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  عرضه و  تقاضاي کاغذ چاپ و تحریر در ایران تخمین تابع
  

 4ولی بریم نژاد  ، 3 مهران روح نیا، 2 آژنگ تاجدینی،  1محسن بیگلري

  
  چکیده

كه از منابع مختلفي  ١٣٨٥تا  ١٣٦٠ي  هاسالهاي سري زماني مربوط به  بررسي با استفاده از دادهن يادر      
  تحت نرم افزار(OLS)يري روش سيستمي برآوردگر حداقل مربعات معمولي گكارهاند و با بآوري شده جمع

Eviewsهاي رگرسيوني طور مجزا و در قالب مدلبه  ، به تخمين معادالت عرضه و تقاضاي کاغذ چاپ و تحرير
نتايج حاصل از برآورد تابع تقاضا با فرض عدم خودهمبستگي سريالي بين جمالت . اي پرداخته شدتک معادله

عنوان کاالي د که متغيرهاي عرض از مبدأ، قيمت کاغذ روزنامه بها درصد نشان د٥اخالل معادله در سطح آماري 
جانشين، نرخ باسوادي و ميزان توليد محصول بر ميزان مصرف کاغذ چاپ و تحرير اثر مثبت دارند و متغير قيمت 

ي دارد و از آنجا که قدر مطلق کشش يو جزکاغذ چاپ و تحرير بر ميزان مصرف کاغذ چاپ و تحرير اثر منفي 
همچنين . قيمت تخمين زده شده از لحاظ آماري کمتر از يک است، تقاضا براي کاغذ چاپ و تحرير بي کشش است

هاي  درصد معني دار شناخته شد که تأثير مثبت و ناچيز سال٥متغير مجازي جنگ نيز از لحاظ آماري در سطح 
نتايج حاصل از برآورد تابع عرضه با . دهدها نشان ميکاغذ چاپ و تحرير در آن سالجنگ را بر روي ميزان مصرف 

د که متغيرهاي قيمت ا درصد نشان د٥همبستگي سريالي بين جمالت اخالل معادله در سطح آماري  فرض عدم خود
 چاپ و تحرير در عنوان کاالي جانشين و ميزان مصرف کاغذکاغذ چاپ و تحرير در کشور، قيمت کاغذ روزنامه به

سال قبل بر ميزان توليد کاغذ چاپ و تحريردر کشور اثر مثبت دارند و متغيرهاي عرض از مبدأ، ميزان واردات کاغذ 
در سال قبل و هزينه توليد کاغذ چاپ و تحرير در سال قبل بر ميزان توليد کاغذ چاپ و  چاپ و تحرير به کشور

 درصد معني دار ٥ سطح ن متغير مجازي جنگ نيز از لحاظ آماري درهمچني. تحرير در کشور تأثير منفي دارند
  .دهدها نشان ميهاي جنگ را بر روي ميزان توليد کاغذ چاپ و تحرير در آن سالکه تأثير مثبت سال شناخته شد
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  ١٣٨٩بهار ، اول، شماره  پنجمفصلنامه علوم و فنون منابع طبيعي، سال
    

 

٤٠

  مقدمه
ارزش در رشد و توسعه اجتماعی،  بسیار با تولیدي محصول عنوان یکاهمیت کاغذ چاپ و تحریر به

هاي مناسب صورت پذیرفته گذاريدلیل عدم سرمایههآشکار و نمایان است، اما ب اقتصادي و فرهنگی کشور
ی به نیازهاي یه، متاسفانه این صنعت از وضعیت چندان مطلوبی در پاسخگودر طی چندین دهه گذشت

اي از کمبودهاي موجود از طریق روزافزون داخلی برخوردار نبوده و الجرم حجم وسیع و قابل مالحظه
در  دهد که میزان مصرف کاغذ چاپ و تحریر نشان می] 3 [نتایج تحقیقات گذشته. گرددواردات تامین می

 جهت توسعه صنعت . هزارتن گذشته و روز به روز این مقدار در حال افزایش است335 از مرز 1386سال 
الزم است عوامل موثر بر میزان عرضه و تقاضاي کاغذ چاپ و تحریر شناسایی و در  تولید این محصول

طور دقیق هب میزان تاثیر را  نوع روابط بین متغیرهاي وابسته و توضیحی و،هاي اقتصاد سنجیقالب مدل
چنین  .بینی نمودطور دقیق پیشهتا بر اساس آن بتوان میزان مصرف آتی کاغذ مذکور را بکرد محاسبه 

تواند به واحدهاي تولیدي کشور جهت تعیین ظرفیت تولیدي خود با توجه به میزان تقاضاي موضوعی می
نیاز براي واردات و یا داخلی و همچنین در صورت نیاز به دولت در جهت تخصیص میزان ارز مورد 

 يها سالهاي سري زمانیدر این مطالعه با استفاده از دادهلذا  .احداث واحدهاي تولیدي جدید کمک نماید
توابع عرضه  ،در حالت ایستایی متغیرها 1(OLS) روش برآوردگر حداقل مربعات معمولی  و1385  تا1360

 مشخص نمودن نحوه تغییرات چنین هدفی ضمن .دیو تقاضاي کاغذ چاپ و تحریر بطور مجزا برآورد گرد
دقیق و همه جانبه در  ي مناسب،ژدر عرضه و تقاضا با توجه به عوامل موثر موجب تدوین یک استرات

هاي مختلف در ارتباط با موضوع عرضه و تقاضاي فرآورده. گرددیمخصوص صنعت کاغذ چاپ و تحریر 
 :گرددجهان صورت گرفته است که در ذیل به آن اشاره می تحقیقات مشابهی در ایران و در سطح ،کاغذي
روابط بین مصرف کاغذ چاپ و تحریر با قیمت، درآمد، زمان و جمعیت را بررسی و به این ) 1374(مولوي

ي  ي مستقیم با افزایش درآمد و جمعیت و رابطه است که مصرف کاغذ چاپ و تحریر رابطهنتیجه رسیده
به بررسی عوامل مؤثر بر میزان مصرف ) 1375(افطسی .] 10[وع کاغذ دارد معکوس با کاهش قیمت این ن

وي عوامل مؤثر بر مصرف کاغذ . تحریر در گروهی از کشورهاي توسعه یافته و ایران پرداخت کاغذ چاپ و
درآمد ارزي، درآمد سرانه ملی، میزان انتشار کتاب، تعداد : گونه مشخص نمودچاپ و تحریر را این

میزان عرضه با افزایش و کاهش مصرف کاغذ ان داشت که ی بيو.  جمعیت وان و دانشجویانآموز دانش
ي عکس دارد  اي مستقیم دارد ولی قیمت کاغذ چاپ و تحریر با میزان مصرف آن رابطه چاپ و تحریر رابطه

]1 [. 
ی همچون،  که به دالیلداشتتولید و مصرف کاغذ در ایران را بررسی نموده و اظهار ) 1382(صیادي 

کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر و (رشد جمعیت، افزایش ذاتی مصرف سرانه، پایین بودن کیفیت محصوالت 
 .] 6[ي مشتري به خرید آنان و عدم تکافوي تولید داخلی، واردات افزایش یافته است  وعدم عالقه) فلوتینگ

هاي کاغذي و راه کارهاي  به بررسی وضعیت عرضه و تقاضاي فراورده) 1385( رفیقی و همکاران 
هاي مورد مطالعه، میزان   پرداخته و اظهار نمودند که در طی سال1381 تا 1372هاي  ي آن طی سال توسعه

مشکالتی از . هاي کاغذي، سیر صعودي داشته است تولید، مصرف و همچنین واردات و صادرات فراورده
خانجات خمیر و کاغذ در سطح کشور، همچنین قبیل محدودیت تأمین چوب از منابع داخلی، تعداد کم کار

کیفیت نامطلوب کاغذهاي تولید داخل و قیمت بیشتر آن نسبت به تولیدات مشابه خارجی و غیره، قابلیت 
                                                
1 Ordinary Least  Square 
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   و همکارانيبيگلر
  

٤١

 که با حمایت از کردندعنوان آنها لذا  .رقابت این صنعت و سهم کشور از بازار داخلی را کاهش داده است
سزایی به پیشبرد هتوان کمک ب اي جدید و کاهش قیمت تمام شده، میه سرمایه گذاري و تأسیس کارخانه

  .] 5 [ي این صنعت کرد اهداف و توسعه
 لگاریتمی و روش حداقل مربعات -از یک مدل رگرسیون خطی لگاریتم) 1385( حمصی و همکاران

قاضاي کاغذ  جهت تخمین تابع ت1382 تا 1360 يهاسالهاي سري زمانی  گیري از دادهبا بهره معمولی
عنوان متغیر وابسته و ي کاغذ روزنامه به در تابع تخمینی، مصرف سرانه. روزنامه در ایران استفاده نمودند

ی سرانه با یک وقفه، قیمت کاغذ چاپ و تحریر و قیمت واقعی کاغذ روزنامه به عنوان متغیرهاي درآمد ملّ
 تخمین زدند که هر دو -46/0 و 82/1ترتیب همحققان، کشش درآمدي و قیمتی را ب. توضیحی انتخاب شدند

همچنین اظهار نمودند که به ازاي یک درصد افزایش در قیمت . دار بودند معنی% 5از لحاظ آماري در سطح 
 کیلوگرم افزایش خواهد 33/0طور متوسط ي کاغذ روزنامه به کاغذ چاپ و تحریر، میزان مصرف سرانه

ي کاغذ روزنامه در ایران را  اضاي تخمین زده شده، میزان مصرف سرانهبا استفاده از تابع تقآنها . داشت
 .] 4 [ محاسبه نمودند1386 کیلوگرم در سال ±65/2 15/1

 24هاي قیمتی و درآمدي تقاضا براي کاغذ و مقوا در  به بررسی کشش )1993( 1پرستمون و بونگیورنو
کشش درآمدي و قیمتی تقاضا براي کاغذ آنها .  پرداختند1988ا  ت1968در دوره زمانی OECD  2کشور

 .]18[  تخمین زدند-4/0 و 1/0ترتیب  و براي دیگر انواع کاغذ و مقوا، به-7/0 و 3/1ترتیب چاپ و تحریر را به
 کشور 4هاي قیمتی و درآمدي تقاضاي کاغذ و مقوا براي   به بررسی کشش)1995 (3بروکز و همکاران      
نامبردگان، کشش درآمدي و قیمتی تقاضا براي کاغذ .  پرداختند1991 تا 1969ي زمانی  پایی در دورهارو

 و براي دیگر انواع -09/0 و 4/1ترتیب  و براي کاغذ چاپ و تحریر به-1/0 و 5/1روزنامه را به ترتیب 
 .] 12 [ تخمین زدند-6/0 و 01/1ترتیب کاغذ و مقوا به

بندي آمریکا را   جانشینی نسبی بین کاغذ و پالستیک در بازار بسته  فرضیه)1998 (4وژانگ و بونگیورن      
بندي و  دریافتند که کشش درآمدي تقاضا براي پالستیک بستهآنها در این تحقیق، . مورد مطالعه قرار دادند

رآمد، تقاضا براي افزایش در د% 10دهد که به ازاي   است که نشان می65/0 و 71/2ترتیب بندي به کاغذ بسته
عنوان جانشینی افزایش خواهد یافت و در نهایت، پالستیک را به% 5/6و % 1/27بندي  پالستیک و کاغذ بسته

 .] 19 [بندي در نظر گرفتند براي کاغذ و مقواي بسته
ي تقاضا  جهت تخمین معادله  (Panel Data)هاي تابلویی  از داده)2000 (5امیل و بونگیورنو –شاس     

هاي قیمتی و   استفاده و سپس کشش1995 تا 1969ي زمانی  ي اروپا در دوره  کشور عضو اتحادیه14راي ب
د اد  نشان 6GDPتجزیه و تحلیل اثرات قیمت و . هاي مختلف تخمین زدنددرآمدي تقاضا را توسط روش

زایش قیمت، اثر ي مورد مطالعه است، در حالی که اف ، عامل اصلی رشد تقاضا در طول دورهGDPکه رشد 
ي   و محدوده39/0 تا 18/0ي کشش درآمدي را از  همچنین محدودهآنها . ی در تقاضا داشتیمنفی جز

کاغذ چاپ و تحریر و  کاغذ روزنامه،:  براي سه دسته محصوالت-89/0 تا -30/0کشش قیمتی تقاضا را از 
  .] 13 [دیگر انواع کاغذ و مقوا تخمین زدند

بینی تابع تقاضاي کاغذ  ، جهت پیش2000 تا 1971هاي سالیانه  از داده )2002 (7ینرهتماکی و ابراشت      
هاي  بینی از سه مدل مختلف جهت پیش بررسی کنندگان،.  استفاده نمودند2020روزنامه در آمریکا تا سال 

                                                1 Prestemon,Buongiorno(1993) 2 Organization for Economic Co-operation and Development 3 Brooks , et al.(1995)   4 Zhang, Buongiorno(1998) 5 Chas-Amil, Buongiorno(2000) 6 Gross Domestic product 7 Hetemaki.Obersteiner(2002) 
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٤٢

ت نتایج حاصله، تغییرا. بلند مدت شامل مدل کالسیک، مدل بیزین و مدل گردش روزنامه بهره بردند
که کشش درآمدي از طوريه نشان داد ب1980ي  ساختاري در الگوي مصرف کاغذ روزنامه را از اواخر دهه

ي  له اشاره دارد که مردم، روزنامهااین مس.  منفی شد، که نشان روشنی از این موضوع است1987سال 
خصوص اینترنت افزایش  بههاي الکترونیکی کنند در حالی که میزان استفاده از رسانه کمتري را مطالعه می

 سال آینده رو به 20د که تقاضا براي کاغذ روزنامه در اد نشان آنان گیري کلی  در نهایت نتیجه. یافته است
 .]14 [کاهش است

در تحقیقی بر روي توابع تقاضا براي کاغذ و مقوا در چین خاطر نشان ساختند  )2002 (1 لی و همکاران     
 گرچه اصالحات اقتصادي رخ داده در بازار در ، مهمترین متغیرهاي مؤثر هستندکه درآمد و قیمت محصول

د که کشش انتایج نشان د.  موجب گردیده است که کشش درآمدي و قیمتی تقاضا کاهش یابد1992سال 
که کشش قیمتی تقاضا براي کاغذ و باشد در صورتیدرآمدي براي کاغذ و مقواي وارداتی در حدود یک می

دهد که تغییرات ناچیز در قیمت کاغذ و مقواي له نشان میا می باشد، این مس-5/2ارداتی در حدودمقواي و
آنها  .گرددتولیدي ایالت متحده آمریکا منجر به بروز تغییرات قابل توجه در تقاضا براي کاغذ وارداتی می

 .] 16 [ذ می گرددازدیاد تولید ناخالص ملی منجر به افزایش واردات کاغان کردند که یبهمچنین 
 کشور 18 براي 2020هاي جنگلی تا سال وردهآهایی از تقاضا براي فر ارزیابی )2003 (2کانگز و بادین    

آنان از . ه نمودندیي عمومی محصوالت ارا  دسته8 و براي CIS و CEE کشور 17اروپاي غربی و 
 محصول جهت تخمین توابع طور جداگانه براي هر کشور وه بOLSهاي لگاریتم خطی و روش  مدل

هاي وردهآمعنی که تقاضا براي فربدین. بودند سازگاراقتصادي نتایج حاصل، با تئوري  .استفاده نمودند
افزایش قیمت محصوالت داخلی به کاهش تقاضا براي  .یابد مذکور به تنهایی با افزایش درآمد، افزایش می

که افزایش قیمت در حالی. شود اهش صادرات منجر میآنان و افزایش تقاضا براي محصوالت وارداتی و ک
محصوالت صادراتی، اثر مثبتی بر روي صادرات دارد و افزایش هزینه مواد اولیه به کاهش عرضه منجر 

 .]15 [کند و تولیدات داخلی حمایت می) وارداتی(ي جانشینی بین محصوالت خارجی  شود و از فرضیه می
 در آمریکا با استفاده از سیستم معادالت همزمان 4ع عرضه و تقاضاي الینربردبه تخمین تواب) 2003 (3 لو   

اي   بر پایه استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله1999 تا دسامبر 1982هاي ماهیانه از ژانویه  و داده
(2SLS)ه از  واقع، ک-14/0 تا -08/0ي  نامبرده دریافته است که کشش قیمتی تقاضا در محدوده.  پرداخت

 بوده 25/0 تا 17/0ي   کشش درآمدي تقاضا در محدوده.کشش است دار ولی تقریباً بی لحاظ آماري معنی
همچنین . دهد، الینربرد، کاالي نرمال است دار شناخته نشده است که نشان میمعنی ولی از لحاظ آماري 

د، اثر اد باشد که نشان  می 21/0 تا 16/0ي  بندي پالستیکی در محدوده کشش قیمتی متقاطع مواد بسته
  .] 17 [دار است بندي پالستیکی، کم اما در حد باالیی معنی جانشینی مواد بسته

  
 ها مواد و روش

  تعيين و تصريح مدل  
 که از منابع 1385تا  1360 يهاسالهاي سري زمانی مربوط به  در بررسی حاضر با استفاده از داده     

 تحت (OLS)کارگیري روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات معمولی ها باند و بآوري شده مختلفی جمع
  طور مجزا و در قالببه ، به تخمین معادالت عرضه و تقاضاي کاغذ چاپ و تحریرEviews نرم افزار

                                                1 Li,et al.(2003) 2 Kangas,Baudin(2003) 3 Lou(2003) 4 Linerboard 
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فروض مدل کالسیک رگرسیون  علت استفاده از این روش، .اي پرداخته شدهاي رگرسیونی تک معادلهمدل
بدون  هاي حداقل مربعات،تخمین زننده هاي خطی،معنی که در بین تخمین زنندهینبد باشد،خطی می

نوع تابعی که براي معادالت عرضه و تقاضاي  .]7[هستند   1BLUEیعنیتورش و داراي حداقل واریانس
ت.  است(Log-Log) لگاریتمی- شود، تابع خطی لگاریتمکاغذ چاپ و تحریر در ایران در نظر گرفته می  علّ

  .]7[کنند  ها را برآورد می به ضرایبی است که مستقیماً کشش انتخاب چنین مدلی دستیابی
  :معادله تقاضا

  :توان به فرم لگاریتمی زیر نشان دادمعادله تقاضاي کاغذ چاپ و تحریر را می
Ln(Xd

t)=C1+C2Ln(WPXt)+C3Ln(ICt-1) +C4Ln(Jt)+ C5Ln(NPXt)+ C6Ln(Bt)+ 
C7Ln(LRt)+ C8Ln(Xs

t) + C9(D59t)+C10(D83t)+ Ud
t                                         

  :که در آن   
 Xd

t :میزان تقاضا در دورهtبر حسب تن   
 WPXt :قیمت واقعی  هر کیلوگرم کاغذ چاپ و تحریر در دوره tبرحسب ریال   

 ICt-1 :دوره(درآمد ملی با یک وقفهt-1 ( 1367به قیمت ثابت سال  
Jt : کشور در دورهجمعیت کل  

tNPXt :در دوره) کاالي جانشین( قیمت واقعی  هر کیلوگرم کاغذروزنامه tبرحسب ریال   
 Bt :میزان کتب منتشرشده در در دوره tجلد  بر حسب هزار  

LRt: :  نرخ باسوادي در دورهtبر حسب درصد   
Xs

t:میزان عرضه در دوره  tبر حسب تن   
 D59t :متغیر مجازي جنگ در دوره  

t D83t :متغیر مجازي یارانه در دوره t  
Ud

t :اخالل تقاضا در دورهو جز t  
  :صورت زیر باشدهرود عالمت ضرایب متغیرها ببا توجه به الگوي فوق انتظار می

       0 < C2، 0> C3 ، 0> C4 ، 0> C5   ، 0> C6  ، 0> C7   ، 0> C8 ، 0<   C9 0 و<  C10  
  :معادله عرضه

  :توان به فرم لگاریتمی زیر نشان داد و تحریر را میمعادله عرضه کاغذ چاپ 

 
Ln(Xs

t)=C11+C12Ln(WPXt)+C13Ln(Xd
t-1)+C14Ln(IFt)+C15Ln(NPXt)+C16Ln(IMt-1) 

+C17Ln (CPt-1) + C18(D59t) +  C19(D83t )+ Us
t 

  :که در آن
 Xs

t :میزان عرضه در دوره tبر حسب تن   
 WPXt :تحریر در دورهقیمت واقعی هر کیلوگرم کاغذ چاپ و  tبرحسب ریال   

 Xd
t-1 :دوره( میزان تقاضا با یک وقفهt-1 (بر حسب تن  

 IFt :نرخ تورم بر مبناي شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفی در دوره t 1376 به قیمت ثابت سال  
NPXt :در دوره) کاالي جانشین( روزنامه قیمت واقعی هر کیلوگرم کاغذ tبرحسب ریال   
 IMt-1 :دوره( اردات با یک وقفهمیزان وt-1 (بر حسب تن  
 PIt-1 :دوره(  هزینه تولید هر کیلوگرم کاغذ چاپ و تحریر با یک وقفهt-1 (بر حسب ریال  

                                                1 Best Linear Unbiased estimator 
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D59t :متغیر مجازي جنگ در دوره  
tD83t : متغیر مجازي یارانه در دوره  
t Us

t :اخالل عرضه در دورهو جز t  
  :صورت زیر باشده ضرایب متغیرها برود عالمتبا توجه به الگوي فوق انتظار می

0> C 2 ، 0< C3، 0< C 4، 0<  C 5،0> C 6، 0<  C7،0>   C 8،0>  C 9  
است، دلیل وارد معادالت شده Ln شود متغیرهاي مجازي جنگ و یارانه بدون  طورکه مشاهده میهمان

 Lnاستفاده می شود و چون این موضوع آن است که معموالً از مقادیر صفر و یک براي ایجاد متغیر مجازي 
  .گیردصفر وجود ندارد بنابراین متغیرهاي مجازي جنگ و یارانه بدون شکل لگاریتمی مورد استفاده قرار می

 مشاهده از 26هاي مورد استفاده جهت تخمین معادالت عرضه و تقاضا  شامل داده :ها و اطالعاتداده
ن کاغذ چاپ و تحریر بر اساس روش تعیین میزان مصرف آمار مربوط به میزا. باشد می1385 تا 1360سال 

قیمت کاغذ چاپ و تحریر و  .دست آمده استهب) تولید داخلی+  واردات-صادرات=مصرف ( ظاهري
صورت دستوري توسط همواره به) 1383تا سال ( در طول دوره مورد مطالعه) کاالي جانشین( روزنامه
لذا جهت خنثی نمودن این  باشد،هاي بازار نمییانگر قیمتتعیین شده است و ب )شوراي اقتصاد( دولت

قیمت کاغذهاي  ،]2 [که از بانک مرکزي گرفته شده است 1عامل با کمک شاخص عمده فروشی قیمت کاغذ
صورت قیمت واقعی در آمده و سپس وارد مدل هتقسیم بر این شاخص ب با )ايقیمت یارانه( مورد مطالعه

 میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر نیزو )هاي تولیدهزینه(  قیمت تمام شده محصولآمار مربوط به. استشده
جمعیت کشور بر حسب هزار نفر، نرخ باسوادي . ]11[ بر حسب تن از وزارت صنایع و معادن اخذ گردید

 و میزان واردات و صادرات ] 9[برحسب درصد و میزان کتب منتشره برحسب هزارجلد از مرکز آمار ایران 
همچنین تمام . ]8[دست آمد هغذ چاپ و تحریر بر حسب تن از سالنامه آماري بازرگانی خارجی ایران بکا

هاي مربوط به در آمد ملی بر حسب میلیارد ریال و نرخ تورم بر حسب درصد از بانک مرکزي ایران داده
با توجه به . اندایی شدهعنوان سال پایه، تورم زد به1376 که با در نظر گرفتن سال ]2[ آوري گردیدجمع
منظور تعیین رو به جنگی بین ایران و عراق صورت گرفت، از این1367 تا سال 1359هاي که بین سالاین

هاي جنگ بر میزان تولید و مصرف کاغذ چاپ و تحریر در کشور، یک متغیر مجازي جنگ نیز در تأثیر سال
ها صفر در نظر گرفته شده  و براي دیگر سالهاي جنگ عدد یکمدل گنجانده شده است که براي سال

 قیمت کاغذهاي مورد مطالعه بصورت تعزیري تعیین و یارانه 1383که تا سال همچنین با توجه به آن. است
از سال مذکور کاغذهاي چاپ و تحریر و روزنامه از فهرست ( گردیدنقدي به کارخانجات پرداخت می

صورت آزاد از بازار اند و مصرف کنندگان، این محصول را بهگذاري خارج شدهکاالهاي مشمول قیمت
گردد که براي نیز به مدل اضافه می) هاآزاد سازي قیمت( لذا یک متغیر مجازي یارانه) کنندخریداري می

  .شودهاي بعد از آن صفر در نظر گرفته می عدد یک و براي سال1383هاي قبل از سال
منجر به رگرسیون جعلی ) داشتن ریشه واحد(هاي زمانی ایی بودن سريکه غیر ایستهمچنین از آنجایی

اعتبار خود را از دست ... و  R2، مقادیر )tآزمون (دار بودن ضرایب که نتایج آزمون معنیطوريهشود، بمی
کی ، الزم است که قبل از برآورد معادالت، ایستایی هر یک از متغیرها با استفاده از آزمون دی]7[ دهندمی

  .  درصد بررسی شود5دار در سطح معنی 1هافتفولر تعمیم ی

                                                
1- Wholesale Price Index 
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تواند با عرض از مبداء و بدون روند و یا  ي تأخیري اهمیت بسیاري دارد که می ، مرتبهADFدر آزمون       
 استفاده 4 در این تحقیق جهت شناسایی وقفه بهینه از ماکزیمم طول وقفه،. با عرض از مبداء و روند باشد

، (SBC) بیزین - و شوارتز(AIC) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته با استفاده از دو معیار آکائیک در. شد
که معیارهاي مذکور حداقل مقدار خود را داشته جایی. دیگردطول وقفه  بهینه هر یک از متغیرها را تعیین 

از قدر ) ADF(مون دیکی فولري آز ي بهینه، قدر مطلق آماره اگر در طول وقفه. باشند، طول وقفه بهینه است
ي صفر یعنی وجود   در سطوح آماري مورد نظر بیشتر باشد، فرضیه(MCV)مطلق مقدار بحرانی مک کینان 

  .است) ایستا(شود و متغیر پایا  ي واحد یا غیر ایستایی متغیر مورد نظر رد می ریشه
  :ر این تحقیق بر مبناي فرض ذیلد

H0: )متغیرغیرایستا( وجودریشه واحد  
H1: )متغیرایستا(  عدم وجودریشه واحد  

طور جداگانه با استفاده از هایستایی هر یک از متغیرها در فرم لگاریتمی در دو معادله عرضه و تقاضا ب    
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته در سطح، تفاضل مرتبه اول و دوم در دو حالت عرض از مبداء و بدون روند 

ز سوي دیگر در مطالعات ا . درصد مورد بررسی قرار گرفت5دار  در سطح معنیو با عرض از مبداء و روند 
 اخالل يهاي زمانی قرار دارند، فرض عدم خودهمبستگی سریالی بین اجزااقتصادسنجی که بر مبناي سري

)Ui ( شوند و بنابراین به احتمال زیاد همبستگی که یکی از فروض مهم مدل کالسیک است، غالباً نقص می
، خطی و بدون OLSهاي  در حالت وجود خودهمبستگی سریالی، تخمین زن. مشاهدات وجود داردبین

هاي بدون تورش داراي حداقل واریانس نبوده تورش و لذا سازگارند ولی دیگر در بین تمام تخمین زن
ي هاوابستگی بین اجزاي سري(جهت بررسی وجود خود همبستگی .  نیستندBLUEو ) باشندناکارا می(

 واتسون –از آزمون دوربین ) Ui( اخالل يو آزمون فرض عدم خودهمبستگی سریالی بین اجزا) زمانی
)(D.W7[د مدست آه واتسون از رابطه زیر ب–مقدار عددي آماده دوربین .  استفاده شد[:  

∑

∑

=

=
−−

= N

t
t

N

t
tt

e

ee
d

1

2

2

2
1)(

et  

et:باشد و  اخالل میو جزtتفاده از این روش، پدیده وجود در صورتی که با اس.  اندیس مشاهدات است
 )  C-O( اورکات–خودهمبستگی مرتبه اول در الگوي رگرسیون تأیید گردید از روش تکراري کوکران 

دست آوردن هتخمین زده شده جهت ب) هاe t(هايماندهشود که از باقیبراي رفع این مشکل استفاده می
براي این منظور ضروري می باشد که پس از .tε +Ut-1ρ =Ut .کند مجهول استفاده میρاطالعات در مورد 

 یا تصحیح AR(1) وها، جزماندهتخمین معادله و تأیید مشکل خودهمبستگی بین جمالت پسماند یا باقی
خودبازگشت مرتبه اول را مانند یک متغیر توضیحی به معادله مربوطه اضافه نمود و بار دیگر معادله جدید 

تخمین  ) D.Wبا توجه به مقدار آماره (  جهت رفع مشکل خودهمبستگیAR(1) ورا با در نظر گرفتن جز
  .زد
  
  ج ینتا
نتایج ایستایی هر یک از متغیرها در فرم لگاریتمی در معادله تقاضا با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم     

عرض از مبداء و یافته در سطح، تفاضل مرتبه اول و دوم در دو حالت عرض از مبداء و بدون روند و با 
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بر این اساس، .  آورده شده است1 درصد مورد بررسی قرار گرفت که در جدول 5روند در سطح معنی دار 
 یا انباشته از مرتبه صفر، با یکبار I(0)شود که تمامی متغیرها در حالت لگاریتمی، در سطح  مشاهده می

 .اند  یا انباشته از مرتبه دوم، ایستا شدهI(2)یري گ  یا انباشته از مرتبه اول و دو بار تفاضلI(1)گیري  تفاضل
 تخمین زده شد که OLSپس از ایستا نمودن تمامی متغیرها، معادله تقاضاي کاغذ چاپ و تحریر با روش 

  .ه شده استیارا 2نتایج آن در جدول 
  

 ADF بررسی ایستایی متغیرها در فرم لگاریتمی در تابع تقاضا با استفاده از آزمون-1جدول 
 براي (ADF)آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته   

  ها به صورت تک تک متغیرها در سطح و تفاضل داده
    

    عرض از مبدأ و روند  عرض از مبدأ
آماره   )لگاریتمی(متغیرهاي 

ADF 
مقداربحرانی 

MCV)5(%  
آماره 
ADF  

مقداربحرانی 
MCV)5(%  

  
  وقفه بهینه*

  
  نتیجه آزمون

  تفاضل مرتبه اول ایستا  4  -65/3  -27/4  -01/3  -06/4  میزان تقاضا

  تفاضل مرتبه اول ایستا  0  -61/3  -25/5  -99/2  -36/5  قیمت واقعی کاغذ چاپ و تحریر
  تفاضل مرتبه اول ایستا  0  -61/3  -39/6  -99/2  -14/6  درآمد ملی با یک وقفه

   اول ایستاتفاضل مرتبه  0  -61/3  -83/4  -99/2  -84/4  قیمت واقعی کاغذ روزنامه
  تفاضل مرتبه دوم ایستا  3  -65/3  -76/4  -01/3  -29/3  جمعیت کل کشور
  تفاضل مرتبه اول ایستا  0  -61/3  -65/6  -99/2  -81/6  تعداد کتب منتشره

  تفاضل مرتبه دوم ایستا  0  -62/3  -09/6  -99/2  -22/6  نرخ باسوادي
  در سطح ایستا  1  -61/3  -29/4  -99/2  -40/4  میزان عرضه

  .وقفه اي که در آن معیارهاي آکائیک و شوارتز حداقل مقدارخود را دارند:وقفه بهینه*                  هاي تحقیقیافته:     مأخذ   
  

   نتایج برآورد تابع تقاضاي کاغذ چاپ و تحریر در ایران–2جدول 
    متغیرهاي مستقل                                   ضرایب                                        خطاي معیار                                                  tآماره 

  تابع تقاضا
LnXd

t   : متغیر وابسته 

   جزء ثابت                                          9/90                                              0/83                                         *11/90
Ln WPXt                                                              -0/33                                         0/09                                            -3/52*  
LnIct-1                                                   0/25                                           0/58                                              0/44 
LnJt                                                                           -7/25                                           12/36                                          -0/58 
LnNPXt                                                                    0/19                                          0/05                                            3/78* 
LnBt                                                                        -0/11                                            0/36                                           -0/32 
LnLRt                                                                     21/58                                           7/18                                          3/004* 
LNXs

t                                                                      0/21                                           0/08                                             2/58* 
D59t                                                                          0/73                                            0/13                                            5/52* 
D83t                                                                        -0/20                                           0/15                                           -1/33 
R-squared                              0/ 911845                                  Mean Dependent  Var                          12/07100 
Adjusted R-Squared              0/855174                                   S.D. Dependent      Var                        0/505349 
S.E.of  regression                   0/192316                                  Akaike Info   Creterion                       -0/165022 
Sum Squared  resid                0/517794                                  Schwarz        Creterion                         0/325834 
Log Likelihood                       11/98027                                  F   -  Statistic1       16/09019 
Durbin-watson Stat                  2/637572                                Prob       (F-Statistic)       0/000006 

  

باشد که قبل از تفسیر نتایج حاصل، به بررسی پدیده خودهمبستگی سریالی بین جمالت الزم می       
است که بر برآورد شده 63/2 برابر با D.Wشود مقدار آماره طور که مشاهده می همان.اخالل پرداخته شود
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   و همکارانيبيگلر
  

٤٧

یعنی عدم وجود )  ρ  :H0=0( از اینرو فرضیه صفر.ها داللت داردماندهبستگی منفی در باقیوجود خودهم
یعنی وجود خودهمبستگی منفی )  ρ  :H1 >0( اخالل را در مقابل فرضیه یک وخودهمبستگی منفی در جز

تسون که بر پایه  وا–جدول دوربین ) حد باال( dUو ) حد پایین( dLگیري نیزاز مقادیربراي نتیجه. شدآزمون 
. بنا شده اند استفاده شد)  مشاهده200حداکثر ( و حجم نمونه)  متغیر20حداکثر( تعداد متغیرهاي توضیحی

 مشاهده استفاده شده است ولی از آنجاکه در جریان ایستایی متغیرهاي تابع، 26تعداد کل،  در این تحقیق از
شده اند، در نتیجه دو مشاهده از تعداد کل مشاهدات کم برخی از متغیرها بعد از دو بار تفاضل گیري ایستا 

است و از سوي دیگر تعداد متغیرهاي توضیحی در  عدد رسیده24و تعداد مشاهدات به ) N-2( شودمی
 5دار  متغیر توضیحی در سطح معنی10 مشاهده و 24در نتیجه براي . باشند متغیر می10معادله تقاضا 

بر اساس قواعد . باشدمی=dU  613/2  و  = 506/0dLدهد که ن نشان می واتسو–درصد، جدول دوربین 
گیري است،  باشد ناحیه عدم تصمیمdL ≤  d≤ 4-dU-4است، اگر ه شدهی ارا1گیري که در جدول تصمیم

 > 63/2>494/3( در این محدوده قرار دارد) D.W(  محاسباتی dکه مقدار که با توجه به آنشودنتیجه می
براي . توان گفت که آیا خودهمبستگی منفی وجود دارد یا خیرگیري است و نمیناحیه عدم تصمیم) 387/1
 باشد فرضیه صفر dU < 4-dدارد اگر شود که بیان می تعدیل شده استفاده میdمنظور از روش آزمون این

  ساس این آزمون نتیجه از اینرو بر ا. شودیعنی عدم وجود خودهمبستگی منفی رد نمی
) مرتبه اول( توان فرضیه عدم خودهمبستگی منفیباشد، نمیمی 37/1 > 613/2گیریم که با توجه به آنکه می

 . را رد کرد و لذا نتایج بر عدم وجود خودهمبستگی منفی مرتبه اول داللت دارد
ثیر تمامی متغیرهاي حذف شده از مدل میانگین تأ(، مقدار عرض از مبداء نددانتایج نشان د طور که همان     

از لحاظ   و احتمال آن tي   برآورد شد که با توجه به مقادیر آماره9/9برابر با ) بر روي متغیر وابسته تقاضا
ضریب کشش قیمت واقعی کاغذ چاپ و تحریر، برابر با . استدار شده  درصد معنی5آماري در سطح 

دهد، هرگاه قیمت کاغذ چاپ و تحریر،  است و نشان میدار شده  درصد معنی5باشد که در سطح  می-33/0
این نتیجه با . یابد  درصد کاهش می33/0ی یعنی یطور جزهیک درصد افزایش یابد، مقدار تقاضا براي آن ب

دارد مقدار تقاضا براي یک کاال در هر واحد زمان با قیمت آن نسبت معکوس دارد قانون تقاضا، که بیان می
کند، بدین معنی که با افزایش قیمت کاغذ چاپ و تحریر بسیاري از مصرف کنندگان این میمطابقت 

گرچه چون  قدر مطلق کشش  کنند،محصول به سمت کاالهاي جانشین آن نظیر کاغذ روزنامه سوق پیدا می
کشش  بیتخمین زده شده کمتر از یک است، بنابراین تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریرتقریباً نسبت به قیمت

ی در سال قبل، در سطح . است دهد این متغیر،  نشده که نشان می دار  درصد معنی5ضریب کشش درآمد ملّ
 بر خالف کاغذ  زیرا کاغذ مذکور،هیچ تأثیري بر روي میزان مصرف کاغذ چاپ و تحریر در کشور ندارد

 سبد و شرایطی جز کاالهاي ضروري محسوب شده و در هروجز )]1385(حمصی و همکاران [روزنامه 
  .  کاالهاي مصرفی خانوارها می باشد

 برآورد شده که در 19/0عنوان کاالي جانشین، برابر با ضریب کشش قیمت واقعی کاغذ روزنامه، به     
دهد، به ازاي یک درصد افزایش در قیمت کاغذ روزنامه، مقدار  باشد و نشان میدار می  درصد معنی5سطح 

 مثبت بودن عالمت این ضریب مطابق با .یابد  درصد افزایش می19/0 و تحریر، تقاضا براي کاغذ چاپ
که افزایش در قیمت کاغذ روزنامه سبب کاهش تقاضا براي آن و در نتیجه گرایش طوريهباشد، ب انتظار می
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٤٨

چنین نتایجی مشابه تحقیقات حمصی و همکاران . گرددمصرف کنندگان به سمت کاغذ چاپ و تحریر می
  باشنددهد که دو محصول کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه جانشین یکدیگر میبوده و نشان می) 1385(

 5 و احتمال آن از لحاظ آماري در سطح tضریب کشش جمعیت کل کشور، با توجه به مقادیر آماره      
حریر در د این متغیر، هیچ تأثیري بر روي میزان مصرف کاغذ چاپ و تدادارنشده که نشان  درصد معنی
 و احتمال آن از لحاظ آماري در tضریب کشش تعداد کتب منتشر شده با توجه به مقادیر آماره . کشور ندارد

دهد این متغیر، هیچ تأثیري بر روي میزان مصرف کاغذ چاپ و  دارنشده که نشان می  درصد معنی5سطح 
یار نرخ مطالعه در روز و فرهنگ از آنجا که میزان شمارگان کتاب تابعی از مع. تحریر در کشور ندارد

- کتابخوانی در کشور بوده که بنابر آمارهاي موجود از سطح بسیار پایینی برخوردار است، لذا این متغیر نمی
ضریب کشش نرخ با سوادي در کشور برابر با . تواند بر میزان مصرف کاغذ چاپ و تحریر تأثیر داشته باشد

دهد، به ازاي یک درصد افزایش در  دار می باشد و نشان می معنی درصد 5 برآورد شده که در سطح 58/21
یابد که بیانگر اثرپذیري باالي   درصد افزایش می58/21این نرخ، میزان تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریر، 

مثبت بودن عالمت این ضریب مطابق با . مصرف کاغذ مذکور از تغییرات نرخ باسوادي در کشور می باشد
د بدین معنی که با افزایش نرخ با سوادي در کشور و باال رفتن میزان چاپ کتب درسی، باش انتظار می

ضریب کشش میزان عرضه . یابد،  میزان تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریرنیزافزایش می...مجالت، نشریات و 
دهد، به  میباشد و نشان دار می  درصد معنی5 برآورد شده که در سطح 21/0کاغذ چاپ و تحریر، برابر با 

 درصد افزایش 21/0ازاي یک درصد افزایش در میزان عرضه، مقدار تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریر، 
باشد، یعنی بهنگام افزایش میزان عرضه توسط  مثبت بودن عالمت این ضریب مطابق با انتظار می. یابد می

گردد که، مقدار تقاضا براي سبب میکه  یابدعلت بروز حالت مازاد عرضه کاهش میهتولید کنندگان، قیمت ب
 برآورد شده که از لحاظ آماري 73/0ضریب متغیر مجازي جنگ، برابر با . کاغذ چاپ و تحریر  افزایش یابد

هاي اقتصادي بر علیه رغم شروع جنگ تحمیلی و تحریمد که علیاد دار بوده و نشان   درصد معنی5در سطح 
در دهه شصت شمسی میزان مصرف کاغذ  پذیريد و افزایش نرخ سواعلت توسعه فرهنگی گسترده هایران ب

، با توجه به مقادیر )هاآزادسازي قیمت( ضریب متغیر مجازي یارانه. استچاپ و تحریر افزایش یافته
دهد، یارانه پرداختی از  دار نشده که نشان می  درصد معنی5 و احتمال آن، از لحاظ آماري در سطح tي  آماره

  . هیچ تأثیري بر روي میزان تقاضاي کاغذ چاپ و تحریر در کشور نداشته استسوي دولت 
 دهد،  برآورد شده که نشان می91/0برابر با ) ضریب تعیین (2Rي  در تابع تقاضاي تخمینی، مقدار آماره      

را توضیح ) تقاضا(سته  درصد تغییرات متغیر واب91در مدل ) متغیرهاي مستقل(متغیرهاي لحاظ شده 
عالوه بر . ي قدرت توضیح دهندگی باالي الگو و دلیلی بر خوبی برازش مدل است دهند که نشان دهنده می

  و شوارتزAIC)( هاي آکائیک، از آماره)با در نظر گرفتن درجه آزادي2R( تعدیل شده2Rو2R هايآماره
)SC( باشند دلیل که مقادیر این دو آماره نیز کوچک مینیز جهت گزینش الگو استفاده شد و با توجه به آن

  . دیگري بر خوبی برازش مدل است
دار بوده و نشانگر اعتبار آماري  درصد معنی5باشد که در سطح  می09/16 محاسبه شده برابر با Fمقدار      

  .کل رگرسیون است
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نتایج ایستایی هر یک از متغیرها در فرم لگاریتمی در معادله عرضه با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم      
یافته در سطح، تفاضل مرتبه اول و دوم در دو حالت عرض از مبداء و بدون روند و با عرض از مبداء و 

  .است آورده شده3 درصد در جدول 5دار روند در سطح معنی
  

  ADFرسی ایستایی متغیرها در فرم لگاریتمی در تابع عرضه با استفاده از آزمونبر. 3جدول 
 براي (ADF)آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته   

  ها به صورت تک تک متغیرها در سطح و تفاضل داده
    

    عرض از مبدأ و روند  عرض از مبدأ
مقداربحرانی  ADFآماره   )لگاریتمی(متغیرهاي 

MCV)5(%  
آماره 
ADF  

مقداربحرانی 
MCV)5(%  

  
وقفه *

  بهینه

  
  نتیجه آزمون

  در سطح ایستا  1  -61/3  -29/4  -99/2  -40/4  میزان عرضه

قیمت واقعی کاغذ چاپ و 
  تحریر

  تفاضل مرتبه اول ایستا  0  -61/3  -25/5  -99/2  -36/5

  تفاضل مرتبه اول ایستا  0  -61/3  -83/4  -99/2  -84/4  قیمت واقعی کاغذ روزنامه
  تفاضل مرتبه دوم ایستا  3  -65/3  -61/4  -01/3  -88/4  نرخ تورم

  تفاضل مرتبه اول ایستا  0  -61/3  -88/6  -99/2  -04/7  میزان واردات با یک وقفه
  تفاضل مرتبه اول ایستا  0  -61/3  -74/6  -99/2  -90/6  میزان تقاضا با یک وقفه
  اضل مرتبه اول ایستاتف  0  -61/3  -17/5  -99/2  -23/5  هزینه تولید با یک وقفه

د که تمامی متغیرها در حالت لگاریتمی، در سطح، با یکبار انتایج بررسی ایستایی متغیرها نشان د       
پس از ایستا نمودن تمامی متغیرها، معادله عرضه کاغذ . اند گیري ایستا شده گیري و دو بار تفاضل تفاضل

  . ه شده استیارا 4ج آن در جدول  تخمین زده شد که نتایOLSچاپ و تحریر با روش 
  

   نتایج برآورد تابع عرضه کاغذ چاپ و تحریر در ایران– 4جدول 
     متغیرهاي مستقل                             ضرایب                                     خطاي معیار                             tآماره                 

 تابع عرضه
غیر وابستهمت:   Ln Xs

t     

  جزء ثابت                                       19/44-                                    37/5                                  *3/61-               
LnWPXt                                                               0/63                                    0/21                                    3/009* 
LnXd

t-1                                                                   2/51                                    0/45                                     5/47* 
LnIFt                                                                    -0/25                                    0/13                                      -1/87 
LnNPXt                                                                0/68                                   0/16                                       4/21* 
LnIMt-1                                                               -1/11                                   0/28                                     -3/91* 
LnCPt-1                                                              -0/55                                    0/17                                     -3/08* 
D59t                                                                        0/94                                     0/34                                      2/76* 
D83t                                                                        0/54                                     0/27                                        1/94 
R-squared                              0/ 727493                              Mean Dependent  Var                    10/30276 
Adjusted R-Squared              0/582155                             S.D. Dependent      Var                   0/559763 
S.E.of  regression                   0/361836                           Akaike Info   Creterion     1              /084745 
Sum Squared  resid                1/963879                            Schwarz        Creterion       0/526515 
Log Likelihood                       4- /016938                          F   -  Statistic1 5     /005546 
Durbin-watson Stat                  1/660540                        Prob       (F-Statistic)     0/003623 

 –جهت بررسی وجود خودهمبستگی مرتبه اول از آماره دوربین  که قبال بیان گردید،گونههمان 
 برابر با D.Wر ، مقداOLSدر تابع عرضه تخمین زده شده توسط روش . شود استفاده میD.W)(واتسن

ها داللت دارد، از ماندهدر باقی) مثبت یا منفی(است که بر وجود خودهمبستگی مرتبه اول برآورد شده66/1
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 اخالل را در مقابل فرضیه ویعنی عدم وجود خودهمبستگی سریالی در جز)  ρ  :H0=0(اینرو فرضیه صفر
حد ( dLگیري نیزاز مقادیربراي نتیجه. شدیعنی وجود خودهمبستگی سریالی را آزمون )  ρ  :H1 ≠0(یک 
و )  متغیر20حداکثر( واتسون که بر پایه تعداد متغیرهاي توضیحی–جدول دوربین ) حد باال( dUو ) پایین

 مشاهده 26تعداد کل،  در این تحقیق از. دیگرداند استفاده بنا شده)  مشاهده200حداکثر ( حجم نمونه
- در جریان ایستایی متغیرهاي تابع، برخی از متغیرها بعد از دو بار تفاضلاست ولی از آنجاکه استفاده شده

و تعداد مشاهدات به ) N-2( شوداند، در نتیجه دو مشاهده از تعداد کل مشاهدات کم میگیري ایستا شده
 در نتیجه. باشند متغیر می9است و از سوي دیگر تعداد متغیرهاي توضیحی در معادله عرضه  عدد رسیده24

دهد که  واتسون نشان می– درصد، جدول دوربین 5دار  متغیر توضیحی در سطح معنی9 مشاهده و 24براي 
584/0dL =  464/2 و dU = است، اگر  ارائه شده1گیري که در جدول بر اساس قواعد تصمیم. باشد می
dU ≤  d≤  dL )464/2 < 66/1 <584/0 ( 4و-dL  ≤  d≤ 4-dU)  416/3 < 66/1 < 536/1(  باشد ناحیه

در این محدوده قرار ) D.W(  محاسباتیdکه مقدار با توجه به آنشود نتیجه می.گیري استعدم تصمیم
. وجود دارد یا خیر) یا منفیمثبت( توان گفت که آیا خودهمبستگیگیري است و نمیتصمیم ناحیه عدم،دارد

 dU < d یا dU < 4-dدارد اگر شود که بیان میشده استفاده می تعدیلdمنظور از روش آزمون براي این
از اینرو بر اساس . شودمرتبه اول رد نمی) مثبت یا منفی( باشد فرضیه صفر یعنی عدم وجود خودهمبستگی

توان فرضیه باشد، نمیمی 66/1 > 464/2 یا 34/2 > 464/2گیریم که با توجه به آنکه این آزمون نتیجه می
گونه خودهمبستگی توان فرض کرد که هیچرا رد کرد و می) مرتبه اول(  منفیعدم خودهمبستگی مثبت یا

  .وجود ندارد) مثبت یا منفی( مرتبه اولی
میانگین تأثیر تمامی متغیرهاي (د که مقدار عرض از مبداء انتایج حاصل از تخمین تابع عرضه نشان د
 tي  رآورد شده که با توجه به مقادیر آماره ب-44/19برابر با ) حذف شده از مدل بر روي متغیر وابسته عرضه

ضریب کشش قیمت واقعی  کاغذ چاپ . باشددار می  درصد معنی5از لحاظ آماري در سطح  و احتمال آن 
دهد، هرگاه قیمت کاغذ  دار بوده و نشان می  درصد معنی5 برآورد شده که در سطح 63/0و تحریر، برابر با 

بد، میزان عرضه آن توسط واحدهاي تولیدي به جهت دستیابی به چاپ و تحریر، یک درصد افزایش یا
 مثبت بودن عالمت این ضریب مطابق با انتظار .یابد  درصد افزایش می63/0فروش و در نتیجه سود بیشتر 

 مطابقت ،ي مستقیم وجود دارد دارد، بین قیمت کاال و مقدار عرضه رابطهبوده و با قانون عرضه که بیان می
 68/0عنوان کاالي جانشین کاغذ چاپ و تحریر برابر با ریب کشش قیمت واقعی کاغذ روزنامه، بهض. کندمی

دهد که به ازاي یک درصد افزایش  این ضریب نشان می. باشددار می  درصد معنی5برآورد شده که در سطح 
مثبت بودن . دیاب  درصد افزایش می68/0در قیمت کاغذ روزنامه، عرضه کاغذ چاپ و تحریر، به میزان 

معنی که با افزایش قیمت کاغذ روزنامه، بایستی مقدار تقاضا بدین. عالمت این ضریب مطابق با انتظار است
 افزایش در تقاضا سبب .آن کاهش و در نتیجه مقدار تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریر افزایش یابد براي

ضریب . گرددیشتر بر بازار مصرف میافزایش در میزان تولید توسط واحدهاي تولیدي به جهت تسلط ب
- نشده دار  درصد معنی5 و احتمال آن از لحاظ آماري در سطح tکشش نرخ تورم، با توجه به مقادیر آماره 

 در کشور، 1383دلیل پرداخت یارانه به کاغذ چاپ و تحریر تا سال به دهد، این متغیر است که نشان می
  . شته استصول توسط واحدهاي تولیدي نداگونه تأثیري بر میزان عرضه این محهیچ
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 برآورد شده که از لحاظ آماري -1/ 11ضریب کشش واردات کاغذ چاپ و تحریردر سال قبل، برابر با 
دهد که به ازاي یک درصد افزایش در میزان  این ضریب نشان می. استدار شده  درصد معنی5در سطح 

رضه این کاغذ توسط واحدهاي تولیدي کشور در سال واردات کاغذ چاپ و تحریر در سال قبل، میزان ع
باشد، زیرا افزایش  منفی بودن عالمت این ضریب مطابق با انتظار می. یابد  درصد کاهش می1/ 11بعد، 

  واردات کاغذ چاپ و تحریر در سال قبل سبب کاهش قیمت این محصول دربازار داخلی شده و سبب 
یابد و در  قیمت کاغذ چاپ و تحریر در سال بعد نیز کاهش میشود که تولیدکنندگان تصور کنند کهمی

  . دهندنتیجه مقدار عرضه خود را در سال بعد کاهش می
 برآورد شده که از لحاظ 51/2ضریب کشش تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریر در سال قبل، برابر با 

ازاي یک درصد افزایش در میزان دهد که به  این ضریب نشان می. باشددار می  درصد معنی5آماري در سطح 
مثبت بودن . یابد  درصد افزایش می51/2تقاضا در سال قبل، میزان عرضه کاغذ چاپ و تحریر در سال بعد، 

دارد که با افزایش میزان مصرف کاغذ چاپ و تحریر باشد و بیان می عالمت این ضریب مطابق با انتظار می
میزان تصور افزایش میزان تقاضا در سال فعلی و دستیابی بهدر سال قبل، تولیدکنندگان این محصول به 

هاي تولید کاغذ ضریب کشش هزینه. دهندفروش و در نتیجه سود بیشتر، میزان تولید خود را افزایش می
دار بوده و   درصد معنی5 برآورد شده که از لحاظ آماري در سطح -55/0چاپ و تحریر در سال قبل برابر با 

هاي تولید این محصول در سال قبل، مقدار تولید کاغذ به ازاي یک درصد افزایش در هزینهدهد،  نشان می
 منفی بودن عالمت این ضریب مطابق با انتظار .یابد  درصد کاهش می55/0چاپ و تحریردر سال بعد، 

 محصول، طور بیان نمود که عامل تعیین کننده قیمت تمام شده یکتوان اینباشد، دلیل این امر را می می
در بازار افزایش یافته  هاي تولید یک محصول، قیمت آن نیزهزینه تولید آن است، در نتیجه با باال رفتن هزینه

- یابد و بالطبع میزان تولید توسط واحدهاي تولیدي به جهت جلوگیري از زیانو تقاضا براي آن کاهش می
  .گردد کم می دهی بیشتر،

دار   درصد معنی5 برآورد شده که از لحاظ آماري در سطح 94/0ا ضریب متغیر مجازي جنگ، برابر ب
هاي اقتصادي، میزان تولید کاغذ دهد که با شروع جنگ تحمیلی و تحریم این ضریب نشان می. استشده

هاي جنگ بر روي تولید این محصول است که بیانگر تأثیر مثبت و ناچیز سالچاپ و تحریر افزایش یافته
رغم شروع جنگ تحمیلی بدین معنی که علی. ودن عالمت این ضریب مطابق با انتظار استمثبت ب. باشدمی

العاده در افزایش نرخ باسوادي، گسترش فرهنگ مطالعه و دلیل جهش فوقهاي اقتصادي، بهو اعمال تحریم
 کاغذ کتابخوانی و توسعه فرهنگی کشور، میزان مصرف بر طبق نتایج حاصل ازبرآورد تابع تقاضا، براي

چاپ و تحریر افزایش یافته و در نتیجه میزان تولید نیز به جهت ارضاي مصرف موجود توسط واحدهاي 
 و tي  ، با توجه به مقادیر آماره)هاآزادسازي قیمت(ضریب متغیر مجازي یارانه . استتولیدي افزایش یافته

حواله (دهد، یارانه پرداختی  یدار نشده که نشان م  درصد معنی5احتمال آن، از لحاظ آماري در سطح 
  . استگونه تأثیري بر روي میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر در کشور نداشته، هیچ)دولتی

است و نشان  برآورد شده72/0برابر با ) ضریب تعیین (2Rي  در تابع عرضه تخمینی، مقدار آماره
را ) عرضه( درصد تغییرات متغیر وابسته 72در مدل ) قلمتغیرهاي مست(شده متغیرهاي لحاظ دهد، می

با 2R(تعدیل شده 2Rو2R هايعالوه بر آماره. ي خوبی برازش مدل است دهند که نشان دهنده توضیح می
نیز جهت گزینش الگو استفاده  )SC(رتز و شواAIC)(هاي آکائیک، از آماره)در نظر گرفتن درجه آزادي

  .  دلیل دیگري بر خوبی برازش مدل است،باشندکه مقادیر این دو آماره نیز کوچک میشودوبا توجه به آنمی
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 5باشد که با توجه به احتمال آن از لحاظ آماري در سطح  می005/5 محاسبه شده برابر با Fمقدار       
  .عتبار آماري کل رگرسیون استدرصد معنی دار شده و نشانگر ا

  

  گیري نتیجهبحث و  
 که کشش قیمتی تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریر در ایران کمتر از یک برآورد گردید،با توجه به این

اي تواند موجب افزایش در آمد نهایی قابل مالحظهرسد افزایش قیمت کاغذهاي تولیدي میلذا به نظر می
طرفی وجود رقابت محدود در تولید این نوع کاغذ و حجم وسیع تقاضاي از  .براي کارخانجات گردد

کنندگان و تعیین سود منطقی براي تولید لزوم نظارت دولت بر قیمت به جهت رفاه حال مصرف موجود،
گذاري تعزیري دهد که تعیین مکانیسم قیمت گرچه نتایج نشان می.دهدکنندگان را در ظاهر منطقی نشان می

گونه تاثیري بر میزان تقاضا براي کاغذ  هیچ1383راي اقتصاد و پرداخت یارانه نقدي تا سال از سوي شو
عدم توسعه صنایع تولیدکننده توسط بخش گذاري نادرستی بوده که منجر بهچاپ و تحریر نداشته و سیاست

ري شده عدم رضایت مشت دلیل سود آوري ناچیز، عدم توجه جدي به کیفیت کاغذ مذکور وخصوصی به
هاي جدید و گسترش رقابت بتوان مکانیسم تعادل عرضه و تقاضا بر تعیین امید است با ایجاد کارخانه .است

عدم کشش پذیري تقاضا نسبت به در  .قیمت را حاکم و بر کیفیت محصول و رفاه مصرف کنندگان افزود
 سبد و در هر شرایطی جز کاالهاي ضروري محسوب شده وودهد که کاغذ چاپ و تحریر جزآمد نشان می

مثبت بودن ضریب کشش متقاطع تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریر . باشدکاالهاي مصرفی خانوارها می
دهد که کاغذ روزنامه یک کاالي نسبت به قیمت کاغذ روزنامه کامال منطبق بر قانون تقاضا بوده و نشان می

دهد که میزان تقاضا  ناچیز آنان نشان میحجم اندك کتب منتشره و شمارگان .گرددجانشین محسوب می
... مجالت و نشریات و  براي کاغذ چاپ و تحریر احتماال تحت تاثیر نرخ باسوادي، کتب و دفاتر درسی،

گونه که قبال بیان گردید تاثیر مثبت متغیر مجازي جنگ نشان دهنده توسعه فرهنگی کشور در همان .باشدمی
  . استسالهاي مورد مطا لعه بوده

دهد کاغذ چاپ و مثبت بودن ضریب کشش عرضه نسبت به قیمت مطابق قانون عرضه بوده ونشان می
مثبت بودن ضریب کشش عرضه نسبت قیمت کاغذ روزنامه  .گرددتحریر یک کاالي نرمال محسوب می

غذ عدم تاثیرپذیري میزان عرضه کا .باشددهد که کاغذ مذکور جانشین کاغذ چاپ و تحریر مینشان می
دهنده حجم گسترده تقاضا براي کاغذ چاپ و تحریر و ضرورت ارضاي چاپ و تحریر از نرخ تورم نشان

تاثیر منفی واردات کاغذ چاپ و تحریر در سال قبل بر روي میزان تولید در  .باشدآن بهر طریق ممکن می
هاي اخیر مت کم در سالرویه واردات و عدم سودآوري ناشی از قیسازد که افزایش بیسال بعد آشکار می

نا تنها دلیل احداث ببر این م .چه صدمات جبران ناپذیري بر بخش صنعت در کشور وارد نموده است
نیاز روز افزون به کاغذ چاپ و تحریر به جهت توسعه فرهنگی و اقتصادي کشور  واحدهاي تولیدي جدید،

یابد واحدهاي تولیدي ر سال قبل افزایش میهاي تولید کاغذ چاپ و تحریر دهمچنین، وقتی هزینه. باشدمی
افزایش قیمت تمام شده محصول در سال بعد و در نتیجه کاهش میزان فروش، مقدار تولید خود را  به تصور

لذا افزایش توجیه ناپذیر قیمت عوامل تولیدي منجر به کاهش میزان فروش و در نتیجه  دهند،کاهش می
رغم کلیه مشکالت بر شمرده دهد که علیها نشان میتغیرآزاد سازي قیمتعدم تاثیر م .گرددمقدار تولید می

  .یابدحجم عرضه نیز ازدیاد می به جهت میزان رو به افزایش تقاضا،
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