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 چکیده

صوالت با کمترین هزینه ممکن و واردات  ستیابی به مح ست. از دیرباز ابزاری برای د تجارت  یتتوجه به اهمتنظیم بازار بوده ا

تحقیق . جریان تجارت دارد در یثرؤآن، نقش م یهامشوق یاموانع و  یکشور و بررس یو شناخت روابط تجار یلالملل، تحلینب

سعه، نوآوری و  شکلسزایی هترین عوامل ایجادکننده مزیت، نقش بعنوان مهمبه یتکنولوژو تو  دارندتجارت  یدهی الگوهادر 

در دوره زمانی  VECMوی ب الگقالدر  و توسککعه قیبر نقش تحق دیکأشکککر با تثر بر واردات ؤعوامل م روپیش پژوهشدر 

نسکک ت قیمت شکککر داخلی به وارداتی، تولید  تحقیق و توسککعه،مطابق نتایج، اسککت.  مورد بررسککی قرار گرفته 2019-2001

درآمدهای نفتی اثر مث ت بر چنین متغیر . همداری دارندو بارندگی سککاالنه بر واردات شکککر اثر منفی و معنی نرخ ارز چغندرقند،

شکر ضریب متغیر میزان واردات  شان (ECM) هاسرعت تعدیل تکانه دارد.  ست که در هر دوره دهندهن صد از 31ی آن ا  در

شد. بنابراین های کوتاهشوک شوکمدت تعدیل خواهد  صورت بروز  شوکمدت جهت تعدیل آثار های کوتاهدر   ها، بیش ازاین 

یاز خواهد بود. سککه توجه ویژه به مطالعات با توجه به اثرگذاری منفی متغیرهای تحقیق و توسککعه بر واردات،  دوره زمانی ن

  .گرددآالت جدید توصیه میماشین و های آبیاری، بذرهای اصالح شدهاز طریق سیستم وریکاربردی که منتج به افزایش بهره
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 مقدمه

امروزه با توجه به جهانی شدن اقتصاد، تجارت خارجی 

دهد و ای از اقتصاد هر کشور را به خود اختصاص میبخش عمده

 مین محصوالت موردنیاز با کمترینأهای تترین راهیکی از مهم

امنیت غذایی و تنظیم بازار بوده منظور برقراری به هزینه ممکن

های تجاری در بررسی داده. (Azerbaijani et al. 2015) است

میزان واردات شکر با گر این موضوع است که های اخیر بیانسال

هزار  197 از سال اخیر پنج که درطوریافزایش همراه بوده است به

هزار  7/1017 به 1395میلیون دالر در سال  3/129 تن به ارزش

رسیده است که  1399میلیون دالر در سال  2/371 تن به ارزش

بیش  و درصدی در ارزش واردات 187بیش از  افزایش دهندهنشان

حالی است  این دراست.  درصدی در میزان واردات است 416 از

هزار تن  2/5594های مشابه از ، میزان تولید چغندرقند در سالکه

درصدی  31/5گر افت که بیان است یافته هزارتن کاهش 5297به 

 105باشد. از سوی دیگر سطح زیرکشت تولید این محصول میدر 

در سال هزار هکتار  9/78به  1395هزار هکتار در سال زراعی 

درصدی در سطح  7/24تقلیل یافته که نشانگر کاهش  1399

 ،شکرارزش واردات  ،زیرکشت است. آنچه از مقایسه آماری میزان

توان استنباط نمود این است درقند میتولید و سطح زیرکشت چغن

که افزایش واردات، همراه با کاهش تولید و تمایل به تولید چغندرقند 

رخ داده است که با توجه به میزان مصرف این محصوالت در 

چنین وضعیت ارزی کشور، نیازمند خانوارها و صنایع تبدیلی و هم

براساس  جارت این محصوالت است.توجه بیشتر به تولید و ت

 2017، در سال FAOو  OECDهای اطالعات آماری سازمان

شده و انتظار  گزارشمیلیون تن  179تولید جهانی شکر معادل 

به حدود  2026درصدی تا سال  7/1رود با متوسط رشد ساالنه می

رود میزان انتظار میمطابق با این گزارش میلیون تن برسد.  210

میلیون  1/2به  2017میلیون تن در سال  7/1از  در ایران کرتولید ش

طور به 2016تا  2014 هایسال در طولبرسد.  2026تن در سال 

تن  7/58معادل  در ایران چغندرقند متوسط عملکردمتوسط میزان 

تن بر  63به حدود  2026رود در سال بر هکتار بوده که انتظار می

 ;Iranian Sugar Factories Syndicate 2020) هکتار برسد

Hamdi Holasoo et al. 2022) .) براساس اطالعات آماری

 2017مصرف سرانه شکر در سال  ،FAOو  OECDهای سازمان

به  2026رود در سال کیلوگرم بوده که انتظار می 18/23معادل 

با  شود مصرف جهانی شکربینی میکیلوگرم برسد. پیش 73/24

سال در  ،2017تا  2014درصدی از  75/1توجه به رشد ساالنه 

  .میلیون تن برسد 203به  2026

 یدهی الگوهادر شکل یامالحظهنقش قابل یتکنولوژ

در  یتجارت و تکنولوژ ینب یمعنادار یکرده و رابطه یفاتجارت ا

همزمان تواند یم یکیاثر تکنولوژ یابیوجود دارد. ارز ربیتج یاتادب

 .Ovhadi et al)باشد کشور  یروابط تجار یبرامانع و مشوق 

های شکاف تکنولوژی در نظریات تجارت این ویژگی .(2017

نظران قرار گرفته است. در این میان الملل مورد عنایت صاحببین

تکنولوژی پرداخته است  تفاوتله أکه به مس (Panzer) تئوری پانزر

اف تکنولوژیک که همان دارای اهمیت زیادی است. نظریه شک

کند که وقتی محصول جدیدی توسط است بیان می تئوری پانزر

یک بنگاه نوآور و با استفاده از تکنولوژی مدرن در یک کشور تولید 

شود، این کشور دارای یک موقعیت انحصاری موقت در تولید می

شود و سپس با صادرات این کاال به کشورهای آن محصول می

ور مقصد منتقل دیگر، مزیت نسبی تولید کاال از کشور مبدأ به کش

  .(Viner 2016; Gilanpour et al. 2016) شودمی

های های نسبی در منابع و سرمایهایران نیز با داشتن مزیت

تواند با الگویی اثربخش در مسیر توسعه حرکت فیزیکی و انسانی می

. تجربه کرده و در ردیف کشورهای نوظهور کشاورزی قرار گیرد

ه و کشورهای در حال گذار به مرحله یافتکشورهای توسعه

یافتگی، حاکی از آن است که توسعه فناوری از ارکان اساسی توسعه

یک نظام اقتصادی پویا، پایدار و تأثیرگذار بر روندهای جهانی است 
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یافتگی بندی کشورها از لحاظ توسعهو حتی این موضوع در طبقه

ها، تکیه از بحرانکارهای گذر ترین راهنقش داشته است و از مهم

 Kazemnejad)بر صنایع مبتنی بر فناوری و صنایع پیشرفته است 

به معنای  تنها نسبیطوری که در عصر حاضر، مزیته. ب(2021

نسبی و هزینه تولید )مزیت برخورداری کشورها از منابع نیست

، بلکه است(نسبی به منابع کشور وابسته براساس نظریه مزیت

برخورداری از دانش و تکنولوژی است. همزمان با تحوالت ایجاد 

های جدیدی در تجارت شده در تکنولوژی اطالعاتی، نظریه

 اند که نظریه شکاف تکنولوژی یکی از آنهاالملل ظهور کردهبین

 .باشدمی

 یکیتکنولوژ شرفتیسطوح پبا این مقدمه باید بیان کرد که 

 Brodzicki)مختلف متفاوت است یهابخش نیکشورها و ب نیب

and Kwiatkowski 2018). خرد شواهد در سطح  ن،یبر اعالوه

مشابه در  یهادر شرکت شکاف تکنولوژیدهد که ینشان م نیز

 Bernard et)متفاوت هستند نیز کشور کیهمان بخش واقع در 

al. 1995) .یکیتکنولوژ شرفتیبا توجه به موارد فوق، شکاف در پ 

 نیکننده تجارت دوجانبه بنییعوامل تع نیتراز مهم یکیتواند یم

 یکیتکنولوژ شرفتیسطح پ کیاگر آنها  یهر دو کشور باشد، حت

رهبر  رابطه تجاری بین دو کشور به صورت تجارت با ایباشند  داشته

 (.Jani 2015). دو پیرو باش

 Brodzicki and)برودزیکی و کویاتووسکی عقیدهبه 

Kwiatkowski 2018) در  ینوآور ای ینقش فناور یتجرب یبررس

نها بیان کردند که آ .روشن است یتجار یهاانیشدت جر نییتع

 شدت نییدر تع ینقش مهم تولید یو تکنولوژ یفناور تفاوت در

دارد. این مطالعات  اروپا هیعضو اتحاد یکشورها یفعل یروابط تجار

، و تحقیق و توسعه تکنولوژینقش با در نظر گرفتن ابعاد 

 Brodzicki and)برودزیکی و کویاتووسکی کننده مطالعاتتکمیل

Śledziewska 2016)  در راستای نقش فناوری در روابط تجاری

 تفاوت در سطح بر اساس مطالعات کابیالس، آید.لهستان بشمار می

و  تجارت یبرا یزهانگ یا یک مانع و نقش یکتواند یم یتکنولوژ

؛ کند ی( را بازیساختار ییثر )همگراؤم یشگیریپ یندفرآ ینهمچن

 .Aghion et al(آقیون و همکاران ای که در مطالعاتمساله

 بدان اشاره شده است.  (2009

تکنولوژی، پویایی یک کشور در  با توجه به نظریه شکاف

عرصه مبادالت جهانی، به صورت تابعی از جریانات ابداعات آن 

کند و یعنی تعداد کاالهای جدیدی که در واحد زمان معرفی می

شود. کند، تعریف میسرعتی که با آن از ابداعات خارجی تقلید می

رقابت نه تنها توسط که توان چنین بیان نمود در واقع می

عوامل تولید های طبیعی و یا استفاده از فراوانی برداری از مزیتبهره

و تحقیق و توسعه نیز بر رقابت اثر  ، بلکه نوآوریآیدبوجود می

. با توجه به دیدگاه شکاف (Guillochon 2010) گذاردمی

الملل، بیشتر مطالعات اثر مثبت و تکنولوژیکی در تجارت بین

ثر صنایع ژیکی بر عملکرد صادرات در اکدار متغیرهای تکنولویمعن

 اند. یافتهراه 

گیری شکاف تکنولوژی میان کشورها، منظور اندازهبه

معیارهای مختلفی وجود دارد. از جمله معیارهایی چون اختالف در 

تعداد حق ثبت اختراع، معیار نسبت سرمایه به تولید میان شرکای 

 ،شودمعیاری که در اکثر مطالعات استفاده میتجاری و غیره اما 

ثبت اختراع میان شرکای تجاری است حق معیار اختالف 

(Brodzicki 2016)های شکاف . در راستای بررسی شاخص

، برخی از آمار و اطالعات مربوط به شکاف 1تکنولوژی در جدول 

براساس آمار بانک  های عمده تجاریتکنولوژی بین ایران و طرف

گویای اهمیت بررسی این مساله خواهد بود.  2021ی در سال جهان

 GDPهای تحقیق و توسعه در طوری که با مقایسه درصد هزینههب

ت متحده عربی، عراق، کشورهای طرف تجاری )چین، آلمان، امارا

 2018تا  2000ان دریافت که از سال توترکیه( می جنوبی وکره

ن تنها از کشور عراق باالتر های تحقیق و توسعه ایرادرصد هزینه

بوده و نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری این هزینه کمتر بوده 
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است. این آمار در تعداد محققان تحقیق و توسعه در یک میلیون 

جمعیت نیز گویای همین مطلب است. در واقع یک شکاف 

های تجاری وجود دارد. همچنین چندبرابری بین ایران و طرف

های تجاری در مقابل طرف GDPران نسبت به درصد تجارت ای

عمده از همه کمتر بوده است.

  
 (1380-1398)ها عمده تجاری های شکاف تکنولوژی و تجارت ایران با طرفمیانگین شاخص 1جدول 

 
جنوبی کره عراق آلمان چین ایران شاخص عربی متحده امارات ترکیه   

GDP 489/0 به نسبت توسعه و تحقیق هزینه درصد  491/1  606/2  039/0  153/3  705/0  683/0  

تجاری هایطرف به ایران توسعه و تحقیق هزینه نسبت  1 048/3  325/5  080/0  445/6  442/1  396/1  

نفر میلیون هر در توسعه و تحقیق محققان تعداد  721 898 3763 304 4706 724 2003 

GDP 609/46 به نسبت تجارت درصد  676/48  898/75  443/93  128/83  453/48  958/140  

 

رشد  یاصل دلیلعنوان به ینوآور ،مطالعاتبرخی از در 

تواند یم تکنولوژی ورودطور مثال هبشناخته شده است.  یاقتصاد

 دانشتحول ، منجربه ستاده و نهادهمجدد  یصمنجربه تخص

 داخلی یهادر شرکت و تولید ینوآور یهایزهانگبر  یرثأاطالعات و ت

 Aghion et al. 2001; Sawada 2010; Kathuria)) شود

2010; Elmawazini 2011; Nakamura 2002; Damijan 

2005) . 

توان به مساله شکاف تکنولوژی مطابق با آنچه گفته شد می

که هنوز برخی طوریهدر بخش کشاورزی با دیدی تازه نگاه کرد. ب

مطرح این سوال را توان ل در این زمینه وجود دارد. در واقع میئمسا

 که های آنیکی از شاخصو در واقع  تکنولوژیشکاف کرد که آیا 

منجر به تأثیرگذاری بر تجارت خواهد شد یا  است، تحقیق و توسعه

 . مساله اصلی پژوهش است، سوال این پاسخ به رواز اینخیر؟ 

رسانی گسترده و کارآمدی شبکة اطالع الملل،تجارت بین

نهایت به تخصیص بهینة  آورد که دراز تعامالت فردی را بوجود می

مانند آنچه در  .انجامدهای فردی میمنابع اقتصادی و مطلوبیت

نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده که رقابت موجب تخصیص 

وری بهرهکارایی و  افزایش همچنین،بهینة منابع گردیده است. 

منفعت کل اجتماعی را افزایش  گسترش تجارت خارجی،ناشی از 

 Soderbom) شوددهد و سبب باال رفتن سطح زندگی مردم میمی

and Teal 2003).  از سوی دیگر واردات کاالهای مصرفی و

بر تولید  ،هاکاالهایی که مشابه داخلی دارند، بر خالف واردات نهاده

 Noroozi et)دارد داخلی اثر منفی  و تولیدکنندگان محصوالت

al. 2018). 

 Rafiee and Hashemi) دشتکی رفیعی و هاشمی

dashtaki 2021) ای به برآورد ارتباط واردات شکر با مطالعه در

با استفاده از الگو  1380-99های تولید چغندرقند در ایران طی سال

تغییرات برداری پرداختند. نتایج حاکی از آن است که  خودتوضیح

واردات شکر علت تغییرات تولید چغندرقند است. نتایج الگو 

مدت افزایش یک درصدی خودتوضیح برداری نشان داد که در کوتاه

شود درصدی تولید چغندرقند می 30/0واردات شکر باعث کاهش 

و نتایج الگوی بلندمدت حاکی از آن است که افزایش یک درصدی 

رصدی تولید چغندرقند خواهد د 19/0واردات شکر موجب کاهش 

آثار در مطالعه خود  (Elahi et al. 2020) الهی و همکاران شد.

بر  ایاوراس یاقتصاد هیو اتحاد رانیا نیب یبالقوه موافقتنامه تجار

ی را بررسی نمودند. در این صنعت و کشاورز یصادرات یهابخش

 جینتامورد بررسی قرار گرفت.  2018تا  2001راستا بازه زمانی 

و  یناخالص داخل دیتول نیانگیم یرهایمثبت متغ رینشان از تأث

با صادرات در بخش صنعت و  یخارج میمستق یگذارهیسرما

 یمنف ریثأو نشان از ت ایاورآس یبه کشورها رانیاز کشور ا یکشاورز
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با صادرات  یکل کشور، نرخ تعرفه و نرخ ارز واقع تیمعج یرهایمتغ

  دارد.

 ای بهمطالعهدر  (Najafi et al. 2019) نجفی و همکاران

 لیبا در نظر گرفتن دو کشور برز رانیواردات شکر ا یبرآورد تقاضا

شکر به  هایصادرکننده نتریعمده عنوانبه یو امارات متحده عرب

 هایبا وقفه یحیخودتوض ییروش همگرابا استفاده از  رانیا

برآورد  جینتا .پرداختند 1371-1395 در دوره زمانی گسترده

 ،یناخالص داخل دیدر تول شیدرصد افزا کیبلندمدت نشان داد که 

 دهدیم شیدرصد افزا 73/4 زانیواردات شکر را به م یتقاضا زانیم

 یتقاضا زانیو نرخ ارز، م ینسب متیدر ق شیزادرصد اف کیو 

اگر  نیچن. همدهدیدرصد کاهش م 28 زانیواردات شکر را به م

 یتقاضا زانیم ابدی شیواحد افزا کی لیصادرات کشور برز زانیم

 8/0 زانینسبت به امارات به م لیاز کشور برز رانیواردات شکر ا

 یدر تابع تقاضا زین اخط حیتصح بی. ضرابدییم شیواحد افزا

درصد انحراف واردات  68/0 زانیکه م دهدیواردات شکر نشان م

بعد  یالگو در دوره یرهایبلندمدتش توسط متغ ریشکر از مس

 (Hendizade et al. 2019)زاد و همکارانهندی .شودیم حیتصح

مؤثر بر تجارت دوجانبه  یاجتماع -یاقتصاد یرهایمتغ یبندرتبهبه

 2007-2016در دوره زمانی  یتجار یو شرکا رانیزعفران ا

حمل و نقل و  نهیحجم واردات، هز ریمتغ نشان داد جینتا پرداختند.

 بر تجارت دوجانبه دارند. یمنف ریفاصله تأث

های مؤثر بر ارزش افزوده، عاملدیگری  پژوهشدر 

تشکیل سرمایه ناخالص، صادرات و واردات بخش کشاورزی با 

ای به صورت یک استفاده از الگوی حداقل مربعات سه مرحله

 1360 -1394ای در دوره ت همزمان چهار معادلهسیستم معادال

مشاهده مطابق با نتایج . (Norouzi et al. 2018) دندبررسی گردی

های وارداتی به االکنسبت شاخص قیمت  یمتغیرها ،گردید

دار بر واردات های داخلی کشاورزی و نرخ ارز اثر منفی و معنیکاال

کشاورزی و  محصوالتمصرف وقفه  رکه متغیاند. در حالیداشته

دار و متغیرهای آزادسازی تجاری و معنیدرآمد نفتی اثر مثبت متغیر 

، دار از لحاظ آماریکننده اثر مثبت و غیر معنیو حمایت از مصرف

 . (Noroozi et al. 2018) دانداشته بر واردات

به بررسی  (Farzam et al. 2017)فرزام و همکاران 

و بلندمدت نرخ ارز بر تجارت دو جانبه بین ایران مدت کوتاهاثرات 

 این مطالعه بیان نمودبا شرکای اروپایی و آسیایی پرداختند. نتایج 

که نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری در بلندمدت برای شرکای اروپایی 

، ضریب مدتکوتاه . اما دردار نیستمعنیو آسیایی در کل جهان 

دو گروه شرکای تجاری مورد بررسی متغیر نرخ ارز واقعی برای هر 

دار شده است که داللت بر بهبود تراز تجاری در یمثبت و معن

در تحقیقی به بررسی اثرات . توسط نرخ ارز واقعی استمدت کوتاه

 جارت پرداختـبر ت (R&D)تحقیق و توسعه 

Shirmohammadi 2012))دار یگر رابطه مثبت و معن. نتایج بیان

تحقیق و توسعه بر صادرات کشورهای های هزینهبین افزایش 

OECD های هزینهدار میان افزایش یوجود رابطه معنو عدم

تحقیق و توسعه بر صادرات کل کشورهای منتخب آسیایی بود. در 

تحقیق و توسعه بر صادرات صنایع با فناوری های که هزینهحالی

مبانی  داری داشت. همچنینیبرتر در این کشورها اثر مثبت و معن

بر رابطه عکس میان صادرات دو جانبه و نظری مدل جاذبه مبنی

 . (Shirmohammadi 2012)شدفاصله جغرافیایی دو کشور تأیید

با عنوان فناوری دیجیتال و اینکه آیا تعداد اشتراکات در پژوهشی 

 برای باند )پهنایها دادهسرانه( و کیفیت سرعت های داده)اشتراک 

است؟ را انجام دادند. نتایج نشان داد که کیفیت اشتراک( مهم  هر

همراه و  ثابت، خط تلفنو کمیت اشتراکات )خط تلفنها داده

اینترنت( هر دو روی تجارت اثرگذارند. ضریب مربوط به کیفیت 

ها دادهداده در کشورهای در حال توسعه و ضریب مرتبط با کمیت 



 ر واردات شکر با ...های اثرگذار بتحلیل مؤلفه  252

 است دارای اهمیت باالیییافته توسعهدر کشورهای 

)2017t Abeliansky and Hilber( . 

 های تجاریمطالعات و نظریه با استفاده ازدر این مطالعه، 

قیمت کاالی وارداتی، قیمت دخلی کاال،  که اشاره گردید، متغیرهای

ترین متغیرهای عنوان مهمبه نفتیتولید ناخالص داخلی، درآمدهای 

تحقیق و  چنین بودجهذار بر واردات شکر شناسایی شدند. همگاثر

بر  منظور بررسی نقش تحقیق و توسعهبهعنوان نوآوری بهتوسعه 

با توجه به آنچه شرح آن وارد الگو شد. واردات محصول شکر 

اثرگذار بر واردات متغیرهای ترین مهمتأثیر در این پژوهش،  گذشت،

های تحقیق و توسعه مورد با تأکید ویژه بر نقش بودجهشکر 

  گیرد.می سنجش قرار

 

 هامواد و روش

برای دســتیابی به اهداف پژوهش، الزم اســت ابتدا الگوی 

های صورت های اقتصادی و پژوهشاقتصادسنجی بر مبنای نظریه

شود. از  شکر، بر وارداتثر ؤپذیرفته، برای تعیین عوامل م صریح  ت

ممکن است با وقفه زمانی  واردات شکرآنجا که متغیرهای مؤثر بر 

قرار گیرند،  شکر واردات ثیر خودأت ثیرگذار شوند و یا تحتأبر آن ت

ــری زمانی چند متغیره برای تعیین عوامل  ــتفاده از الگوهای س اس

ــب به نظر میبر آن موثر  ــد. زیرا در این الگوها فرب بر مناس رس

ست که یک متغیر نمی ضیاین ا شته خود تو سط گذ ح تواند تنها تو

ــیح رفتار  ــود و اطالعات دیگری نیز وجود دارد که در توض داده ش

 ثر است. ؤمتغیر مورد نظر م

 ابطه بین متغیرها، الزم است الگوهایمنظور تبیین ربه

طور کلی به را بررسی نمود. و زمان استفاده از این الگوهاموجود 

الگوهای اقتصادسنجی به دو گروه کلی ساختاری و غیرساختاری 

های مبنای نظریه آنجا که الگوهای ساختاری بر . ازشوندمیم تقسی

با این وجود،  گیرد، از نظر تحلیلی مناسب هستند؛اقتصادی شکل می

هایی همراه است. در مقابل، در استفاده از این الگوها با محدودیت

عقیده بر این است که ماهیت رفتاری متغیرها  یالگوهای سری زمان

 با )البته مشاهدات به جای تأکید بر مبانی نظریون خود رباید از د

استنتاج شود. موفقیت این الگوها  مبانی نظری(ها و نظریهتوجه به 

بینی متغیرهای اقتصادی، باعث گسترش کاربرد در تبیین و پیش

ای است گونه های اقتصادکالن بهشده است. ماهیت بررسی آنها

به  . با توجهزمانی استی رهای سکه اغلب نیازمند استفاده از داده

از  یکدر استفاده از هرمتفاوت  اصولالگوهای سری زمانی و تعدد 

استفاده از هرکدام الگوها، به منظور شناخت منطق ، این الگوها

منظور درک و بدین سبب به .استفاده صحیح از الگو، ضروری است

این در  شناخت دقیق الگوهای سری زمانی و زمان استفاده از آنها،

 Fomby) فوبای مبنای روش پژوهش انتخاب الگوی تجربی بر

 گیرد.صورت می (1998

 تعیین متغیرها، بین رابطهمنظور تبیین مرحله به ترینمهم

 ایگونه به باید الگو در وقفه انتخاب. است مناسب وقفه تعداد

 و خطا جمالت بین همبستگی خود وجودعدم از که گیرد صورت

 وقفه تعداد تعیین برای. نمود حاصل اطمینان آن نرمال توزیع

 شود گرفته نظر در آزمون برای وقفه حداکثر یک باید ابتدا مناسب

 یا معیارهایی و (LR)آزمون نسبت راستنمایی  از استفاده با سپس و

بینی و خطای پیش( HQC)کوئین -(، حنانSCشوارتز ) نظیر

نظر فیلیپس  اسبراس اما. شود انتخاب مناسب وقفه (FPE)نهایی 

ایوانو و  همچنین و (Ploberger and Phillips 1994) و پلوبرگر

 برای ویژهبه شوارتز معیار  (Ivanov and Kilian 2005)کیلیان

 تصحیح الگوی برآورد در یا و 120 از کمتر نمونه حجم با الگوهایی

 است ترمناسب ،(VECM)برداری  خطای

متغیرها، با  بلندمدت بینبرای شناسایی و برآورد ارتباط 

، (Johansen and Juselius) پیروی از جوهانسون و جوسیلیوس

 شود:فرب می 1رابطه صورت ساده به VARیک الگوی  ابتدا

 (1) 
1

p

t i t i t
i

x c A x 




  
 

،آنکه در  1 2 3 4
x ,x ,x ,x

t
x  برداریn r  های از متغیر
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که یک باشد که باید با بردار همگرایتعداد وقفه می Pناایستا و 

nبردار  r  ـــت  هســـتند،و پارامترهای بلندمدت همگرایی اس

شند. همهم nیک ماتریس  iAچنین جمع با n  از پارامترهای

nنیز یک بردار  tمدل و  r  ست اجزاء اخاللاز شرط الگو ا  .

مدت و هم ند باط بل ها، برابر الزم برای وجود ارت جمعی بین متغیر

ستم فوق،  سی ست. در  ستایی آنها تعداد متغیرهای  nبودن مرتبه ای

 باشد. عی میتعداد بردارهای همجم rتعداد مشاهدات و  Tمدل، 

مدل نیز از  های  تایی متغیر به ایســـ برای بررســـی مرت

حد دیکی فولر تعمیم هایآزمون ـــه وا تهریش  Augmented یاف

Dickey-Fuller (ADF) پرون-فیلیپس و (Phillips-Perron, 

PP) منظور بررســی وجود تعدیالت پویای شــود. بهاســتفاده می

را به یک مدل بلندمدت  VARتوان مدل کوتاه مدت بلندمدت، می

VECM یل نمود. در بد های ت طای تصـــحیح الگو  برداری خ

(VECM)، بل دوره تغییرات به متغیر یک تغییرات مامی ق  ت

های قادیر از متغیر آن هایانحراف به و الگو در موجود متغیر  م

سته آن بلندمدت تعادلی شدمی واب ساس، همین بر. با  الگو این در ا

 و مستقل متغیرهای به وابسته متغیر بلندمدت و مدتکوتاه واکنش

 .است بررسی قابل بلندمدت به مدتکوتاه هایرابطه پیوند

1tx از طرفین رابطه 2 کم میگردد:   بدین منظور یک عبارت 

(2) 
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 3صــورت خالصــه شــده و در قالب رابطه توان بهرا می (2) رابطه

 (:Johansen and Juselius 1990) نوشت

(3) 
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 باشــدمی 4صــورت رابطه به 1کلی دیگری از رابطه چنین، فرمهم

(Johansen and Juselius 1990:) 

(4) 
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ماتریس فوق برابر  به  چه رت نا ـــد ) r<nو  rچ عداد بردار  rباش ت

که همان ماتریس  صــورت ماتریس  ،همگراســت( که در آن

شد و معموالًثیر میأت ست که  صورت به با  و  ا

nماتریس  r شد. همچنین می ضل مرتبه اول عملگر  با تفا

هد. را نشـــان می مدت  د ند های بل پارامتر حاوی  ماتریس 

 ماتریس حاوی بردارهای تصحیح خطاست. همگرایی و 

ــتهبرای تعیین تعداد بردارهای همدو آزمون  کننده به انباش

حداکثر ریشـــه (Trace) های آزمون تریسنام های و آزمون 

شخص وجود دارد. این آزمون صورت روابطم تعریف  6 و 5 ها به 

 :(Johansen and Juselius 1990) اندشده

(5)  


n

ri
Trace LnTr

1
1)ˆ1()( 

 

(6) )ˆ1()1,(
1

1max  


n

ri
rLnTrr 

 

ˆکه
i های مشخص، دهنده ارزش تخمین زده شده از ریشهنشان

T تعداد مشــاهدات قابل اســتفاده وr  کننده انباشــتهتعداد بردار هم

شد. در آزمونمتمایز می ست (Trace) تریس با صفر این ا ، فرب 

کننده وجود دارد. این فرب بر علیه انباشــتههمبردار  rکه حداکثر 

ست. به همین ترتیب در آزمون  شده ا آلترناتیوهای عمومی آزمون 

( بر علیه فرب دیگر r=0های مشخص، فرب صفر )حداکثر ریشه
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(r=1ــت و به همین ترتیب، می ــده اس ــورت توان به( آزمون ش ص

(H0: r=1( بر علیه )H1: r=2 و الی آخر این روند را ادامه داد تا )

 وجود تایید گردد. تعداد بردار هم انباشته در صورت

ترین متغیرهای با توجه به بررســـی ادبیات موضـــوع مهم

قیمت  اســـتخراج گردیدند که عبارتند از: شـــکر وارداتاثرگذار بر 

مدهای نفتی،  خل، درآ مت شـــکر در دا ید شـــکر وارداتی، قی تول

بارندگی و بودجه تحقی ند در داخل کشـــور، نرخ ارز،  ق و چغندرق

سعه شور، درآمثیر أبا توجه به ت .تو دهای نفتی تولید چغندرقند در ک

شکر  سبت قیمت  شکر داخلیو ن ی ثیرگذارأو ت وارداتی به قیمت 

ستقیم این متغیرها بر  ستقیم و غیرم رها به این متغی شکر وارداتم

سایر متغیرها برونزا فرب شده صورت درونزا اطالعات مورد  اند.و 

وزارت  ،یک جهاناز بان 2001-2019ی زمانی نیاز مربوط به دوره

 .نددیو فائو استخراج گرد Trade Map یهاتیسا ،یجهادکشاورز

منظور بررســـی ارتباط تولید چغندرقند، درآمدهای نفتی، به

شکر،  شکر وارداتی و واردات  شکر داخلی به قیمت  سبت قیمت  ن

سی قرار می ضعیت مانایی متغیرها مورد برر گیرد. همچنین ابتدا و

ـــدن مدل مورد بررســـی، منظور کاملقابل یادآوری که به  تر ش

به بارندگی و بودجه تحقیق و توســـعه  عنوان متغیرهای نرخ ارز، 

ــکر را تحت ت ــورت ثیر قرار میأعواملی که واردات ش دهند، به ص

ـــدند. لذا در این پژوهش، متغیر های برونمتغیر زا در مدل وارد ش

LSUGIM  شکر، متغیر های لگاریتم درآمد LOILمیزان واردات 

ــور،  LSGRBTنفتی،  نرخ  EXCHمیزان تولید چغندرقند در کش

لگاریتم نسبت قیمت  LPDMبودجه تحقیق و توسعه،  R&Dارز، 

لگاریتم بارندگی  LRAINشــکر داخلی به قیمت شــکر وارداتی و 

ـــان  ـــاالنه را نش  ;Zarzoso and Ramos 2005) دهدمیس

Zeraatpishe 2015). 
 

 و بحثنتایج 

نشــان  2 جدولبررســی ایســتایی متغیرهای مورد نظر در 

ضلمتغیر با یک هفتکه هر دهد می ستا بار تفا شوند میگیری ای

 PPو  ADFی آماره، از دو هابررســـیکه برای اطمینان از نتایج 

استفاده شده است. 
 

واردات شکرالگوی متغیرهای  ماناییبررسی  2جدول   
 

 تفاضل مرتبه اول سطح 
 ایستایی درجه

 متغیر
ADF PP ADF PP 

داریمعنی محاسباتی داریمعنی محاسباتی  داریمعنی محاسباتی  داریمعنی محاسباتی    

LSUGIM 18/3-  11/0  21/3-  11/0  82/6-  00/0  82/6-  00/0  1)) I 

LOIL 34/2-  17/0  66/0  58/0  74/2-  00/0  67/2-  01/0  1)) I 

LSGRBT 78/0-  94/0  82/1-  65/0  53/6-  00/0  36/8-  00/0  1)) I 

EXCH 61/2-  47/0  02/1-  26 82/2-  00/0  85/2-  00/0  1)) I 

R&D 30/2-  18/0  10/2-  24/0  9/5-  00/0  39/7-  00/0  1)) I 

LRAIN 17/0-  60/0  22/0-  59/0  70/7-  00/0  32/8-  00/0  1)) I 

LPDM 27/2-  19/0  33/2-  17/0  69/3-  01/0  57/3-  01/0  1)) I 

 

به درجه  ناییبا توجه  متغیرهای موردبررســـی، وجود  ما

که نیازمند بررســی و آزمون باشــد پذیر میامکانرابطه بلندمدت 

 VARاست. به همین منظور، در مرحله بعد با استفاده از یک مدل 

های با یک تعداد وقفه اولیه، تعداد وقفه بهینه با اســـتفاده از آماره

 حاصل از تعیین وقفه بهینه در جدولگردد. نتایج مختلف تعیین می

و  LR ،FPE، SBCهای آمارهارائه شــده اســت. براین اســاس  3

HQC  ـــنــد میدر وقفــه اول دارای کمترین ارزش کــه بــاش

منظور بررسی عنوان مقدار وقفه بهینه بهوقفه یک بهی دهندهنشان

 رابطه بلندمدت است. 
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 VARی بهینه با استفاده از مدل تعیین تعداد وقفه 3جدول 
 

 LogL LR FPE AIC SBC HQC تعداد وقفه

0 96/138  - -10e4/96× 70/01-  69/9-  09/9-  

1 23/281  218/23* -14*e3/10× 79/91-  -18/63* -19/45* 

2 36/294  15/61  -14e4/42× 56/19-  63/71-  01/91-  

3 95/317  78/21  -14e3/47× -20/15* 44/71-  37/91-  

 

 یرحلهدر ادامه و با توجه به وقفه بهینه تعیین شـــده در م

سون شتگی منظور تحلیل هموسیلوس بهج-قبل، از مدل جوهان انبا

ستفاده  سی ارتباط بلندمدت بین متغیرها ا . نتایج شودمیبرای برر

سی آزمون هم صل از برر ستفاده از هر دو حا شتگی با ا یارهآمانبا

Trace وMax ـــان داد که نهپنج همه حاالت نش طه گا ، دو راب

های برازش که در ادامه دهد که بنابر آزمونبلندمدت را نشــان می

عنوان پایه ( بهعرب از مبدا و روندبدون )اول حالت شود، ارائه می

 استفاده شد.منظور برآورد رابطه بلندمدت موردنظر به

سی  صل از برر ساس همهای آمارهنتایج حا شتگی برا انبا

وجود رابطه بلندمدت، رب صـــفر عدمف، در حالت Traceی آماره

شتر بوده و لذا ف سباتی آن از آماره بحرانی بی صفر مقدار محا رب 

جود ورد و امکان وجود رابطه بلندمدت به تعداد یک و بیشـــتر و 

مدت، د. در مرحله دوم و با فرب صـــفر حداکثر یک رابطه بلنددار

ی آن باشـــد که از مقدار بحرانمی 39/19مقدار آماره محاســـباتی 

داکثر یک حو لذا فرب صفر قبول و وجود باشد می( کمتر 27/24)

نیز در فرب  Maxگردد. بررســی آماره یید میأرابطه بلندمدت ت

ماره  قدار آ مدت دارای م ند طه بل یک راب حداکثر  صـــفر وجود 

 باشد. ( می79/17( کمتر از مقدار بحرانی آن )01/15محاسباتی )

سی وجود همبعدو  ادامهدر  شتگی بین متغیرها و از برر انبا

ندمدت بین طه بل به برآورد راب قدام  ید  تعیین نوع و درجه آن، ا تول

به قیمت  داخلیچغندرقند، درآمدهای نفتی، نســـبت قیمت شـــکر

. قبل از تحلیل پارامترهای شــودمیشــکر  و واردات وارداتی شــکر

ست تا ویژگیبه ست آمده از مدل بلندمدت برآوردی، الزم ا های د

گردد در بررسـی  برازشخوبی یید أمنظور تی مدل بهسـنجاقتصـاد

ی آمارهبراساس هر دو بررسی و وضعیت خودهمبستگی  ،4جدول 

Q، رد وجود خودهمبســتگی ســریالی عدم مبنی بر فرب صــفر

 شود و به همین دلیل پارامترها قابل اطمینان هستند. نمی

 
 VECMی شدهبررسی خودهمبستگی سریالی مدل برآورد  4جدول 

 
 درجه آزادی داریسطح معنی شدهتعدیل Qآماره  داریسطح معنی Qآماره  وقفه

1 83/23  69/0  32/25  61/0  28 

2 97/45  39/0  41/50  23/0  44 

3 82/58  51/0  02/66  27/0  60 

4 73/70  64/0  59/81  30/0  76 

5 13/81  78/0  32/96  35/0  92 

6 51/92  85/0  91/113  32/0  108 

7 35/103  91/0  33/132  28/0  124 

8 73/107  98/0  60/140  46/0  140 

9 83/117  99/0  08/162  35/0  156 

10 26/122  99/0  83/172  46/0  172 

11 18/131  99/0  11/198  29/0  881  
12 74/135  99/0  62/213  30/0  204 

ــی  5در جدول  ــانی نتایج بررس ــعیت واریانس ناهمس وض

شاهده می شان داد م ساس هر دو گردد. نتایج ن  و Fی آمارهکه برا

2χ  صفر سانیوجعدمبر مبنیفرب   گرددرد نمی ود واریانس ناهم

پس از بررسی   ، مورد اعتماد هستند.الگوپارامترهای دلیل بدین و 

سانی، نرمال بودن اجزای  ستگی و واریانس ناهم ضعیت خودهمب و

ـــــاخالل الگ ماره چولســـکیـ بدین منظور از آ ـــد.   و آزمون ش

)Cholesky of Covariance (Lutkepohl))    نای که بر مب

است، استفاده شد.( (Jarque-Bera برا–جارکوآماره 
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 VECMی مدل برآورد شدهآزمون وایت  بررسی واریانس ناهمسانی 5جدول 
 

داریسطح معنی Fآماره  R-Squaredآماره  وقفه دوآماره کای  داریسطح معنی   

Resid1*Resid1 25/0  34/0  92/0  32/4  82/0  

Resid2*Resid2 34/0  51/0  81/0  79/5  67/0  

Resid3*Resid3 56/0  29/1  36/0  59/9  29/0  

Resid4*Resid4 30/0  43/0  87/0  15/9  74/0  

Resid2*Resid1 11/0  12/0  99/0  86/1  98/0  

Resid3*Resid1 37/0  61/0  74/0  45/6  59/0  

Resid3*Resid2 19/0  24/0  97/0  34/3  91/0  

Resid4*Resid1 17/0  21/0  97/0  99/2  93/0  

Resid4*Resid2 44/0  81/0  61/0  60/7  47/0  

Resid4*Resid3 27/0  38/0  89/0  75/4  78/0  

    32/84  35/0  

 

ـــاس نتایج، مقدار  در حالت کلی،  برا-جارکوی آمارهبراس

 33/0)آماره احتمال برابر با  دار نبودهیشــده اســت که معن 04/9

 الگو ردو در نتیجه فرب صفر نرمال بودن جمالت پسماند  است(

ــودنمی ــطوح احتمال پارامترهایمعنی رو،از این. ش الگو  داری و س

 . باشدمیقابل اعتماد 

دســت هیید صــحت نتایج بأهای فوق و تبا توجه به آزمون

ـــده با اســـتفاده از روش  ، نتایج VECMآمده از مدل برآورده ش

تولید ناخالص داخلی و ، واردات شکرحاصل از رابطه بلندمدت بین 

شده  6در جدول  تولید چغندرقند ست. طبق نتایج ارائه  شده ا ارائه 

جدول،  فه اول در  های نفتیوق مد بت و معنی درآ داری بر اثر مث

درآمدهای درصد در یک  به ازای هر کهطوریبهدارد شکر  واردات

صد 05/1 شکر واردات میزان، نفتی شت. در به  افزایش خواهد دا

ــط در دوره موردبررســی درآمدهای عبارت دیگر اگر به طور متوس

ریال افزایش یابد، میلیارد  02/58309نفتی کشور یک درصد یعنی 

ــور ــکر به کش میلیون دالر در طول دوره  37/257میزان واردات ش

شکر  بر وارداتچنین تولید محصول چغندرقند هم یابد.افزایش می

ــدی در میزان تولید طوریاثر منفی دارد به که با افزایش یک درص

 .فتیادرصد کاهش خواهد  66/0شکر به میزان  وارداتچغندرقند، 

با افزایش  یان دیگر  ید  10 تن در طول 49984به ب دوره تول

شور، میزان واردات قندچغندر شور  در ک میلیون 36/174شکر در ک

ــکر  د.یابدالر کاهش می ــکر داخلی به قیمت ش ــبت قیمت ش نس

که با افزایش طورینیز بر واردات شـــکر اثر منفی دارد به ،وارداتی

نسبت قیمت شکر داخلی به قیمت شکر وارداتی، یک درصدی در 

ــکر  ــد کاهش می 66/0میزان واردات ش نتایج  چنینهم یابد.درص

و توسعه میزان بودجه تحقیق متغیرهای نرخ ارز،  کهدهد نشان می

دیگر  چنین بارندگی بر میزان واردات اثر منفی دارد و به بیانو هم

سعه  با افزایش میزان متغیرهای نرخ ارز، میزان بودجه تحقیق و تو

توان یابد. در واقع میمیزان واردات شـــکر کاهش می و بارندگی

کدام از  یک درصـــدی در هر  با افزایش  که  یان نمود  چنین ب

های نرخ ارز عه و هممتغیر جه تحقیق و توســـ چنین ، میزان بود

 میزان واردات شکر، درصد 94/1و  06/0، 03/0 ترتیببارندگی، به

  یابد. می کاهش
 

 با استفاده از روش شکر واردات نتایج برآورد رابطه بلندمدت 6جدول 
VECM 

 
 tآماره  انحراف معیار مقدار پارامتر متغیر

73/1 ***3/45- وقفه اول تولید چغندر قند  99/1-  
e3 /49 -7e7/6 60/4+**6- وقفه اول درآمدهای نفتی  

به داخلی شکر  وقفه اول نسبت قیمت
 شکر وارداتی قیمت

-1/16*** 20/0  62/5-  

14/0 ***0/31- ضریب تصحیح خطا  17/2-  
-e-4/65 -5e2/4 93/1***5- نرخ ارز   

04/1 **1/93- لگاریتم متوسط بارندگی   85/1-  
-e-9/32 -12e5/5 69/1**12- بودجه تحقیقات و توسعه   

باشند.درصد میپنج و یک  داری در سطحگر معنیترتیب بیان** و *** به  
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یب متغیر  یای  ECMضـــر یل الگوی پو عد عت ت ســـر

ضـــریب . دهدرا نشـــان میســـمت تعادل بلندمدت مدت بهکوتاه

 شکر بر وارداتسرعت تأثیرگذاری متغیرهای مدل حیح خطا، صت

شان می ست.برآورد گردیده -31/0که مطابق با نتایج  دهدرا ن به  ا

شانعبارت دیگر  ست که در هر دورهی دهندهن صد از  31 ،آن ا در

صل از تعادل از بین خواهد رفت. خطای عدم تعدیل کامل نتایج حا

 . خواهد برد زمان سالسه  بیش از یک تکانه

یه 7 جدول یانس تجز طای وار  واردات متغیر بینیپیش خ

 متغیرهای به وارد شوک اثرات جدول این در. دهدمی نشان را شکر

 دوره 30 و 20 ،10 ،5 از پس چنینهم و اول دوره در ســـیســـتم

ـــده گزارش ـــت ش  اول دوره در شـــودمی دیده طورکههمان. اس

 مربوط شوک توسط شکر وارداتمتغیر  هاینوسان کل بینیپیش

ضیح شکر واردات متغیر خود به سبت این که شودمی داده تو  در ن

افزایش  ی دیگرمتغیرها هایشــوک ســهم و کاهش بعد هایدوره

بدمی ـــانکه طوریبه. یا های نفتیهای نوس مد بیشـــترین  درآ

ضیح سانتو خواهد  شکر وارداتهای متغیر دهندگی را در مورد نو

ـــت در  تولید چغندرقندســـهم متغیر چنین در طول دوره . همداش

سان ضیح نو شکرهای تو جدول مطابق با  .یابدمیافزایش  واردات 

، تولید چغندرقندو درآمدهای نفتی های دوره، متغیر 30از  ، پس7

شــکر را  وارداتهای درصــد نوســان 5242/2 و 1883/6ترتیب به

د، این نتیجه تر نیز بیان شـــطورکه پیش. هماندندهتوضـــیح می

شان ست که دهنده ن ساناین ا شترین نو های درآمدهای نفتی، بی

  دارا است.شکر  های وارداتدهندگی را برای نوسانتوضیح
 

 )درصد(واردات شکربینی متغیر تجزیه واریانس خطای پیش 7جدول 

 

 دوره
لگاریتم 

شکر واردات  

د لگاریتم تولی
غندرقندچ  

درآمدهای 
 نفتی

لگاریتم نسبت قیمت 
واردتیبه داخلی   

1 100  0  0  0 
5 2159/39  6173/0  3802/4  7865/1  
10 5059/91  7729/0  4843/5  2369/2  
20 6828/90  8478/0  0157/6  5364/2  
30 4146/90  8722/0  1883/6  5242/2  

 Impulse Response)العمل آنینتایج برآورد توابع عکس

function, IRF)  ست. در این جدول  8در جدول شده ا گزارش 

نســبت به یک انحراف معیار تکانه در  شــکر وارداتالعمل عکس

ــکر  و تولید چغندرقند، درآمدهای نفتیمتغیرهای  ــبت قیمت ش نس

شکر  ستون شودمیدوره دیده  10طی وارداتی به قیمت داخلی   .

ــکر وارداتاول جدول اثر تغییرات  )به اندازه یک انحراف معیار(  ش

ــکر وارداتبرخود  ــان  ش  وارداتعبارت دیگر اگر . بهدهدمیرا نش

به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، در همان دوره )دوره  شکر

سط خود اول(  شوک تو ضیح داده می شکر وارداتتمامی   شود.تو

ـــت دوره در  کهطورییابد، بههای بعد کاهش میاین اثر با گذش

 5873/0دوره به  10 درصد رسیده و با گذشت 6909دوره دوم به 

سید. جدول  صد خواهد ر را از طرف  وارداتاثر تکانه وارده بر  8در

شورمتغیر  شان تولیدچغندرقند در ک ساس ارقام این دهدمی، ن . بر ا

سبت به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، در  ستون، اگر این ن

 به تأثیری ندارد ولی در دوره بعد شــکر وارداتهمان دوره اول بر 

بعد های دوره. در دهدمیکاهش را  واردات شــکردرصــد  2267/0

 کاهش وارداتباعث  تولید چغندرقندنیز به همین ترتیب افزایش 

 2552/0کاهش دوره، باعث  10و در نهایت بعد از شــود می شــکر

صدی در  شکردر سوم اثر تکانه وارده بر گردد. می واردات  ستون 

شان  درآمدهای نفتیرا از طرف  شکر واردات ساس دهدمین . بر ا

ارقام این ستون، اگر این نسبت به اندازه یک انحراف معیار افزایش 

تأثیری ندارد ولی در دوره  شکر داتواریابد، در همان دوره اول بر 

ده پس از . دهدمیافزایش را  شــکر وارداتدرصــد  e08/1-6 بعد

یابد. درصد این میزان تاثیرگذاری افزایش می e62/1-6بعد به  دوره

را از طرف متغیر  شـــکر وارداتســـتون چهارم اثر تکانه وارده بر 

در بخش  شـــکروارداتی  به قیمت داخلیشـــکر  نســـبت قیمت

. بر اساس ارقام این ستون، اگر این نسبت دهدمینشان  کشاورزی

مان دوره اول بر  بد، در ه یا یار افزایش  یک انحراف مع ندازه  به ا
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ردات اودرصد  3585/0تأثیری ندارد ولی در دوره بعد  شکر واردات

واردات های بعد اثر تکانه وارده بر . پس از دورهدهدمی کاهشرا 

مت شـــکر ر از طرف متغی بت قی به وارداتی نســـ  کاهشداخلی 

مانمی شـــکر وارداتدرصــــدی  5393/0 کهگردد. ه در  طور

شاهده می 8و  7های جدول ضیح دادن ، گرددم شکر در تو واردات 

سان سهم را دارا شکر های وارده بر وارداتها و تکانهنو شترین   بی

ایران تأیید نظریه انتظارات مصــرفی در که به نوعی بیانگر  اســت،

 . در دوره مورد مطالعه است
 

نسبت به کنش شکر  وارداتالعمل آنی ) واکنش توابع عکس 8جدول 
 در دیگر متغیرها(

 

 دوره
لگاریتم واردات 

 شکر

لگاریتم تولید 
غندرقندچ  

درآمدهای 
 نفتی

 داخلیلگاریتم نسبت قیمت 
وارداتیبه   

1 0000/1  0000/0  0000/0  0000/0  

2 6909/0  2267/0-  -6e1/08 3585/0-  

3 5873/0  2520/0-  -6e1/44 4787/0-  

4 5526/0  2549/0-  -6e1/56 5190/0-  

5 5409/0  2552/0-  -6e1/60 5325/0-  

6 5370/0  2552/0-  -6e1/62 5370/0-  

7 5357/0  2552/0-  -6e1/62 5358/0-  

8 5353/0  2552/0-  -6e1/62 5390/0-  

9 5352/0  2552/0-  -6e1/62 5392/0-  

10 5351/0  2552/0-  -6e1/62 5393/0-  

 

 گیرینتیجه

ا توجه به افزایش جمعیت و تقاضای روز افزون کاالهای ب

تنظیم بازار و عنوان یکی از ابزارهای کشاورزی و اهمیت واردات به

کنندگان کشور، در مطالعه حاضر، عوامل تقاضای مصرف مدیریت

مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اثر منفی  شکرمؤثر بر واردات 

شود که ، پیشنهاد میشکربر واردات  چغندرقند متغیر تولید

های خودکفایی محصوالت موردنظر از طریق بهبود سیاست

تکنولوژی تولید و استفاده از بذرهای اصالح شده و پربازده، بهبود 

نندگان داخلی، در فرآیند بازاریابی و افزایش کمیت حمایت از تولیدک

 های بخش کشاورزی کشور قرار گیرد. اولویت سیاست

 وارداتی( قیمت شکرداخلی به قیمت شکر) نسبیقیمت

توان کنترل واردات است که می عنوان یکی از ابزارهای مناسببه

 از مناسب قیمت وارداتی شکر، از واردات بیش گذاریسیاستبا 

به وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران با توجه  اندازه آن جلوگیری نمود.

سبب کاهش برخی نرخ ارز  افزایشهای أخیر، به خصوص در سال

واردات  بر قیمت نسبی از طریقاز کاالهای وارداتی گردیده که 

های مشخصی به شود که سیاستپیشنهاد می .استبوده  مؤثر

منظور کنترل نرخ ارز برای مدیریت واردات محصوالت کشاورزی 

رویه این کاال اعمال گردد تا به پیکره تولید جلوگیری از واردات بیو 

چنین با توجه . همناپذیری وارد نشود داخلی کشور، ضربات جبران

های مناسب به اتخاذ سیاست های اخیر،افزایش نرخ ارز در سال

چغندرقند و نیشکر و یا قند و شکر قاچاق  پیشگیری از بروزمنظور 

 ضروری است. 

بر  منفی تحقیق و توســـعهچنین، با توجه به اثرگذاری هم

شکر ست، واردات  سیا منظور کاهش هزینه تولید و هایی بهاعمال 

ــاورزیافزایش بهره یق بهبود طر ، ازوری تولیدکنندگان بخش کش

 ویت و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، تقشرایط فنی و تکنولوژیکی

به و ـــاورزان  به کش بانکی الزم  منظور تهیه اعطای تســـهیالت 

. افزایش استفاده کنترل نمودرا  وارداتتوان میامکانات تکنولوژی 

شاورزی،  بهبود از طریق از تکنولوژی در جهت تولید محصوالت ک

تولید صـــورت مســـتقیم و یا غیرمســـتقیم به بهبود ، بهوریبهره

کمک کرده که در نهایت  شـــکر قند وتولید چغندرقند و در نتیجه 

 غذایی کشوردارای اثرات مثبتی بر وضعیت تولیدات داخلی و امنیت

سوی دیگرخواهد بود ست ،. از  سیا ست تا  شویقیالزم ا و  های ت

ــاورزی حمایتی در حمایت از بخش ــورت گیرد که یکی از  کش ص

صنایع تبدیلیمهم  منظوربه و فرآوری ترین مباحث در این بخش، 
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صوالت جانبیشکر و تولید  شد که می مح افزایش تولید و درآمد با

منفی تولید چغندرقند بر نظر به اثر . را به دنبال دارد تولیدکنندگان

چنین افزایش ســهم عوامل تولید )خانوارها که و هم واردات شــکر

 هایسیاست صاحبان سرمایه و نیروی کار هستند(، دولت با اعمال

ـــب و کارآمدحمایت ـــاورزی  ی مناس تکمیل  هماننداز بخش کش

های بخش کشـــاورزی، هدفمندکردن و تزریق بهینه زیرســـاخت

 بخش از این از خروج ســرمایه ها، مدیریت بهینه منابع مالییارانه

موانعی  .را موجب گرددگذاری و افزایش ســرمایهپیشــگیری کرده 

ــاورزی و موادغذایی، فه بر مانند تعر ــوالت کش ثیر أتواردات محص

ردشــدن ضــرر به ااز وتواند دارد و میواردات کاهش در ســزایی هب

 تحقیق و توســعه طورهمینو . تولید داخلی از طریق واردات گردد

شکر اثر منفی دارد سعه. بر واردات  از طریق تولید بذر  تحقیق و تو

و سازگارتر، کود  ترهای آبیاری مدرنو نهال اصالح شده، سیستم

 آالت کاشت، داشت و برداشتو ماشینجدید، مکانیزاسیون و سم 

ــده و در نهایت باعث کاهش  وری و کاراییافزایش بهره موجب ش

گردد.و کنترل واردات می
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