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چکیده

مدیریت ضعیف استفاده از منابع نیز، افزایش تقاضاي روز افزون کاالهاي کشاورزي و 
خلی، بخش عظیمی از موجود در کشور سبب شده تا به منظور برطرف ساختن نیاز دا

مدیریت هر چه بهتر واردات براي،درآمدهاي کشور صرف واردات این نوع کاالها شود. لذا
رویه برخی از این محصوالت کشاورزي و شناساي ابزارهاي الزم به منظور کنترل واردات بی

محصوالت، در مطالعه حاضر، الگوي واردات محصوالت کشاورزي ایران (گندم، جو، ذرت، 
- 90ي زمانی هاي روغنی) براي دورهکر، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و دانهش

هاي قیمتی در دهد که سیاستمورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می1360
واردات محصوالت تخم مرغ، گوشت مرغ و گندم، به دلیل اثرگذاري بیشتر، از اهمیت باالتري 

متغیر تعرفه وارداتی در محصوالت گندم، گوشت قرمز و جو، به ،نبرخوردار است. همچنی
باشد. بررسی متغیر نوسانات نرخ ز اهمیت بیشتري میایهاي تجاري حعنوان ابزاري از سیاست

پیشنهاد ،دهد که اثرگذاري آن در همه محصوالت مثبت منفی است. لذاارز نیز نشان می
دات محصوالت کشاورزي، حمایت از تولیدکنندگان شود به منظور مدیریت کاراتر بر وارمی

ي موجود بودن غذا در کشور، از ابزارهاي سیاستی داخلی و برقراري امنیت غذایی به واسطه
هاي تجاري فعلی، استفاده شود.مناسب همگام با سیاست

JEL :17Q ،13Fبندي طبقه

واردات، محصوالت کشاورزي، ایران:يکلیديهاواژه

مقدمه
برانگیزترین یکی از بحثنتخاب نظام نرخ ارزمروزه اا
در کشورهاي در هاي کالن اقتصاديهاي سیاستجنبه

همواره به نوسانات نرخ ارز که . زیرا باشدمیحال توسعه
ترین عوامل اثرگذار بر ساختار تجارت یکی از مهمعنوان 

محسوبکسري تراز تجاري این کشورها و اقتصادي 

زل ارزش پول رایج کشور، قیمت کاالهاي . با تنشودمی
و خواهد شدترخارجی نسبت به کاالهاي داخلی، گران

منجر به ،و در نتیجهیابدمیالمللی بهبود رقابت بین
در اثر ،شود. همچنینهاي اقتصادي میبهبود فعالیت

کاهش ارزش پول داخلی، مخارج از کاالهاي خارجی به 
,Dornbusch(دهندکاالهاي داخلی تغییر جهت می
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مبحث اثرگذاري نوسانات نرخ ارز بر تجارت ).1988
١بار در پی فروپاشی توافقنامه برتن وودزالملل، اولینبین

به دلیل کاهش ارزش دالر آمریکا در 1973در سال 
). بر اساس Aristotelous, 2001(٢برابر طال، مطرح شد

1. Bretton–Woods.
این توافقنامه نرخ ارز هر کشور در برابر دالر ثابت بود و به ازاي هر طبق.٢

دالر در نظر گرفته شده بود. هدف از این توافقنامه که در 35انس طال نرخ 
توام با به اجرا در آمده بود ایجاد ثبات بین المللی ارزي1944سال 

جلوگیري از به جریان انداختن پول میان کشورها و محدود ساختن 
سودجویی با پول دیگر کشورها بود. اما این توافقنامه سیستم عاري از 

شد، واردات اشکالی نبود. بدین دلیل که اگر اقتصاد یک کشور قدرتمند می
ن از منابع کرد، در نتیجه به مرور زماسنگین را از کشورهاي دیگر آغاز می

شد، تا جایی که عرضه طالیی که پشتوانه ارزي آن کشور بود کاسته می
رسید. در هاي اقتصادي به صفر میپول کاهش، نرخ بهره افزایش و فعالیت

نرخ ارز ۀئلخیر مسأهاي سالدر ،اطالعات و آمار موجود
هاي مهم و اثرگذار بر روند و نوسانات آن یکی از دغدغه

. بررسی تحوالت استتجارت کشور (صادرات و واردات)
تاکنون حاکی از 1336ترتیبات ارزي ایران از سال 

حرکت از ترتیبات ارزي ثابت به سمت ترتیبات ارزي با 
طور کلی، اقتصاد ایران طی این انعطاف بیشتر است. به

دوره 6که در کردنوع ترتیب ارزي را تجربه 3دوران 
اند. جدول زیر ترتیبات ارزي در زمانی مختلف اتخاذ شده

دهد.ایران را به طور خالصه نشان می

نتیجه قیمت کاال به پایین ترین سطح خود رسیده و این امر سبب هجوم 
.گردیدسایر کشورها براي خرید هر چه بیشتر از آنها می

نتحوالت ترتیبات ارزي در ایرا-1جدول 
هاي مهم دورانویژگیدوران اجراهاي ترتیب ارزيویژگینظام ارزي

تثبیت شده
یا ثابت

در این رژیم مقام پولی بک نرخ ارز ثابت را هدفگذاري 
نموده و جهت حفظ آن در بازار ارز به طور مداوم اقدام 

کند.به خرید و فروش ارز و پول ملی می
1357وجود بازار ارز باثبات تا سال )1357-1338(

نظام چندگانه

در این رژیم یک نرخ ارز رسمی پایه به همراه چندین 
جاز و رسمی دیگر در اقتصاد وجود دارد و مقام نرخ ارز م

پولی از این طریق با منابع ارزي در اختیار، ضمن حفظ 
هاي نرخ ارز در نوساننرخ ارز رسمی پایه به کاهش

پردازد.اقتصاد می

)1371-1358(
)1380-1373(

)1389-(تاکنون

-محدودیت فروش ارز با نرخ ارز رسمی و شکل-
به 1357ارز در بازار از سال گیري چندین نرخ 

بعد
عدم شفافیت جریان تجاري-
سفته بازي و رانت جویی-
تخصیص یارانه ضمنی ارز به صنایع-
هاي زیاد در بازار ارزوجود نوسان-

شناور مدیریت 
شده

شود و نرخ ارز در این رژیم، نرخ ارز ثابتی تعیین نمی
یر بوده و نوسان پذبراساس الزامات حاکم بر بازار انعطاف
هاي زیاد در بازار دارد. مقام پولی در صورت نوسان

ها را به حداقل رساند.کند تا نوساندخالت می

1372
)1389-1381(

و 1372یکسان سازي ناموفق ارزي در سال -
بازگشت به نظام چندنرخی

اجراي موفق سیاست یکسان سازي نرخ ارز در -
به بعد1381سال 

محدود نرخ ارز رسمی و تعدیل هاينوسان-
محدود آن علیرغم کاهش قدرت خرید پول ملی

)Shakeri)2011ماخذ: 

هایی که در اقتصاد ایران، همواره تحت یکی از بخش
ثیر نوسانات نرخ ارز بوده و از این تغییرات متضرر شده، أت

بخش کشاورزي است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت 
و محدودیت هر چه بیشتر منابع سو کشورها از یک

ترین عامل در کسب ضروري،تولیدي از سوي دیگر
مین مواد غذایی مورد نیاز مردم أت،استقالل اقتصادي

همواره به عنوان محرك رشد که. بخش کشاورزياست
اقتصادي، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه مطرح 

نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و است،بوده

بخش در اقتصاد ایران این کند. تصاد روستایی ایفا میاق
درصد تولید 15حدود طوري کهارد، بهجایگاه مهمی د

تولید شده و کشاورزيناخالص داخلی در بخش
درصد نیاز 99درصد اشتغال، 25حدود ،همچنین

90درصد صادرات غیرنفتی و حدود 20غذایی، حدود 
بدیلی کشور به درصد مواد خام مورد نیاز صنایع ت

که ییکند. از آنجامین میأمحصوالت کشاورزي را ت
هاي ها و مشخصهبخش کشاورزي در ایران داراي مزیت

کار نیرويومهمی چون تنوع آب و هوایی، تنوع زمین
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آوري باشد، وابستگی کمتري به داشتن فنارزان می
بر همواره ،پیچیده و امکانات گسترش تولید دارد. لذا

ترین بخش کشاورزي، به عنوان یکی از مهمتجارت
کننده نرخ ارز در کشور کننده و ذخیرهمینأهاي تبخش

شود. ارزش تجارت محصوالت غذایی و کید میأت
18بالغ بر 1391-1392کشاورزي ایران در سال 

13میلیون دالر بوده و از این مقدار 412میلیارد و 
به واردات میلیون دالر نیز مربوط214میلیارد و 

محصوالت غذایی و کشاورزي کشور و مابقی آن مربوط 
دهد که ها نشان میبررسی،به صادرات است. همچنین

مجموع ارزش واردات کاالهاي کشاورزي با احتساب 
میلیارد و 9به 1390محصوالت صنایع غذایی در سال 

میلیون 700میلیون دالر رسید که این رقم حدود 811
در میانافزایش یافت. 1389ه با سال دالر در مقایس

محصوالت کشاورزي و دامی کشور، بیشترین حجم 
واردات مربوط به محصوالت گندم، ذرت، برنج، جو، 

هاي روغنی، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز کنجاله، دانه
باشد. نمودارهاي لگاریتم مقدار واردات و تخم مرغ می

ه ی) ارا10() تا 1هاي (کاالهاي مورد نظر، در شکل
است.ضمیمه ارایه شده

، با توجه به اهمیت واردات محصوالت رواز این
کشاورزي و جایگاه آن در تراز خارجی کشور، در مطالعه 

-حاضر ساختار واردات محصوالت کشاورزي کشور به
-تر در کنترل بیمنظور اعمال مدیریت کاراتر و مناسب

استفاده از رویه واردات برخی از این نوع محصوالت با 
گیرد. رهیافت تابع واردات مورد تحلیل و ارزیابی قرار می

همچنین، نوسانات نرخ ارز به دلیل جایگاه و اهمیت 
بسزایی که در ساختار تجارت محصوالت کشاورزي کشور 
دارد، به عنوان عامل مهم و اثرگذار، به تحلیل تابع 

. شودمیواردات محصوالت کشاورزي موردنظر افزوده 
اي در زمینه اثرگذاري نوسانات کنون مطالعات گستردهتا

نرخ ارز بر سطح تجارت محصوالت مختلف انجام شده 
-Bahmaniو )McKenize)1999است.  Oskooee and

Hegerty)2007 ( بررسی کامل و جامعی از مطالعات
آوري و به سه گروه تقسیم مرتبط با این موضوع را جمع

دهد که در آن از تی را نشان میمطالعا،کردند. دسته اول
هاي تجمیع شده تجارت استفاده شده اطالعات و داده

است (صادرات و واردات یک کشور با سایر نقاط جهان). 
بیشتر مطالعات در این گروه قرار دارند و تنها به 

Hooper and Kohlhagen)1978 ،(Akhtarمطالعات

and Spence-Hilton)1984 ،(Gotur)1985،(Kenen

and Rodrik)1986 ،(Bailey et al)1986, 1987 ،(
Peree and Steinherr)1989 ،(Caballero and

Corboo)1989 ،(Korner and Lastrapes)1990 ،(
Medhora)1990 ،(Asseery and Peel)1991( ،

Chowdhury)1993 ،(Bahmani-Oskooee and

Payesteh)1993 ،(Qian and Varangis)1994 ،(
Bahmani-Oskooee)1996 و (Dell’Ariccia)1999(

-Bahmani(شوندمحدود نمی Oskooee and Wang,

با توجه به مشکالت تورش محاسباتی در ). 2007
اطالعات تجمیع شده، گروه دوم مطالعات، روي تجارت 
یک کشور با کشور دیگر تمرکز داشته و صادرات و 

ار دادند. از جمله واردات بین دوکشور را مد نظر قر
Thursby and Thursbyتوان بهمطالعات این گروه می

)1987،(Cushman)1983, 1986, 1988 ،(De Grauwe

)1988 ،(Koray and lastrapes)1989 ،(Kumar and

Dhawan)1991 ،(Pozo)1992 ،(Caporale ald

Doroodian)1994 ،(McKenzie and Brooks)1997 (
اشاره داشت ) De Vita and Abbot)2004و 

)Bahmani- Oskooee and Wang, 2007 .(در نهایت،
شود، به گروه آخر که تعداد اندك مطالعات را شامل می

بررسی منفرد اطالعات تجارت بین دو کشور و بررسی 
طور مثال، اند. بهاثرات نوسانات نرخ ارز بر آن پرداخته

)، Klein)1990 ،(Bini-Smaghi)1991ۀ مطالع
Belanger et al)1992 ،(McKeniz)1998 ،(Pugh et.

al)1999 ،(Doyle)2001 ،(De Vita and Abbott

طور مثال، ) از این دسته مطالعات هستند. به2004(
Bahmani- Oskooee and Wang)2007ي )، در مطالعه

خود به بررسی اثرگذاري نوسانات نرخ ارز بر واردات 
ها الیی پرداختند. نتایج بررسی آنهاي مختلف کاگروه

ها ها، خشکبار و دانهبراي گروه غالت، سبزیجات و میوه
، -41/0نشان داد که نوسانات نرخ ارز با مقدار کشش 

-هاي کاالیی اثر میبر واردات این گروه-17/0و - 28/0
گذارد.

بررسی مطالعات داخلی انجام شده در زمینه واردات 
دهد که تاکنون نیز نشان میمحصوالت مختلف کشور 

یک مطالعه منسجم و هدفمند با لحاظ نمودن کلیه 
منظور دستیابی به محصوالت کشاورزي وارداتی کشور به

یک تصویر روشن و قابل لمس از اثرگذاري نوسانات نرخ 
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هاي اريزگتعیین نقشه راه سیاست،ارز بر آن و همچنین
و به تبعیت حاضرۀدولت، صورت نگرفته است. در مطالع

از مطالعات انجام شده در دسته سوم، اثر نوسانات نرخ 
ي ارز بر واردات محصوالت کشاورزي ایران، در دوره

گیرد. براي این مورد بررسی قرار می1360- 1390زمانی 
هاي مورد استفاده منظور، در بخش دوم مدل و روش

دست هاي بهنتایج و گزارش،شود. همچنینمعرفی می
اي از این ها در بخش سوم و خالصهاز برآورد مدلآمده 

نتایج به همراه راهکارها و پیشنهادهاي سیاستی در 
شود.ه مییبخش چهارم ارا

روش تحقیق
تابع تقاضاي واردات

)Khan)1974مدل اولیه تقاضاي واردات توسط 
زیر برآورد يرابطهبراي کشورهاي منفرد با استفاده از 

گردید:
)1(  tittii

d
it ULnYPDPMLnLnM  210 

ام، iمقدار واردات محصول iM)، 1که در رابطه (
PM قیمت وارداتی محصولi ،امPD قیمت داخلی

مقدار tUام و iمقدار تولید محصول iYام، iمحصول 
باشد. در ادامه میtخطاي مشاهده شده در دوره 

-Bahmaniو)Warner & Kreinin)1983مطالعات، 

Oskooee)1986 ،( متغیر نرخ ارز را نیز در اشکال
با توجه رواز اینمختلف وارد تابع تقاضاي واردات کردند. 

اي و همچنین بررسی مطالعات پایهۀبه این دو مطالع
صورت گرفته در زمینه تقاضاي واردات که در قسمت 

ها اشاره شد، شکل کلی توابع تقاضاي مقدمه به آن
حاضر ۀت محصوالت کشاورزي کشور که در مطالعواردا

باشد:می)11(تا )2(صورت روابط شود، بهاستفاده می
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لگاریتم مقدار واردات محصول، LnIMدر روابط فوق، 
 m dLn P P لگاریتم نسبت شاخص قیمت وارداتی به

شاخص قیمت داخلی (که در مطالعه حاضر و در تمامی 

LnQ، نشان داده خواهد شد)LnPمحصوالت به صورت 

لگاریتم LnTلگاریتم مقدار تولید محصول در داخل، 
لگاریتم درآمدهاي نفتی LnOilتعرفه وارداتی محصول، 
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دهد. لگاریتم نوسانات نرخ ارز را نشان میLnExو 
متغیر مجازي در سال مورد ةدهندنیز نشانDهمچنین 

، b، شکر؛ s، ذرت؛ c، گندم؛ wهاي باشد. اندیسنظر می
، ch، گوشت قرمز؛ m، برنج؛ rهاي روغنی؛ دانه، osجو؛ 

، کنجاله، را نشان re، تخم مرغ و eگوشت مرغ؛ 
متغیرهاي مجازي روپیشدهند. همچنین در مطالعهمی

در روند شکست ساختاري ایجاد شدهکه بیانگر مختلفی
، وارد مدل شدند. متغیر محصوالت هستندواردات 

1360 67D 1382هاي جنگ تحمیلی، سالةهنددنشانD

1372سازي نرخ ارز،سال اجراي سیاست یکسان 5D 

سازي نرخ هاي آغازین اجراي اولین سیاست یکسانسال
سال 1371Dسال پایان جنگ تحمیلی، 1367Dارز، 

باشند.سازي نرخ ارز میساناجراي اولین سیاست یک

به منظور تعیین متغیر نوسانات نرخ ارز، از ،همچنین
شود. مدل واریانس هاي واریانس شرطی استفاده میمدل

بار توسط )، اولینARCH(١ناهمسانی شرطی خودرگرسیو
Engle)1982 ایجاد )، معرفی شد. از این مدل جهت

شود که به یدر طول زمان استفاده منوسانات یک متغیر
دهد تا واریانس را در طی تغییرات زمان ما اجازه می

uوقفه از مربع qعنوان مثال اگر ه محاسبه نماییم. ب

مدل) در مدل ظاهر شود، مدل حاصل را د(پسمان
ARCH(q)دهند:و به صورت زیر نمایش مینامند

1 Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity

)12(2
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1در این حالت بایستی 
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i باشد تا واریانس

شرطی مثبت شود. حال ممکن است که در واریانس 
هاي واریانس شرطی نیز وارد شوند، در شرطی، وقفه

چنین حالتی مدل واریانس ناهمسانی شرطی 
شود که اولین بار حاصل می٢یافتهخودرگرسیو تعمیم

2. Generalized Auto Regressive Conditional

Heteroscedasticity

با عنوان شده و) ارائه Bollerslev)1986توسط 
GARCHاگر ،. براي مثالشودخوانده میp2وقفه ازh

در واریانس شرطی وارد شود، مدل 2uوقفه ازqو 
GARCH(p,q) زیر ۀصورت رابطه خواهیم داشت که برا

:است
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i  باشد تا شرط مانایی برقرار بوده

اما یکی .)Enders, 2007و واریانس شرطی مثبت شود (
استاندارد آن است که GARCHهاي از مشکالت مدل

بایست مثبت بودن تمامی ضرایب را به نوعی تضمین می
)، مدل Nelson)1991ه همین دلیل نماییم. ب

EGARCH را معرفی نمود، که طی آنthاي به گونه
شود که در آن الزامی به اعمال قید سازي میمدل

جمالت ٣غیرمنفی نبوده و امکان محاسبه اثرات نامتقارن
- خطاي گذشته را روي واریانس خطاي شرطی فراهم می

حاضر ۀکه در مطالعEGARCHدله نماید. شکل کلی معا
شود، نیز به منظور محاسبه نوسانات نرخ ارز استفاده می

به صورت زیر است:

3. Asymmetric effects.
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هاي اقتصادي، به لحاظ نظري و براساس تئوري
انتظار بر این است که ارتباط بین مقدار واردات محصول 

ید داخلی آن، با قیمت نسبی، نرخ تعرفه و میزان تول
انتظار بر این است که با ،عبارت دیگرمعکوس باشد. به

افزایش قیمت نسبی واردات، نرخ تعرفه و میزان تولید 
داخلی، مقدار واردات محصول کشاورزي کاهش یابد. 

به لحاظ تئوریکی انتظار بر این است که ،همچنین
ارتباط بین مقدار واردات محصوالت کشاورزي با درآمد 

مستقیم بوده و با افزایش آن مقدار واردات افزایش نفتی
ۀیابد. اما اثرگذاري نوسانات نرخ ارز با توجه به مطالع

Bahmani- Oskooee and Wang)2007( ، به نوع کاال
هاي منفی و مثبت براي آن، قابل بستگی داشته و عالمت

توجیه است. 
حاضر، از رویکرد ۀمطالعهايجهت برآورد مدل

) استفاده ARDL(١هاي گستردهضیح با وقفهخودتو
Pesaran & Pesaranاین روش که توسط . شودمی

-محدودیتارایه شده در پی غلبه بر نواقص و)1997(
وس و یجوسیل-گرنجر، یوهانسن- هاي انگلهاي روش

رو، بوده است. از این)، ECMهاي تصحیح خطا (مدل
داشته و ه شدهاشاريهانسبت به روشیاديزهايیتمز

این روش . گیردیمورد استفاده قرار مايبه طور گسترده
دهندگی هاي کوچک، داراي قدرت توضیحدر مورد نمونه

1. Auto regressive Distributed Lag Method

برآوردهاي همچنین،هاست. باالیی نسبت به سایر روش
به دلیل پرهیز از مشکالتی همچون ARDLروش 

. از زایی، نااریب و کارا هستندخودهمبستگی و درون
مدت بین متغیر وابسته و روابط بلندمدت و کوتاهطرفی، 

سایرمتغیرهاي توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین 
زند.می

سی وجود رابطه رحاضر به منظور برۀدر مطالع
استفاده ٢هااز آزمون کرانهARDLبلندمدت در روش 

براساس برآورد مدل ARDLهاي شود. آزمون کرانهمی
با استفاده از روش حداقل ٣تصحیح خطاي مقید شرطی

Pesaran et al) که توسط OLS(٤مربعات معمولی

شود. با استفاده از توسعه داده شد، انجام می) 2001(
توان مدل تصحیح خطا در ابتدا میARDLبرآورد مدل 

)ECM را به صورت تبدیل خطی ساده محاسبه کرد (
)Bannerjee et al., 1993،(ة دکه این رابطه نشان دهن

بلندمدت ۀمدت به سمت رابطي کوتاهتعدیل رابطه
). به منظور Shrestha and Chowdhury, 2005باشد (می

شرطی ECMها، ابتدا مدل استفاده از آزمون کرانه
هاي (غیرمقید) براساس سطح و تفاضل اول وقفه

kttttمتغیرهاي  xxxy ,...,,, به صورت زیرtwو 21
شود:حاصل می

2. Bounds Test

3. Unrestricted Error Correction Model (UECM)

4.Ordinary Least Square (OLS)

)15( 
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روند زمانی، tاول، مرتبهتفاضلبیانگر Dکه در آن، 
iمدت مدل به سمت تعادل پویایی کوتاهةدهندنشان
و  ttt xyZ  رهاي قطعی، از متغی1Sبردار twو ,

اي ه، روندهاي زمانی یا متغیرأنظیر عبارت عرض از مبد
باشد. بررسی و تحلیل هاي ثابت میزا با وقفهبرون

دهد که هاي مورد استفاد در مدل نشان مینموداري داده

یک روند خطی در الگوهاي مورد نظر وجود داشته و این 
یست. هاي دیگر نروند زمانی از نوع درجه دوم و یا درجه

0xy ،00هاي با اعمال محدودیت،لذا c 01و c  ،
به صورت زیر استخراج ARDLدر مدل UECMرابطه 

شود:می
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Pesaran et alاساس مطالعات حاضر برۀدر مطالع

)2001( ،Bahmani-Oskooee and Nasir)2004 ،(
Bahmani-Oskooee and Ardalani)2006 ،(

Bahmani-Oskooee and Gelan)2006 و (Hoque and

Yusop)2010 به منظور برآورد تابع واردات محصوالت ،(
به ARDLدر مدل UECMکشاورزي، فرم کلی رابطه 

:استصورت زیر 
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)(این رابطه، پارامترهاي که در  61iةدهندنشان
مدت، و پارامترهاي پویاي کوتاهۀضرایب رابط

)( 127iبلندمدت ۀضرایب رابطةدهندنشان
) در کاالي تخم مرغ، به دلیلی 17باشد. البته رابطه (می

ر متغی5)، داراي Tarعدم وجود متغیر تعرفه وارداتی (
. است

همواره سه ARDLمنظور استفاده از رهیافت به
گیرد. در مرحله اول، وجود رابطه هممرحله انجام می

شود. انباشتگی بلندمدت بین متغیرهاي مدل، بررسی می
- استفاده میFبدین منظور از روش آزمون والد و آماره 

داري فرض صفر عدم وجود شود. در این آزمون، معنی
اول سطح فهت که طی آن، ضرایب وقبلندمدۀرابط

متغیرها مساوي صفر هستند، در مقابل فرض وجود 
رابطه بلندمدت که طی آن ضرایب وقفه اول متغیرهاي 

گیرد مدل مخالف صفر هستند، مورد بررسی قرار می
)Tang, 2003; Hoque and Yusop, 2010; Pesaran et

al., 2001; Narayan, 2005 .(ۀالعدر مط،بنابراین
به منظور بررسی Fمارهآوحاضر، آزمون ضرایب والد

121110987فرض    در معادله
شود. این مدل شامل وقفه اول سطوح ) استفاده می17(

باشد. در این مرحله متغیرها به جز متغیرهاي دامی می
و %5، %1داري (، و براساس سطوح معنیARDLاز روش 

محاسباتی با مقدار بحرانی Fي )، مقدار آماره10%
شود. این مقایسه می) Pesaran et al)2001جدول 

وجود یا هايدر حالتحالت مختلف 5جدول براساس 
تدوین شده و در أعدم وجود روند زمانی و عرض از مبد

هاي باال و پایین داري داراي کرانهسطوح مختلف معنی

کران باالیی محاسباتی ازFي باشد. اگر مقدار آمارهمی
مقدار بحرانی جدول بیشتر باشد، فرض صفر عدم وجود 

یید أبلندمدت رد و ارتباط بلندمدت بین متغیرها تۀرابط
شود. اگر مقدار آماره محاسباتی از کران پایینی مقدار می

ۀبحرانی آماره کمتر باشد، فرض صفر عدم وجود رابط
هاي مدل متغیر،بنابراین.توان رد کردمدت را نمیدبلن

اگر مقدار ،بلندمدت نیستند. همچنینۀداراي رابط
محاسباتی بین کران باال و پایین قرار داشته Fي آماره

گیري در مورد وجود یا عدم وجود باشد، آنگاه تصمیم
بلندمدت، غیرقطعی خواهد بود. تحت این شرایط، ۀرابط

توضیحی به منظور شناسایی يدرجه ایستایی متغیرها
بلندمدت اهمیت فراوانی خواهد داشت. ۀابطوضعیت ر

باشند، آنگاه ارتباط بلندمدت بر اساس I)0اگر متغیرها (
کران پایین برقرار خواهد بود. در مقابل، اگر متغیرها 

)1(I باشند، آنگاه ارتباط بلندمدت بین آنها بر اساس
& Tang, 2003 ;Shresthaکران باال برقرار نخواهد بود (

Chowdhury, ، ARDL). مرحله دوم از فرآیند 2005
بلندمدت و تعیین ارزش ۀهاي رابطشامل برآورد کشش

ها از تقسیم ضرایب وقفه اول هاست. مقدار این کششآن
سطح متغیرهاي توضیحی (مستقل) بر ضریب وقفه اول 
سطح متغیر وابسته، و ضرب حاصل آن در عالمت منفی 

رایطی انجام آید. البته این مرحله در شبه دست می
ي بلندمدت در مرحله اول، شود، که وجود رابطهمی

). سرانجام، مرحله Marashdeh, 2005یید شده باشد (أت
هاي کوتاهمربوط به برآورد کششARDLسوم از فرآیند 

اول متغیرهاي مرتبهباشد که از طریق تفاضلمدت می
اول ۀآید. در واقع ضرایب وقفتوضیحی مدل به دست می
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- هاي کوتاهکششةدهندنشانUECMغیرهاي مدل مت
). اگر در برخی از متغیرها Tang, 2003مدت هستند (

بیش از یک ضریب وجود داشته باشد، اهمیت و تجمیع 
آن در محاسبات با استفاده از آزمون ضرایب والد بررسی 

به منظور اطمینان از خوبی برازش ،شود. همچنینمی
شخیص و ثبات استفاده هاي ت، از آزمونARDLمدل 

هاي تشخیص در برآورد این مدل شامل شود. آزمونمی
آزمون نرمال بودن پسماندها، همبستگی سریالی، 

باشد.میARCHناهمسانی واریانس و آزمون 
نسبت به روش جوهانسون ARDLهاي آزمون کرانه

ARDLباشد. ابتدا، روش هایی میها و برتريداراي مزیت

هاي کوچک ود رابطه بلندمدت در نمونهبراي بررسی وج
,Ghatak & Siddiki, 2001; Tangتر است (مناسب

روش جوهانسون، به منظور اعتبار در اما). 2003
است. ات ضروريبرآوردها، وجود تعداد زیاد مشاهد

بر سایر ARDLکارگیري روش مزیت دیگر به،همچنین
نظر از ماهیت ایستاییها این است که صرفروش

توان ، میI)1و (I)0متغیرهاي موجود در مدل از نوع (
همگرایی بین متغیرها را بررسی نمود. از دیگر ۀرابط

این است که به منظور بررسی ARDLهاي روش ویژگی
بلندمدت، استفاده از متغیرهاي مجازي ۀوجود رابط

پذیر است، اما در روش جوهانسون، استفاده از امکان
بلندمدت ۀاي آزمون وجود رابطمتغیرهاي مجازي بر

& Pahlavani et al., 2005; Pesaranباشد (میسر نمی

Smith, 1998; Hoque & Yusop, 2010 همچنین، در .(
هاي متفاوت براي ، انتخاب تعداد وقفهARDLروش 

پذیر است، اما در روش جوهانسون متغیرهاي مدل امکان
ه و برابر تعداد وقفه براي متغیرهاي مختلف مدل، مشاب

). تاکنون مطالعات Pahlavani et al., 2005باشد (می
هايي استفاده از روش آزمون کرانهاي در زمینهگسترده
ARDL به منظور برآورد تابع تقاضاي واردات انجام شده

Pattichis)1999 ،(Mahتوان به مطالعهاست که می

)2000 ،(Tang and Nasir)2002 ،(Tang)2001,

اشاره کرد. )2003

نتایج و بحث
گونه که اشاره شد در مطالعه حاضر جهت همان

گیري نوسانات ناشی از نااطمینانی نرخ واقعی ارز از اندازه
. شودمیهاي واریانس ناهمسان شرطی استفاده مدل

این است GARCHهاي خانواده اساس استفاده از مدل
فتاري که ناهمسانی واریانس در الگوي میانگین یا ر

ابتدا باید الگوي ،یید شود. بنابراینأمتغیر مورد مطالعه ت
یید وجود ناهمسانی در پس از تأمیانگین برآورد شده و 

واریانس پسماندها، الگوي واریانس شرطی به منظور 
استخراج نوسانات متغیر برآورد شود. در برآورد الگوي 
میانگین انواع الگوهاي خودتوضیح و خودتوضیح جمعی 

یانگین متحرك در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار م
شوارتز گرفته است. در این مطالعه نیز با استفاده از معیار

الگوي خودتوضیح مرتبه دوم به عنوان الگوي ١بیزین-
میانگین مناسب شناسایی شد که نتایج ارائه شده در 

جدول حاکی از برازش مناسب آن است. 

میانگین نرخ ارزبرآورد معادله-2جدول 
داريسطح معنیtآماره ضریبمتغیر

lrEx(-1)38/103/1000/0
lrEx(-2)37/0-6/2-01/0

C05/0-9/0-37/0
R2 =0/99F= )00/0(02/7164

ماخذ: نتایج تحقیق

، باید از پس از شناسایی و برازش الگوي میانگین
به عبارت ثابت و یا متغیر بودن واریانس جمله خطا و یا

نیز آگاهی یافت. به منظور بررسی اثر ARCHدیگر از اثر 
ARCHطور معمول از آزمون هاي زمانی بهدر سري

گردد. نتایج مربوط به ) استفاده میLM(2ضریب الگرانژ
ه شده است. بر اساس هر یارا)3(این آزمون در جدول 

دو آماره آزمون مذکور فرض صفر مبنی بر عدم وجود 
رد شده و فرضیه مقابل آن مبنی بر وجود ARCHاثرات 
شود. در سري تحت بررسی پذیرفته میARCHاثرات 

1. Schwarz-Bayesian Criterion

2. Lagrange Multiplier Test
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به معنی آن است که واریانس جمله ARCHوجود اثر 
خطا ناهمسان بوده و ثابت نیست. به عبارت دیگر امکان 
استفاده از الگوهاي واریانس شرطی براي استخراج 

رد.  نوسانات نرخ ارز واقعی وجود دا

آزمون واریانس ناهمسانی-3جدول 

آماره آماره
محاسباتی

سطح 
داريمعنی

ARCH-
LM
آزمون

F-statistic68/306/0
-R*Obs

squared
56/305/0

ماخذ: نتایج تحقیق

نرخ ارز با تعیین الگوي مناسب میانگین براي سري
حصول اطمینان نسبت به وجود ،واقعی و همچنین

در سري ARCHسانی واریانس شرطی یا اثر پدیده ناهم
گام بعدي الزم است تا معادله واریانس تحت بررسی، در

-شوارتزبا استفاده از معیارمشخص گردد. بدین منظور 
به عنوان الگوي بهینه EGARCH(1,1)الگوي ،بیزین

)4(هاي گزارش شده در جدول برآورد گردید. آماره
توان دل هستند. حال مینشان دهنده برازش مناسب م

از نتایج برآورد مذکور استفاده کرده و شاخص نوسانات 
نرخ ارز واقعی را استخراج کرد.

EGARCH(1,1)برآورد الگوي -4جدول 

zآماره ضریبمتغیر
سطح 
داريمعنی

w75/10 -01/14 -00/0

1 2tz 
  54/088/037/0

-1ln( )th92/0 -18/7 -00/0

1tz 01/0 -08/0 -93/0
R2 =0/99F= )00/0(9/1956

ماخذ: نتایج تحقیق

به منظور برآورد توابع واردات محصوالت کشاورزي 
- کشور، ایستایی متغیرهاي مورد نظر با استفاده از آزمون

ز این . نتایج حاصل اشودمیبررسی PPو ADFهاي 
دهد که متغیر لگاریتم نشان می)5(آزمون در جدول 

درآمدهاي نفتی در سطح ایستا بوده و متغیر لگاریتم 
شود. گیري ایستا میبار تفاضلنوسانات نرخ ارز نیز با یک

متغیر لگاریتم واردات در تمامی محصوالت به ،همچنین
باشد. متغیر هاي روغنی ایستا میجز گندم، ذرت و دانه

وشت گلگاریتم تعرفه وارداتی نیز تنها در مورد کاالي 
بار مرغ در سطح ایستا بوده و مابقی متغیرها با یک

هاي متغیر قیمت،شوند. همچنینگیري ایستا میتفاضل
بار تفاضلنسبی در همه محصوالت بجز تخم مرغ با یک

شود. گیري ایستا می
توان مدل یبا توجه به نتایج آزمون پایایی م،بنابراین

) را به ARDLهاي گسترده (خود توضیح برداري با وقفه
عنوان مدل مناسب جهت برآورد توابع واردات انتخاب 

ابتدا وقفه بهینه جهت برآورد ،نمود. به همین منظور
-)، شوآرتزAIC(1هاي آکائیکمدل با استفاده از آماره

) تعیین شده و HQ(2) و یا حنان کویینSCBبیزین (
وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمدت با استفاده از سپس 

هاي متغیر وابسته (واردات محصول مورد ضرایب وقفه
شود.نظر) بررسی می

1. Akaike Information Criterion

2. Hannan-Quinn Criterion
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بررسی درجه پایایی متغیرهاي مورد استفاده در برآورد توابع واردات محصوالت کشاورزي-5جدول 

متغیر
هاي روغنیدانهجوشکرذرتگندم

ADFPP مرتبهADFPPمرتبهADFPPمرتبهADFPPمرتبهADFPPمرتبه
LnIM -1/9701/2 -)1 (I

14/293/0 -)1 (I
57/2 -25/3 -)0 (I

62/5 -55/4 -)0 (I
12/1 -31/1 -)1 (I

)(LnIM95/4 -6/4 -04/8 -85/13 -50/3 ----25/4 -15/4 -
LnP38/1 -39/1 -)1 (I

49/1 -62/1 -)1 (I
94/1 -98/1 -)1 (I

97/1 -03/2 -)1 (I
08/0 -11/0 -)1 (I

)(LnP25/5 -61/7 -47/5 -02/6 -4-91/3 -65/5 -65/5 -11/5 -11/5 -
LnQ07/2 -87/1 -)1 (I

2/1 -29/1 -)1 (I
12/2 -12/2 -)1 (I

29/2 -14/2 -)1 (I
15/1 -29/2 -)1 (I

LnQ56/7 -31/14 -23/5 -23/5 -45/8 -16/6-26/6-65/6-33/6 -52/7 -
LnT58/0 -58/0 -)1 (I

39/2 -61/2 -)1 (I
21/2 -15/2 -)1 (I

03/5 -97/4 -)1 (I
45/1 -38/1 -)1 (I

)(LnT34/5 -34/5 -78/6 -79/6 -26/5 -86/6---37/6 -29/6 -
LnOil55/4 -26/4 -)0 (I55/4 -26/4 -)0 (I55/4 -26/4 -)0 (I55/4 -26/4 -)0 (I55/4 -26/4 -)0 (I

LnE52/1 -71/1 -)1 (I
52/1 -71/1 -)1 (I

52/1 -71/1 -)1 (I
52/1 -71/1 -)1 (I

52/1 -71/1 -)1 (I
)(LnE77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -

متغیر
کنجالهمرغتخممرغگوشتقرمزگوشتبرنج

ADFPPمرتبهADFPPمرتبهADFPPمرتبهADFPPمرتبهADFPPمرتبه
LnIM84/6 -30/13 -)0 (I

80/1 -58/3 -)0 (I
22/3 -15/3 -)0 (I

96/2 -16/2 -)0 (I
81/4 -8/4 -)0 (I

)(LnIM----------
LnP12/2 -33/2 -)1 (I

74/1 -41/2 -)1 (I
82/0 -82/0 -)1 (I

35/4 -4/4 -)0 (I
22/1 -86/1 -)1 (I

)(LnP99/4 -02/5 -31/4 -33/4 -71/4 -67/4 ---41/4 -26/4 -
LnQ37/3 -45/3 -)0 (I

27/1 -48/1 -)1 (I
633/057/0)1 (I

97/0 -97/0 -)1 (I
45/1 -46/1 -)1 (I

LnQ--18/5 -20/5 -39/5 -39/5 -08/5 -08/5 -6/4 -47/4 -
LnT63/0 -67/0 -)1 (I

5/1 -54/1 -)1 (I
42/4 -42/4 -)0 (I

---33/2 -19/2 -)1 (I
)(LnT44/9 --36/5 -36/5 -----11/6 -46/11-

LnOil55/4 -26/4 -)0 (I55/4 -26/4 -)0 (I55/4 -26/4 -)0 (I55/4 -26/4 -)0 (I55/4 -26/4 -)0 (I

LnE52/1 -71/1 -)1 (I
52/1 -71/1 -)1 (I

52/1 -71/1 -)1 (I
52/1 -71/1 -)1 (I

52/1 -71/1 -)1 (I
)(LnE77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -77/3 -

ماخذ: نتایج تحقیق

ي تعیین شده، هاي بهینهبا استفاده از تعداد وقفه
مدت تابع واردات محصوالت کشاورزي نتایج مدل کوتاه

ارائه شده است. بر این اساس، )6(ایران در جدول 
مدت متغیر قیمت در تابع واردات بررسی کشش کوتاه

دهد که بیشترین مقدار محصوالت کشاورزي نشان می

کننده مینأاین کشش مربوط به محصوالت ت
باشد. لذا در اثر یک هاي حیوانی و گندم میپروتئین

مدت، مقدار واردات درصد افزایش قیمت در کوتاه
محصوالت گوشت مرغ، تخم مرغ، گندم و گوشت قرمز 

درصد کاهش -6/0و - 62/0، -97/0، - 81/1به ترتیب 
یابند. می
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)1360-90مدت تابع واردات محصوالت کشاورزي ایران (اصل از برآورد مدل پویاي کوتاهنتایج ح-6جدول 
کنجالهمرغتخممرغگوشتقرمزگوشتبرنجروغنیدانهجوشکرذرتگندم

-C-28/48115/061/2263/29**-44/11***18/68**46/39 -40/93**-6/23***77/1عرض از مبدا
وقفه اول مقدار 

داتوار
LnIM(-
1)

0/276*0/484*** -0/465
***

0/063**0/523***0/363***0/16**0/236***0/29**0/232*

LnP-0/629**0/158***-0/432**-0/482قیمت نسبی
***

-0/556**18/0-0/6*-1/81**-0/97***-0/139*

وقفه اول قیمت 
LnP(-1)-527/0--038/0--0/269***-0/404نسبی

**
1/33**-1/21*0/62*174/0-

*LnQ-3/61***-0/102**-1/23***-1/25**0/387***42/0--5/79**-1/05**-3/09*-0/054تولید

-) LnQوقفه اول تولید
1)

----------

LnTARتعرفه
-1/232
***

-0/042
***

068/0 --1/8***-0/667*006/0 --0/095*-0/28***--0/093*

LnTARوقفه اول تعرفه
(-1)

--------0/37**--
*LnOIL3***0/465***-1/94*49/12/14*0/54*82/02/93***2/24*0/735درآمد نفتی

-)LnOILوقفه اول درآمد نفتی
1)

--52/1-------

LnE-0/11**-0/048**126/0 -151/0--0/031*** -0/086نوسان نرخ ارز
**

-0/195**-0/17*-0/48*-0/068*

متغیر دامی سال 
136767D------1/29***----

متغیر دامی سال 
136868D---------6/23***-

متغیر دامی سال 
137175-72 D-----4/5***---3/47***--

متغیر دامی سال 
137373D------0/85***----

متغیر دامی سال 
138084D----------0/01***

متغیر دامی سال 
138382D----3/56***----2/27***--

متغیر دامی سال 
138467-66 D----1/6***-----

2R80/084/08/084/091/091/081/094/094/091/0
ماخذ: نتایج تحقیق

دهد.درصد را نشان می1و 5، 10ب معناداري در سطح : به ترتی***و **، *

بررسی کشش متغیر تولید محصوالت مورد نظر 
دهد که در اثر یک درصد افزایش در مقدار نشان می

تولید، بیشترین مقدار کاهش واردات مربوط به 
69/3درصد) و گندم (-79/5محصوالت گوشت قرمز (

درصد از 14-16ود باشد. با توجه به اینکه حددرصد) می
شود، مین میأمصرف داخلی گندم از طریق واردات ت

درصدي سهم واردات از مصرف داخل در اثر 16کاهش 
در تولید داخلی این محصول در يدرصد7/3افزایش 

کوتاه مدت قابل توجیه است. 

با توجه به این موضوع که بخش ،از سوي دیگر
ر به کنندگان کشوعظمی از نیاز داخلی مصرفا

-مین میأمحصوالت جو و گندم از طریق تولید داخلی ت
یک درصدي در نرخ تعرفه واردات این شود، لذا افزایش

ها را به ترتیب مدت، مقدار واردات آنمحصوالت در کوتاه
بررسی ،دهد. همچنیندرصد کاهش می-23/1و- 8/1

دهد که مدت نوسانات نرخ ارز نشان میکشش کوتاه
ر اثرگذاري این متغیر بر واردات تخم مرغ، بیشترین مقدا

باشد.گوشت قرمز و گوشت مرغ می
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هاي صحت مدل در ادامه نتایج حاصل از آزمون
ه شده است. نتایج جدول ای) ار7برآورد شده در جدول (

دهد که هر چهار فرض عدم وجود نشان می
خودهمبستگی سریالی، فرم تابعی، نرمال بودن جمالت 

هاي و مدلمورد تأیید استنی واریانس پسماند و همسا
اقتصادسنجی داراي برقراري فروضبرآورد شده از حیث 

باشند. اعتبار الزم می

) LMهاي اعتبارسنجی و صحت برآورد (آماره آماره-7جدول 
توابع واردات 

محصوالت کشاورزي ایران
نام 
ناهمسانی نرمالیتهفرم تابعیخود همبستگیکاال

واریانس
)144/0(220/2)474/0(494/1)207/0(589/1)673/0(178/0ندمگ

)561/0(338/0)577/0(09/1)211/0(56/1)223/0(48/1ذرت
)351/0(871/0)628/0(929/0)576/0(313/0)432/0(618/0شکر
)212/0(55/1)734/0(619/0)423/0(645/0)715/0(133/0جو

دانه 
هاي 
روغنی

546/0)46/0(452/0)501/0(656/3)161/0(011/0)914/0(

)901/0(015/0)784/0(487/0)482/0(494/0)158/0(99/1برنج
گوشت 

)163/0(94/1)727/0(636/0)756/0(096/0)791/0(069/0قرمز

گوشت 
)809/0(058/0)851/0(322/0)475/0(511/0)421/0(632/0مرغ

تخم 
)932/0(009/0)932/0(139/0)441/0(594/0)432/0(68/0مرغ

)826/0(048/0)500/0(38/1)861/0(030/0)612/0(256/0کنجاله
ماخذ: نتایج تحقیق

دهند.داري را نشان میاعداد داخل پرانتر سطح معنی

دست همنظور اطمینان از ثبات و پایداري روابط ببه
ورد نظر در دوره مورد بررسی و آمده از برآورد الگوي م

همچنین اطمینان از ثبات پارامترهاي مدل واردات 
-Bahmaniي محصوالت کشاورزي، به تبعیت از مطالعه

Oskooee et al)2005،( از روشی که توسطBrown et

al)1975 (شود. در این ارائه شده است، استفاده می
ره از آماروش، جهت بررسی ثبات پارامترهاي مدل

مجموع ) و آماره CUSUM(مجموع تجمعی خطاها 
) براي CUSUMSQ(مجذور تجمعی خطاهاي بازگشتی

شود. پسماندهاي مدل تصحیح خطاي بهینه استفاده می
صورت ه چنانچه آماره مورد نظر بین خطوط مرزي که ب

خط راست هستند قرار گیرد، فرضیه صفر مبتنی بر عدم 
ررسی نمودارهاي تغییر ساختاري رد نخواهد شد. ب

شکلحاصل از این دو آزمون براي محصوالت مورد نظر (
هاي مورد د که آمارهده) نشان میضمیمه11- 31هاي 

فرضیه صفر ،نظر بین خطوط مرزي قرار گرفته و لذا
بنابراین،شود. مبنی بر وجود تغییر ساختاري رد می

هاي برآورد توان وجود شکست ساختاري در مدلمی
پارامترهاي برآورد شده در رو از این.رد کردشده را

الگوي تقاضاي واردات محصوالت کشاورزي پایدار و با 
نتایج بررسی وجود رابطه بلندمدت در ثبات هستند.

نشان )8(مورد محصوالت کشاورزي مورد نظر در جدول 
، Fدهد که در تمامی این محصوالت، بر اساس آزمون می

ها در الگوي لندمدت براي آنوجود یک رابطه تعادلی ب
شود. این رابطه بلندمدت واردات تصریح شده پذیرفته می

مرغ و در محصوالت ذرت، شکر، جو، گوشت قرمز، تخم
- درصد و در محصوالت گندم، دانه10کنجاله در سطح 

باشد. درصد برقرار می1هاي روغنی و برنج در سطح 
سطح در کاالي گوشت مرغ این رابطه در ،همچنین
درصد وجود دارد.5کمتر از 

هاکرانهFبلندمدت بر اساس آزمون ه بررسی وجود رابط-8جدول 
ي آزموننتیجهسطح معنی داريFk)0(I)1(Iمقدار آماره محصول
درصد وجود دارد1ارتباط بلندمدت در سطح 64/4688/299/3010/0گندم
درصد وجود دارد10دمدت در سطح ارتباط بلن98/2699/194/2100/0ذرت
درصد وجود دارد10ارتباط بلندمدت در سطح 25/3699/194/2100/0شکر
درصد وجود دارد10ارتباط بلندمدت در سطح 15/3699/194/2100/0جو

درصد وجود دارد1ارتباط بلندمدت در سطح 34/4688/299/3010/0هاي روغنیدانه
درصد وجود دارد1ارتباط بلندمدت در سطح 71/4688/299/3010/0برنج

درصد وجود دارد10ارتباط بلندمدت در سطح 14/3699/194/2100/0گوشت قرمز
درصد وجود دارد5/2ارتباط بلندمدت در سطح 74/3655/261/3025/0گوشت مرغ
درصد وجود دارد10ارتباط بلندمدت در سطح11/3508/200/3100/0تخم مرغ
درصد وجود دارد10ارتباط بلندمدت در سطح 19/3699/194/2100/0کنجاله

ماخذ: نتایج تحقیق
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امکان برآورد تابع واردات بلندمدت با بنابراین،
. باشدپذیر میمدت امکاناستفاده از مدل پویاي کوتاه

ت نتایج حاصل از برآورد الگوي بلندمدت واردات محصوال
ه شده است. ی) ارا9کشاورزي مورد نظر، در جدول (

بررسی کشش متغیر قیمت نسبی واردات در محصوالت 
دهد که بیشترین مقدار این کشش مختلف نشان می

مربوط به کاالي تخم مرغ و کمترین مقدار کشش 
که روغن باشد. از آنجاییهاي روغنی میمربوط به دانه

عظمی از آن أو بخش وارداتی داشتهأمصرفی کشور منش
شود و سویا) وارد میهاي روغنی (غالباًصورت دانهه ب

همچنین رشد جمعیت، افزایش مصرف سرانه روغن 
عدم کفایت تولید داخلی باعث شده که نیز،نباتی و 

درصد از روغن مصرفی کشور از طریق واردات 90حدود 
با وجود تغییرات باالي قیمتیرواز اینشود، مین میأت

آن نیز همچنان واردات براي رفع تقاضاي داخلی انجام 
که بخش عظیمی از از آنجایی،گیرد. از سوي دیگرمی

تقاضاي مصرفی کشور به کاالي تخم مرغ از طریق تولید 
گیرد، یک افزایش اندك در قیمت داخل صورت می

نسبی وارداتی، منجر به محدود شدن واردات و کاهش 
د. بررسی کشش قیمتی سایر بسیار زیاد آن خواهد ش

دهد که پس از تخم مرغ، کاالهاي کاالها نیز نشان می
گوشت مرغ، گندم و جو داراي باالترین مقدار کشش 

باشند. یکی از دالیل باال بودن سطح کشش قیمتی می
عظمی از أمین بخش أقیمتی کاالهاي ذکر شده، ت

باشد.مصرف داخلی این کاالها از طریق تولید داخل می
با استفاده از کشش قیمت نسبی وارداتی در ،لذا

توان، مناسب بودن سیاست محصوالت مختلف می
قیمتی براي کنترل واردات هر یک از محصوالت مورد 

نظر را بررسی نمود.
بررسی کشش تولید محصوالت مورد بررسی در 

دهد که بیشترین ضریب تاثیر حاضر نشان میۀمطالع
مربوط به محصوالت گوشت قرمز متغیر تولید بر واردات،

) و کمترین مقدار آن مربوط به -98/4) و گندم (- 89/5(
باشد. بررسی ) می-198/0) و ذرت (- 071/0کنجاله (

دهد که با توجه به اینکه مقدار کشش تولید نشان می
عظمی از مصرف داخلی کشور به محصوالت أبخش 

-میمین أقرمز و گندم، از طریق تولید داخلی تگوشت

این ةهاي تولیدکنندگذاري در بخششود، لذا با سرمایه
توان اندك واردات انجام شده توسط محصوالت، می

عوامل زیربط به دلیل ترس از عدم فروش این کاالها را 
بر ،کاهش و تا مرز تعطیلی پیش برد. از سوي دیگر

درصد از مصرف گندم 14-16ها حدود اساس بررسی
افتد که با احتساب اتفاق میکشور از طریق واردات

درصدي در واردات از طریق متغیر تولید، 100کاهش 
رسد. منطقی به نظر می- 98/4مقدار کشش 

بررسی کشش بلندمدت متغیر تعرفه وارداتی 
دهد که کاالهاي مورد نظر در مطالعه حاضر نشان می

گندم، گوشت مرغ و جو باالترین مقدار کشش تعرفه را 
در صورت افزایش یک ،طور مثالند. بهباشدارا می

درصدي در تعرفه واردات گوشت مرغ، مقدار واردات این 
- یابد. این موضوع نشان میدرصد کاهش می-94/0کاال 

دهد که کاالهاي مورد نظر به دلیل تولید بیشتر در 
داخل کشور، در صورت افزایش قیمت وارداتی به دلیل 

الهاي وارداتی کشور به تخصیص تعرفه باالتر، از لیست کا
کید بیشتري أتدریج خارج شده و بر تولید داخلی آنها ت

خواهد شد. 
دهد بررسی کشش متغیر نوسانات نرخ ارز نشان می

که بیشترین مقدار اثرگذاري این متغیر بر واردات 
مرغ و گوشت مرغ و کمترین کاالهاي پروتئینی تخم

کنجاله هاي روغنی وسطح اثرگذاري بر برنج، دانه
دهد که طه بلندمدت نشان میابباشد. نتایج رمی

نااطمینانی و نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر واردات 
حاضر ۀمحصوالت کشاورزي مورد بررسی در مطالع

شود. این موضوع داشته و منجر به کاهش واردات می
دهد که ریسک تغییر در قیمت وارداتی مینشان

هاي احتمالی نرخ نوسانمحصوالت کشاورزي به واسطه 
ارز، که ممکن است منجر به عدم فروش کاالي مورد نظر 

کنندگان به کاالهاي تولید داخل و و تمایل مصرف
جانشینی آنها با کاالهاي دیگر گردد، منجر به کاهش 

بررسی متغیرهاي ،شود. همچنینمقدار واردات می
مجازي مورد نظر در توابع واردات محصوالت کشاورزي 

دهد که تمامی این متغیرها از لحاظ آماري شان مین
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در مورد محصول برنج، ،طور مثالباشند. بهدار میمعنی
در تداوم معرفی رقم با کیفیت مطلوب و عملکرد باال در 

الین برنج خالص از 185) تعداد 1994(1373سال 
المللی تحقیقات برنج در فیلیپین به مؤسسه مؤسسه بین

کشور ارسال و مورد استفاده قرار گرفت تحقیقات برنج 
ثیر مثبت در افزایش تولید، منجر به أکه به دلیل ت

در مورد گوشت ،کاهش واردات سرانه شد. همچنین
مرغ، پس از پیروزي انقالب اسالمی، تعدادي از سرمایه

گذاران صنعت طیور از کشور خارج شده و واحدهاي 
راکد ماندند. در آنان که عمدتاً ظرفیت باالیی داشتند، 

این زمان تثبیت قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در 
دستور کار دولت قرارگرفت و قیمت این دو کاال در 

1368سطح معین تثبیت شد. این سیاست تا اواخر سال 
،1371ادامه داشت. در اوایل سال 1370و اوایل 

سازي نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت سیاست یکسان
هاي مورد نیاز در تولید گوشت مرغ و تخم هوارداتی نهاد

ها در بین توزیع نهاده،مرغ اجرایی شد. در این مرحله
مرغداران متوقف گردید و ارز مورد نیاز صنعت مرغداري 
ابتدا از ارز دولتی به رقابتی و در مراحل بعدي به تدریج 

که حدود به شناور و صادراتی تبدیل شد. با توجه به این
هاي تولید را هزینه دان مرغ درصد سهم هزینه70تا 60

دهد، این موضوع منجر به افزایش قیمت تشکیل می
مرغ در بازار آزاد گردید. گوشت مرغ و تخم

یکی از فواید اصلی الگوي تصحیح خطا نمایان 
مدت و سرعت تعدیل به ساختن ساختار پویایی کوتاه
ي باشد. براي تنظیم الگوسمت تعادل بلندمدت می

تصحیح خطا کافی است که جمالت خطاي مربوط به 
رگرسیون همجمعی برآورد ضرایب الگوي بلندمدت را با 

دهنده در یک وقفه زمانی به عنوان یک متغیر توضیح
کنار تفاضل مرتبه اول متغیرهاي دیگر الگو قرار داده، 

سپس با کمک روش برآورد حداقل مربعات، ضرایب الگو 
ادامه به منظور برقراري ارتباط بین را برآورد نمود. در 

مدت، روابط تعادلی بلندمدت متغیرها با نوسانات کوتاه
الگوي تصحیح خطا مربوط به رابطه تعادلی بلندمدت 
براي متغیر واردات محصوالت کشاورزي مورد نظر در 
مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفت که نتایج بدست 

ه شده است. براساس یرا) ا9آمده از این الگو در جدول (
هاي برآورد شده نشانمدل2R)، آماره9نتایح جدول (

قدرت توضیح دهندگی باالي الگوي برآورد شده ةدهند
عظم تغییرات أباشد و حاکی از این است که بخش می

متغیر وابسته از طریق متغیرهاي تصریح شده در الگو 
اري کلیه ضرایب دقابل توضیح و همچنین معنی

ها ضریب یید است. در تمامی مدلأرگرسیون مورد ت
دار بوده و نشانجمله تصحیح خطا از نظر آماري معنی

مدت به سمت تعادل دهنده سرعت تعدیل تعادل کوتاه
بلندمدت است. ضریب جمله تصحیح خطا به جز در 

هاي روغنی، نشان از سرعت کاالهاي شکر، برنج و دانه
مدت به سمت تعادل تعدیل عدم تعادل کوتاهنسبتا زیاد

باالترین مقدار ضریب ،بلندمدت دارد. به طور مثال
هاي برآورد شده مربوط به کاالي گوشت تعدیل در مدل

یعنی در صورتی که یک شوك .باشد) می- 983/0قرمز (
- درصد آن تعدیل می98اول ةبر مدل وارد شود، در دور

دیل کامل شوك وارد شده شود. یا به عبارت دیگر، تع
پس از این ،انجامد. همچنینسال به طول می1حدود 

- محصول، جو داراي باالترین مقدار ضریب تعدیل می

باشد. براساس نتایج، بررسی کلی الگوي کاالهاي شکر و 
اي دهد که این دو کاال داراي اهمیت ویژهبرنج نشان می

ن تقاضاي میأدر سبد مصرفی خانوار بوده و به منظور ت
خیر أداخلی و نیاز به وادرات آن، منجر به واکنش با ت

هاي وارد شده است. الگوي دو محصول نسبت به شوك
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درصد10و 5، 1: معناداري در سطح ***، **، *

پیشنهادها
با توجه به افزایش جمعیت و تقاضاي روز افزون 

اهمیت واردات به عنوان یکی از نیز،کاالهاي کشاورزي و 
کنندگان کشور، در کننده تقاضاي مصرفمینأابزارهاي ت

ثر بر واردات محصوالت ؤحاضر، عوامل ممطالعه
ثباتی نرخ ارز به منظور تدوین کید بر بیأکشاورزي با ت

یک الگوي راهبردي مناسب مورد ارزیابی قرار گرفت. با 
توجه به اثر منفی متغیر تولید بر واردات محصوالت 

هاي شود که سیاستکشاورزي ایران، پیشنهاد می
طریق بهبود خودکفایی محصوالت مورد نظر از

تکنولوژي تولید و استفاده از بذرهاي اصالح شده و 
پربازده، بهبود فرآیند بازاریابی و افزایش کمیت حمایت 

هاي بخش از تولیدکنندگان داخلی، در اولویت سیاست
کشاورزي کشور قرار گیرد. با توجه به اثر معکوس متغیر 

اخلی تعرفه وارداتی، به منظور حمایت از تولیدکنندگان د
و با توجه به وجود پتانسیل و توان تولیدکنندگان داخل 

هاي تعرفه مناسب مین نیاز مصرفی کشور، سیاستأدر ت

گوشت مرغ و ماننددر جهت کاهش واردات محصوالتی 
تخم مرغ که در آستانه خودکفایی قرار دارند، اعمال 
گردد. قیمت نسبی به عنوان یکی از ابزارهاي مناسب 

-شناسایی شد که این امر از طریق ارزشکنترل واردات
شود. هاي ارزي کشور ممکن میگذاريگذاري و سیاست

ها در تجارت همین دلیل، همواره از مدیریت فرصتبه
الملل به عنوان راهکاري مناسب براي کنترل شیب بین

تورم در بازار داخلی یاد می شود و بهترین راهکار براي 
برداري کامل داخلی نیز بهرهها در بازارهاي کاهش قیمت

با توجه به ،همچنین.المللی استهاي بیناز فرصت
اینکه عامل اصلی وضعیت نامطلوب واردات در اقتصاد 

خیر، کاهش نرخ واقعی أهاي خصوص در ساله ایران ب
باشد، روشن است که ابزار اصلی مدیریت واردات ارز می

بر قیمت نیز تعدیل نرخ ارز بوده که به طور مستقیم
ثر است. در واقع بدون تعدیل نرخ ارز، ؤنسبی واردات م

امکان کنترل و مدیریت واردات در اقتصاد کشور اساساً
وجود ندارد و افزایش نرخ ارز عامل مهمی در تغییر 



1395، 4، شماره47-2دوره مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران800

،مسیر واردات به سوي وضعیت مطلوب است. لذا
هاي مشخصی به منظور شود که سیاستپیشنهاد می

اي مدیریت واردات محصوالت کنترل نرخ ارز بر
رویه برخی از این کشاورزي و جلوگیري از واردات بی

کاال اعمال گردد تا به پیکره تولید داخلی کشور، ضربات 
ناپذیري وارد نشود. همچنین با توجه به باال بودن جبران

مقدار ضریب تعدیل در الگوي واردات محصوالت گوشت 
است تا در صورت هاي روغنی، الزم قرمز، جو و دانه

هاي تجاري بر واردات این محصوالت، اعمال سیاست
ها نسبت به تغییرات پیش العمل سریع آنمنتظر عکس
آمده باشیم. 

)1پیوست (

)1360-90قدار واردات گندم ایران (لگاریتم م-2شکل)1360-90لگاریتم مقدار واردات ذرت ایران (-1شکل

)1360-90لگاریتم مقدار واردات برنج ایران (- 4شکل)1360-90لگاریتم مقدار واردات شکر ایران (-3شکل

-90هاي روغنی ایران (لگاریتم مقدار واردات دانه-5شکل
1360(

)1360- 90لگاریتم مقدار واردات جو ایران (- 6شکل
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