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ABSTRACT 

 

Given the ever-increasing demand for wheat as an Input production in developing countries and 

the necessity of this product in the household basket, the accurate modeling of the Wheat demand 

function and determining effective factors for planning, as well as predictions for timely provision 

with low economic and social costs is important. In this study using underlying trend concept and 

creating a state - space model and kalman filter algorithms the wheat demand was estimated with 

emphasis on consumer preferences as a production input (derived demand) during 1982-2017. The 

results are non-smooth and Nonlinear trend (consumer preferences). Income and pricing elasticity 

of wheat derived demand less than one were estimated to be -0.0270 and 0.2148, respectively. So 

from one side Wheat was identified as An essential product with a high degree of urgent need and 

on the other hand price and income policies are not efficient enough to reduce consumption; So 

according to consumer preferences and the necessity of this product in the household basket, saving 

policy and consume right along with reducing waste it is suggested. Increasing efficiency in the 

conversion industry is one of the other ways to properly consume and reduce the ever-increasing 

demand for this product. The results of the prediction (in 2023, the projected amount is 24.48 

million tons) with respect to consumer preferences in the model showed an increasing trend in 

wheat demand. Therefore, policymakers on the one hand can reduce demand by making decisions 

and the other hand provide the wheat needed for the conversion industry. 

 

Keywords: Derived Demand, Wheat demand forecast, Consumer preferences, Kalman Filter 

algorithm, State-Space. 

 

Objectives 

The agricultural sector is one of the most important economic sectors of the societies as the 

main infrastructure for achieving food security. Nowadays, population growth in some developing 

countries is so rapid that the need for food in the future will reach four to five times the current 

level. Wheat as a strategic product has two types of demand as direct consumption and the other as 

input in the production of processed products and consumption in conversion industries. In recent 

years, on the one hand, with the rapid growth of technology in the processing industry, and on the 

other hand, with the increase in population, the demand for wheat input as a strategic crop has 

increased. Given the growing demand for wheat as a production input in developing countries and 

the necessity of this product in the household basket, correct modeling of the wheat demand 

function and determining effective factors for planning as well as forecasting timely supply with 

low economic and social costs, It is very important. The special feature of this research compared 

to other experimental studies in estimating the demand function of wheat as input in production in 

the agricultural sector, including deriving the demand function of wheat derivative by deriving the 

cost function from the price of wheat input (conditional input demand function), Entering the role 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_10505_10997.html
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of the implicit trend as an invisible variable (expressing consumer preferences) and specifying it as 

a random process is the use of a technique appropriate to the specified model (structural time 

series), calculating the implicit trend of wheat demand. 

 

Methodology 

One of the important factors influencing the demand functions is the technology progress 

variable. This variable can not only be considered technically but also from other aspects such as 

preferences, non-economic factors (population, geographical and social factors) can be analyzed. 

Therefore, it is necessary to include technology as an explanatory variable in the model. They 

cannot be entered into the model due to lack of measurement and variability over time. Therefore, 

in order to examine the effect of the above on demand, it is necessary to enter the implicit trend 

into the demand model and model it properly. To solve this problem, the structural time series 

model proposed by Harvey (1989) considered a trend, cyclic and irregular component for each time 

series. In this study using underlying trend concept and creating a state - space model and kalman 

filter algorithms the wheat demand was estimated with emphasis on consumer preferences as a 

production input (derived demand) during 1982-2017. The data used in this study have been 

collected from the Central Bank as an annual time series. STAMP 8.3 software embedded in the 

OxMetrics 6.3 software package is used to estimate the model. 

 

Results and Discussion 

The results of estimating the wheat demand function using the structural time series method and 

the concept of implicit trend show that the price and revenue elasticities of wheat demand with two 

intervals are -0.0270 and 0.2148, respectively. Firstly, it shows the low elasticity of wheat demand 

in the short run to changes in price and income, secondly, it shows that wheat is a necessary and 

strategic commodity, and thirdly, it shows that price and income with two intervals have a very low 

effect on import wheat. Economic factors such as price and income and substitute goods do not 

have much effect on wheat demand. So the necessity of this product may depend on invisible 

factors, such as consumer taste. One of the most important goals in estimating the wheat demand 

function by structural time series and space-mode modeling is to identify the nature of the demand 

trend as a substitute variable for technology or consumer preferences. The nature of the trend 

during the period under study is relative and secondly it is uneven and non-linear. The forecast 

results indicate that the demand for wheat is increasing. 

 

Conclusion 
The results are non-smooth and Nonlinear trend (consumer preferences). Income and pricing 

elasticity of wheat derived demand was less than one and very small. So from one side Wheat was 

identified as An essential product with a high degree of urgent need and on the other hand price and 

income policies are not efficient enough to reduce consumption; So according to consumer 

preferences and the necessity of this product in the household basket, saving policy and consume 

right along with reducing waste it is suggested. Increasing efficiency in the conversion industry is 

one of the other ways to properly consume and reduce the ever-increasing demand for this product. 

The results of the prediction with respect to consumer preferences in the model showed an 

increasing trend in wheat demand. Therefore, policymakers on the one hand can reduce demand by 

making decisions and the other hand provide the wheat needed for the conversion industry. 



 897 ...ي گندمتحلل عوامل مؤثر بر تقاضاي مشتق شده: و همکاران کهنسال 

 بینی آن با ی گندم و پیشتحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای مشتق شده

 دهکننتأکید بر ترجیحات مصرف
 

 3، میثم حداد2، بهاره زندی دره غریبی*1محمدرضا کهنسال

 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ،1
 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ،2

و کارشناس آمار  ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان اداری و اقتصاد، ، دانشکده علوماقتصاد یدکتر یدانشجو ،3
 رانیا رمرکز آما ،یکشور

 (8/2/00تاریخ تصویب:  -21/5/99)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 
عنوان نهاده تولید در کشورهای با توجه به افزایش روزافزون تقاضای گندم به

صحیح تابع تقاضای  الگوسازیر، توسعه و ضروری بودن این محصول در سبد خانوادرحال
-موقع با هزینهبینی برای تأمین بهریزی و همچنین پیشگندم و تعیین عوامل مؤثر برای برنامه

های کم اقتصادی و اجتماعی، دارای اهمیت زیادی است. در این مطالعه با استفاده از مفهوم 
م کالمن فیلتر، تقاضای گندم کارگیری الگوریتفضا حالت، با به -روند ضمنی و ایجاد یک مدل
عنوان نهاده تولید )تقاضای مشتق شده( برای دوره زمانی کننده بهبا تأکید بر ترجیحات مصرف

بودن روند ضمنی )ترجیحات هموار و غیرخطی  برآورد شد. نتایج حاکی از غیر 1395-1361
از یک به  های قیمتی و درآمدی تقاضای مشتق شده گندم کمترکننده( است. کششمصرف
عنوان یک محصول طرف گندم بهبنابراین ازیک ؛برآورد گردید 2148/0و  -0270/0ترتیب 

های سیاستبنظر می رسد ضروری با درجه ضروریت باال شناسایی شد و از طرف دیگر 
بنابراین با توجه به ترجیحات ؛ قیمتی و درآمدی برای کاهش مصرف، کارایی الزم را ندارند

پیشنهاد  ،مصرف درست ضروری بودن این محصول در سبد خانوار، سیاست کننده و مصرف
راهکارهای مصرف درست و کاهش  جملهشود. افزایش راندمان در صنایع تبدیلی از می

مقدار پیش  1401بینی )در سال پیشتقاضای روزافزون این محصول است. نتایج حاصل از 
تقاضای  روند افزایش الگوکننده در صرفبا لحاظ ترجیحات م میلیون تن( 48/24بینی شده 

طرف با اتخاذ تصمیماتی ازیک الزم استریزان رو مدیران و برنامهدهد. ازاینگندم را نشان می
 تقاضا را کاهش داده و از طرف دیگر گندم موردنیاز برای صنایع تبدیلی را تأمین کنند.

 

کننده، ندم، ترجیحات مصرفتقاضای گ بینیتقاضای مشتق شده، پیش های کلیدی:واژه

 حالت –فیلتر، فضا  الگوریتم کالمن

 



 1400، 4 ، شماره52-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           898

 مقدمه

توسعه  حال در کشورهاي در ويژه به جهان جمعيت

خواروبار  گزارش سازمان مطابق .است افزايش به رو

 2050 سال جهان تا جمعيت رودانتظار می ،جهانی

 افزونتر حاضر جمعيت به نسبت درصد 75 تقريباً ميالدي،

 رشد توسعه، حال در کشورهاي از برخی در .شود

 غذايی مواد به نياز ميزان که است سريع آنقدر جمعيت

 رسيد خواهد کنونی ميزان برابر پنج تا چهار آينده به در

(Yazdani et al, 2019.) 

رشد جمعيت کشورهاي در حال توسعه، نياز به غذا 

و مسائلی از و توليدات کشاورزي را افزايش داده است. 

قبيل کاهش منابع آبی و هدر رفت مواد غذايی در 

فرآيند توليد و توزيع محصوالت کشاورزي باعث خواهد 

هاي مهمی شد که توليد مواد غذايی درکشور با چالش

مواجه باشد. بنابراين، تامين کاالهاي اساسی و دستيابی 

به امنيت غذايی از جمله مهمترين ضروريات کشور 

شود. جمعيت محسوب میهمزمان با افزايش رشد 

دهد بررسی سرانه مصرف مواد غذايی در ايران نشان می

هاي خانواده گندم که در ميان کاالهاي اساسی، فرآورده

-بيشترين سهم را در تأمين امنيت غذايی افراد جامعه به

 25نحوي که در حدود خود اختصاص داده است؛ به

متشکل از درصد مواد غذايی در الگوي تغذيه مردم ايران 

 Iran Ministry ofشده از گندم است )محصوالت مشتق

Health and Medical Education, 2013.)  
 امنيت و اشتغال ايجاد غذايی، ارزش لحاظ از گندم

راهبردي )استراتژيک( است  محصولی غذايی

(Mahmood et al, 2019 بنابر آمار و اطالعات وزارت .)

ه اول سطح زيرکشت درصد رتب 70جهاد گندم با حدود 

اختصاص داده است  خود به ا در بين محصوالت زراعیر

(Ministry of Jihad Keshavarzi, 2020ميزان .) توليد 

به  1380ميليون تن در سال  45/9گندم در ايران از 

افزايش يافته است.  1398ميليون تن در سال  14حدود 

 گندم توليد وضعيت بهبود نمايانگر رشد، به روند رو اين

 جمعيت، باالي رشد مانند عواملی اما است در کشور

 يشيوه تريناصلی عنوانبه نان مصرف الگوي نامتناسب

 تقاضا افزايش نيز و مصرف و توليد ضايعات مصرف گندم،

 محصول اين تقاضاي افزايش موجبات دامی، براي مصارف

 .(Feiai et al, 2017نموده است ) فراهم کشور را در

ترين کاال در الگوي مصرفی دم حياتیامروزه گن

ابزاري  عنوانبهآيد و خانوارهاي جهان به شمار می

الملل و حتی براي اعمال سلطه و ينبسياستی در روابط 

فشار سياسی بر کشورهاي نيازمند جهان سوم به کار 

 ,Hojabr Kiani and Haji Ahmadiشود )گرفته می

ها در بخش هادهبنابراين با توجه به اهميت ن (.2002

سازي صحيح تقاضاي گندم براي اتخاذ کشاورزي، مدل

هاي اخير از رسد. در طی سالمی به نظرسياست، مهم 

يکسو با افزايش سريع فناوري در صنايع تبديلی و از 

ي گندم سوي ديگر با افزايش جمعيت، تقاضا براي نهاده

يک افزايش داشته است استراتژيک محصول  عنوانبه

(Doust Mohamadi & Ezadpanah, 2013.) بطوري .-

 167ي گندم در کشور مصرف سرانه 1398که در سال 

 Statistical Center ofکيلوگرم در سال بوده است )

Iran, 2020.) 

باشد، يکی به محصول گندم داراي دو نوع تقاضا می 

نهاده در توليد  عنوانبهدليل مصرف مستقيم و ديگري 

شده و مصرف در صنايع تبديلی محصوالت فرآوري 

ی تقاضاي مستقيم گندم بسيار پايين طورکلبهاست. 

ي نان و است و بيشترين تقاضاي اين محصول براي تهيه

 کاربردهاي صنايع تبديلی محصوالت کشاورزي است.

 80طبق گزارش سازمان خوار و بار کشاورزي بالغ بر 

شود درصد گندم مورد تقاضاي ايران صرف تهيه نان می

درصد از کالري  47طور متوسط هاي ايرانی بهو خانوده

-روزانه خود را از مصرف توليدات گندم و ساير فرآورده

(. به عبارت ديگر FAO, 2012نمايند )هاي آن تامين می

باعث ايجاد تقاضا براي  نان و صنابع تبديلیتقاضا براي 

شود که به آن تقاضاي مشتق شده گندم گندم می

دليل در پژوهش حاضر تقاضاي مشتق  به اين گويند. 

 است. مدنظرشده 

 اقالم مهمترين از يکی گندم که دريافت توانمی لذا

تعيين و  رودمی شمار به ايرانی خانوارهاي غذايی در سبد

سازي بدون بر عرضه و تقاضا، جهت مدل مؤثرعوامل 

تواند به تر تقاضاي اين نهاده راهبردي میتورش و دقيق

بينی رفتار يشپگذاران در جهت ريزان و سياستامهبرن

 Hosseini andآتی الگوهاي عرضه و تقاضا ياري رساند )

shahbazi, 2013.) 
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 عنوانبهگندم و برآورد تابع تقاضاي  الگوسازيبراي 

کشاورزي متغيرهاي هاي نهاده در توليد فرآورده

از  ،درآمد توليد ناخالص داخلیها و اقتصادي مانند قيمت

اما در کنار اين متغيرها، ؛ اهميت زيادي برخوردارند

ترجيحات و  فناوريمتغيرهاي ديگري مانند 

 نيستند. مشاهدهقابلوجود دارد که  کنندگانمصرف

اين قابليت را دارد که  1مدل سري زمانی ساختاري

مشاهده را  يرقابلغتحوالت ساختاري و متغيرهاي 

را  2و روند ضمنی کندتصادفی وارد مدل تقاضا  صورتبه

که براي برآورد صحيح تابع تقاضا به ما ارائه دهد. زمانی 

کمتر  بينیيشپصحيح برآورد شود، خطاي  طوربهمدل 

براي مديران و برنامه ريزان  گيرييمتصمشود و می

 ,Haddad and Amadeh) گيردتر صورت میدقيق

2017.) 
هاي اخير مطالعات زيادي در بخش در سال

م ها انجاورزي در مورد برآورد تابع تقاضاي نهادهکشا

که با  توان يافتمطالعاتی می ندرتبهاما ؛ گرفته است

ايين پيجه تورش درنتو  کنندهمصرفتأکيد بر ترجيحات 

 باشد. 

به برآورد تابع تقاضاي محصوالت  بسياريمطالعات 

نهاده در توليد محصوالت ديگر  عنوانبهکشاورزي 

تابع  (،1999موهنتی و پيترسون )ازجمله  اند.پرداخته

ي متحده و اتحاديهياالتاتقاضاي گندم را براي دو گروه 

آل اروپا با استفاده از مدل سيتسم تقاضاي تقريبا ايده

(AIDS ) پويا برآورد نمودند. نتايج نشان داد که کشش

متحده ياالتاقيمتی تقاضاي گندم وارداتی از کانادا به 

يدشده در تولش قيمتی تقاضا براي گندم تر از کشبيش

ي اروپا وضعيت اما در بازار اتحاديه؛ متحده استياالتا

در   Rezaee and Torkamani (2000) چنين نبود. 

ي گندم در هاي توليد و عرضهبرآورد توابع تقاضاي نهاده

هاي کشاورزي ايران، به اين نتيجه رسيدند که کشش

معکوس ميان قيمت و  يخودي تقاضا گوياي رابطه

هاي ي توليد است، همچنين مقادير کششمقدار نهاده

ها متقاطع تقاضا، بر قدرت مکملی ضعيف ميان نهاده

 Hojabr Kiani and Haji Ahmadiبستگی دارد. 

                                                                                  
1. Structural Time Series Model. 

2. Underlying Trend.  

معادالت در مطالعه اي با استفاده از روش   (2002)

تمامی  نددادنشان  زلنرو روش  نامرتبط تکراري ظاهربه

هاي حاصل از برآورد ضرايب براي هر دو نوع کشش

مطابق با انتظارات نظري  داراي عالمتی يمدو گندم آبی 

ها همگی گوياي هاي خودي تقاضاي نهادهاست. کشش

هاي توليد منفی ميان قيمت و مقدار نهاده رابطه معکوس

 Sabouhi and Ahmadpourي ديگر . در مطالعهاست

-يزي رياضی و برآورد تابعرمهبرنابا کاربرد روش  (2010)

 14محصول عمده کشاورزي در قالب  35هاي تقاضاي 

ها تر گروهگروه کااليی نشان دادند مقدار تقاضاي بيش

 Zulfiqar and است. کششکمنسبت به تغييرات قيمت 

Chishti (2010) ي اي نشان دادند عرضهدر مطالعه

ت با داخلی گندم نسبت به قيمت باکشش و رابطه مثب

 ازلحاظينکه باايري مواد مغذي دارد. کارگبهي اندازه

داري بر طرف عرضه دارد، اثر آماري قيمت اثر معنی

داري را بر طرف تقاضا نشان نداد. همچنين نتايج معنی

داري بر ي جمعيت اثر آماري معنینشان داد اندازه

با  Hosseini and shahbazi (2013) د.تقاضاي گندم دار

عرضه و تقاضاي جمعی بخش کشاورزي با  برآورد

نشان دادند تقاضاي  ARIMAXاستفاده از الگوي 

مدت و قيمتی در کوتاه ازنظرمحصوالت کشاورزي 

-باشند. اين کشش براي کوتاهير میناپذکششبلندمدت 

باشد. می -162/0و  -112/0مدت و بلندمدت به ترتيب 

تأکيد  ي بودن محصوالت کشاورزيضرورنتايج حاصل به 

در مطالعه اي به  Alamri and Mark (2018). دارد

داگالس، -رايج ، خطی، درجه دوم، کابمقايسه مدلهاي 

ترانسلوگ، لگاريتمی ، براي تخمين عرضه و تقاضا براي 

 Uuld and Magda گندم عربستان سعودي پرداختند.

در مطالعه اي با استفاده از مدل رگرسيون  (2019)

خطی مضاعف، به بررسی عوامل موثر بر عملکرد کل 

 تقاضاي واردات گندم در مغولستان پرداخته اند.

ي ينهزم در شدهانجامي مطالعات تاکنون در همه

برآورد تابع تقاضاي محصوالت کشاورزي و تعيين عوامل 

يا ناديده گرفته شده  کنندهرفمص، ترجيحات بر آن مؤثر

؛ خطی در نظر گرفته شده است صورتبهاست يا 

ی در توابع تقاضا درستبهير متغکه اين یدرصورتبنابراين 

سازي نشود منجر به تورش و و همچنين توليد مدل

ها را مخدوش بينی حاصل از اين مدليشپيجه درنت

https://www.researchgate.net/profile/Yosef-Alamri-2
https://www.researchgate.net/profile/Yosef-Alamri-2
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د ضمنی کند. مطالعاتی نيز از روش سري زمانی و رونمی

براي برآورد توابع تقاضا استفاده کرده اند از جمله 

Chitnis (2005)  ،در برآورد کشش قيمتی تقاضاي بنزين

Keshavarz Haddad and Mirbagherijam (2007) ر د

  Shakeri et al (2010)بررسی تابع تقاضاي گاز طبيعی،

در برآورد تابع تقاضاي بنزين و نفت گاز در بخش 

در برآورد تابع تقاضاي برق  Sa’ad (2009) ،ونقلحمل

 Dilaver and Hunt، در بخش خانگی کره جنوبی

در برآورد تابع تقاضاي برق در بخش صنعت  (2010)

رد تابع در برآو Emami Meibodi et al (2010)  ترکيه

در  Amadeh et al (2013) تقاضاي داخلی گاز طبيعی،

اورزي ايران با در بخش کش نفت گازبرآورد تابع تقاضاي 

 Amadeh et al (2014)رويکرد سري زمانی ساختاري، 

در برآورد مدل ساختاري تقاضاي برق در بخش 

کشاورزي با استفاده از مفهوم روند ضمنی و الگوريتم 

در الگوبندي و  Sadeghi et al (2015)کالمن فيلتر، 

بينی تقاضاي آب شهر اصفهان با روند ضمنی و يشپ

 Haddad and Sadeghi Saghdal (2016)سري زمانی، 

يري آن در کارگبهدر آشنايی با مفهوم روند ضمنی و 

ي آب، به نهاده با توجهسازي تابع توليد کشاورزي مدل

Haddad and Amadeh (2017) سازي منحنی در مدل

ايران با  ونقلحملمحيطی کوزنتس در بخش يستز

اضاي انرژي هاي زمانی ساختاري به برآورد تابع تقسري

  هاي مختلف پرداختند.در بخش

وجه تمايز اين مطالعه نسبت به ساير بر اين اساس 

مطالعات تجربی، در زمينه برآورد تابع تقاضاي گندم 

نهاده در توليد در بخش کشاورزي، شامل  عنوانبه

گندم از طريق  1استخراج تابع تقاضاي مشتق شده

ي گندم مت نهادهنسبت به قي يري از تابع هزينهگمشتق

(، وارد کردن نقش روند 2)تابع تقاضاي شرطی نهاده

ي متغير غيرقابل مشاهده )بيان کننده عنوانبهضمنی 

يک  صورتبه( و تصريح آن کنندهمصرفترجيحات 

فرآيند تصادفی، استفاده از تکنيک متناسب با مدل 

ي روند تصريح شده )سري زمانی ساختاري( و محاسبه

 باشد.گندم می ضمنی تقاضاي

                                                                                  
1.  Derived Demand.  

2. Conditional Factor demand Function  .  

لذااين مطالعه بدنبال پاسخ به اين سوال است که 

ترجيحات مصرف کننده چه تاثيري بر تابع تقاضاي 

 گندم دارد؟

 

 روش تحقیق

يک  صورتبه بخش کشاورزيدر  گندمتقاضاي 

ماده اوليه )نهاده( در  عنوانبهو شده تقاضاي مشتق 

راي ب شود.ناشی مینان و صنايع غذايی تقاضا براي 

ابتدا يک تابع توليد در  گندماستخراج تابع تقاضاي 

و تابع هزينه همزاد با آن  شدهیمعرف بخش کشاورزي

از تابع هزينه  يريگمشتقشود؛ سپس با تعيين می

 .آيدمیبدست  گندم، تابع تقاضاي گندمنسبت به قيمت 
نان و ساير صنايع غذايی که از گندم تابع توليد 

 شود:زير در نظر گرفته می صورتبه کننداستفاده می
(1)  

شود. می يبنددسته چند دسته،به توليد ي هانهاده

است،  گندمبا توجه به هدف تحقيق که برآورد تقاضاي 

 توليدي نان يا ماده اوليه صنايع غذايی در دوي نهاده

 شود:گندم و جو در صنايع غذايی در نظر گرفته میگروه 

(2)  
 و گندمي نهاده wxنان، ان توليد ميز Y که در آن

gx با حداقل کردن . است غذايی صنايعدر  جوي نهاده

 تابع تقاضاي نهاده Y هزينه توليد در سطح مشخصی از

 شود:زير استخراج می صورتبه گندم

(3)  

درآمد  Y و گندم نسبی نهاده قيمت wP که در آن

 است.توليد ناخالص داخلی( )

 شده و روش تحقيقتقاضاي مشتق با توجه به تابع 

که در باال به آن اشاره شد، در اين تحقيق تابع تقاضاي 

 نهاده در صنايع غذايی عنوانبهگندم جهت توليد نان و 

-ي زير پيشنهاد میلگاريتمی و طبق معادله صورتبه

 شود:

(4) 

 

  مدل، مبدأعرض از  عنوانبه  که در آن

 ،گندملگاريتم قيمت   ،گندممصرف کل لگاريتم 
ناخالص لگاريتم درآمد   ،جو لگاريتم قيمت 

 جزءاخالل است.  ملی و 
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در توابع تقاضا، متغير  يرگذارتأثيکی از عوامل مهم 

فنی مورد  ازنظر تنهانه اين متغير فناوري است.پيشرفت 

، ترجيحاتهاي ديگر نظير توجه است، بلکه از جنبه

عوامل غيراقتصادي )جمعيت، عوامل جغرافيايی و 

 Amadeh) گيردمیتواند مورد تحليل قرار اجتماعی( می

et al, 2013). 

د تغيير در کارايی از طريق توسعه تکنولوژي و بهبو

ند ي روکنندهيينتعطرف عرضه اقتصاد، از عوامل مهم 

روند(  عنوان جايگزينی برايبه کنندهترجيحات مصرف)

ی تکنولوژي به طورکلبه(. Shakeri et al, 2010باشد )می

آالت ينماششود. نوعی از آن در دو نوع تقسيم می

 تکنولوژي متبلور( و نوع ديگر در مردم، ساختارهاي)

 ست.اسازمانی و الگوهاي رفتاري )تکنولوژي غير متبلور( 

 زابرونو  زادرونتواند از اين دو نوع تکنولوژي می هر يک

انجام  مستقل در طی زمان طوربه زابرونباشند. بخش 

 ممکن است با نرخ ثابتی زادرونگيرد ولی بخش می

انجام نگيرد. لذا هميشه خطی بودن آن صحيح نيست و 

 شدهفتهگی محاسبه شود. با توجه به مطالب درستبهبايد 

دهنده تکنولوژي )چه يحتوضمتغيرهاي  ارجح است که

ه متبلور و چه غير متبلور( در مدل لحاظ شوند، اما ب

-میيري و متغير بودن در طی زمان نگاندازهدليل عدم 

 که بتوان اثريناها را وارد مدل کرد. لذا براي توان آن

ا ربايد روند ضمنی موارد فوق را بر تقاضا بررسی کرد 

   .وارد مدل تقاضا کرد

سازي کرد. مدل سري زمانی مدل یدرستبهو آن را  

جهت مدلسازي ،  Harvey (1989)ساختاري توسط 

براي  هر سري زمانی تقاضا با توجه به روند ضمنی براي

در  3و نامنظم 2، سيکلی1هر سري زمانی يک جزء روند

نظر گرفتند. در کنار عوامل اقتصادي نظير درآمد و 

يک کاالي مکمل،  عنوانبه جو، قيمت گندمقيمت 

 کنندگانمصرف در ترجيحاتعوامل ديگري مانند تغيير 

تکنيکی و يا عوامل  يیکاراو ساختار اقتصادي، 

توانند اثر قوي که قابل مشاهده نيستند می يراقتصاديغ

داشته باشند که ممکن است  گندمو زيادي بر تقاضاي 

و  آثار مذبور در طول زمان داراي روند معينی نباشند

                                                                                  
1. Trend.  

2. Cyclical.  

3. Irregular.  

تواند منجر به وجود ها میسازي صحيح آنعدم مدل

روش . (Amadeh et al, 2014برآورد شود )تورش در 

برآورد جزء روند بين اين  سري زمانی ساختاري در

شود. مدل عوامل با عوامل اقتصادي تفاوت قائل می

 در اين تحقيق، مدل  یموردبررس

رگرسيونی مرکب از يک سري زمانی ساختاري است 

د دهکه به جزء غيرقابل مشاهده در طول زمان اجازه می

در حالت کلی مدل سري ند.  طور تصادفی تغيير کتا به

 شود.زير ارائه می صورتبهزمانی ساختاري 

(5)  
بردار  tZجزء روند،  tμمتغير وابسته،  tQکه در آن 

جزء  tεپارامترهاي نامعلوم و  متغيرهاي توضيحی، 

 ها در رگرسيوندفی مدل و مشابه همان باقيماندهتصا

ن شود که توزيع نرمال با ميانگيمرسوم است و فرض می

εصفر و واريانس ثابت است )
2,σ0NID (~ tεفرض می .-

 زير باشد: صورتبهشود جزء روند داراي فرآيند تصادفی 

(6) 
 

                                     
                

2(داراي توزيع نرمال  tξو  tηکه در آن 
η, σ0NID(~  

tη  2(و
ξ, σ0NID(~ tξ  .هستند 

سطح و شيب  کنندهيانبمعادالت فوق به ترتيب 

توان باشند. فرآيند فوق را به اين صورت میروند می

توصيف کرد که روند در يک دوره برابر است با روند در 

د و برخی عوامل جزء رش عالوهبهيک دوره قبل، 

-است، که جزء رشد همان شيب می بينیپيشيرقابلغ

2هاي باشد که در طول زمان متغير است. واريانس
ξσ  و

2
ησ نقش بسياري در  شوند کهناميده می 4ابرپارامترها

بسته به اينکه در فرآيند مذکور ماهيت روند دارند. 

 ابرپارامترها صفر باشند يا نه و همچنين داراي شيب و

هاي رگرسيونی متفاوتی شکل سطح باشند يا نه، مدل

5خواهد گرفت.   

                                                                                  
1- Hyper parameters.   

 Local Trendنسبی)باشند مدل روند  شيب و سطح روند هر دو تصادفی اگر -2

Model مدل سطح نسبی) فاقد شيب اما سطح روند تصادفی(، اگرLocal Level 

Model مدل سطح نسبی يا انتقال شيب ثابت و سطح تصادفی(، درصورتی که((Local 

Level Model with Drift مدل  شيب روند تصادفی و سطح ثابت( و درصورتی که
 (.1992هد بود )هاروي و همکاران، ( خواSmooth Trend Model)روند هموار
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 يرقابلغوجود جزء  يلبه دلکه اشاره شد  طورهمان

مشاهده در اين مدل، لذا مدل مذکور با روش حداقل 

وجود، ينباامربعات معمولی قابل برآورد نخواهد بود. 

 -( در شکل فضا 6( همراه معادالت )5چنان چه معادله )

مجزا، يکی معادله  صورتبهت در حالت دو معادله حال

تنظيم شوند، در  2گيريو ديگري معادله اندازه 1انتقال

تواند يک دسته می 3اين صورت الگوريتم کالمن فيلتر

پارامترهاي نامعلوم )ابر معادالت بازگشتی توليد کند که 

پارامترها و ساير پارامترها( از طريق روش حداکثر 

 (.1384رآورد شوند )چيت نيس، ب 4راستنمايی

حال با داشتن مقادير اين پارامترها، برآوردهاي 

مناسب از اجزاء سطح و شيب روند، توسط کالمن فيلتر 

 يرقابلغحالت، پارامترهاي  –شود. در شکل فضا ارائه می

تلقی  5متغيرهاي وضعيت عنوانبهمشاهده مانند روند 

 شود:تعريف میزير  صورتبهشوند. معادله انتقال می

(7) 

 
*که در آن 

tα  يريگاندازهبردار وضعيت است. معادله 

 باشد:زير می صورتبه

(8) 
 

( مطابقت دارد. 5) با معادله رابطه يريگاندازهمعادله 

کاربرد معادله فوق در اين است که بردار وضعيت 

 tQ مشاهدهقابلهاي عددي غيرقابل مشاهده را به ارزش

حالت از طريق  ينترمناسبتهت انتخاب مرتبط کند. ج

(، فرضيه تصادفی بودن هر 6LRآماره نسبت راستنمايی )

ها يکی از آندو جزء روند در مقابل حداقل ثابت بودن 

 (.1389) شاکري و همکاران،  7شودآزمون می

بدست  (9)راستنمايی از طريق رابطه  آماره نسبت

راستنمايی  آيد. که در آن صورت کسر مقدار حداکثرمی

حاصل از برآورد تابع تقاضايی است که در آن قيد لحاظ 

شده است و مخرج آن مقدار حداکثر راستنمايی در 

حالت غيرمقيد است. با توجه به اينکه معموال مقدار 

                                                                                  
1 - Transaction.  

2 - Measurment.  

3 - Kalman filter.  
4 - Maximum Likelihood. 

5 - State.  

6 - Likelihood ratio.  

( رجوع شود.1384هت مطالعه بيشتر به چيت نيس )ج -7  

حداکثر راستنمايی مقيد کمتر از حالت غير مقيد است 

لذا نسبت کسر کوچکتر از يک خواهد شد. حال اگر قيد 

ها باشد )قيد معتبر باشد( در ينی بر دوش دادهبار سنگ

شود و اين صورت نسبت فوق به سمت يک متمايل می

اگر قيد معتبر نباشد به سمت صفر متمايل خواهد شد 

 (.  1389)شاکري و همکاران، 

    

 

(9) 

 شارهضمنی که در باال به آن ابا توجه به مفهوم روند 

وند رفاده از مفهوم ( با است4شد، مدل پيشنهادي )رابطه 

   :شودزير بيان می صورتبهضمنی 

(10) 
 

                        

                                         

                                          

                                    

  

بصورت سري  مطالعهورد استفاده در اين هاي مداده

از بانک  1361-1395ي زمانی زمانی ساليانه طی دوره

از  براي برآورد مدل.آوري گرديده استمرکزي جمع

 OxMetrics افزارنرمکه در بسته  STAMP 8.3 افزارنرم

 شود.تعبيه شده است، استفاده می 6.3

 

 و بحث نتایج

 8يافتهيمتعمديکی فولر نتايج حاصل از آزمون مانايی 

(ADF متغيرها ) داد نشان مورد بررسی قرار گرفت. نتايج

 مبدأمرتبه اول، هم با عرض از  تفاضلتمامی متغيرها در 

داري يک و روند در سطح معنی مبدأو هم با عرض از 

درصد مانا هستند. قيمت گندم و درآمد در سطح 

ر سطح و و روند د مبدأدرصد و با عرض از  5معناداري 

يگر همه دعبارتبهمانا هستند.  تفاضل مرتبه اولبدون 

 ي يک هستند.از درجه هم جمعمتغيرهاي مدل 

 ينترمناسببا توجه به آماره نسبت راستنمايی 

حالت براي ابرپارامترها، حالت تصادفی بودن سطح و 

                                                                                  
8 - Augmented Dickey-Fuller test statistic. 
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 يگردعبارتبه ثابت بودن شيب روند تشخيص داده شد.

ي يک نهاده عنوانبهگندم تقاضاي ماهيت روند در تابع 

باشد. نتايج حاصل از نسبی می روند ، از نوع مدلتوليد

شده  نشان داده( 2) در جدول گندمبرآورد تابع تقاضاي 

 است.
 

ندم با گنتايج حاصل از برآورد تابع تقاضاي   -2جدول 

 استفاده از روش سري زمانی ساختاري و مفهوم روند ضمنی

متغيرهاي 

 توضيحی

ضرايب 

برآورد 

 شده

RMSE  آماره مقدارt 

Outlier 1370(1) 0942/0 0182/0 
1805/5 

(000/0) 

Level break 

1364(1) 
1246/0- 0315/0 

9532/3- 

(000/0) 

2)-(wLP 0270/0- 0093/0 
9019/2- 

(007/0) 

LY(-2) 2148/0 0454/0 
7244/4 

(000/0) 

gLP 0216/0 0102/0 
1161/2 

(044/0) 

 1395ر حالت در تحليل بردا

Level= 9361/8-             (000/0) Slope=           (004/0 )

0494/0 

=2R       73/0 = DW9/1    = n  33      = LR98/0       

= 1p.e.v0006/0 

 ابرپارامترهاي مدل روند نسبی   

      سطح

00017/0 

    شيب

006-

e8550/4 

جزء 

 نامنظم     
00016/0 

 هاي تحقيقته: يافمأخذ

دهد همه متغيرها در سطح نشان می 2نتايج جدول 

-خودکار سال طوربه افزارنرمدار هستند. درصد معنی 5

هايی که شکست )هم شکست در سطح هم شکست در 

 1371دهد. در سال شيب( اتفاق افتاده است را نشان می

با  افزارنرميک عدد پرت در دادها موجود بوده است که 

سازد. علت انتخاب از تقريب آن را هموار می استفاده

هاي معرفی ، در بين شکست1364شکست در سطح 

، اين است که هم از لحاظ آماري افزارنرمشده توسط 

                                                                                  
1-Prediction Error Variance. 

دار بوده و هم با الگو سازگاري داشت. علت شکست معنی

تواند اين باشد که در اين سال ايجاد شده در سطح می

هاي توليد و ذخيره محصول گندم به دليل خشکسالی

 با توجههاي اخير کاهش يافته و همچنين پياپی در سال

هاي ايران در دوران جنگ، به وضعيت جنگ و تحريم

که يیازآنجاواردات گندم با کاهش روبرو شده است. 

هش ي کادهندهنشانعالمت اين ضريب منفی است، 

متغيرها در مدل  سطح مصرف گندم در اين سال است.

اند بنابراين ضرايب برآورد لگاريتمی وارد شده صورتبه

هاي قيمتی و ها هستند. کششکشش دهندهنشانشده 

و  -0270/0به ترتيب گندم با دو وقفه درآمدي تقاضاي 

بودن تقاضاي  کششکم اوالًاست.  آمدهدستبه 2148/0

مدت را به تغييرات قيمت و درآمد نشان در کوتاه گندم

يک کاالي ضروري  گندمدهد که نشان می ياًثان، دهدمی

دهد قيمت و درآمد با می نشان ثالثاً و  استو استراتژيک 

دو وقفه اثر خود را با ضريب اهميت خيلی پايين بر 

در  واردشدههاي علت وقفه .کنندي گندم وارد میتقاضا

ليل ضروري بودن محصول گندم مدل اين است که به د

 کنندهمصرفو نبود جانشين کامل براي اين محصول، 

تغييرات درآمدي و قيمتی را دو دوره انداخته تا بتواند 

جايگزين )ناقص( براي گندم پيدا کند و با ضريب کم 

مدت با افزايش ده در کوتاه يگردعبارتبه دهد.انجام می

 270/0سال آينده گندم دو ، تقاضاي گندمدرصد قيمت 

درآمد يابد و با افزايش ده درصد درصد کاهش می

 148/2 گندم در دو سال آيندهتقاضاي  ناخالص ملی

مدت کشش متقاطع يابد. در کوتاهدرصد افزايش می

دهد با محاسبه شده که نشان می 0216/0قيمتی 

 0 /216گندم ، مصرف جوافزايش ده درصد در قيمت 

که مشاهده شد، عوامل  طورهمان يابد.افزايش می درصد

اقتصادي مانند قيمت و درآمد و کاالي جانشين بر 

ير زيادي ندارد. پس ضروري بودن اين تأثتقاضاي گندم 

کاال ممکن است به عوامل غيرقابل مشاهده، همچون 

 بستگی داشته باشد. کنندهمصرفسليقه 

هايی چون نرمال براي اطمينان از داشتن ويژگی

ها، عدم واريانس ناهمسانی و عدم ماندهبودن باقي

ها و هاي تشخيصی باقيماندهاز آزمون یخودهمبستگ

کمکی استفاده کرديم. نتايج حاصل  هايباقيمانده آزمون
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 ها و آزمونهاي تشخيصی باقيماندهاز انجام آزمون

 (، آورده شده است.3کمکی در جدول ) هايباقيمانده

 

 

 STSMکمکی مدل  هايباقيمانده ها و آزمونتشخيصی باقيمانده هاينتايج آزمون (3جدول )

 هاهاي تشخيصی باقيماندهآزمون

H(8) = 5212/1 r(1) = 0857/0 r(6) = 4455/0 Q(6,4) = 981/6 

 های کمکیآزمون باقیمانده

 Std.error Skewness Kurtosis Bowman-Shenton 

 [4306/0] 6857/1 [1957/0]678/1  [9327/0] 0071/0 8645/0 کل رگرسيون

 [8479/0] 3300/0 [7256/0] 1234/0 [6493/0] 2068/0 9835/0 جزء نامنظم

 [4271/0] 7010/1 [6137/0]2548/0 [5357/0] 4466/1 9229/0 سطح

 [7931/0] 4637/0 [5282/0] 3978/0 [7974/0] 0658/0 8535/0 شيب

 دهند.اعداد داخل کروشه احتمال را نشان می                                                                        هاي تحقيق : يافتهمأخذ

 

که  1شنتون –(، آماره باون 3با توجه به جدول )

 طوربهباشد و می 3و چولگی 2ترکيبی از ضريب کشيدگی

؛ با درجه آزادي دو است  تقريبی داراي توزيع

ها در مدل اي از غير نرمال بودن باقيماندهبنابراين نشانه

 H(8) =5212/1 وجود ندارد. با توجه به آماره
عدم واريانس ناهمسانی در اجزاي اخالل  دهندهنشان

به  r(6)و  r(1)باشد. می F(8,8)است و داراي توزيع 

هاي اول و ترتيب ضرايب خودهمبستگی سريالی وقفه

 N(0.1/T)ي توزيع تقريبی دارا طوربهششم هستند که 

 يهبر پااست که  4، آماره باکس الجانگ)6,4Q(باشد. می

است.  باقيمانده با توزيع nاولين  یخودهمبستگ

فرضيه صفر در اين آزمون مبتنی بر عدم وجود 

از  شدهمحاسبههمبستگی سريالی است. چون مقدار 

درصد کمتر است  5 داريیمعنمقادير جدول در سطح 

فرضيه صفر مبتنی بر عدم وجود همبستگی  پس

دهند هاي تشخيصی نشان میشود. آزمونپذيرفته می

سريالی در  یخودهمبستگخودهمبستگی و  گونهيچهکه 

از  اجزاء باقيمانده يگردعبارتبهها وجود ندارد. باقيمانده

کند و داراي هيچ نوع الگوي سيستماتيکی تبعيت نمی

 ت.تصادفی اس کامالً روند 

دهد هاي خوبی برازش مدل نشان میبررسی آزمون

درصد از  73در مدل  واردشدهکه متغيرهاي توضيحی 
                                                                                  
1 - Bowman – shenton.  

2 - Kurtosis.  

3 - Skewness.  
4 - Box – Ljung.  

دهند. همچنين تغييرات متغير وابسته را توضيح می

گونه هيچ دهندیمها نشان هاي تشخيص باقيماندهآزمون

ها واريانس ناهمسانی و خودهمبستگی در باقيمانده

-لگوي سيستماتيک تبعيت نمیوجود نداشته و از هيچ ا

هاي باقيمانده یخودهمبستگ( تابع 1نمودار )کند. 

بر اين  ييديتأدهد که حاصل از برآورد مدل را نشان می

 موضوع است.
 

 
 هاي مدلباقيمانده خودهمبستگیتابع  -1 نمودار

فرضيه  (CUSUM)مدل ضرايب در آزمون پايداري

دهد. فاصله ار میصفر، ثبات پارامترها را مورد آزمون قر

اطمينان در اين آزمون دو خط مستقيم است که سطح 

آماره  چنانچهدهد. درصد را نشان می 95اطمينان 

آزمون در بين اين دو خط قرار گيرد فرضيه صفر 

نمودار شود. رد می صورت يناشود و در غير پذيرفته می

هاي آزمون در داخل محدوده هدهد آمار( نشان می2)

 دهندهنشاندرصد قرار داشته که  95ينان سطح اطم

 باشد.ثبات ضرايب می
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براي تابع  (CUSUM)زمون پايداري ضرايب آ -2نمودار 

 ي گندمتقاضاي مشتق شده

چون  ،با توجه به آزمون مانايی متغيرهاي مدل

 متغيرهاي مدل همگی در تفاضل مرتبه اول مانا شدند،

ز ل اهاي حاصماندهبنابراين الزم است آزمون مانايی باقي

دل برآورد انجام شود و رابطه بلندمدت بين متغيرهاي م

-ه( نتايج آزمون مانايی باقيماند4بررسی شود. جدول )

 دهد.هاي حاصل از برآورد را نشان می
 

 ر روشها دنتايج حاصل از آزمون مانايی باقيمانده -4جدول 
STSM 

 مقادير بحرانی مک کينون
ADF 

%10 %5 %1 
6355/2

- 

9918/2

- 

7378/3

- 

3468/4

- 

 هاي تحقيق: يافتهمأخذ 

-ه(، آزمون ريشه واحد باقيماند4با توجه به جدول )

دهد که هاي حاصل از رگرسيون برآورد شده نشان می

بين  تبلندمدرابطه  روينازاها پايا هستند، باقيمانده

 باشد.متغيرها برقرار می

ندم گبع تقاضاي اهداف در برآورد تا ينترمهميکی از 

 سازي به شيوه فضابه روش سري زمانی ساختاري و مدل

 عنوانبهحالت، تشخيص ماهيت روند تقاضا است که  –

يک متغير جانشين براي تکنولوژي يا ترجيحات 

ضمنی بر  روند يرتأث(، 3باشد. نمودار )، میکنندهمصرف

 دهد.نشان می موردمطالعهي تقاضاي گندم طی دوره

 

 

                                
ا نشان رزمان و محور عمودی روند ضمنی  دهندهنشانمحور افقی 

   دهد.می

ي گندم ير روند ضمنی )ترجيحات( بر تقاضاتأث -3نمودار  

 1361-1395ي طی دوره

ا ر(، روند ضمنی تقاضاي گندم 3با توجه به نمودار )

 هد.درا نشان می 1361-1395ي زمانی در طی دوره

 صورتبهروند  تيماه اوالً است که  نياز ا یحاک جينتا

است،  یيرخطغهموار و  ريغ صورتبه ياًثاننسبی بوده و 

اي دار 1378تا  1361هاي سال نيدر ب کهيطوربه

 کاهشی 1389اثرات افزايشی بوده و سپس روند تا سال 

و سپس افزايشی بوده است. پس چنانچه روند به شکل 

ي نشود با توجه به عدم لحاظ اثرات سازصحيح مدل

 ورشتانتقالی تابع تقاضاي گندم پارامترهاي برآورد شده 

 عنوانبهخواهد بود که با لحاظ روند ضمنی  دار

 ست.از اين خطا اجتناب شده ا کنندهمصرفترجيحات 

1ايبرون نمونه بينیيشپ منظوربهدر ادامه   تقاضاي 

2ايدرون نمونه بينیيشپگندم، ابتدا  يمشتق شده  

 بينیيشپهاي خوبی انجام شده است و سپس آزمون

بررسی شده است. بعد از اطمينان از پايين بودن خطاي 

اي انجام شد. جدول برون نمونه بينیيشپ، بينیيشپ

اي تقاضاي ي درون نمونهشده بينیيشپ( مقادير 5)

 دهد.گندم را نشان می

                                                                                  
1 - Out of sample 
2 - In sample 

 
 

 STSMي گندم به روش اي تقاضاي مشتق شدهدرون نمونه يبينی شدهيشپمقادير   -5جدول 

 بينیيشپهاي آزمون 1395 1394 1393 1392

 RMSE MAE MAPE شدهبينیيشپ حقيقی شدهبينیيشپ حقيقی شدهبينیيشپ حقيقی شدهبينیيشپ حقيقی

17 43/17 5/17 1/18 18 71/18 8/18 99/19 042/0 04/0 2/0 

 واحد: ميليون تن                                                                قتحقي هاييافته: مأخذ
 

(، مقادير پيش بينی شده بسيار 5با توجه به جدول )

نزديک به مقادير حقيقی هستند. با توجه به کم بودن 

در سه آزمون انجام شده و اطمينان از  بينیيشپخطاي 

ه به مقادير واقعی به شد بينیيشپنزديک بودن مقادير 

 1401تا سال  1396تقاضاي گندم از سال  بينیيشپ

ي شده بينیيشپ( مقادير 6پرداخته شد. جدول )

 دهد.را نشان می 1401تقاضاي گندم تا سال 
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 1395تا  1390شده تقاضاي گندم در بخش کشاورزي از سال  بينیيشپمقادير  -6جدول 

 سال
مقدار 

 شدهبينیيشپ

ر مقدار حداکث

 شدهبينیيشپ

حداقل مقدار 

 شدهبينیيشپ
 سال

مقدار 

 شدهبينیيشپ

حداکثر مقدار 

 شدهبينیيشپ

حداقل مقدار 

 شدهبينیيشپ

1396 5556/19 1325/20 9952/18 1399 3792/22 5926/24 3651/20 

1397 4548/20 4425/21 5126/19 1400 4083/23 4390/26 7250/20 

1398 3954/21 9304/22 9635/19 1401 4847/24 4854/28 0459/21 

 واحد: ميليون تن                                     تحقيق هاييافته: مأخذ

 

(، تقاضاي گندم با روندي 6با توجه به جدول )

صعودي رو به افزايش است. روند افزايش تقاضاي گندم 

( نشان داده شده 4نمودار ) در 1396-1401ي طی دوره

 است.

 
لگاريتم تقاضاي گندم در بخش  بينیيشپروند  -4نمودار 

 1395تا  1390کشاورزي از سال 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي ساالنه طی در اين تحقيق با استفاده از داده

تقاضاي  بينیيشپو  الگوسازيبه  1361-1395ي دوره

يک نهاده در توليد پرداخته شد. با  عنوانبهگندم 

 يبراجانشينی  عنوانبهده از مفهوم روند ضمنی )استفا

( و بکار گيري الگوريتم کالمن کنندهمصرف يحاتترج

فيلتر به برآورد تابع تقاضاي مشتق شده گندم با استفاده 

از متغيرهاي قيمت گندم، توليد ناخالص داخلی و قيمت 

محصول جانشين گندم در صنايع تبديلی  عنوانبهجو 

ستفاده از آماره نسبت راستنمايی پرداخته شد. با ا

 .داده شدترين مدل، مدل روند نسبی تشخيص مناسب

ي هاي قيمتی و درآمدي تقاضاي مشتق شدهکشش

که دهند آمدند و نشان می به دستگندم کمتر از واحد 

گندم براي مردم ايران و صنايع تبديلی يک کاالي 

هاي قيمتی و بنابراين اتخاذ سياست؛ ضروري است

رآمدي براي کاهش تقاضاي گندم در اين ايران کارايی د

هاي سياست استفاده از در اين راستا؛ الزم را ندارد

-افزايش راندمان در صنايع تبديلی و همچنين سياست

هاي جايگزين گندم در سبد مصرفی خانوارهاي ايرانی 

مثال با ترويج الگوي غذايی  عنوانبه. الزم بنظر می رسد

خواري يا سبزي خواري، تقاضا براي گندم مبتنی بر گياه

را کاهش داد. از طرفی به دليل استراتژيک بودن اين 

محصول و اهميت بسيار زياد در سبد مصرفی در ايران، 

کيلوگرم  2/165که هر ايرانی در سال حدود  طوربه

کنند، بايد تقاضاي آن را طوري تأمين و مصرف می

اقتصادي و اجتماعی هاي مديريت کرد تا منجر به هزينه

 نشود.

همانطور که در مقدمه به آن اشاره شد، تاکنون در  

ي برآورد تابع تقاضاي ينهزم در شدهانجاممطالعات 

، بر آن مؤثرمحصوالت کشاورزي و تعيين عوامل 

يا ناديده گرفته شده است يا  کنندهمصرفترجيحات 

بصورت خطی در نظر گرفته شده است، بنابراين در اين 

طالعه ترجيحات مصرف کننده با وارد کردن متغير روند م

سازي شد که نشان داد نتايج ضمنی در توابع تقاضا مدل

پيش بينی حاصل از اين مدل داراي تورش کمتري 

 است.  

ناهموار و غيرخطی است  صورتبهماهيت روند 

افزايشی سپس کاهشی و از  1378تا سال  کهيطوربه

افزايشی است. از عوامل مهم  به بعد دوباره 1389سال 

، 1389تا  1378هاي کاهشی بودن ترجيحات بين سال

ثبات نسبی اقتصادي در کشور است که منجر به افزايش 

 يرگذارتأثها وضع اقتصادي مردم شده و بر ترجيحات آن

 يدهندهنشاناست. چون روند ضمنی در توابع تقاضا 

-ن مدلاست، بنابراي کنندهمصرفترجيحات و ساليق 

درست  يحتصربهسازي با در نظر گرفتن اين روند منجر 

تا حد زيادي به واقعيت نزديک  هابينیيشپاست. لذا 

 دهد.اطمينان می گيرييمتصمشده و به 

ي عملکرد و کسب هاي مقايسهبعد از انجام آزمون

 بينیيشپ، به بينیيشپاطمينان از پايين بودن خطاي 



 907 ...ي گندمتحلل عوامل مؤثر بر تقاضاي مشتق شده: و همکاران کهنسال 

پرداخته شد.  1401تا سال  1396سال تقاضاي گندم از 

، 1401شده براي سال  بينیيشپبا توجه به مقدار 

در حالت معمول نسبت به  1401تقاضاي گندم در سال 

درصد و  30بيش از  1395مقدار تقاضاي گندم در سال 

-درصد افزايش می 51از در حالت حداکثر تقاضا بيش 

اورزي بنابراين مديران و برنامه ريزان در بخش کش؛ يابد

به  الزم استکشور با توجه به افزايش تقاضاي گندم 

براي آينده بپردازند تا با کاهش توليد و  گيرييمتصم

هاي اقتصادي افزايش واردات و به طبع آن افزايش هزينه

واردات جلوگيري شده و امنيت ناشی از و اجتماعی 

-با افزايش راندمان دستگاه مثالًغذايی کشور حفظ شود. 

ايع غذايی و ايجاد ترکيب مناسب اين محصول هاي صن

ياز موردنطرف گندم توان از يکبا محصوالت ديگر می

هاي ين کرد و از طرفی با اتخاذ سياستتأمکشور را 

  صحيح تقاضا را کاهش داد.
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