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 چکیده

از کی ي اين کاالها بوده است. دولتمورد توجه و حمايت که همواره  باشدیماستراتژيك  اساسی و جمله محصوالتشکر از 

 .کشورها دارد زای بسیاری های بازرگانی، اجتماعی و اقتصادسیاستو راهبردی است که جايگاه خاصی در  یالمللنیب یکاالها

شور، کبازار شکر در  موضوعات مهم در شود، بنابراين يکی ازنیاز کشور از طريق واردات تأمین می از بخشی نکهيبه ابا توجه 

ر د .تاس ثرگذاراو شکر  چغندرقندآن بر میزان تولید  تبعبهکه  استارز  نرخ تغییر نوساناتمتأثر بودن قیمت داخلی شکر از 

های ارزی بر روی تسر سیابه بررسی تغیی 1397-99 ماهانه سری زمانی تالش شده است با استفاده از اطالعات اين مطالعه

بر  م اين سیاستغیرمستقی ریتأث تاًينها ،و شکر چغندرقندو همچنین با توجه به ارتباط واردات با تولید اقدام گردد  قیمت شکر

 یبردار ونیرگرسود خاز الگوی  شکر متیق یبر رو یارز یهااستیس رییتغبررسی  منظوربه ماهانه یهاداده .دوتولید تحلیل ش

VAR به ارز  الير 42000تغییر نرخ ارز از ) ارزیتغییر سیاست  ،دهدنشان می اين بررسی از. نتايج حاصل اندشدهش ردازپ

ظه مالحچنین هم ،با توجه بر رابطه علی بین متغیرهامستقیم داشته است.  ریتأثبر روی قیمت شکر هه ما دوبا وقفه  (نیمايی

 منظوربه ،حقیقبا عنايت به نتايج حاصله از اين ت .بوده است رگذاریتأثنیز  چغندرقندتولید تغییر سیاست ارزی بر گرديد که 

اين  به اریبه نحو اثرگذمسئله مرتبط با اين  یهااستیسدر طراحی  الزم است ،های آيندهالاثر اين سیاست در سپايداری 

 جمله افزايش ديگر در اين خصوص از مؤثربه عوامل  ،که از ابتدا همگام با اجرای سیاستی رطوبه .متغیرها توجه ويژه شود

شود  از پیش توجه تولید بذر مناسب و اقتصادی برای تولیدکنندگان، بیش ژهيوبهحمايت از تکنولوژی عوامل تولید و  یوربهره

 پايدار بماند. ،خارجی شکرشده  کامالً حمايتدر مقابل واردات  ،تا روند فزاينده تولید در کشور
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 مقدمه

است که جایگاه خاصی در  یاز کاالهاشکر یکی 

کشورها بسیاری از  یبازرگانی، اجتماعی و اقتصاد یهااستیس

یت دارد. این کاالی اساسی در صنعت مواد غذایی جهان اهم

بخشی از مواد اولیه این صنایع و سایر  کنندهنیتأمدارد و  یاژهیو

و الکل است بازار این کاال تحت  صنایع همچون صنعت سوخت

م بوده و عالوه أنوسانات قیمت کاالهای جانشین، مکمل و تو ریتأث

از عوامل تولید خود، نسبت به تحوالت سیاسی و  یریرپذیتأثبر 

 .Soleimani Sedehi et al) دهدیمن اقتصادی نیز واکنش نشا

2010). 

 آن اولیه ماده که است یاشده فراوری کاالی جمله از شکر

و جهت استفاده توسط  باشدمی کشاورزی بخش تولیدات از

در ایران از دو  شکر .نهایی نیازمند فرآیند تبدیل است کنندهمصرف

ز مابقی انیشکر و  درصد از 52)و نیشکر  چغندرقندمحصول 

 محصول از آن جهت که مصرف این. گرددیمحاصل ( چغندرقند

 لذا ،است افزایش حال در غیرمستقیم و مستقیم صورتبه

 نظر دارند زیر زیاد حساسیت با را بازار این محصول تولیدکنندگان،

(Soleimani Sedehi et al. 2010). 

با توجه به اینکه شکر تولیدی در کشور کمتر از مقدار 

هر ساله بخشی از نیاز از طریق واردات  ،د نیاز استمصرف مور

قند و شکر  یهاکارخانهمطابق آمار انجمن صنفی . گرددیمجبران 

از طریق واردات  کشور ازیندرصد  50حدود  ،1399سال  ایران

، متأثر در کشورشود، بنابراین یکی از مشکالت بازار شکر تأمین می

 نیچنهم .باشدنرخ ارز میهای بودن قیمت داخلی شکر از نوسان

 کشورهای متفاوت هایسیاست از ناشی جهانی قیمت هاینوسان

 ،است مختلف یهادر دوره شکر صادرکننده و تولیدکننده عمده

 در نوساناتی بروز به منجر نیز رانیا در آن نتیجه که یطوربه

 .(Anonymous 2019) شودمی شکر قیمت

کر، مطالعات در خصوص مسائل اقتصادی محصول ش

به  توانیممختلفی در داخل کشور انجام شده است که از آن جمله 

 .Eshraghi et al) همکارانشراقی و ا. موارد ذیل اشاره نمود

در بازار واردات  متیق نبود تقارن یبررسبه  در تحقیقی (2019

 ساالنه یهاداده از استفاده با مطالعه، این در. اندپرداخته رانیشکر ا

 جمعیهم روش با شکر بازار تقارن نبود 1371-1393 ورهد در

. شد بررسیا خط تصحیح مدل برآورد و ((Iohansen یوهانسون

 یک حداقل وجود از حاکی واردات بازار در جمعیهم روش کاربرد

. باشدمی وارداتی و داخلی تقیم ایمتغیره بین بلندمدت رابطه

 یک که داد اننش (Granger causality) گرنجر علیت آزمون

 داخلی قیمت به وارداتی قیمت از طرفهکی رگرنج علیت رابطه

به تحلیل  (Omrani et al. 2018) همکارانعمرانی و . دارد وجود

قند و شکر با  یفروشخردهانتقال قیمت میان بازار تولید و  زمانهم

فصلی  یهادادهبدین منظور از . اندپرداختهوجود متغیر قدرت بازار 

شده است.  استفاده 1374-1392 یهاسالرهای موردنیاز طی متغی

قند و شکر در قالب یک  یفروشخردهدر این مطالعه رفتار قیمت 

عرضه محصوالتی  تیبا ماهالگوی دو رژیمی ارزیابی گردید که 

چنین از سازگار است که در فصول برداشت عرضه فراوان دارند. هم

یر قدرت بازار استفاده متغ عنوانبهمعکوس کشش عرضه محصول 

 .Alenabi Amlashi et al) همکاراننبی و آل .شده است

 تحلیل نحوه انتقال قیمت شکر داخلی و وارداتی در ایرانبا  (2014

جهانی  ووارداتی  یهامتیقبررسی ارتباط بین قیمت داخلی و به 

با استفاده از اطالعات سری زمانی  این مطالعهدر . اندپرداخته شکر

الگوی سری زمانی  یهامدلکارگیری هو با ب 1381-1390 هانهما

نسبت به بررسی ارتباط بین قیمت  (،VAR)خود رگرسیون برداری 

. نتایج نشان شده استاقدام  جهانی ووارداتی  یهامتیقداخلی و 

جهانی شروع  یهامتیقکه نوسان در قیمت شکر ابتدا از  دهدیم

ر وارداتی در ایران منتقل گردیده شده و پس از دو ماه به قیمت شک

ماه بر روی قیمت داخلی اثر  یکو قیمت شکر وارداتی نیز پس از 
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 (Faryadres 2009) ادرسیفر .گرددیمگذاشته و باعث تغییر آن 

 مورد بررسیرا شکر  محصول داخلی و جهانی وضعیت یامطالعه در

 کاال این دمور در یگذاراستیس بهبود برای ییهاهیتوص واده دقرار 

 بازار آینده و حال ابتدا وضعیت مذکور در مطالعه .اندنموده ارائه

 و واردات ،هامتیق ذخایر، مصرف، تولید، حیث از شکر جهانی

ضمن  گرفته و قرار بررسی مورد اجرایی عمده یهااستیس صادرات

از تجارب جهانی برای  کاال استفاده این داخلی وضعیت بازار سیبرر

 .دادقرار  دیتأکاین محصول را مورد  بهبود وضع

روش با استفاده از نیز در سایر محصوالت کشاورزی 

VAR یمرادو  زکیان مختلفی انجام شده است. مطالعات 

Zakian and Moradi 2018)) بررسی  در خصوص ایمطالعه

را  داخلی در ایران یهامتیقجهانی ذرت بر  یهامتیقانتقال  ریتأث

 یهامتیقانتقال  ریتأثمطالعه بررسی  این اصلی هدفارائه کردند. 

 داخلی برای محصول ذرت در ایران طی دوره یهامتیقجهانی به 

و  MS-VAR یهامدل. بدین منظور باشدیم 1395-1363

(Vector Autoregressive Model, VAR)  پس از بررسی

  (Dickey-Fuller) مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر

نتایج . تعمیم یافته و ایستا کردن متغیرهای ناایستا، برآورد گردید

درصد  55/0 جهانی ذرت یهامتیقحاکی از آن است که 

در  ه استشدپیشنهاد  .ابندییمداخلی افزایش  یهامتیق

 یهامتیقداخلی به تحوالت  یهامتیقو کنترل  یگذارمتیق

افزایش قیمت  زیرا ،جهانی محصوالت کشاورزی نیز توجه شود

 شدهتمامباعث افزایش قیمت  تواندیممحصول ذرت در بازار 

جاودان و . شود هابخشمحصوالت بخش پرورش طیور و سایر 

رسی عبور قیمت جهانی بربا  (Javadan et al. 2017) همکاران

گونگی اثرگذاری چ ،های داخلی در ایرانمواد غذایی به قیمت

کننده غذایی بر شاخص قیمت مصرفهای قیمت جهانی مواد تکانه

منظور اثر عبور قیمت  یندب. انددادهرا در ایران مورد بررسی قرار 

کننده با استفاده از جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف

خود و مارکوف سوئیچینگ  (VAR) برداری حیخود توضالگوهای 

 1369-1393های فصلی و داده (MS-VAR) برداری حیتوض

رد شد. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی برآو

کننده در رژیم اول و دوم در پایان سال به شاخص قیمت مصرف

است. اثر عبور در سال دوم  35/0و  05/0اول به ترتیب برابر 

یابد که در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. افزایش می

ل دوم در رژیم اول و دوم به ترتیب مقدار عبور قیمت در پایان سا

است. به دلیل حجم باالی واردات مواد غذایی  85/0و  12/0برابر 

توانند با گذاران ایرانی میهای کشاورزی، سیاستو نهاده

 هایقیمت های کاهش تورم، میزان عبورسیاست یریکارگبه

 نهمکارالیانی و  .نندک محدود را داخلی هایقیمت به جهانی

Layani et al. 2015)) بررسی چگونگی انتقال تحقیقی به  در

بازارهای داخلی این  از بازار جهانی بهقیمت جهانی غالت 

 از مدل فادهدر این راستا با استپرداختند.  محصوالت در ایران

ARDL   به محاسبه کشش آرمینگتون و ارزی در بلندمدت و

پرداخته شده و در ادامه عوامل تأثیرگذار بر واردات  مدتکوتاه

بر اساس نتایج، گندم،  .غالت مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است

ایرانی جانشین و برنج مکمل نمونه  کنندهمصرفجو و ذرت از نظر 

تنظیم واردات غالت به کشور و  منظوربهذا وارداتی آن است. ل

ها، عالوه بر چگونگی انتقال قیمت از بازار تنظیم بازار داخلی آن

جهانی به بازار داخلی، دولت به اثر عواملی همچون نرخ تعرفه و 

 یلیاسماع .نرخ ارز بر واردات این محصوالت نیز توجه نماید

(Ismaili 2012)   داخلی از بازارهای  قیمت یریرپذیتأثبه بررسی

، ذرت و کنجاله سویا پرداخته ونجهیجهانی برای محصوالت جو، 

به داخل  ذکرشدهاست. در این مطالعه انتقال قیمت محصوالت 

با استفاده از الگوی خود توضیح  1385تا  1380کشور طی دوره 

که نرخ ارز، قیمت  دهدیمبررسی شد. نتایج نشان  VAR یبردار

بر قیمت جو  مؤثرقیمت جو در خارج از عوامل گوشت در داخل و 

. در مورد یونجه نتایج نشان داد که ندیآیمدر داخل کشور به شمار 

https://jead.um.ac.ir/article_33653_62ebc82b8c9c7d7fdd0e8b3750efd3cf.pdf
https://jead.um.ac.ir/article_33653_62ebc82b8c9c7d7fdd0e8b3750efd3cf.pdf
https://jead.um.ac.ir/article_33653_62ebc82b8c9c7d7fdd0e8b3750efd3cf.pdf
https://jead.um.ac.ir/article_33653_62ebc82b8c9c7d7fdd0e8b3750efd3cf.pdf
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قیمت جهانی یونجه بر قیمت داخلی یونجه اثر داشته و مداخالت 

ت نتوانسته مانع انتقال قیمتی از بازار جهانی به بازار داخلی دول

قیمت نی کنجاله سویا، قیمت جها مانندچنین عواملی شود. هم

بر قیمت کنجاله سویا  یداریمعن طوربهگوشت گوساله و نرخ ارز 

 .اندبوده مؤثردر کشور 

 Hosseinzad and Rashid) دقلمیرشزاد و  حسین

Ghalam 2017)  تغییر نرخ ارز بر قیمت  ریتأثدر تحقیقی

 مطالعه ضمن در این .ندرا بررسی نمود اصلی دام و طیور یهانهاده

اصلی دام و طیور  یهانهادهارزیابی اثرات نرخ ارز واقعی بر قیمت 

یعنی ذرت، کنجاله سویا، جو و پودر ماهی، برقراری قانون 

این . ادندمورد بررسی قرار د هانهادهواحد را برای این  یهامتیق

را با استفاده از مدل  VARمطالعه الگوی خودرگرسیون برداری 

(Seemingly Unrelated Regression, SUR) هبرای دور 

1381 :m1-1391: m12 دهد. نتایج مطالعه مورد استفاده قرار می

حاکی از آن است که تغییرات نرخ ارز واقعی تأثیر چندانی بر قیمت 

مورد بررسی ندارد و فقط قیمت کنجاله سویا و پودر  یهانهاده

 .ردیپذیم ریتأثماهی از آن 

 قیمت بر را ارز نرخ ثراتا (Yeboah et al 2009) یبواه

و  کشاورزی آالتنیماش دارو، شیمیایی، کودتجاری ) نهاده چهار

مطابق نتایج  .دادند قرار بررسی مورد آمریکا کشاورزی در (علوفه

و  آالتنیماش یهانهادهاین مطالعه نرخ ارز فقط بر روی قیمت 

 ریتأثدر مطالعه خود  (Kilima 2006) کیلیما .گذاردیم ریتأثدارو 

تغییرات قیمت در بازار جهانی بر بازارهای کشورهای کمتر توسعه 

 کشاورزی شکر، محصوالت مطالعه موردی کشور تانزانیا، ،یافته

 یبازارهاو برنج به بررسی میزان انتقال تغییرات قیمت  گندم ،کتان

داخلی  دکنندگانیتول ایحاشیه یهامتیقجهانی بر تغییرات 

 هرکدام. تغییرات در شبکه بازاریابی پردازدیممحصوالت کشاورزی 

. تحلیل آمارها باشدیمبازار  یآزادسازاز این محصوالت ناشی از 

در راستای  ایحاشیهکه قیمت بازار جهانی و قیمت  دهدیمنشان 

جهانی اثر معکوس بر  یبازارهاو قیمت  کنندینمهمدیگر حرکت 

 دارد. ایحاشیهقیمت 

سازگاری قیمت در  (Si and Wang 2006) و وانگ سی

شکر ابتدا از روش یکپارچگی  یبازار جهانبین بازار شکر چین و 

جوهانسون جهت تخمین ارتباط موجود بین بازارهای عمده داخلی 

استفاده  بلندمدتو بین بازارهای شکر داخلی و جهانی در یک دوره 

 Erorr Correction)گردیده است. سپس از روش تصحیح خطا )

Mode, ECM)  نوسان قیمت  مدتکوتاهجهت تحلیل اثرات

که یک ارتباط  دهدیمجهانی شکر چین استفاده شد. مطالعه نشان 

بازار بین بازارهای داخلی شکر و همچنین بین  بلندمدتهماهنگ 

جهانی شکر و بازار داخلی شکر وجود دارد. تغییرات قیمت در بازار 

به  اگرچهشکراست.  یبازار داخلجهانی شکر همسو با تغییرات در 

تغییرات قیمت جهانی شکر اثر  مدتکوتاهکه در  رسدینمنظر 

 چین داشته باشد. یبازار داخلفوری روی قیمت شکر در 

یر مطالعات دیگر در این با سا حاضرمطالعه  وجه تمایز

تغییر نرخ ارز از نرخ  ریتأثاست که هدف اصلی این تحقیق بررسی 

و اخیر  یهاسالترجیحی به نرخ نیمایی بر قیمت داخلی شکر در 

و شکر در ایران  چغندرقندآن بر تولید  ریتأثبررسی تحلیلی 

 .باشدیم
 

 هاروشمواد و 

مت داخلی شکر بررسی رابطه بین قی منظوربهدر این بخش 

نرخ ارز از الگوی خودرگرسیون  و یفروشخردهدر سطح عمده و 

خصوص  نیدر ا پرکاربرد یهاکیتکن از یکی که VAR برداری

سری این مطالعه  یهادادهاینکه به  استفاده شد. با توجه ،باشدیم

جمعی و رابطه تعادلی است، در تحلیل هم ماهانه صورتبهو  زمانی

لگو اولین گام تعیین مرتبه جمعی بودن متغیرها بین متغیرهای ا

است تا از این طریق بتوان برای به دست آوردن بردارهای 

مناسبی تنظیم و از بروز  یاگونهبهالگوی مورد نظر را  ،جمعیهم

http://eghtesadilam.blogfa.com/post/52
http://eghtesadilam.blogfa.com/post/52


 217  1399 /2شماره  /36د/ جلد چغندرقن

رگرسیون کاذب جلوگیری کرد. زمانی که متغیرهای ناپایا یا دارای 

مرسوم ممکن  یاقتصادسنجیند تکنیک آریشه واحد هستند، فر

های سری زمانی است مناسب نباشد. لذا مهم است که پایایی داده

آزمون  یاقتصادسنج یهامدلهای مناسب در با استفاده از روش

با استفاده از  بلندمدتیند تجزیه و تحلیل آشود. با توجه به فر

صورت وجود یک ریشه واحد در  جمعی، درهم یهاکیتکن

 توسط جوهانسون افتهیتوسعههای الگو، از روش متغیر

((Johansen و جوهانسون و جوسلسیوس(Johansen and 

Joselius) الگوی خود  بر اساسجمعی رسیدن به آزمون هم یبرا

 .(Abrishami 2010) شودیماستفاده  VARتوضیح برداری 

به  VAR آزمون بر اساس یک مدل خود رگرسیونی چارچوب

 شکل زیر است:

eXAXAXAAX tptpttt



...

22110
  

است در مدل  واردشدهمتغیر  nدر بر گیرنده هر  ×1nیک بردار  

از  ×1nبردار   ،(باشدیممتغیر قیمتی  در این مطالعه )

 الزم شرط .استاز جمالت خطا  n×n ماتریس Atو جمالت ثابت 

 در .دباشن ایستا متغیرها تمام که است آن روش این انجام برای

 گیریتفاضل هاآن از باید ابتدا نباشند، ایستا متغیرها که صورتی

 آزمون انجام برای ایستا تفاضل این از سپس و شوند ایستا تا نمود

ریشه واحد،  از آزموناستفاده کرد. جهت ایستا نمودن متغیرها 

برای تعیین تعداد وقفه بهینه از  افتهیمیتعم آزمون دیکی فولر

جهت بررسی همچنین  .بیزن استفاده گردید-ای شوارتزمعیاره

گرنجر استفاده  -رابطه علیت بین متغیرها از آزمون علیت انگل

  ذیل خواهد بود یهاونیرگرسشده است. آزمون مشتمل بر تخمین 

(Abrishami 2010).) 

: 

 

 

 حالت قابل تفکیک خواهد بود: 4در این صورت 

 صورتبه 1در معادله  Yخمینی با وقفه تچنانچه ضریب  -1

و مجموع  صفر ریغاز نظر آماری  )(حاصل جمع 

از نظر آماری صفر باشد  2 در معادله X ضرایب تخمینی با وقفه

 خواهیم داشت. X به Yاز  طرفهکی تیعل (،)

 1در معادله  Yمجموع ضرایب با وقفه  اگر حالت قبل، عکسبه -2

 در Xو مجموع ضرایب با وقفه ( )از نظر آماری صفر 

 تیعل ،()از نظر آماری غیر صفر باشد  2معادله 

 خواهیم داشت. Yبه  X از طرفهکی

در هر دو رگرسیون از نظر آماری  X و Yاگر مجموع ضرایب  -3

ریان دو طرفه یا یک ج تیعل و متفاوت از صفر باشد، داریمعن

 خواهیم داشت. بازخورد

آماری  طوربهدر هر دو رگرسیون  X و Y اگر مجموع ضرایب -4

 انجام برای الزم بود شرطمتغیر مستقل خواهند  دو نباشد، داریمعن

 که صورتی در. باشند ایستا متغیرها تمام که است آن آزمون این

 ایستا تا ودنم گیری تفاضل هاآن از باید ابتدا نباشند، ایستا متغیرها

 .استفاده کرد آزمون انجام برای ایستا تفاضل این از سپس و شوند

دیکی فولر  آزمون آزمون ریشه واحد، جهت ایستا نمودن متغیرها از

استفاده ین تعداد وقفه بهینه از معیار آکائیک ، برای تعیافتهیمیتعم

 گردیده است.

و  یفروشعمدهدر این مطالعه از اطالعات قیمت 

سری  (حواله خرید قیمت دالر)شکر و نرخ ارز نیمایی  یفروشخرده

و همچنین اطالعات ساالنه تولید  1397-1399زمانی ماهیانه 

سری  اطالعات استفاده شده است.و شکر و واردات آن  چغندرقند

انجمن صنفی وزارت جهادکشاورزی، ، )سنا( زمانی از بانک مرکزی

 جمهوری اسالمی ایران و گمرک های قند و شکر ایرانکارخانه

 آوری شده است.جمع
 

 نتايج و بحث
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برآورد صحیح معادالت مورد نظر در این تحقیق  منظوربه

آزمون دیکی فولر صورت گرفته  به کمک بررسی ایستایی متغیرها

 ،دهدیم نشان 1ایستایی جدول  آزمون که نتایج طورهماناست. 

و  یفروشهعمدشکر )قیمت داخلی  اعم از متغیرهاتمامی 

و مقدار واردات شکر  چغندرقندمیزان تولید  ( و نرخ ارزیفروشخرده

در  اول گیری در مرتبهو با یک مرحله تفاضل نبوده ایستا سطح در

 .باشندیم ایستادرصد  پنج یداریمعنسطح 

 

 درصد پنج یداریمعنوضعیت ایستایی سری زمانی در سطح  1جدول 

 
 وضعیت ایستایی مقدار بحرانی تفاضل اول آماره دیکی فولر در متغیر

 ایستا -95/1 -53/2 یفروشخردهقیمت شکر 
 ایستا -95/1 -12/4 یفروشعمدهقیمت شکر 
 ایستا -05/3 -89/5 چغندرقندتولید 

 ایستا -69/3 -76/5 مقدار واردات شکر
 ایستا -95/1 -30/2 ارز نرخ

 

بر ه بهینه یون تعیین طول وقفرگرس در بررسی الگوی خود

–( و حنانSC) زنیب-شوارتز، (AICآکائیک )معیارهای  اساس

بهینه  وقفه تعیین آماره به توجه با .شد( تعیین HQکوئین )

 اینجا در .شودیم انتخاب بهینه وقفه عنوانبه دو وقفه، یکئآکا

 شکر قیمت رییبر تغ ارز نرخ تغییر آیا که است این مهمسؤال 

 عبارت به یا و داشته ریتأث( یفروشردهخ و یفروشعمده) یداخل

 یداخل شکر قیمت و ارز نرخ بین مستقیم ارتباط دیگر

چنین ارتباط  و هم نه؟ یا دارد وجود (یفروشخرده و یفروشعمده)

 جهت تولید چغندرقند چگونه است؟ اربین مقدار واردات شکر با مقد

 فادهاست یبردار خودرگرسیون الگوی روش از سؤال این به پاسخ

 مطالعه دوره در ارز نرخ دهدیم نشان آماری یهایبررس .شد

شکر  یهامتیق نیز آن موازاتبه و داشته صعودی روندی همواره

 فزاینده روند نوساناتی با همراه نیز یفروشخرده و یفروشعمده

 و ارز نرخ نوسانات که سؤال این به پاسخ. (1 شکل) است داشته

 در تواندمی است، بوده چگونه کشور لداخ در قیمت انتقال نحوه

 جهت منظور بدین .باشد مفید محصول این برای هاسیاست طراحی

 و برداری خودرگرسیون الگوی از همدیگر بر متغیرها ریتأث بررسی

 نتایج بر اساس .است شده استفاده گرنجر انگل علیت آزمون

 رخن تغییرات VAR برداری رگرسیون خود الگوی از آمدهدستبه

 از پس و یافته انتقال یفروشخرده شکر قیمت به ماه دو از پس ارز

. ابدییماز این نوسانات تغییر  متأثرشکر  یفروشخردهقیمت  آن

 یفروشعمده شکر قیمت به ماه از دو پس ارز نرخ تغییرات چنین هم

 .شودیم منتقل

 بین طرفهکی علیت رابطه که دهدمی نشان 2 جدول نتایج

 دیگر عبارت به؛ دارد وجود شکر یفروشخرده و قیمت ارز خنر تغییر

 خواهد تغییر دو وقفه با شکر یفروشخرده قیمت ارز، نرخ تغییر با

 و یفروشعمده قیمت متغیر دو بین علیت رابطهدر خصوص  کرد.

 علیت رابطه که است آن از حاکی آزمون نتایج شکر یفروشخرده

 وجود شکر یفروشخرده یمتق به یفروشعمده قیمت از طرفهکی

 نشان 1399الی  1380و تحلیل آمارهای سری زمانی  بررسی .دارد

روندی  هاسالنوسان در برخی از  رغمیعلمقدار واردات  دهدیم

همگام با  چغندرقندصعودی داشته است. در همین دوره تولید 

در مقابل واردات )نوسانی در خالف جهت  واردات با وقفه زمانی،

دهد که این امر از خود نشان می و افزایش و بالعکس(کاهش 

ی وارداتی شکر بر تولید چغندرقند در هااستیس ریتأثحاکی از 

-علیت انگل سپس آزمون (.2 شکل) .باشدیمسنوات مورد مطالعه 
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ی شکر و فروشعمدهگرنجر بین متغیرهای نرخ ارز، قیمت 

را نشان  نتایج آزمون 2ی شکر صورت گرفت. جدول فروشخرده

این تحلیل از الگوی  ترقیدقبررسی  منظوربه .دهدیم

استفاده شده است. نتایج این الگو  VAR یبردارخودرگرسیون 

این الگو نشان  کهینحوبهکند. می دیتائتحلیل نموداری فوق را 

افزایش واردات طی حداکثر دو وقفه زمانی آثار خود را در  دهدیم

ناً در کاهش واردات در ضم. دهدیمنشان در کشور  چغندرقندتولید 

 چغندرقندبرخی از مقاطع زمانی مورد مطالعه نیز روند فزاینده تولید 

 را در پی داشته است.

 
 
 
 
 
 

 
 مطالعهی و نرخ ارز در دوره مورد فروشخردهی، فروشعمدهروند قیمت  1 شکل

 
 

 یفروشخردهو قیمت  یوشفرعمدهنرخ ارز، قیمت نتایج آزمون علیت بین متغیر  2جدول 
 

 2وقفه:  تعداد   1399:12 1397:1: نمونه     گرنجر تیعل یهاآزمون

 احتمال آماری-F تعداد مشاهدات صفر هیفرض

53929/5 34 ستینرخ ارز ن یعلت گرنجر یفروشخردهشکر  متیق  0092/0  

85711/2 ستین یفروشخردهشکر  متیق یارز علت گرنجر نرخ  1737/0  

62836/6 34 ستینرخ ارز ن یعلت گرنجر یفروشعمدهکر ش متیق  0043/0  

89962/0 ستین یفروشعمدهشکر  متیق یارز علت گرنجر نرخ  4178/0  

 7800/0 77225/5 34 ستنی یفروشخردهشکر  متیق یعلت گرنجر یفروشعمدهشکر  متیق
 2216/0 58803/1 ستین یفروشعمدهشکر  متیق یعلت گرنجر یفروشخردهشکر  متیق

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 1399الی  1385روند تولید چغندرقند و واردات شکر طی سال  2 شکل
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 هاشنهادیپو  یبندجمع

قبلی بحث گردید ارتباط بین  یهابخشکه در  همچنان

 یگذاراستیساهمیت بوده و توجه به آن در  حائزمتغیرها بسیار 

 باداشته باشد  قابل توجهی در کارآمدی آن سیاست ریتأث تواندیم

 ارتباط از حکایت تحقیق یهاافتهی شدهانجام یهایبررس به توجه

 ایران در شکر قیمت و تولید در اثرگذار متغیرهای بین داریمعن

 به منجر ارز نرخ تغییر که است شده مالحظه ابتدا کهینحوبه ،دارد

 تاً ینها تغییر این و شودیم ایران داخلی بازار در شکر قیمت تغییر

 تولید در تغییر منجربه خارج از شکر واردات بر آن ریتأث واسطهبه

 یک اجرای با یعبارت به ؛گرددمی کشور در شکر و چغندرقند

 تمامی ،شکر برای ترجیحی ارز سیاست از متفاوت ارزی سیاست

 داخلی تولید قیمت و شده متأثر محصول این در اقتصادی مبادالت

در مقابل  چغندرقندآن تولید  تبعبهو  ریپذرقابت واردات مقابل در

شدن تولید  تریاقتصادلذا با و گردد  تریاقتصادواردات شکر 

جایگزین شده و با  محصوالت دیگردر مقابل تولید برخی  چغندرقند

چغندرقند تحوالت اساسی کنندگان در تولیدانگیزه  ایجادتحریک و 

با توجه ز این موارد به برخی ا الًیذکه  داد خواهد رخ بخشدر این 

 .گرددیمخالصه اشاره  طوربهاتفاقات سنوات قبل 

آن  تبعبهبا توجه به نیمایی شدن نرخ ارز شکر در ایران و 

که یکی  چغندرقندافزایش قیمت شکر وارداتی امکان تغییر قیمت 

در تولید این محصوالت در سنوات اخیر  اثرگذارعوامل  نیترمهماز 

و منافع بسیار  بازخوردهااین فرآیند  .گرددبوده است فراهم می

زیادی برای کل مکانیسم اقتصادی برای کشور از منظر مختلف 

با توجه به تجارب سنوات گذشته و پتانسیل تولید  کهینحوبه ؛دارد

 نیادر  و کشور مصرف نیاز مورد شکر درصد 90 تا امکان تولید

 فراهم ددرص 35 میزان به حداقل شکر واردات کاهش صورت

با توجه به اطالعات موجود در  گرددیم خاطرنشان .شد خواهد

 حدود تولید افزایش از ناشی افزایش اینانجمن صنفی شکر ایران 

 شکر هزار تن 1100 تولیدآن  تبعبه و چغندرقند تنی میلیون 8

در تغییر سیاست  اقدامی چنین نیبنابرا .خواهد بود آن از حاصل

 ؛شد خواهد پی در توجهی قابل ارزی ییجوصرفه قطعاًارزی 

 شرایط در شکر جهانی قیمت و تولید میزان به توجه با کهینحوبه

 400 حداقل میزان به ارزی ییجوصرفه که گرددمی برآورد فعلی

 پی در مزایایی زمانهم آثار این .داشت خواهد پی در دالر میلیون

 و قند یهاارخانهک حداکثری ظرفیت از استفاده جمله آن از که دارد

 بخشی تأمین و بخش افزودهارزش و اشتغال افزایش جهت در شکر

 500بر اساس اطالعات انجمن صنفی شکر ) کشور دام خوراک از

 مازاد از جلوگیری ،(تر تفاله هزار تن 500 خشک، تفاله تن هزار

 فرنگی،گوجه مانند غیراساسی محصوالت قیمت نوسانات و عرضه

 به تحمیلی مالی بار کاهش آن، از ناشی منفی امدهایپی و...  و پیاز

 مانند غیراساسی محصوالت تولید مازاد خرید برای دولت

 تولید از حاصل مالس تولید افزایش ،... و پیاز فرنگی،گوجه

 در کیتریدسیاس و هیرمایخم الکل، تولید افزایش تاًینها و چغندرقند

 گیاه بودن یاغده هب توجه با زراعی تناوب بهبود جانبی، صنعت

 کاهش کشور، خاک و آب پایه منابع از بهینه استفاده و چغندرقند

 در تولید رونق و اشتغال افزایش شکر، واردات دولتی هایهزینه

 رضایتمندی افزایش زمانهم و چغندرقند تولید زنجیره کل

 .باشدیم تولیدکنندگان جامعه در مثبت روانی بار و کشاورزان

رابطه معکوس تولید یج تحقیق حاضر بر اساس نتا

 ییهاسالدر مقابل واردات شکر بیانگر آن است که در  چغندرقند

پس از یک وقفه  ،ابدییمکه واردات شکر به هر دلیلی کاهش 

و در پی آن تولید شکر روند فزاینده در کشور پیدا  چغندرقندتولید 

منجربه هر گونه تغییر سیاستی که  رسدیملذا به نظر  ،کندیم

 تواندیم ،شودیمو شکر در کشور  چغندرقندکردن تولید  ریپذرقابت

که از آن جمله تغییر  یدپتانسیل بالقوه تولیدی را بالفعل نما یآسانبه

سیاست تخصیص نرخ ارز به شکر وارداتی از ارز ترجیحی به ارز 

در این راستا مهم است اقتصادی کردن تولید  آنچه. باشدیمنیمایی 

لذا  نماید و الوصولسهلرا  الذکرفوقنتایج  تواندیمهر شیوه به 
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 ،این سیاست ارزی یریکارگبهضمن استمرار  گرددیمپیشنهاد 

به عوامل  الزم است یریپذرقابتتداوم و پایداری این  منظوربه

عوامل تولید  یوربهره دیگر در این خصوص از جمله افزایش مؤثر

تولید بذر  ژهیوبهمرتبط با چغندرقند و  و نیز توجه به تحقیقات فنی

مناسب و اقتصادی برای تولید، بیش از پیش توجه شود تا روند 

 مقابل واردات سراپای حمایتی شکر فزاینده تولید در کشور در

 خارجی پایدار بماند.
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