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 تحلیل ارتباط بین نظام وارداتی و بازار تولید برنج ایران

 دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه کشاورزی، توسعه و اقتصاد دانشکده ارشد کارشناسی ، دانشجوی*شیوا غزنوی

 تهران

 تهران دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه کشاورزی، توسعه و اقتصاد دانشکده ، استادیار،`حامد رفیعی

 کشاورزی اقتصاد گروه کشاورزی، توسعه و اقتصاد دانشکده ارشد کارشناسی ین قادرزاده، دانشجویشرم

              تهران دانشگاه

                           shivaghaznavi@ut.ac.ir :الکترونیکی پست
 

 چکیده

 طریق از را داخلی مصرف مازاد مقدار ساالنه است مجبور از آنجا که برنج جز کاالهای مصرفی اساسی کشور است دولت

 موضوع این عموماً و بوده برخوردار چشمگیری نوسانات از مختلف هایسال در نماید. واردات برنج تأمین واردات

در این مقاله به تحلیل از این رو  .است نموده ایجاد محصول این تولید در آن پی در و برنج بازار قیمت در را مشکالتی

های وارداتی برنج با کننده در جهان، و ارتباط بین قیمتهای تولیدکننده در ایران با قیمتهای تولیدیمتارتباط بین ق

شود. در این راستا برای بررسی پرداخته می 1911-39های کننده ایران طی سالهای وارداتی جهان و قیمت تولیدقیمت

خطای برداری  تصحیح الگوهای بررسی و جوسیلیوس و سونجوهان مدت از روشمدت و کوتاههمگرایی و ارتباط بلند

(VECM استفاده شده است. نتایج نشان داد که بر اساس ضریب تعدیل بدست آمده، زمان الزم برای تعدیل اثرات )

 14/1های وارداتی برنج در ایران و برای قیمت 21/3کننده ایران های تولیدمدت برای قیمتمدت در بلندهای کوتاهشوک

 کنندهتولید قیمت اول وقفه بر جهانی کنندهتولید دار وقفه اول قیمتدوره است. همچنین با توجه به اثر مثبت و معنی

 قیمت اول وقفه بر ایران کنندهتولید قیمت اول وقفه و جهان وارداتی قیمت اول دار وقفهایران و اثرگذاری مثبت و معنی

 تا کند، واردات یا و تولید به اقدام داخلی، تقاضا و عرضه بازار و جهانی بازارهای ستدر بررسی با تواندمی وارداتی، دولت

 .کند اتخاذ فعلی شرایط از رفت برون برای مناسبی هایسیاست بتواند آن اساس بر

 قیمت تولید کننده برنج، واردات، همگرایی ها:کلید واژه
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 مقدمه-1

 برخوردار ایویژه از اهمیت تولید زیاد بسیار هایظرفیت و هاقابلیت بودن دارا لحاظ به ایران اقتصاد در کشاورزی بخش

 در تعادل عدم گذاری،سرمایه کمبود پایدار، استراتژی توسعه نبود جمله از اساسی موانع و هامحدودیت دلیل به اما. است

(. در 1941شود )حسینی و پرمه، نمی فادهاست مؤثر طور به بخش این هایاز ظرفیت...  و اقتصاد هایبخش بین مبادله رابطه

ها و برنج از جمله محصوالت اساسی و استراتژیک ایران است که طی سالیان اخیر موضوع قیمتبین محصوالت کشاورزی 

)کاظم  گذاران را به خود مشغول داشته استریزان و سیاستهای تولید آن ذهن همگان و به ویژه برنامهروند فزاینده هزینه

 تریناصلی از یکی این محصول برنج، انواع اهمیت ضریب و فروشی،خرده قیمت شاخص براساس (.1949د و محمودی، نژا

زاده و )عماد شودمی برنج واردات صرف ملی، درآمدهای از قابل توجهی میزان ساالنه. است ایران در مصرفی غذاهای

میلیون تن بوده است که در این میان  5/94یالدی معادل م 7417(. میزان تجارت جهانی در سال 1946چوالبی، دلیری

همچنین مصرف سرانه برنج  .روندمی شمار به محصول این واردکنندگان بزرگترین فیلیپین و ایران چین، اندونزی، نیجریه،

یش یافته است. گرم/ نفر( افزا)کیلو 1/92، به 1931گرم/ نفر( بوده که در سال )کیلو 1/94حدودا  1944در کشور در سال 

، به 1937، دارای نوسان بوده است. بیشترین مقدار واردات برنج در سال 1941-37های واردات برنج در کشور در سال

، 1939درصد افزایش یافته است. در هفت ماه ابتدایی سال  17حدود  1931هزار تن بوده که نسبت به سال  1316میزان 

های وارداتی برنج به کشور در سال میلیون دالر بوده است. افزایش قیمت محموله 371هزار تن به ارزش  292واردات برنج 

درصد کاهش پیدا  14حدود  7417نسبت سال  7419در شرایطی رخ داده است که قیمت جهانی برنج در سال  1937

توجه به ارقام ارائه شده،  (. با1939ایران،  روستایی توسعه و کشاورزی اقتصاد و ریزیبرنامه پژوهشهای کرده است )موسسه

 طریق از را برنج داخلی مصرف مازاد مقدار سال هر است مصرف برنج در ایران دارای روند صعودی بوده لذا دولت مجبور

رویه نیز در کشور دارای نوسانات زیادی بوده که هیچ انطباقی با روند تولید برنج در واردات بیاین  .نماید تأمین واردات

های دهد که سیاستریزی و هدف معینی دنبال شده است. لذا این مسئله نشان میداشته و بدون برنامهداخل کشور ن

 عوامل مهمترین از یکی (.1949های تولیدی نبوده است )کاظم نژاد و محمودی، بازرگانی در راستا و حمایت از سیاست

 یدهندهنشان ایران در برنج یکنندهبرای تولید شده تمام قیمت بررسی .است آن قیمت میزان کاال، یک تولید برای موثر

 تمام در که طوری به است، داشته کنندهقیمت تولید به نسبت کمتری بسیار نوسان قیمت، است. این آن زیاد بسیار نوسان

ین زمینه صورت (. مطالعات بسیاری در ا1946کننده بوده است )عماد زاده و دلیری چوالبی، تولید قیمت از کمتر نیز هاسال

های ای سیاست( اشاره کرد. نجفی در مقاله1923توان به مطالعه نجفی )از مطالعات انجام گرفته میگرفته است که 

بازرگانی و قیمت تضمینی دولت را برای محصول برنج بررسی کرده است. نتایج بررسی نشان داد که نوسانات شدیدی در 

های د، و افزون بر آن سیاست قیمت تضمینی به دالیلی همچون تناسب نداشتن قیمتواردات و قیمت بازاری برنج وجود دار

 سازی برنج توسط دولت و زمان نامناسب خرید، کاربرد چندانی نداشته است.ها، نبود امکانات اولیه ذخیرهتضمینی با هزینه

اندازها و ها، چشمهای برنج )چالشقیمت های تولید و روند( در تحقیق خود تحت عنوان هزینه1949نژاد و محمودی )کاظم
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های تولید برنج در کشور صعودی بوده است. همچنین روند تغییرات های اخیر روند هزینهراهکارها( دریافتند که طی سال

 های تولید برنج راقیمت برنج داخلی نیز صعودی بوده است لیکن این افزایش نتوانسته است هیچگاه افزایش سالیانه هزینه

 مقایسه و در ایران برنج بازار تنظیم هایسیاست ( در مقاله خود به بررسی1944پرمه و گیالنپور ) به طور کامل پوشش دهد.

 مقداری سهمیه از بازار پرداختند. نتایج نشان داد که استفاده تنظیم بهبود برای و ارائه راهکارهایی منتخب کشورهای با آن

 به و حرکت تضمینی گذاریقیمت در سیاست نظر تجدید کوبی،شالی صنعت نوسازی ریقط از ضایعات برنج واردات، کاهش

از آنجا که  .باشندمی محصول این بازار تنظیم بهبود راهکارهای ترینمهم توزیع کوپنی، و اییارانه سیستم اصالح سمت

ی هر کشور در سطح بین المللی، جهت شناسایی رفتار واردات مواد غذایی و محصوالت کشاورزی در چارچوب روابط بازرگان

(، لذا 1921کنندگان داخلی بسیار مهم است )ضیایی،های امنیت غذایی مناسب با هدف حمایت از تولیدریزی سیاستطرح

ها را برای تولید این ها و هزینهتوان روند افزایش قیمتکننده داخل میهای تولیدبا شناسایی عوامل تاثیرگذار بر قیمت

های کنندگان کم کرد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط و تاثیر قیمتاستراتژیک در راستای حمایت از تولید محصول

کننده های واردات جهانی و قیمت تولیدکننده داخلی است. همچنین بررسی تاثیر قیمتکننده جهانی بر قیمت تولیدتولید

 باشد.تحقیق میداخلی بر قیمت واردات برنج در ایران از اهداف این 

 مواد و روشها-2

کننده در جهان، و ارتباط بین های تولیدکننده در ایران با قیمتهای تولیددر این مقاله به بررسی ارتباط بین قیمت

 1939-1924های کننده ایران طی سالهای وارداتی جهان و قیمت تولیدهای وارداتی برنج برای ایران با قیمتقیمت

 برای گام استخراج شده است. اولین 1متحد ملل کشاورزی و خواربار د. آمار و اطالعات مورد نیاز از سازمانشوپرداخته می

آنها  انباشتگی درجه تعیین و واحد تعداد ریشه نظر از الگو متغیرهای زمانی سری خواص بررسی اقتصادسنجی هایتحلیل

شود ها استفاده میترین روش( به عنوان متداول7ADFم )فولر تعمی دیکی واحد ریشه هایآزمون از معموالً که است

یا عدم مانایی سری زمانی از تخمین رابطه  9(. این آزمون به منظور شناسایی مانایی1937)مهدوی عادلی و قنبری، 

 کند:رگرسیونی زیر استفاده می

   
p

i ttittt yyy
1 1                                                             )1( 

هاست. فرضیه صفر در آزمون دیکی تعداد وقفه pتفاضل مرتبه اول و  ∆روند زمانی،  tسری زمانی مورد نظر،  tyکه در آن 

که پذیرفتن آن به معنای عدم مانایی سری زمانی مورد نظر است )موالیی و  0: 0H=فولر تعمیم یافته عبارت است از 

                                                           
1 . Food and Agriculture Organization of the United Nations 
2 . Augmented Dickey Fuller 
3 . Stationary 
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، 1گرنجر انگل روش از پس که شده پیشنهاد همگرایی برای آزمون متعددی هایروش (. تاکنون1937گلخندان، 

 جوهانسون روش .است 9خطای برداری تصحیح الگوهای و بررسی( 1334) 7جوسیلیوس و جوهانسون روش آنها ترینمعروف

 فولر -دیکی آزمون تعمیم نوعی روش، این هساد طور اما به است آن مشخصة هایریشه و ماتریس رتبة بین رابطة مبتنی بر

 مقدار حداکثر و  5اثر آزمون هایآماره از های مشخصهریشه بودن صفر فرض بررسی بود. برای خواهد چندمتغیره به حالت

 خطای تصحیح الگوی براورد در همچنین و مرتبة همگرایی آزمون (. در1937شود )رفیعی و همکاران، می استفاده 1ویژه

از  عرض و روند وجود برای حالت پنج کلی طور به. اهمیت است حائز مبدأ از عرض و روند گرفتن نظر در ری چگونگیبردا

 خواهد بود زمانی هایسری ماهیت اساس بر روش پنج این انتخاب بین که دارد وجود بلندمدت و مدتکوتاه روابط در مبدأ

(Pesaran & Shin, 1999اگر .) آزمون جوهانسون و جوسیلوس، رابطه  به توجه با وباشند  انباشته هم یک درجه از متغیرها

 خطا تصحیح مدل از متغیرها بین علیت رابطه بررسی برایتوان (، می1937همگرایی تأیید شود )رفیعی و همکاران، 

 و محمدی) آیدیم بدست استباطی قابل و درست هایآماره خطا، تصحیح عبارت کردن وارد با صورت این در شود. استفاده

 الگوی یک مدتکوتاه خطای تصحیح الگوی. آوریممی دست به ECM تخمین با را مدت کوتاه پارامترهای(. 1939 همکاران،

 تعادلی رابطه به حصول و شودمی تعدیل دستگاه تعادل عدم به نسبت وابسته متغیر آن بنابر و گرددمی تلقی بازخور

 رابطه یک راستای در متغیرها بین مدتکوتاه رابطه دهندهنشان الگو این در تعدیل ضریب. کندمی تضمین را بلندمدت

زایی همه متغیرهای قیمتی الگوست. رابطه تصحیح در این الگو، فرض بر درون (.1943 همدانی، و نوری ابو. )است مدتبلند

 (:Lutkepohl & Reimers, 1992خطای برداری مربوط به دو متغیر را می توان به صورت زیر نوشت )

tttt uPPP   111

'                                                                                           )7( 

به طوریکه 









2

1




 مدت، ماتریس مدت به بلندماتریس ضرایب تعدیل روابط کوتاه   ردار دهنده بنشان '1,

همگرا و ماتریس 









1,221,21

1,121,11

1 


و  7مدت بین متغیرهاست. با باز کردن جمالت تفاضلی رابطه ضرایب کوتاه

 است: VARآید که یک الگوی به دست می 9به سمت راست معادله و فاکتورگیری از آن در نهایت رابطه  tP-1انتقال متغیر 

                                                           
1 . Engle and Granger 
2 . Johansen and Juselius 
3 . Vector Error Correction Model 
4 . Trace Test 
5 . Maximum Egien Value Test 
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                                                                     )9( 

 در سطح بیشتر وقفه یک با 1VARالگوی  یک معادل ها،در تفاضل وقفه یک با برداری خطای تصحیح بنابراین الگوی

( ارائه VARوضیح برداری )در واقع الگوی تصحیح خطای برداری عموما در قالب یک الگوی خودت .بود خواهد متغیرها

وقفه در قالب ماتریسی به صورت  pبا  I(1)متغیر درون زای انباشته از مرتبه یک  mدارای  VARشود. اگر یک سیستم می

 زیر در نظر گرفته شود:

tptpttt PAPAPAAP   ...22110                                                                  )5( 

 در این صورت:

)...( 21 pAAAI                                                                                             )1( 

tptpttt uPPPP 11111 ...                                                                          )6( 

'توان در رابطه باال می   را نیز در نظر گرفت که در آن  ماتریس بردارهای روابط بلند مدت و  ماتریس

(. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل 1937مدت است )رفیعی و همکاران، مدت به بلندضرایب تعدیل روابط کوتاه

 بهره گرفته شده است. Eviews7ر افزاها و برآورد نتایج از نرمداده

 گیریبندی و نتیجهجمع-9

مشخص  1شود. با توجه به نتایج جدول در ابتدا و پیش از برآورد الگوی نهایی، به پایایی متغیرهای مورد بررسی پرداخته می

 هستند. پایا درصد یک سطح در گیریتفاضل بار از یک شود که تمامی متغیرهای مورد بررسی پسمی

 فولر -بررسی پایایی متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آزمون دیکی -1ول جد

 نتیجه نوع الگو سطح احتمال tآماره  متغیر

-691546/4 قیمت تولید کننده ایران  4444/4  I(1) با عرض از مبدا و روند 

-614957/2 قیمت تولید کننده جهانی  4444/4  I(1) با عرض از مبدا و روند 

-463917/5 ات ایرانقیمت وارد  4419/4  I(1) با عرض از مبدا و روند 

-977661/5 قیمت واردات جهانی  4172/4  I(1) با عرض از مبدا و روند 

                                                           
1 . Vector Autoregression 
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 -جوهانسون الگوهای است الزم بین متغیرهای مورد بررسی، و همگرایی یکپارچگی منظور بررسی همانطور که اشاره شد به

 الگوی در بهینه یوقفه طول تعیین مستلزم جوهانسون، روش به هم جمعی هایتحلیلشود.  براورد آن جوسیلیوس در مورد

VAR  براساس بهینه هایوقفه تعداد پس از اطمینان از درجه پایایی متغیرها، بایدبرای این منظور  (.1924وفرستی، )ناست 

 آن شوارتز آماره انتخاب علتشود.  مشخص دتو بلندم مدتکوتاه روابط در مبدأ از عرض و روند وجود و( 1SC)شوارتز  معیار

 سال تعداد که هاییداده مورد در بویژه را آزادی درجه طریق این از و گرفته نظر در را وقفه تعداد کمترین آماره این که است

 الگوی یک برمبنای وقفه طول تعیین معیارهای نتایج زیر جدول در. یافت خواهد افزایش شوند،می شامل را کمتری

 در وقفه یک وجود دو وقفه در الگوی اول و بیانگر نتایج. است شده گزارش مختلف معیارهای براساس برداری، خودتوضیحی

 از کمتر یکی باید وقفه طول جوسیلیوس -آزمون جوهانسون برایباشد. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که می الگوی دوم

مدت برای الگو اول ایران با یک آزمون جوهانسون به منظور بررسی روابط بلندباشد. بنابراین  VARطول وقفه در الگوی 

دهد که متغیرهای شود. نتایج آزمون همگرایی به روش جوهانسون نشان میوقفه و برای الگو دوم، وقفه صفر استفاده می

 یک ویژه، مقدار حداکثر و اثر دو آمارة هر اساس مدت هستند و برمورد بررسی در هر دو الگو، برای ایران دارای ارتباط بلند

انباشتگی به تفصیل بیان شده است. وجود یک رابطه نتایج آزمون هم 5در جدول  .شودمی الگو تأیید در بلندمدت رابطة

شود. زیرا مقادیر آماره اثر و حداکثر درصد تأیید می 1مدت در هر دو الگوی مورد بررسی برای ایران در سطح احتمال بلند

 باشد.مقدار ویژه در حالت اول از مقادیر بحرانی خود بیشتر می

 (SCانتخاب وقفه بهینه بر اساس آماره شوارتز بیزین ) -2جدول 
 الگوی دوم برای ایران الگوی اول برای ایران وقفه

4 526361/9 1775337/4-  

1 341193/9 *442121/1-  

7 *352446/1 219916/4-  

 

 مگرایی جوهانسون برای تعیین تعداد روابط بلندمدتنتایج آزمون ه -9جدول 

 نوع الگو

 روند خطی روند خطی بدون روند بدون روند نوع روند داده ها
روند درجه 

 دوم

 حالت آزمون

بدون جز 

 ثابت

 بدون روند

با عرض از 

 مبدا

 بدون روند

با عرض از 

 مبدا

 بدون روند

با عرض از 

 مبدا

 با روند

با عرض از 

 مبدا

 با روند

مدل اول برای 

 ایران

 1 1 7 *1 7 (Traceآماره اثر )

 7 1* 7 1 1حداکثر مقدار ویژه 

                                                           
1 . Schwarz Information Criteria 
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(Max-E) 

مدل دوم برای 

 ایران

 1 4 *1 4 4 (Traceآماره اثر )

حداکثر مقدار ویژه 

(Max-E) 
7 4 *1 4 4 

 های متغیرهای قیمت*انتخاب نوع آزمون بر اساس ماهیت سری

 ه همگرایی جوهانسونآزمون تعیین مرتب -4جدول 

 مقدار بحرانی آماره اثر مقدار ویژه فرض صفر آماره های برآوردی نوع الگو
سطح 

 احتمال

الگوی اول برای 

 ایران

 (Traceآماره اثر )

4444/4 42711/71 64719/61 394596/4* نبود رابطه بلند مدت  

حداکثر یک رابطه 

 بلند مدت
721716/4 361117/6 11234/17 9546/4  

حداکثر مقدار ویژه 

(Max-E) 

394596/4* نبود رابطه بلند مدت  65147/14  94245/13  4444/4  

حداکثر یک رابطه 

 بلند مدت
721716/4  361117/6  11234/17  9546/4  

الگوی دوم برای 

 ایران

 (Traceآماره اثر )

23242/73 52144/99 647473/4* نبود رابطه بلند مدت  4144/4  

طه حداکثر یک راب

 بلند مدت
939411/4 74519/17  53521/11  1594/4  

حداکثر مقدار ویژه 

(Max-E) 

647473/4* نبود رابطه بلند مدت  13162/71  19167/71  4534/4  

حداکثر یک رابطه 

 بلند مدت
939411/4  54591/11  76564/15  1916/4  

 درصد 1*معنی داری در سطح 

الگوی تصحیح خطای برداری برای الگوی اول که شامل متغیرهای قیمت تولید  مدتمدت و کوتاهنتایج برآورد رابطه بلند

کننده ایران و قیمت تولید کننده جهانی برای محصول برنج می باشد و برای الگوی دوم که شامل قیمت وارداتی ایران با 

 1ت. بر اساس نتایج جدول گزارش شده اس 6و  1قیمت وارداتی جهانی و قیمت تولید کننده ایران می باشد، در جداول 

درصدی آن را تأیید می  39و ضریب تعیین  Fالگوی اول برای ایران از لحاظ آماری قابل قبول است. به طوری که آماره 

هم  کند. وقفه اول قیمت تولید کننده جهانی بر وقفه اول قیمت تولید کننده ایران در بلند مدت معنی دار و اثر مثبتی دارد.

درصدی نشان دهنده این است که الگوی دوم نیز از لحاظ آماری  14و ضریب تعیین  Fآماره  6نتایج جدول  چنین بر اساس

قابل قبول است. نتایج حاصل از برآورد این الگو نشان می دهد که وقفه اول قیمت وارداتی جهان و وقفه اول قیمت تولید 

 اول برنامة مجازی دت معنی دار و دارای اثر مثبت می باشد. متغیرکننده ایران بر وقفه اول قیمت وارداتی ایران  در بلند م

 این چارچوب در اجراشده هایسیاست دهدمی نشان است و اثر منفی داشته است این مسئله داردر هر دو الگو معنی توسعه
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 .است در الگوی دوم شده در الگوی اول و کاهش قیمت واردات برنج ایران کننده برنج ایران تولید قیمت کاهش باعث برنامه

 بلندمدت در هاشوک این شوند، وارد مدتکوتاه هایشوک اقتصاد در چنانچه که است آن بیانگر نیز شوک تعدیل ضریب

چنانچه شوکی در کوتاه مدت به قیمت های تولید کننده برای محصول برنج در  1بر اساس نتایج جدول  .شد خواهد تعدیل

 اثر درصد اثر این شوک در هر دوره تعدیل می شود. به عبارت دیگر زمان الزم برای تعدیل 13مدت ایران وارد شود، در بلند 

نشان می دهد که چنانچه شوکی در کوتاه  6دوره است. همچنین نتایج جدول  72/1بلندمدت،  در مدتکوتاه هایشوک

درصد اثر این شوک در هر دوره تعدیل  32مدت مدت به قیمت های وارداتی برای محصول برنج در ایران وارد شود، در بلند 

 دوره است. 45/1بلندمدت،  در مدتکوتاه هایشوک اثر می شود. به عبارت دیگر زمان الزم برای تعدیل

 بلندمدت برای الگوی اول رابطه تعیین و برداری خطای تصحیح الگوی برآورد -3جدول

 ضریب برآوردی متغیر ضریب برآوردی متغیر

 **4/411914- روند ***1/711342- قیمت تولید کننده جهانوقفه اول 

 (14556/4)   (41427/4)  

 [ 6419/11- ]  [ 25574/7- ] 

C 714314/4   

Error Correction: 
تفاضل قیمت وارداتی 

 ایران
Error Correction: 

تفاضل قیمت وارداتی 

 ایران

CointEq1 -4/147269* 453431/4 عرض از مبدا-  

 (19917/4)   (11442/4)  

 [ 66423/1- ]  [ 99463/4- ] 

وقفه اول تفاضل قیمت تولید کننده 

 ایران
497997/4-  ***1/155635- برنامه توسعه اول 

 (46643/4)   (41952/1)  

 [ 54371/4- ]  [ 76973/1- ] 

وقفه اول تفاضل قیمت تولید کننده 

 جهان
414577/4- 415243/4 (49شروع سال تحریم )   

 (17914/4)   (69374/4)  

 [ 15312/4- ]  [ 42165/4 ] 

R-squared 395295/4 F-statistic 49411/51 

Log likelihood 476657/9  Akaike information criterion 444542/1  

Schwarz criterion 497944/1    

 درصد 1درصد و  1*، ** و *** به ترتیب معنی داری در سطح ده درصد، 

 بلندمدت برای الگوی دوم رابطه تعیین و برداری طایخ تصحیح الگوی برآورد -6جدول
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 ضریب برآوردی متغیر ضریب برآوردی متغیر

 -177693/4* وقفه اول قیمت تولید کننده ایران -565664/1*** وقفه اول قیمت واردات جهان

 (74646/4)  (46763/4) 

 ]17415/1-[  ]31694/1-[ 

C 994227/4   

Error Correction:  قیمت وارداتی ایرانتفاضل Error Correction: تفاضل قیمت وارداتی ایران 

CointEq1 ***363572/4- 461179/4 برنامه توسعه دوم- 

 (72415/4)  (43419/4) 

 ]14971/9-[  ]66965/4-[ 

 -421951/4 برنامه توسعه سوم 191144/4* عرض از مبدا

 (42912/4)  (43462/4) 

 ]24942/1[  ]27941/4-[ 

 -479592/4 برنامه توسعه چهارم -274943/4*** برنامه توسعه اول

 (79926/4)  (14345/4) 

 ]44144/9-[  ]71539/4-[ 

R-squared 141269/4 F-statistic 575414/9 

Log likelihood 619115/4  Akaike information criterion 429657/1  

Schwarz criterion 114934/7    

 درصد 1درصد و  1به ترتیب معنی داری در سطح ده درصد، *، ** و *** 

 

نشان داده به ترتیب برای مدل اول و دوم  7و  1 شده در شکلبرداری برازشنتایج آزمون ثبات سیستم در الگوی خودتوضیح

گرفته  های معکوس مدل، داخل دایره به شعاع واحد قرارشود تمامی ریشه مشخصهطور که مشاهده میشده است. همان

 الگو است.هر دو بیانگر ثبات سیستم . این مسأله است
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 مدل دوم  نتایج آزمون ثبات سیستم الگوی برآوردی -2مدل اول   شکل  نتایج آزمون ثبات سیستم الگوی برآوردی -1شکل 
 

کننده جهانی با های تولیدکند. از آنجا که قیمتالگو را تأیید میمدت در هر دو نتایج بدست آمده وجود ارتباط بلند

مدت داشته و دارای اثر مثبت است لذا توصیه می گردد در سیاست گذاری ها به کننده داخل ارتباط بلندهای تولیدقیمت

 روند بلند مدت قیمت های جهانی، به ویژه در تعیین قیمت های تضمینی توجه بیشتری شود.

کننده های درست از نوسان قیمت تولیدکننده جهانی سعی بر آن شود تا با اتخاذ سیاستهای تولیدبررسی روند قیمتو با 

های جهانی در مقایسه با روند تاریخی آن نسبتا با ثبات است ولیکن بررسی این قیمت در ایران کم کرد. اگرچه قیمت

تواند به خت بازارهای جهانی و بررسی عوامل موثر بر این نوسان میهانشان می دهد که هنوز هم بسیار متغیر است و شنا

کننده داخل کمک شایانی نماید. همچنین از آنجا که واسططه گری در بازار برنج منجر به کاهش ریزی برای بازار تولیدبرنامه

یزه تولید کننده را در رابطه با رقابت منافع تولید کننده می شود لذا همین امر عالوه بر کاهش سهم تولید کننده در بازار انگ

با بازار جهانی کم میکند لذا انتظار می رود که سیاست گذاری ها در راستای کاهش واسطه گری نامطلوب هدفمند گردد. 

های وارداتی های وارداتی ایران با قیمتمدت بین قیمتدهد که ارتباط بلندنتایج حاصل از برآورد الگوی دوم نشان می

باشد. لذا با توجه های وارداتی کشور مثبت میکننده داخل وجود دارد. که اثر این متغیرها بر قیمتهای تولیدی و قیمتجهان

های وارداتی ایران، دولت می کننده داخل بر قیمتهای تولیدهای وارداتی جهانی و قیمتبه اثر مثبت و معنی دار قیمت

بازار عرضه و تقاضا داخلی، اقدام به تولید و یا واردات کند، تا بر اساس آن بتوان  تواند با بررسی درست بازارهای جهانی و

های مناسبی برای برون رفت از شرایط فعلی اتخاذ کند. همچنین برنامه اول توسعه در هر دو الگو اثر منفی و معنی سیاست

مورد توجه و بازنگری قرار گیرد و اصالحاتی داری داشته است لذا توصیه می گردد سیاست های اتخاذ شده طی این سال ها 

 در رابطه با این سیاست ها انجام پذیرد.

 مراجع-4

 هاىپژوهش. ایران کشاورزی فراروی چالشهای و تجاری سیاست نسبی، مزیتهای. (1941) م. ع. و پرمه، ز. حسینی، ]1[

 ششم. و پنجم شماره ، اول سال اقتصادى
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های برنج )چالشها، چشم اندازها و راهکارها(. های تولید و روند قیمت(. هزینه1949لف. )کاظم نژاد، م. و محمودی، ا ]7[

 های حمایتی.معاونت سیاست حمایتی، گروه پژوهش سیاست

 ایران. فصلنامه در برنج واردات تخمین و تولید نسبی مزیت (. بررسی1946عماد زاده، م. و دلیری چوالبی، ح. ) ]9[

 .79-55، ص 9. شماره 5دوره  اقتصادی، هایبررسی

ها. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، های دولت در زمینه برنج: مسایل و رهیافت(. بررسی سیاست1923) ب. نجفی، ]5[

 .91شماره 

و  منتخب کشورهای با آن مقایسه و در ایران برنج بازار تنظیم هایسیاست (. بررسی1944پرمه، ز. و گیالنپور، الف. ) ]1[

 .94های بازرگانی، شماره بازار آن. بررسی تنظیم بهبود برای راهکارهایی ارائه

. پایان نامه کارشناسی (1921-1959) ایران کشاورزی محصوالت واردات کل تقاضای تابع (. تخمین1921) .ضیایی،ح ]6[

 ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

 اکسیدکربن، تولید دی انتشار میان علیت و همجمعی رابطه لیلتح و (. تجریه1937مهدوی عادلی، م. و قنبری، ع. ) ]2[

 .712-792، ص 3ایران، سال دوم، شماره  انرژی اقتصاد ایران. فصلنامه در انرژی مصرف و داخلی ناخالص

درنظر  با) ایران اقتصادی رشد بر کسری بودجه مدتکوتاه و بلندمدت (. اثرات1937موالیی، م. و گلخندان، الف. ) ]4[

 . فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره پنجم.(خارجی هایبدهی متغیر گرفتن

[9] Johansen, S and Juselius, K. (1990). Maximum likelihood Estimation and Inference on Cointegration – 

With Application to The Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169 - 211. 

 آزمون و مکانی یکپارچگی (. بررسی1937رفیعی، ح. یزدانی، س. حسینی، ص. چیذری، الف.ح. و صالحی، ح. ) ]14[

 توسعه و اقتصاد گیالن. تحقیقات و مازندران استانهای: موردی شمال مطالعة استخوانی ماهیان بازار در واحد قیمتهای

 .912-964. ص 9اره ، شم55ایران، دوره  کشاورزی

[11] Pesaran, H. M. and Shin, Y. (1999). Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to 

Cointegration Analysis, Chapter 11, in: Storm, S., (ed), Econometrics and Economic Theory in the 20th. 

Century, The Rangar Frisch Centennial Symposium. 

 بودن باز مالی، توسعه بین پویای علیت رابطه بررسی. (1939). ی یرسرایی، و خداپرست. ح ناظمان،. ت محمدی، ]17[

 ص ،14 شماره سوم، سال ایران، انژی اقتصاد فصلنامه. نروژ و ایران نفتی کشور دو موردی مقایسه اقتصادی، رشد تجاری و

124-111. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

262 

 و حمل ناوگان در گازوئیل و بنزین تقاضای و اقتصادی رشد بین رابطه بررسی. (1943). ع دانی،هم و. ع.الف نوری، ابو ]19[

 .111-115 ص ،12 شماره بازرگانی، پژوهشنامه فصلنامه .ای( جاده -نقل )زمینی

[14] Lutkepohl, H., Reimers, H. (1992). Impluse Response Analysis of Co-integrated Systems. Journal of 

Economic Dynamics and Control. 16, 53-78. 

 .ریشه واحد هم جمعی در اقتصاد سنجی، انتشارات رسا (.1942) .م نوفرستی، ]11[
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