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 دهیچک
ربی ع متحده اماراتدو کشور برزیل و  با در نظر گرفتن از مطالعه حاضر برآورد تقاضای واردات شکر ایرانهدف 

نده مجدد عنوان صادرکنالزم به ذکر است کشور امارات به است. شکر به ایران هایصادرکنندهترین عنوان عمدهبه

و  1371-1395های زمانی سالسری هایو از دادهراز این. یستنمحصول شکر  کنندهتولیداین کشور کند و عمل می

ه کنتایج برآورد بلندمدت نشان داد استفاده شده است.  (ARDL)های گسترده توضیحی با وقفهروش همگرایی خود

 و هدددرصد افزایش می 73/4به میزان را واردات شکر  یتقاضا میزان ،افزایش در تولید ناخالص داخلی درصدیک 

 دهد.درصد کاهش می 28به میزان را واردات شکر  یتقاضامیزان  ،در قیمت نسبی و نرخ ارز افزایش درصد یک

زیل کشور برواردات شکر ایران از  یتقاضاواحد افزایش یابد میزان یک کشور برزیل  صادراتاگر میزان همچنین 

 شکر تابع تقاضای وارداتر دنیز  (ECM)یح خطا حتصضریب  .یابدافزایش می واحد 8/0به میزان  اماراتبه نسبت 

عد بی الگو در دورهدرصد انحراف واردات شکر از مسیر بلندمدتش توسط متغیرهای  68/0میزان  دهد کهنشان می

ژه ویرجی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در تجارت خاباید به متغیر نرخ ارز بهدر نهایت  .شودتصحیح می

 قرار گیرد. گذارانشکر مورد توجه سیاست

 
 JEL :F1, C32, Q11 طبقه بندی
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 مقدمه

 توسط خارجی کاالهای مصرفی رفتار تجلی واردات

بخش  در .(Sameti et al. 2004) است کشور یک مردم

تجارت خارجی اقتصاد ایران، واردات از مقوالتی است که 

 با ظهور بخش نفت دائماً اهمیت و جایگاه آن به ویژه

گسترش پیدا کرده است شناخت ابعاد این مسئله بسیار حائز 

 در واردات .(Tashkini and Bastani 2006)اهمیت است 

 تعیین در مهمی نقش جهانی، اقتصاد فعلی ساختار قالب

 از یکی به عنوان و نمایدمی ایفا اقتصادی یتوسعه استراتژی

 هایپرداخت تراز و داخلی ناخالص تولید بر ثیرگذارأت عوامل

 در تحولی و تغییر هر رواین از دارد. زیادی اهمیت کشور هر

 و رشد بر نهایتاً و داخلی تولیدات بر کشور، واردات حجم

 مسائل تحلیل و تجزیه در .است ثیرگذارأت کشور یتوسعه

 واردات تقاضای تابع بررسی اقتصادی، گذاریسیاست کالن و

 و بخشی اثر کالن، اقتصاد الگوی شناخت در خاصی اهمیت

 Dadgar and) دارد کشور بازرگانی هایسیاست کارایی

Nazari 2010)توسعه  حال در کشور یک عنوان به . ایران

 است، داشته خود خارجی تجارت از زیادی اثیرپذیریأت

 کاالهای داخلی، تولید فرآیند در که جهت این از خصوصاً

 .Shafeai et al) کندمی ایفا را ایهعمد نقش وارداتی

 در اقتصاد، کردن رقابتی و تولید سطح بردن باال .(2018

 آن ارتباط تبیین و خارجی بازرگانی ساختار شناسایی یسایه

 .Jalaei et al) است پذیرامکان تولیدی هایویژگی با

 در تواندمی واردات که نقشی به توجه با بنابراین .(2008

 تقاضای توابع کند تخمین ایفا ایران اقتصاد تولید ساختار

 دارای اقتصادی یبهینه هایسیاست انتخاب در واردات

-در میان فرآورده .(Pahlavani et al. 2007) است اهمیت

به  های کشاورزی بعد از غالت، بیشترین مبادالت جهانی

کاالهای تولید آن همانند تمامی  شکر اختصاص دارد

 Alenabi et)باشدادی برخوردار میکشاورزی از نوسان زی

al. 2013) . ،آمار و شواهد حاکی از افزایش تولید قند و شکر

افزایش سهم شکر چغندرقندی، افزایش مصرف شکر، افزایش 

-95های واردات شکر است. تولید قند و شکر در طی سال

سهم شکر نیشکری و ) 1371تن در سال  870467از  1371

تن  727645تن و  142822ب شکر چغندرقندی به ترتی

)سهم شکر نیشکری  1395تن در سال  1643206( به است

تن  860211تن و  782995و شکر چغندرقندی به ترتیب 

تن در سال  1276267است( رسیده است. میزان مصرف از 

سرانه رسیده است،  1395در سال  تن 2310206به  1371

رم در کیلوگ 28) برابر حد جهانی شش مصرف شکر ایران

تن در  405800ت. میزان واردات طی این دوره از اس سال(

 است رسیده 1395تن در سال  667000به  1371سال 

ترین واردات عمده (.1395 )انجمن صنفی قند و شکر ایران

از کشورهای برزیل و امارات  در دوره مورد مطالعهشکر ایران 

 تن 176739و تن  468432متحده عربی به ترتیب معادل 

 Tehran Chamber of Commerce Industries) باشدمی

Mines and Agriculture. 2018).  طبق الزم به ذکر است

کشور امارات آمار منتشر شده انجمن صنفی قند و شکر ایران 

شکر ی کند و تولیدکنندهعنوان صادرکننده مجدد عمل میبه

ن محصول با توجه به آمار و شواهد، تولید داخلی ای باشد.نمی

ها جوابگوی نیاز داخلی نبوده است و بعد از در طی این سال

یک قرن فعالیت در صنعت قند و شکر هنوز در برخی از 

اهمیت  .شودها واردات این محصول به کشور انجام میزمان

موضوع از نظر تأمین مواد غذایی، ایجاد اشتغال، تأمین ارز و 

ر تولید ناخالص ملی ها و سهمی که دروابط آن با سایر بخش

با  مطالعه حاضر در رو این از .دارد در خور مالحظه است

 عنوان یک کاالی استراتژیک بهشکر بهتوجه به اهمیت 

 عوامل شناسایی و واردات شکر ایران تقاضای تابع تخمین
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 بر واردات واکنش سرعت و تعدیل فرایند ،آن بر موثر

مطالعات مختلفی در  شده است. پرداخته گذارتاثیر متغیرهای

 گرفتهانجام  ایرانزمینه تقاضای واردات در داخل و خارج از 

-میزیر اشاره در  مطالعاتکه به شکل خالصه به برخی از 

-تعیینبه بررسی عوامل  . ) al etHyuha and. 8201( شود

های در طی سال کننده تقاضای واردات برنج در اوگاندا

 ن داد، قیمت وارداتی برنج. نتایج نشاپرداختند 2013-1961

دار، مصرف دار، جمعیت اثر مثبت و معنیاثر منفی و معنی

دار، تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و برنج اثر مثبت و معنی

 .داشته است دار بر تقاضای واردات برنج اوگاندامعنی

(Musvai shalmani and Shahnavazi. 2014)  به

ت گندم در ایران با استفاده از بررسی برآورد تابع تقاضای واردا

پرداختند.  های گستردهروش همگرایی خود توضیحی با وقفه

های داخلی و جهانی، درآمد ملی و نتایج نشان داد قیمت

ثر بر تقاضای واردات گندم ؤمیزان بارندگی از جمله عوامل م

درصد از  15هستند. نتایج تصحیح خطا نشان داد که حدود 

ندم از مقادیر بلندمدت خود پس از سپری انحرافات واردات گ

شدن یک وقفه از بین خواهد رفت و همگرایی به تعادل در 

 Mehrabian and) واردات گندم نزدیک به یک سال است

Pishdad 2013) .ای با استفاده از روش در مطالعه

نشان ( Vector Auto Regression) خودهمبستگی برداری

 نفتی هایدرآمد و نفت بدون داخلی ناخالص دادند که تولید

است.  منفی نسبی هایقیمت اثر و مثبت واردات ایران بر

نسبی و در  هایقیمت مدت،میان و مدتهمچنین در کوتاه

 را سهم بیشترین نفت بدون داخلی ناخالص تولید بلندمدت،

به بررسی  (Aljebrin 2012) .بودند دارا واردات نوسانات در

با استفاده از روش خطی و  واردات ثر بر تقاضایؤعوامل م

در حوزه کشورهای  1994-2008برای دوره زمانی  لگارتیمی

نشان داد که در  پرداخت. نتایجشورای همکاری خلیج فارس 

مدت رابطه مثبت بین تقاضا واردات و درآمد بلندمدت و کوتاه

چنین گذاری و همالمللی و خالص سرمایهواقعی، ذخیره بین

سبی و های نبین تقاضای وارداتی و قیمتروابط منفی 

 Dadgar and Nazari) .های دولتی وجود داردهزینه

با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری برای  (2010

 در واردات تقاضای تابعبه بررسی  1353-1386دوره زمانی 

ایران پرداختند. نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی 

-مثبت ولی اثر قیمتآمدهای نفتی بر واردات بدون نفت و در

 Arizand and) های نسبی بر واردات منفی بوده است.

Nippani 2010)  دربه بررسی رفتار تقاضای واردات 

با کنیا، نیجریه و آفریقای جنوبی شامل  آفریقایی هایکشور

 1973-2005های در طی سالاستفاده از مدل تصحیح خطا 

داد میان واردات واقعی، درآمد حقیقی،  . نتایج نشانپرداختند

های نسبی واردات و ذخایر ارزی، رابطه بلندمدتی وجود قیمت

عالوه بر این، ذخایر ارز خارجی هم در کوتاه  .شته استدا

ثر است اما اثر ؤمدت و هم در بلندمدت بر تقاضای واردات م

مطالعه خود با  در (Pahlavani et al. 2007) آن کم است.

 های گستردههمگرایی خود توضیحی با وقفه ده از روشاستفا

ثیر أدرآمد ملی ت نشان دادند که 1338-85های در طی سال

ثیر أهای نسبی وارداتی و نرخ ارز تدار و قیمتمثبت و معنی

. دار بر تابع تقاضای واردات ایران داشته استمنفی و معنی

ردات از همچنین نتایج ضریب تصحیح خطا در تابع تقاضای وا

باالیی  نظر آماری معنادار است و بیانگر سرعت تعدیل نسبتا ً 

کشور در  15در بررسی خود در مورد  .(Khan.1974) است

حال توسعه، تقاضای واردات در این کشورها را به عنوان 

های نسبی و درآمد واقعی داخلی، در حالت تابعی از قیمت

ن نتیجه دست تعادلی و عدم تعادل استخراج نمود و به ای

های نسبی و درآمد داخلی واقعی نقش بسیار یافت که قیمت

مهمی در رفتار تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه 
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به بررسی  .(Houthakker and Magee 1969) دارند

بخش،  سه های درآمدی و قیمتی در تجارت جهانی درکشش

از کشور واردکننده با استفاده  26به بررسی رفتار تجاری 

پرداختند. نتایج نشان  1951-66های طی سال OLSروش 

های نسبی و رابطه داد که واردات رابطه معکوس با قیمت

  مثبت با درآمد )تولید داخلی( دارد.

مختلف مشخص مطالعات بررسی طور که از همان

تابع تقاضای  تعیین نوع و میزان اثر عوامل مختلف در، است

مچنین اکثر مطالعات متغیرهای . هاستواردات دارای اهمیت 

قیمت نسبی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز را از عوامل 

با توجه به  اند.اصلی اثرگذار بر تقاضای واردات بیان کرده

اهمیت پرداختن به تابع تقاضای واردات و همچنین اهمیت 

بسیار باالی شکر به عنوان یک محصول استراتژیک و 

انجام مطالعه حاضر، بررسی تابع پرمصرف در کشور، هدف از 

 1371-1395تقاضای واردات شکر ایران برای دوره زمانی 

 است.

 

 هامواد و روش

 عوامل گرفتن نظر در به منوط استراتژی هر انتخاب

 بر مؤثر عوامل شناسایی برای این راستا در .است آن بر مؤثر

 قرار توجه زیر مورد واردات تقاضای هایالگو مبانی واردات،

بر عالوه. (Mehrabian and Pishdad 2013)گیرد می

 تجربی مطالعاتاز دیگر مطالعات اشاره شده در بخش مقدمه، 

 Khan 1974; Goldstian) توان به مطالعاتمی کاربردی و

and Khan 1976; Houthakker and Magee 1969; 

Bahmani Oskoee and Goswawi. 2004)   به عنوان

اشاره کرد ینه تقاضای صادرات و واردات در زممطالعات مهم 

)نسبت  نسبی هایقیمت سطح و واقعی درآمد در آنها که

 ترینمهم عنوانداخلی( به هایقیمت به وارداتی هایقیمت

 .شوندمی منظور واردات تقاضای تابع در توضیحی متغیرهای

اسکویی و بهمنیمطالعه در پژوهش حاضر از الگوی 

 ه است.گوسواوی استفاده شد

بهمنی اسکویی و گوسواوی  تجربی الگویس ساا بر

(Bahmani Oskoee and Goswawi 2004)،  واردات

 ،ملی مددرآ ،نسبی هایقیمت، مد ملیدرآ متغیرهایاز ابعی ـت

به درآمد ملی ست. ا اسمی ارز خنر و تیواردا نسبی هایقیمت

ار واردات ر مقدـب هدـکنن تعیین و ؤثرـم متغیر یکان عنو

 یاـتقاض مقدار ،نهاسر مددرآ و ملی مددرآ یشافزابا ، ستا

 تیواردا یکاالها قیمت .یابدمی یشافزاتی واردا یاـکااله

ط تباارست واردات اابع ـته در دـکنندیگر تعیین ملاعو از یکی

 سوـمعک وارداتی، ارمقد و تیواردا یکاالها قیمت بین

 اــل بــخدر داشده  ی تولیداــکااله حالت،ر این د. تـسا

ی کاالهایهارقابت است. بنابراین قیمتل ــقابواردات 

 یکاالها قیمت گراثر است. ؤار واردات ممقدنیز بر خلی دا

 بیشتر ،جانشین تیواردا یکاالها قیمت از خلدا در هشد تولید

 ،بنابراین. است بیشتر تیواردا یکاالها ایبر تقاضا ،شدبا

یکی از  ثر وؤمواردات  تابع در نیزی ـخلی داهاقیمت سطح

تر رگبزرت صوکننده در مقدار واردات است. در عوامل تعیین

 یاـبه لـک شاخص از واردات قیمتشاخص ضمنی  دنبو

 افزایش تیواردا نسبی هایقیمت مصرفی تخدما و کاالها

خلی ی داکاالهاه کنندفمصر رت،صو این در. یافت دهاخو

ای اضا برتقو د ـکنمی جیرخا یکاالهاجانشین را  ترنارزا

 رمنظو هـب متغیر این. یابدمیجی کاهش رخای کاالها

 در هاقیمت و ملی مددرآ متغیرهای بین خطیهماهش ـک

 وهعال گیرد.می اررـق دهتفاـسا ردوـم واردات یاـتقاض ابعـت

 ًامالـکی واردات اـتقاضخ ارز نیز در تابع نر، هاقیمت سطح بر

ه ـب مددرآ ختصاصیا میزان یهکنندتعیینخ ارز ست. نراؤثر ـم

 Bahmani Oskoee and) ستا یـتواردا یاـکااله خرید
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Goswawi. 2004). های حسب قیمت ارزش واردات بر

 خارجی بر نرخ ارزهای  داخلی برابر با تقسیم سطح قیمت

به ی واردات را تابع تقاضا. (Branson. 2004) است e اسمی

 ست:ا نظر گرفتهدر  1رابطه رت صو

(1) ln ln ln ln lnd
t t m D tM a Y P P E        

 Yنشانگر تقاضای واردات کاالها و خدمات، dMکه در آن

شاخص ضمنی قیمت کاالهای mPتولید ناخالص داخلی، 

نشانگر نرخ  Eشاخص قیمت کاالهای داخلی و DPوارداتی، 

 سطح و مددرآ سطح بینمثبتی ط تباارکه نجا از آارز است. 

 مشکل نسبی هایقیمتنظر گرفتن  د دارد، دروـجو هاقیمت

 هایقیمت. داد دـهاخو اهشـک را متغیرها بینخطی هم

 قابل جایگزین است. 2رابطه  نسبی به صورت
(2) 

( )m

D

p
p E

p
 

قابل  3رابطه ی فوق به صورت گیری، رابطهپس از لگارتیم

 تبدیل است.

(3) ln ln( ) lnm

D

p
p E

p
  

ی بهمنی اسکویی و بنابراین، متناسب با مطالعه

-تابع تقاضای واردات با جایگزینی قیمت ،(2004گوسواری )

 است. 4نسبی به صورت رابطه های 
(4) 

ln ln ln( ) lnd m
t t t t

D

p
M a Y c d E

p
    

 سبیـن هایقیمت در افزایشبا بر این اساس 

 واردات حجم ،خلیدا یکاالها هـب سبتـن یـترداوا یاـکااله

حد ار وامقدی دهندهنشان ارز نرخ که نجاآ از. یابدمی کاهش

 تضعیف یاخ ارز نر افزایش، ستا خلیل داجی به پورخال پو

 ،اینبنابرد. میشوواردات  حجم کاهش باعث یـمل لوـپ

 ست.امنفی ق وـفی هـلدمعادر  E ضریب تـعالم

ی تابع تقاضای مدت نیز در معادلهوتاهروابط پویای ک

 (2004) بهمنی اسکویی و گوسواوی الگویواردات بر اساس 

 است. 5رابطه به صورت  ،(Pesaran et al. 2001) وشرو 

(5) 

0 0 0

1 1 2 1 3 1 4 1

0

ln ln ln( ) ln

ln ln ) ln ln

n n n
d m
t i t i i t i i t i

Di i i

n
d m

i t i t t t t t
Di

p
M a Y E

p

p
LnM Y E M U

p

  



  

  

     



       

          

  



 

نشانگر تقاضای واردات کاالها و  dM،باالی در رابطه

شاخص ضمنی قیمت mP ناخالص داخلی،تولید  Yخدمات، 

 Eکاالهای داخلی و  شاخص قیمتDP کاالهای وارداتی،

 ی نرخ ارز است.نشان دهنده
(6) 

0

1 1 2 1 3 1 4 1 1

ln( ) ln ln ln ln( )

ln ln ln ln( )

m
t j t j j t j j t j j t j

d

m
t t t t u t t

d

p
tm b tm c y d erf e

p

p
tm y erf d d e

p

    

    

        

       

    

-به عنوان تخمین jcوjbپارامترهای  باالدر روابط 

همگرایی خود توضیحی با  الگویمدت های پویای کوتاه

ی بر اساس فرضیه الگویهستند. در این  های گستردهوقفه

روش  ی همگرایی وجود نداشته است.صفر هیچ رابطه

ررسی امکان ب های گستردههمگرایی خود توضیحی با وقفه

-مدت میان متغیرها را فراهم میوتاهتوام اثرات بلندمدت و ک

ایی تخمین اجزای دیگر این روش توان یارتعبکند. به

باشد مدت را به طور همزمان دارا میبلندمدت و کوتاه

(2017.Lotfalipor et al).  همچنین این روش در تجزیه و

در نتیجه در مطالعه  درونزایی بسیار قوی استتحلیل اثرات 

 .Katrakilidis et al) وش استفاده شدحاضر از این ر

2016). 

قیمت  حاضر که شامل پژوهش های مورد نیاز درداده

تولید  ،داخلی شکر، قیمت شکر وارداتی، میزان واردات

ترتیب به اسمی و نرخ ارز ه قیمت پایهناخالص داخلی ایران ب

، انجمن صنفی قند و شکر ایران با استفاده از آمار و اطالعات

میزان و  1395تا  1371برای دوره زمانی  رکزی ایرانبانک م

-برزیل و امارات متحده عربی بهصادرات شکر کشورهای 

با استفاده از های شکر به ایران، صادرکنندهترین عنوان عمده

 گردآوری شده است.اتاق بازرگانی ایران آمار و اطالعات 
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 مدل میها به صورت ترکیبی و لگاریتهمچنین تمامی داده

-های نرماز بسته هابه منظور تجزیه و تحلیل داده. اندشده

 استفاده شده است. Eviewsو  Shazam، Microfit افزاری
 

 جينتا

 در این مطالعه به منظور برآورد تابع تقاضای واردات

واحد دیکی فولر تعمیم یافته ، ابتدا آزمون ریشه شکر ایران

(Augmente Dickey Fuller) مورد  برای متغیرهای

 .استفاده در تحقیق صورت گرفته است

که با توجه به این دهد،( نشان می1نتایج جدول )

 یالگواز  توانمی ستایی متغیرها متفاوت استدرجه ای

ARDL .همبستگیخود مشکل همچنین استفاده کرد، 

 وجود الگوی این در تبعی فرم و نرمالیتی واریانس، ناهمسانی

در  است. بوده قبول قابل ویالگ تصریح و است؛ نداشته

خطی دو متغیر قیمت نسبی به دلیل وجود هم پژوهش حاضر

چون  و همچنین انددر هم ادغام شده دو متغیر، اینو نرخ ارز

برای است استفاده شده  الگواین خیری وابسته در أاز متغیر ت

 استفاده شده است H-DWتشخیص خود همبستگی از آماره 

 -h> 96/1< +96/1 نیبی آمارهه این کاینکه با توجه به 

 .وجود ندارد الگومشکل خودهمبستگی در  رواست، از این
 

 افتهيم يکی فولر تعميج آزمون دينتا 1جدول 

 

 

های آزمون از ،الگوبرای اطمینان از ثبات ساختاری 

 Recursive Residual)یبازگشتمجموع پسماند تجمعی 

Cumulative Sum of)   اند تجمعی بازگشتی مجذور پسمو

(Cumulative Sum of Squares of Recursive 

Residual) کننده ثبات در ضرایب تخمینی در را که منعکس

اگر شده است. ستفاده ا ،طول دوره مورد بررسی هستند

باشند،  درصد 95نمودارهای ارائه شده داخل فاصله اطمینان 

وان رد کرد تفرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاری را نمی

و اگر نمودارها از فاصله اطمینان بیرون زده باشند یا به 

ند، فرضیه صفر را عبارتی فاصله اطمینان را قطع کرده باش

 .توان رد کردمی
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تجمعی خطاهای تابع تقاضای واردات شکر ایران مجموع 1شکل 

(CUSSUM) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

تابع تقاضای مجذور تجمعی خطاهای بازگشتی  مجموع 2شکل 

 (CUSUMQ) واردات ایران

 الگویتوان گفت ( می2( و )1)های شکلبا توجه به 

به عنوان  D2از متغیر  بنابراین ،است ختاریدارای شکست سا

 .یر شکست ساختاری استفاده شده استمتغ

وضعیت 
 ایستایی

 متغیر tآماره  احتمال

I(0) 019/0  32/3  لگارتیم وادات **

I(0) 083/0  69/2  تفاضل لگارتیم وادات *
I(1) 00/0  97/5 رتیم تولید ناخالص داخلیلگا ***  

I(0) 0069/0  27/3  لگارتیم قیمت نسبی و نرخ ارز **

 .درصدده، پنج و یک  داری در سطحبه ترتیب معنی *و **، ***
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ی ضرایب از که کلیهدهد ( نشان می2تایج جدول )ن

باشند. میزان دار و مطابق با تئوری میینظر آماری معن

داری را نشان ثیر مثبت و معنیأواردات شکر با یک وقفه ت

سال قبل رابطه  د که واردات شکر با واردات شکردهمی

افزایش در  درصدیک دهد نشان می ، ضریب آنمستقیم دارد

درصد در  31/0مقدار واردات شکر با یک وقفه باعث افزایش 

غیر تولید میزان واردات شکر سال جاری شده است. مت

افزایش در تولید  درصددهد یک ناخالص داخلی نشان می

 26/3واردات شکر به میزان تقاضای ناخالص داخلی میزان 

نشان  دهد. متغیر قیمت نسبی و نرخ ارزدرصد افزایش می

افزایش در قیمت نسبی و نرخ ارز  درصد یکدهد که می

 درصد کاهش 19/0واردات شکر به میزان تقاضای میزان 

صادرات دهد اگر میزان نشان می D1دهد. متغیر مجازی می

واردات شکر تقاضا واحد افزایش یابد میزان یک شور برزیل ک

واحد  55/0به میزان  کشور برزیل نسبت به اماراتایران از 

ی شکست ساختاری نشان دهنده D2متغیر  .یابدمی افزایش

شکر ایران داری بر میزان واردات یاست که اثر منفی و معن

چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط  داشته است.

کوچکتر از یک باشد، الگوی پویا به   lm(-1)به متغیر وابسته

 سمت الگوی تعادلی بلندمدت گرایش خواهد داشت.
 
نتایج برآورد ضرایب آزمون کوتاه مدت تابع تقاضای  2جدول 

 واردات شکر ایران
 

 متغیر ضرایب t آماره  احتمال

003/0  22/3  31/0  لگارتیم واردات با یک وقفه 
001/0  64/3  26/3  لگارتیم تولید ناخالص داخلی 
048/0  03/2-  19/0-  لگارتیم قیمت نسبی و نرخ ارز 
001/0  56/3  55/0  ) D1(متغیر مجازی 
00/0  26/6-  34/1-  )D2(متغیر شکست ساختاری 
023/0  37/2-  1/13-  )C( عرض از مبدا 

78/0  05/28 =F                      88/1=DW-H  

 

 آزمون وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت:

.
.

.

1

1

1

1
1 0 31 1

7 15
0 096

p

i

i

p

i

i

t


















 

    




 

آماره محاسباتی از نظر قدر مطلق از مقدار بحرانی بنرجی، 

الگو دارای رابطه بیشتر است بنابراین  (-28/3) دوالدو و مستر

 .بلندمدت است

دهد کلیه ضرایب عالئم ( نشان می3دول )نتایج ج

دار هستند. متغیر تولید مورد انتظار خود را داشته و معنی

افزایش در تولید درصد دهد یک ناخالص داخلی نشان می

 73/4واردات شکر به میزان تقاضای ناخالص داخلی میزان 

. متغیر قیمت نسبی و نرخ ارز نشان یابددرصد افزایش می

افزایش در قیمت نسبی و نرخ ارز  درصد یک دهد کهمی

-درصد کاهش می 28واردات شکر به میزان تقاضای میزان 

 صادراتدهد اگر میزان نشان می D1. متغیر مجازی یابد

واردات تقاضای واحد افزایش یابد میزان  یک کشور برزیل

 8/0به میزان  اماراتبرزیل نسبت به  شکر ایران از کشور

 د.یابافزایش می واحد
 

نتایج برآورد ضرایب آزمون بلندمدت تابع تقاضای واردات  3جدول 
 شکر ایران

 
 متغیر ضرایب t آماره احتمال

00/0  14/4  73/4  لگارتیم تولید ناخالص داخلی 
053/0  99/1-  28/0-  لگارتیم قیمت نسبی و نرخ ارز 
016/0  51/2-  11/19-  عرض از مبدا 
00/0  82/3  8/0  D1 متغیر مجازی 

00/0  4/6-  95/1-  D2 متغیر شکست ساختاری 

 

در  تصیح خطاضریب دهد ( نشان می4نتایج جدول )

است؛ یعنی دار یتابع تقاضای واردات شکر از نظر آماری معن

درصد از انحراف واردات شکر از مسیر  68/0به میزان 

-ی بعد تصحیح میبلندمدت توسط متغیرهای الگو در دوره
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بیانگر این است که تعدیل به االست و تقریبا باین رقم  شود.

 سمت تعادل خوب است.
 

 ECM نتایج آزمون 4جدول 
 

 احتمال tآماره  ضرایب متغیر

 001/0 64/3 2/3 تفاضل لگارتیم تولید ناخالص داخلی
تفاضل لگارتیم قیمت نسبی و نرخ 

 ارز
19/0- 03/2- 048/0 

 001/0 56/3 55/0 تفاضل متغیر مجازی
 00/0 -26/6 -32/1 شکست ساختاریتفاضل متغیر 

 023/0 -37/2 -17/13 تفاضل عرض از مبدا
 00/0 -15/7 -68/0 ضریب تصیح خطا

 

 گیریبحث و نتیجه

که در  دهدمینشان  از این تحقیق نتایج حاصل

مدت و بلندمدت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، وقفه کوتاه

 ریمتغ D2 ،ردایاثر مثبت و معن D1واردات، متغیر مجازی 

میزان واردات  بر دارییشکست ساختاری اثر منفی و معن

مقدار ضریب جمله تصحیح خطا از لحاظ  شکر ایران دارد.

خوب به سمت تعادل  دار و دارای تعدیل نسبتاًیآماری معن

قیمت نسبی و نرخ ارز دهد که است. نتایج نشان میمدت بلند

دارد یعنی شکر ایران  بر میزان واردات ریدایاثر منفی و معن

 تولید کاالهای با مقایسه در وارداتی کاالهای قیمتافزایش 

 توجه با که شده کل واردات کاهش به منجر داخل در شده

-گران وارداتی کاالهای اگر رودمی انتظار نیز تقاضا قانون به

که با توجه به این. یابد کاهش آنها برای تقاضا میزان شوند تر

 برای تقاضا یابدمی افزایش آن عرضه شکر، متقی با افزایش

 یابد.می کاهش شکر تولید افزایش دلیل به شکر واردات

داری و اثرگذاری متغیرها همسو با مطالعه حاضر از نظر معنی

 اکثر مطالعات انجام شده در حوزه تابع تقاضا واردات از جمله

(Pahlavani et al. 2007، Musvai shalmani and 

Shahnavazi 2014 و (Aljebrin. 2012 است و تفاوت 

تواند به دلیل نوع محصول مورد آن با دیگر مطالعات، می

در نتیجه با توجه به نتایج  باشد.و نوع اقتصاد کشورها مطالعه 

های تدوین یک استراتژی مناسب در سیاستمطالعه حاضر، 

دولت در قبال صنعت قند و شکر و حمایت از تولیدکنندگان 

 و های مشارکتیسازی و تعاونی در جهت خصوصی یداخل

بیش از نیاز جلوگیری از اخذ مجوز واردات شکر  همچنین

نظر ن شکر امری ضروری بهها و دالالتوسط واسطهکشور 

در مطالعات افزایش دامنه زمانی  در صورتهمچنین  .رسدمی

های های بیشتر مربوط به تحریمو قرار گرفتن سالآتی 

توان اثر می های آماری،حذف محدودیتو  اقتصادی

 .بررسی کرد های اقتصادی را نیز در تقاضای شکرتحریم
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