کشش قیمتی گندم و کشش قیمتی جو برآورد گردید. طبق نتایج به دست آمده، کشش قیمتی گندم 

بوده و این بیانگر آن است که، اگر قیمت واقعی گندم در بلندمدت یک درصد افزایش پیدا کند،  2/2تقریباً برابر با 

 -2/2یابد. همچنین کشش قیمتی جو تقریباً برابر با میدرصد افزایش  2/2سطح زیرکشت گندم در بلندمدت حدود 

بوده و این بیانگر آن است که، اگر قیمت واقعی جو در بلندمدت یک درصد افزایش یابد، سطح زیرکشت گندم در 

       یابد.درصد کاهش می 2/2بلندمدت حدود 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

کنند. یعنی قیمت واقعی گندم، قیمت دمدت تعقیب میبا توجه به نتایج، متغیرها یکدیگر را در بلن

واقعی جو و ضریب حمایت اسمی گندم با تغییرات سطح زیرکشت گندم در بلندمدت رابطه داشته و این 
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انباشتگی برآورد شده کنند. میزان ضرایب بردار همچهار متغیر تغییراتشان همدیگر را در بلندمدت دنبال می

طور که نتایج نشان داد، دار هستند. همانت واقعی گندم و قیمت واقعی جو معنینشان داد که، ضرایب قیم

بوده و دارای عالمت مثبت و در سطح احتمال یک درصد  99/8ضریب متغیر قیمت واقعی گندم برابر با 

د. یابعبارت دیگر با افزایش قیمت واقعی گندم در بلندمدت، سطح زیرکشت گندم افزایش میدار شد. بهمعنی

بوده و دارای عالمت منفی و در سطح احتمال یک  18/2همچنین ضریب متغیر قیمت واقعی جو برابر با 

یابد. عبارتی با افزایش قیمت واقعی جو در بلندمدت، سطح زیرکشت گندم کاهش میدار شد. بهدرصد معنی

ندم تأثیری نداشت. دار نشد و در نتیجه بر سطح زیرکشت گضریب متغیر نرخ حمایت اسمی گندم معنی

انباشتگی بین متغیرهای الگو، امکان برآورد الگوی تصحیح خطا را فراهم ساخت. طبق برقراری رابطه هم

دار نبوده ولی عالمت آن منفی و مطابق انتظار تئوریکی نتایج ، ضریب تصحیح خطا از لحاظ آماری معنی

ای بین متغیرها مدت رابطهن متغیرها در کوتاهدار بودهای تحقیق به جهت غیر معنیاست. بر اساس یافته

مدت تغییرات قیمت واقعی گندم ، قیمت جو و نرخ حمایت اسمی وجود نداشت یعنی در دوره زمانی کوتاه

اند. نرخ حمایت اسمی محاسبه شده طی دوره مورد مطالعه داری بر سطح زیرکشت گندم نداشتهتاثیر معنی

های مورد شود. چرا که در اکثر سالکار گرفته میی از کشاورزان گندمدهد که یک مالیات ضمننشان می

رسد که دولت در شکل اجرای سیاست حمایت قیمتی باشد. در کل به نظر میمطالعه این نرخ منفی می

-تجدید نظر کلی نماید. چرا که اجرای این سیاست بدین شکل نه تنها منفعتی برای کشاورزان به همراه نمی

دهد، بدون اینکه کارایی مطلوبی داشته باشد. بدین ترتیب در های دولت را نیز افزایش میکه هزینهآورد، بل

های واقعی از تولید این محصول صورت گیرد. شود حمایتراستای توسعه کشت محصول گندم توصیه می

تواند توان تولیدی ی میهای شیمیایهای تولید نظیر کودهای جهانی و نیز ارائه به موقع نهادهتوجه به قیمت

 کشاورزان را بهبود بخشد.
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