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  چكيده

هدف اين بررسي، ارزيابي حساسيت و پاسخ عرضه به تغييرات قيمت محصوالت كشاورزي در كشورهاي آسيايي 

هاي تركيبي براي دوره با استفاده از داده ميت آنها،گندم، ذرت، و برنج با توجه به اه براي محصوالت

نتايج گوياي اين است كه حساسيت عرضه محصول ذرت نسبت به تغيير قيمت در . باشدمي 1376-1389زماني

يك درصد قيمت محصوالت   جا كه با افزايشاز آن. باشدمي 02/0 و گندم 12/0،  برنج53/0كشورهاي آسيايي

بابد، بنابراين كشورهاي آسيايي، عرضه اين محصوالت به ميزان كمتري افزايش ميبرنج، گندم و ذرت در 

هاي و افزايش عرضه دانه هاي قيمتي خاصي براي حمايت پيشنهاد سياستي اين بررسي اين است كه سياست

  .غذايي در كشورهاي در حال توسعه تدوين و اجرا شود

  

   JEL:D٢٢,D٢٠,D٢بنديطبقه

  .هاي تركيبي، كشورهاي آسياييساسيت عرضه، محصوالت كشاورزي، دادهح :هاي كليدياژهو
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  مقدمه

غذايي در فرايند توسعه اقتصادي، بحث امنيت غذايي همواره در مواد باتوجه به اهميت تأمين 

متغير قيمت مواد غذايي به عنوان يك متغير . استهاي در حال توسعه مطرح بوده ركشو

توجه  ردمحصوالت كشاورزي موديگر ه و تقاضا براي مواد غذايي و كليدي تأثيرگذار بر عرض

بنا بر شواهد موجود قيمت محصوالت كشاورزي در قياس با . گذاران بوده استسياست

هاي بيشتر و گاهي شديدتري است، اين امر داليل گوناگون دارد،  ديگركاالها، داراي نوسان

وتقاضا و در نتيجه شدت و ضعف آن به ميزان ازجمله بر اثر بهم خوردن تعادل ميان عرضه 

همچنين، محصوالت كشاورزي نقش غيرقابل . تغيير عوامل مؤثر بر عرضه  و تقاضا وابسته است

انكاري در تأمين سالمت و امنيت غذايي خانوارها از يك سو و ايجاد اشتغال و كمك به رونق 

ي كشورها  جه سياستگذاران در كليهصادرات  غيرنفتي از سويي ديگر داشته و همواره مورد تو

 هاينوسان) . 1388اردي بازار و مقدسي،(گيرند اعم از توسعه يافته و در حال توسعه قرار مي

كنندگان مواد غذايي را مصرف ،زندگي هايدر يك كشور، درآمد كشاورزان و هزينه غذاقيمت 

ل توجهي از هزينه خانوارهاي كم نجا كه سهم قابآاز . دهدبه طور مستقيم تحت تأثير قرار مي

هاي بر روي  هزينهغذا اين تغييرات قيمت  ،دهدتشكيل مي غذادرآمد را هزينه تأمين 

 ،خانوارهاي كشورهاي در حال توسعه كه درآمد كمتري نسبت به كشورهاي توسعه يافته دارند

-ميشمار بهتوسعه كشورهاي در حال  ءبا توجه به اينكه ايران جز .ي خواهد داشتتأثير بيشتر

. )1389اعظم زاده و خليليان، (بايد مورد توجه قرار گيرد  غذاروند تغييرات قيمت  آيد

رو بوده و لذا كشاورزان در بيشتر هايي است كه همواره با خطر روبهكشاورزي از جمله فعاليت

شود كه اين مشكل از آنجا ناشي مي. باشندموارد نسبت به درآمد آينده خود نامطمئن مي

هاي گذشته تصميم به توليدكنندگان محصوالت كشاورزي به طور معمول، با توجه به قيمت

ها با توجه به شدت تقاضا گيرند و هنگامي كه محصول به بازار عرضه مي شود، قيمتتوليد مي

ميليون  105، با باالرفتن قيمت غذا )2008(بنابر گزارش بانك جهاني . دهندواكنش نشان مي

بنابر گزارش سازمان . افزايش يافته است% 3فقر  2007تا  2005در سال . شوندفقيرتر مينفر 

درصد 27، 2007درصد و در سال 7 2006، شاخص قيمت غذا در سال1خواربار و كشاورزي

 .ادامه داشت 2008افزايش يافت و اين افزايش تا نيمه اول سال

                                                 
� - Food & Agriculture Organization (FAO) 
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قيمت آنها، بدين شكل در ايران در زمينه بررسي حساسيت عرضه محصوالت كشاورزي به 

هايي صورت گرفته است كه بررسي چنداني صورت نگرفته است ولي در خارج از كشور بررسي

در بررسي خود با )٢٠١١, Imai et al(ايماي و همكاران  .شودها اشاره ميدر ادامه به آن

كشاورزي را در هاي تركيبي حساسيت عرضه به تغييرات قيمت محصوالت استفاده از روش داده

ها شامل متغيرهاي عملكرد در هكتار براي هر مدل آن. چند كشور منتخب بررسي نمودند

محصول، قيمت محصول و قيمت با وقفه محصول، نسبت قيمت نفت به قيمت هر محصول و 

نتايج بررسي آنان نشان داد كه متغير نسبت قيمت نفت به قيمت . باشدبارش ساالنه مي

باشد، همچنين از بين ي داراي تأثير منفي بر عملكرد محصوالت ميمحصوالت كشاورز

هاي روغني و سبزيجات، حساسيت عرضه محصوالت مختلف، محصوالت گندم، برنج، ذرت، دانه

 )٢٠٠٦ ,Kanwar( كنوار .هاي روغني نسبت به ديگر محصوالت بيشتر بوده استبه قيمت دانه

 4شواهدي را براي  1967- 2000هاي هند در دورهاستانهاي تركيبي ، با استفاده از  روش داده

ها مهم هستند اما ميزان نتايج نشان داد كه قيمت. محصول سورگوم،ذرت،برنج و گندم ارائه داد

روسگرانت . بيشتر اهميت دارند) آبياري، كود و بذرهاي اصالح شده(در دسترس بودن نهاده ها

)Rosegrant, ثيرگذاري فناوري )١٩٩٨Ĥگذاري را بر رشد محصول ها و سرمايها، قيمته، ت

گذاري عمومي در برنج، ذرت و نشاسته كاساوا در اندونزي بررسي كرد و نشان داد كه سرمايه

مكي، . تحقيقات كشاورزي، توسعه آبياري بر رشد بلندمدت محصول تأثير بيشتري دارند

واكنش عرضه محصول  ، )١٩٩٩ ,Mackay, Morrissey & Valliant(موريسي و واليانت 

كشاورزي در تانزانيا را بررسي نموده و نتيجه گرفتند كه كشش قيمت محصول در بلندمدت 

 ,Krishna(كرشنا  .مي باشد 35/0واحد است در حالي كه كشش قيمت در كوتاه مدت 

١٩٩٥b(  ، در مقاله خود نيز با استفاده از يك روش جديد، كشش قيمتي عرضه را بررسي

ها، در اين راين با توجه به اهميت عرضه محصوالت كشاورزي و تغييرات قيمت آنبناب. نمود

بررسي سعي شده است به بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد محصوالت گندم، ذرت و برنج  در 

) 1: داليل اين بررسي در كشورهاي آسياسي عبارتند از. چند كشور آسيايي پرداخته شود

يت عرضه محصوالت كشاورزي كشورهاي آسيايي صورت هاي كمتري در زمينه حساسبررسي

تغييرات قيمت اثر معناداري بر نابرابري و فقر در كشورهايي دارد كه درصد ) 2گرفته است 

  . كنندشان در مناطق روستايي زندگي ميزيادي از جمعيت
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  هامواد و روش

تركيبي حساسيت هاي ، در بررسي خود با استفاده از روش داده)2012(ايماي و همكاران 

مدل . عرضه به تغييرات قيمت محصوالت كشاورزي را در چند كشور منتخب بررسي نمودند

ها شامل متغيرهاي عملكرد در هكتار براي هر محصول، قيمت محصول و قيمت با وقفه ان

در اين بررسي با . باشدمحصول، نسبت قيمت نفت به قيمت هر محصول و بارش ساالنه مي

هاي تركيبي ، سعي شده است با استفاده از روش داده)2012(دل ايماي و همكاران استفاده از م

ايران، چين، هند، اندونزي، مالزي، قزاقستان، قرقيزستان، تاجكستان، : براي ده كشور آسيايي

حساسيت عرضه محصوالت گندم، ذرت و 1376-89تايلند، فيليپين و بنگالدش در دوره زماني 

اي براي ميزان حساسيت عرضه ها بررسي نموده تا بتوان  مقايسهقيمت آنبرنج را به تغييرات 

ها در بين كشورهاي مختلف و براي محصوالت محصوالت كشاورزي به تغييرات قيمت آن

  .مختلف انجام داد

  :باشدبنابراين، الگوي مورد استفاده در اين بررسي به شكل زير مي
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. هاي تركيبي استطور كه گفته شد روش برآورد مورد استفاده در اين بررسي، روش دادههمان

به وسيله  هاهآن مشاهد پايهد كه بر ني گفته مي شوهايبه مجموعه داده تركيبيهاي داده

، مورد بررسي قرار  )T( در طول يك دوره زماني مشخص) N(از متغيرهاي مقطعي شماري

معرفي مدل هاي جزء خطاي يك سويه ودوسويه، مدل  با،)2001(بالتاجي. گرفته باشند

  :رابه صورت زير معرفي كرده است تركيبيرگرسيون داده هاي 
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در حالي . دهدرا نشان مي) ها، كشورها و مانند آنخانوارها، بنگاه(بعد مقطعي   iدر رابطه باال

ام  itمشاهده  itXباشد ومي β،1×kبردار. يك اسكالر است α.دهنده زمان استنشان tكه

هاي هاي رگرسيوني مرتبط با دادهبه باور بالتاجي، بيشتر مدل. متغير توضيحي است kبراي 

  .بندندكار ميسويه را براي اجزاي اخالل بهپانل، مدل جزء خطاي يك

 )3  (                                                                                                   itiit vu += μ  

 itvكه كند، در حاليناپذير است و با زمان تغيير نمياثر خاص فردي مشاهده iμدر رابطه باال 

. شودر رگرسيون شناخته ميدهد و به عنوان جزء اخالل معمول دمانده را نشان ميخطاي باقي

السترا و نرالو در . اند كه بايد برآورد شوندپارامترهاي ثابت فرض شده iμدر مورد آثار ثابت،

 :معرفي كردند -مدل زير را كه معروف به مدل جزء خطاي دو سويه است 1966سال
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، كينگ  و )1980(هاي بروش و پاگانتوان به آزموندر اين باره مي. پيشنهاد شده است
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 آزمون هاي تشخيص

گر عدم وجود همبستگي بين جمله اخالل و متغيرهاي توضيحي فرضيه صفرآزمون هاسمن بيان

صورت باشد كه در صورت پذيرفته شدن اين فرض روش اثرات تصادفي پذيرفته و در غير اينمي

د استفاده در داده هاي تركيبي از براي تعيين نوع مدل مور. شودروش اثرات ثابت پذيرفته مي

ها آزمون چاو براي استفاده از مدل اثر ثابت ترين آنرايج. آزمون هاي مختلفي استفاده مي شود

در برابر مدل برآوردي داده هاي ادغام شده ، آزمون هاسمن براي استفاده از مدل اثر ثابت در 

.  ر تصادفي در برابر مدل ادغام شده استبراي استفاده از مدل اث LMبرابر اثر تصادفي و آزمون 

ها براي برآورد يك رگرسيون با ضرايب قابل اعتماد ترين آزمونهاي ايستايي از جمله مهمآزمون

-هاي ايستايي استفاده ميوجود آمدن رگرسيون ساختگي، از آزمون براي جلوگيري از به. است

در اين بررسي براي . متفاوتي وجود  دارد هايهاي پانلي، آزموندر تعيين ايستايي داده. شود

هاي اين بررسي از منابع آماري داده .آزمون ايستايي از آزمون لوين لين استفاده شده است

  1المللي  انرژيمختلف شامل بانك جهاني، سازمان خوار بار و كشاورزي، آنكتاد و  اداره بين

ايران، : كشورهاي آسيايي مورد بررسي همچنين. اندآوري شدهگرد 1376-89براي دوره زماني 

- چين، هند، اندونزي، مالزي، قزاقستان، قرقيزستان، تاجكستان، تايلند، فيليپين و بنگالدش مي

 .باشند

  بحث و نتايج

هاي تركيبي براي هر محصول سه به خاطر ارتباط بين متغيرهاي مستقل با استفاده از داده

  :حالت مختلف برآورد گرديده است

اول شامل متغيرهاي قيمت هر محصول، قيمت باوقفه هر محصول، بارندگي، و نسبت مدل  )1

 .باشدقيمت نفت به قيمت هر محصول مي

مدل دوم شامل متغيرهاي قيمت هر محصول، بارندگي و نسبت قيمت نفت به قيمت  )2

 .باشدمحصول مي

به  شامل متغيرهاي قيمت هر محصول، قيمت باوقفه هر محصول، و نسبت قيمت نفت )3

 .باشدقيمت محصول مي

                                                 
� International Energy Administration 
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  محصول ذرت

محصول ذرت در هكتار، قيمت )  عرضه(بنابر نتايج آزمون ايستايي لوين لين، متغيرهاي عملكرد

محصول ذرت، قيمت باوقفه ذرت، نسبت قيمت نفت به قيمت محصول ذرت و بارش ساالنه 

تفاضل مرتبه ي . شوديها تأييد مداراي ريشه واحد در سطح بوده، در نتيجه عدم ايستايي آن

به اين ترتيب،  . دار بوده و فرض صفر قابل رد كردن استمعني% 1و  5اول متغيرها در سطح 

  . ي اول هستنداين متغيرها ايستا از مرتبه

  نتايج آزمون لوين لين: 1جدول
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هاي تحقيقيافته: مأخذ

 ليمر Fنتايج آزمون هاسمن و : 2جدول

، روش اثرات ثابت در برابر مدل ادغام شده  پذيرفته شد ،سپس با Fپس از انجام آزمون 

استفاده از آزمون هاسمن براي گزينش بين روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي، مشخص شد كه 

روش اثرات تصادفي در هر سه يه صفر را مبني بر سازگاري ضرايب رد نمود، لذا توان فرضنمي

  .شودحالت براي محصول ذرت پذيرفته مي

 )P-Value( نوع آزمون و مقدار 

  هاسمن مقيد

 8/6 )1(مورد

)-(  

8/4  

)3/0(  

 8/6 )2(مورد

)-(  

9/2  

)4/0(  

 7/5 )3(مورد

)-(  

06/4  

)2/0(  

 هاي تحقيقيافته: مأخذ
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  محصول گندم

محصول گندم در هكتار، قيمت ) عرضه(بنابر نتايج آزمون ايستايي لوين لين، متغيرهاي عملكرد

صول گندم و بارش ساالنه محصول گندم، قيمت باوقفه گندم، نسبت قيمت نفت به قيمت مح

ي تفاضل مرتبه. شودها تأييد ميداراي ريشه واحد در سطح بوده، در نتيجه عدم ايستايي آن

به اين ترتيب، . معني دار بوده و فرض صفر قابل رد كردن است% 1و  5اول متغيرها در سطح 

  . ي اول هستنداين متغيرها ايستا از مرتبه

  ننتايج آزمون لوين لي: 3جدول

P-Value متغير ماره لوين لينآ 

000/0  60/22-  w
it 1log −  

01/0  1/2-  w
itlog  

000/0  65/4  

w
it

ooil
t

p

p
log  

000/0  3/5-  
itRlog  

000/0  69/10-  w
itYlog  

 هاي تحقيقيافته: مأخذ

پذيرفته شد ،سپس با استفاده از  Pool، روش اثرات ثابت در برابر مدل Fپس از انجام آزمون 

توان نميآزمون هاسمن براي گزينش بين روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي، مشخص شد كه 

روش اثرات تصادفي در هر سه حالت براي فرضيه صفر را مبني بر سازگاري ضرايب رد نمود، لذا 

  .شودمحصول گندم پذيرفته مي

  ليمر Fنتايج آزمون هاسمن و : 4دولج

 )P-Value( نوع آزمون و مقدار 

 هاسمن مقيد

 01/4 )1(مورد 

)-( 

8/4  

)4/0( 

 1/4 )2(مورد 

)-( 

4/5  

)1/0( 

 5/4 )3(مورد

)-( 

7/4  

)3/0( 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ  



  9...حساسيت عرضه به تغيير قيمت

 

  محصول برنج

ل برنج در هكتار، قيمت محصو) عرضه(بنابر نتايج آزمون ايستايي لوين لين، متغيرهاي عملكرد

محصول برنج، قيمت باوقفه برنج، نسبت قيمت نفت به قيمت محصول برنج و بارش ساالنه 

ي تفاضل مرتبه. شودها تأييد ميداراي ريشه واحد در سطح بوده، در نتيجه عدم ايستايي آن

ن ترتيب،  به اي. معني دار بوده و فرض صفر قابل رد كردن است% 1و  5اول متغيرها در سطح 

 . ي اول هستنداين متغيرها ايستا از مرتبه
  نتايج آزمون ايستايي لوين لين: 5جدول

P-Value متغير ماره لوين لينآ 

000/0  
- 96/31  

 
r
it 1log − 

001/0  7/5  r
itlog 

000/0  18/8  

r
it

ooil
t

p

p
log  

000/0  69/6-  
itRlog 

000/0  55/9-  r
itYlog 

 هاي تحقيقيافته:مأخذ     

شده پذيرفته شد ،سپس با استفاده ، روش اثرات ثابت در برابر مدل ادغامFپس از انجام آزمون 

در  از آزمون هاسمن براي گزينش بين روش اثرات ثابت و اثرات تصادفي، مشخص شد كه 

روش اثرات  ان فرضيه صفر را مبني بر سازگاري ضرايب رد نمود، لذا توهاي اول و دوم ميمدل

د، لذا توان فرضيه صفر را مبني بر سازگاري ضرايب رد نموميثابت پذيرفته اما در مدل سوم ن

  .شودروش اثرات تصادفي پذيرفته مي

  ليمرF نتايج آزمون هاسمن و : 6جدول

 )P-Value( نوع آزمون و مقدار 

 هاسمن مقيد

 4 )1(مورد 

) -( 

3/10  

)03/0( 

 6 )2(مورد 

) -( 

4/10  

)01/0( 

 4/3  )3(مورد

) -( 

4/4  

)3/0( 

  هاي تحقيقيافته:مأخذ  
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  گندم و برنج - حساسيت عرضه به تغييرات قيمت براي سه محصول ذرت): 7(جدول 

 
 روش اثرات تصادفي

  
 روش اثرات تصادفي

 
 

تصادفي روش اثرات   

)2مورد  )3مورد   )1 مورد 

 نام متغير ضريب tآماره  ضريب tآماره  ضريب tآماره

4/2 -  1/0 -  
 

- - - 7/2  42/0  

m
it 1log −  

5/3 -  11/0-  
 

- - 
 

- 7/3  11/0-  w
it 1log −  

4/2 -  03/0-  

 
- - 32/2-  01/0-  

r
it 1log −  

76/6  53/0  
 

9/4  44/0  7/4  0,42 m
itlog  

05/0  85/0  
 

2,43-  02/0  42/2-  02/0  w
itlog  

9/6  12/0  
 

4/7  09/0  4/8  1/0  r
itlog  

52/4  13/0-  
 

9/2  01/0-  
 

47/2  084/0 -  
m
it

ooil
t

p

p
log  

34/0  007/0  
 

44/0-  65/0  
 

92/1-  02/0-  
w
it

ooil
t

p

p
log  

53/3  02/0-  
 

6/2  01/0-  
 

6/3  01/0-  
r
it

ooil
t

p

p
log  

- - 
 

5/2  021/0  7/2  023/0  
itRlog  

- - 
 

9/2  017/0  13/3  01/0  
itRlog  

- - 
 

1/4  005/0  8/3  005/0  
itRlog  

1/78  

2 
58/10  

 
12/85  73/10  

 
78,12 57/10  عرض از مبدأ 

5/58  

6 
7/9  

 
62/57  7/9  

 

4/57

7 
7/9  عرض از مبدأ 

3/17  

6 
50/10  

 
23/67  53/10  

 

1/79

2 
51/10  عرض از مبدأ 

  هاي تحقيقيافته:مأخذ

دهند در زمينه محصول ذرت در مدل اول و دوم، با نشان مي) 7(طور كه نتايج جدول همان

در هكتار آن به  ترتيب به ) عرضه(عملكرد درصد قيمت جاري اين محصول، 1افزايش 

در مدل سوم نيز به . يابددرصد در كشورهاي آسيايي افزايش مي 44/0و  42/0ميزان

درصد 1با افزايش . دهددرصدعملكرد در هكتار اين محصول را تحت تأثير قرار مي 53/0ميزان



  11...حساسيت عرضه به تغيير قيمت

 
درصد  -11/0به ميزان در هكتار اين محصول در سال آينده) عرضه(قيمت باوقفه ذرت، عملكرد

در مدل دوم، اين متغير حذف شده است و در مدل سوم ميزان تأثيرگذاري اين . يابدكاهش مي

متغير نسبت . باشددرصد مي -01/0محصول ذرت نيز به ميزان ) عرضه(متغير بر عملكرد 

 درصد، -084/0قيمت نفت به قيمت محصول ذرت  در كشورهاي آسيايي در مدل اول به ميزان

) عرضه(درصد   بر عملكرد -13/0درصد و در مدل سوم به ميزان -01/0در مدل دوم به ميزان 

چرا كه افزايش قيمت نفت خود به عنوان يك شوك . محصول ذرت در هكتار تأثير دارد

اي زيادي به بار ويژه در كشورهاي واردكننده نفت، فشار هزينهتواند بهنامطلوب عرضه بوده و مي

متغير بارش ساالنه نيز . محصوالت كشاورزي را نيز تحت تأثير قرار دهد) عرضه(لكردآورده و عم

در هكتار را ) عرضه(درصد عملكرد  021/0و  023/0در مدل اول و دوم  به ترتيب   به ميزان

در زمينه محصول گندم در مدل اول و دوم، با . دهدتحت تأثير در جهت افزايش  قرار مي

درصد  02/0در هكتار آن به ميزان) عرضه(اري اين محصول، عملكرددرصد قيمت ج1افزايش 

در ) عرضه(درصد عملكرد85/0در مدل سوم نيز به ميزان. يابددر كشورهاي آسيايي افزايش مي

درصد 1با افزايش . دهد، اما اين تأثير بي معني استهكتار اين محصول را تحت تأثير قرار مي

درصد  -11/0در هكتار اين محصول در سال آينده به ميزان) عرضه(قيمت باوقفه گندم، عملكرد

در مدل دوم، اين متغير حذف شده است و در مدل سوم ميزان تأثيرگذاري اين . يابدكاهش مي

متغير نسبت قيمت . باشددرصد مي -11/0محصول گندم نيز به ميزان ) عرضه(متغير بر عملكرد

محصول ) عرضه(در مدل  اول بر عملكردنفت به قيمت محصول گندم در كشورهاي آسيايي 

درصد تأثير دارد و در مدل دوم و سوم تأثير اين متغير بر  -02/0گندم در هكتار به ميزان 

متغير بارش ساالنه نيز در مدل اول و دوم  به . باشدمعني ميمحصول گندم بي) عرضه(عملكرد

را تحت تأثير در جهت افزايش  در هكتار ) عرضه(درصد عملكرد017/0و  01/0ترتيب   به ميزان

  .دهدقرار مي

درصد قيمت جاري اين محصول، 1در زمينه محصول برنج در مدل اول، با افزايش 

در مدل . يابددرصد در كشورهاي آسيايي افزايش مي01/0در هكتار ان به ميزان) عرضه(عملكرد

بنابراين كشش . باشدمي 12/0درصد و در مدل سوم به ميزان 09/0دوم، اين ميزان تأثيرگذاري

درصد در قيمت باوقفه 1با افزايش . در حال نوسان است 12/0تا  01/0قيمتي محصول برنج از 

- درصد كاهش مي -01/0در هكتار اين محصول در سال آينده به ميزان) عرضه(برنج، عملكرد

غير بر در مدل دوم، اين متغير حذف شده است و در مدل سوم ميزان تأثيرگذاري اين مت. يابد
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بنابراين بيشترين ميزان . باشدمي درصد-03/0محصول برنج به ميزان ) عرضه(عملكرد

متغير نسبت قيمت نفت به قيمت محصول برنج . باشدتأثيرگذاري اين متغير در مدل اول مي

در ) عرضه(درصد؛عملكرد  -01/0در كشورهاي آسيايي در مدل اول و دوم نزديك به يك ميزان

 - 02/0در مدل سوم اين ميزان تأثيرگذاري. دهدنج را تحت تأثير قرار ميهكتار محصول بر

به طور مسلم با افزايش قيمت نفت به عنوان يكي از مواد خام توليد،كه يك . باشددرصد مي

باشد، عملكرد در هكتار محصوالت كشاورزي تحت تأثير  در جهت شوك نامطلوب به عرضه مي

 درصد عملكرد05/0 ش ساالنه نيز در مدل اول و دوم به ميزانمتغير بار. گيردكاهش، قرار مي

توان به طور كلي با توجه به آنچه مطرح شد، مي .دهددر هكتار را تحت تأثير قرار مي) عرضه(

  :نتايج زير را گرفت

محصوالت كشاورزي به قيمت توليدكننده در ) عرضه(در بيشتر موارد، حساسيت عملكرد) 1

تأثير نسبت قيمت نفت به قيمت ) 2. باشدشده تا حدودي ضعيف ميكشورهاي آسيايي ياد 

خاطر افزايش قيمت اين تأثير به.باشدمحصوالت كشاورزي بر عملكرد اين محصوالت، منفي مي

  .باشدهاي حمل و نقل ميها و هزينهنهاده
 

  گيرييجهنت

حصوالت گندم، ذرت، هاي تركيبي به بررسي حساسيت مدر اين بررسي با استفاده از روش داده

نتايج . ها در كنار ديگر عوامل در كشورهاي آسيايي پرداخته شدو برنج به تغييرات قيمت آن

در بيشتر موارد، . باشدگوياي حساسيت مختلف عرضه اين محصوالت به قيمت آنها مي

حساسيت عرضه محصوالت كشاورزي به قيمت توليدكننده در كشورهاي آسيايي ياد شده تا 

درصد، محصول  53/0در زمينه محصول ذرت بيشترين تأثير حدود . باشدي ضعيف ميحدود

دهند، بيشترين حساسيت عرضه طور كه نتايج نشان ميهمان. باشدمي12/0و برنج02/0گندم

بدين معني . باشدبه تغيير قيمت، نخست مربوط به ذرت، و پس از آن برنج و در آخر گندم مي

افزايش يك درصد قيمت توليدكننده محصول ذرت، عملكرد اين  كه در كشورهاي آسيايي با

و براي گندم به  12/0افزايش، در زمينه محصول برنج به ميزان 53/0محصول به ميزان

جا كه با افزايش قيمت محصوالت برنج، گندم و ذرت در از آن. يابدافزايش مي 02/0ميزان

بنابراين با توجه به . يابدتري افزايش ميكشورهاي آسيايي، عملكرد اين محصوالت به ميزان كم

هاي اهميت محصوالت برنج،گندم و ذرت در كشورهاي در حال توسعه، الزم است سياست

اي براي حمايت از  عرضه محصوالت راهبردي در كشورهاي در حال توسعه تدوين قيمتي ويژه



  13...حساسيت عرضه به تغيير قيمت

 
شده با عملكرد باال صالحهمچنين در اين زمينه نبايد از نقش آبياري و بذرهاي ا. و اجرا شود

هايي كه در بازار كاالهاي خاطر انحرافتواند بههمچنين اين تأثير مي. چشمپوشي كرد

هاي افزايش قيمت دانه. وجود آمده است، باشدكشاورزي براي كشورهاي در حال توسعه به

كشاورزان  تواند بههاي مورد نياز در توليد محصوالت، ميغذايي، بدون افزايش هزينه نهاده

كشورهاي در حال توسعه، و بهبود سطح زندگي آنان با توجه به تقاضاي رو به رشد آنان كمك 

همچنين براي افزايش حساسيت بيشتر عملكرد كشاورزان در كشورهاي در حال توسعه . نمايد

ي رسانهاي اطالعاتهاي قيمتي، بايد توجه داشت كه نظامها، عالوه بر انگيزهبه افزايش قيمت

در كنار متغير قيمت محصوالت كشاورزي تأثير . توانند نقش مهمي را ايفا نمايندمؤثر نيز، مي

متغير نسبت قيمت نفت به قيمت محصوالت كشاورزي در . عوامل ديگر نيز بررسي شد

بديهي . كشورهاي آسيايي در بيشتر موارد داراي تأثير منفي بر عرضه محصوالت كشاورزي بود

ها واردكننده نفت هستند، از شوك كشورهاي مورد بررسي كه بيشتر آناست كه در بين 

تواند به خاطر اين تأثير مي.پذيرندنامطلوب سمت عرضه در عملكرد محصوالت خود تأثير مي

بنابراين به عنوان يك پيشنهاد سياستي، الزم است بهبود .هاي حمل و نقل باشدافزايش هزينه

اطق توليد محصوالت با مراكز بازاريابي موادغذايي اصلي و هاي ارتباطي مندر كيفيت جاده

همچنين، متغير . طور قابل توجهي كاهش يابندهاي حمل و نقل بهعمده صورت گيرد تا هزينه

اما همواره . بارش ساالنه در بيشتر موارد بر عملكرد محصوالت مختلف،تأثير مثبت دارد

هاي آبياري در مقياس حتي امكان ايجاد سامانهسياستگذاران در كشورهاي در حال توسعه بايد 

وجود آمدن تأثير كوچك با حمايت دولت رابراي كشاورزان مورد توجه قرار داده تا بتوانند از به

پيشنهادهاي ارائه . نامطلوب كاهش بارندگي بر عملكرد محصوالت كشاورزي، جلوگيري شود

يت عرضه هرچه بيشتر كشاورزان در ساز افزايش حساستوانند زمينهشده در اين قسمت مي

  .هاي قيمتي باشندكشورهاي در حال توسعه به عالمت
 

  منابع

ي محصوالت شناسايي منابع نوسان قيمت توليدكننده). 1388. (اردي بازار، ه و مقدسي، ر

مجله علوم كشاورزي دانشگاه آزاد ). ي موردي گوشت گوساله و ماكيانمطالعه(كشاورزي 
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هاي پولي بر قيمت غذا در بررسي اثر سياست). 1389. (اعظم زاده شوركي، م و خليليان، 

  .177-184ص. 2نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي شماره. ايران
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