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 چکیده   

دهد. گندم و جو دو محصول مه  و اساسی ای از تجارت محصوالت کشاورزی را در ایران تشکیل میواردات بخش عمده

شود. وابستگی کشور تامین می شوند و ساالنه مقدار قابل توجهی از این محصوالت از طریق وارداتدر کشور محسوب می

به درآمدهای نفتی و تاثیری که درآمدهای حاصل از صدور فرآورده های نفت و گاز بر واردات و تولید داخلی محصوالت 

گذارد موضوع مهمی است که نیازمند پژوهش و بررسی دقیق است. در این پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به می

الگوی خودتوضیح برداری به بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر واردات و تولید گندم و جو به عنوان  و 1931الی  1943دوره 

های نفتی در جهت مثبت روی واردات این دو محصول مه  بخش کشاورزی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که شوک

دات این دو محصول نیز بیشتر شده است، این دو محصول تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر با افزایش درآمدهای نفتی، وار

 موضوع در حالی است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به کاهش تولید داخلی گندم و جو شده است.  

 : گندم، جو، واردات، تولید، الگوی خودتوضیح برداریکلمات کلیدی
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افزایش ] 1 [واردات محصوالت مختلف کشاورزی استای از تجارت خارجی بخش کشاورزی در ایران، مربوط به بخش عمده

حجم کاالهای وارداتی و تحوالت قیمتی در بازار جهانی محصوالت کشاورزی در طول چند سال گذشته ارزش واردات 

از واردات  های تجاری در بخش کشاورزی عمدتاّسیاست .]7 [)محصوالت کشاورزی را دستخوش تحوالت جدی کرده است

ای های تجاری و خصوصاّ موانع تعرفهگیری سیاستحمایت کرده و به دلیل دولتی بودن واردات محصوالت استراتژیک، جهت

ی رغم وجود مزیت نسبایران علی (.]3 [ای در راستای حمایت منطقی از تولید داخلی این محصوالت نبوده است و غیر تعرفه

ترین واردکنندگان برخی کاالهای مهم بخش کشاورزی نیز در تولید برخی محصوالت مهم بخش کشاورزی، یکی از بزرگ

به  1361هزار دالر در سال  36441بوده است به طوری که  میزان واردات کل  بخش کشاورزی در ایران با ارزشی حدود 

 (.,7414FAO) رسیده است 7414هزار دالر در سال  3192943مقدار 

 14ترین منابع تأمین کالری در ایران بوده و بیش از شود و از مهمگندم به عنوان غذای اصلی مردم کشور محسوب می

ای از سطح زیر گندم قسمت عمده،گردددرصد پروتئین مصرفی سرانه افراد کشور از طریق نان تأمین می 17درصد کالری و 

ترین محصول زراعی در جهان است و عنصر مهم و کلیدی کشاورزی در ایران را دارد. گندم عمدهکشت محصوالت 

ای در امنیت غذایی و خودکفایی دارد. وجود انگیزه امنیت غذایی و خودکفایی، دولت را ملزم کشاورزی است که جایگاه ویژه

تواند یک خطر جدی محسوب به واردات این محصول می رو وابستگی بیش از حد به دخالت در بازار گندم کرده است. از این

 [ باشد.گردد و واردات گندم نیز به نوعی در انحصار دولت میگردد. عمده گندم تولیدی در کشور توسط دولت خریداری می

3[ 

شود. جو جو نیز محصولی است که در گروه غالت قرار دارد و چهارمین محصول از نظر ارزش وارداتی در کشور محسوب می

های عمده در پرورش دام و تولید گوشت است و یکی از دالیل اهمیت جو در کشور، نیاز مردم به محصوالت یکی از نهاده

لبنی و گوشت است.  به علت نیاز جامعه به این محصول، ساالنه مقدار قابل توجهی از این محصول از طریق واردات تأمین 

ردات گندم و جو از کل واردات محصوالت کشاورزی همواره دچار نوسان بوده است. های اخیر سهم واگردد. در طی سالمی

 اند. این محصوالت از لحاظ ارزش وارداتی دارای سهم باالتری در بین محصوالت کشاورزی بوده

محصوالت  ر وارداتیدر ایران درآمدهای دولت به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده و با افزایش و کاهش آن امکان تغی

تواند منجر به واردات بیش از حد محصوالت مختلف از جمله محصوالت کشاورزی وجود دارد. افزایش درآمدهای نفتی می

عمده کشاورزی شده و از این مسیر به تولید این محصوالت نیز آسیب وارد سازد. از این رو بررسی تاثیر شوک های درآمد 

کشاورزی موضوعی مهم است. در این تحقیق اثر شوک های افزایش یا کاهش  نفتی روی واردات و تولید محصوالت بخش

 درآمدهای نفتی روی واردات و تولید دو محصول مهم بخش کشاورزی یعنی گندم و جو مورد بررسی قرار گرفته است.

-با استفاده از روش هم (7444) محمدو تانگمطالعات مختلفی در زمینه واردات محصوالت کشاورزی صورت گرفته است. 

به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات در کشور مالزی پرداختند. نتایج نشان داد که  Johansen and Juseliusانباشتگی 

بودند. همچنین نتایج  93/4و  29/4، 24/4گذاری و صادرات کوچکتر از یک و به ترتیب کشش مخارج مصرفی، سرمایه

 بلندمدت تابع پژوهشی در ،(7449) .تاچ چونگ تانک های نسبی با تقاضای واردات ارتباط منفی دارند. ن داد که قیمتنشا

                                                           
1  Mohmammd and tang 
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 خطای تصحیح مدل از منظور این برای. است کرده برآورد1329-32 هایسال فاصله در را ژاپن کشور واردات کل تقاضای

 رابطه کی که گرفت نتیجه وی. است بکارگرفته مدل برآورد جهت را 7همجمعی آزمون و نموده هاستفاد 1محدود غیر

 ژاپن کشور در واردات قیمتی کشش و بلندمدت درآمدی کشش و دارد وجود نسبی هایقیمت و واقعی درآمد بین بلندمدت

 گندم واردکنندگان از کیی جنوبی آفریقای اینکه به توجه با (7417)سایکارا بایگانی و.  ]74 [ است 47/4 و 33/4 ترتیب به

 لگاریتمی تابع کی از مطالعه این در. پرداخت 1321-7442 سالهای طی گندم واردات تقاضای تابع بررسی به است بوده

 به نیشکر قیمت وارداتی، دمگن قیمت سرانه، واقعی داخلی ناخالص تولید که داد نشان نتایج. است شده استفاده دوطرفه

 قنبری.  ]11 [اندداشته گندم واردات بر داریمعنی اثرات گندم داخلی تولید سطح و گندم برای مکمل کی عنوان

 دراین. پرداختند ارزی محدودیت شرایط تحت ایران واردت کل تقاضای بر تأثیرگذار عوامل بررسی به ،(1944وهمکاران)

 تحقیق از حاصل نتایج. است شده انجام برداری، خودتوضیح الگوی و گرنجر-انگل هایروش از استفاده با ارزیابی حقیقت

 داشته وارداتی تقاضای متغیرهای بین در را کشش بیشترین ارزی درآمدهای و نسبی هایقیمت مدتکوتاه در که داد نشان

 است آن مبین واریانس تجزیه نتایج. دارد وجود تعادلی رابطه مدتبلند رد آن اصلی متغیرهای و واردات کل تقاضای بین و

 . ]4 [دارند  واردات دهندگی توضیح در را نسبی اهمیت بیشترین ارزی درآمدهای و نسبی هایقیمت که

-رآیند خود ف روش دو از استفاده با شکر واردات و نیشکر عملکرد بینیپیش به ای مطالعه در (1944 شاهنوشی وهمکاران )

 که داد نشان بینیپیش نتایج. پرداختند 7417 تا 7442 هایسال طی عصبی شبکه وتوضیح جمعی میانگین متحرک 

نشان  تحقیق نتایج همچنین. است افتهی افزایش شکر واردات و افتهی کاهش بینیپیش مورد هایسال طی در نیشکر عملکرد

هایی با بینیتوضیح جمعی میانگین متحرک دارد و پیشروش فرآیند خود داد که شبکه عصبی مصنوعی عملکردی بهتر از 

 تجاری آزادسازی بین مدتکوتاه و مدتبلند رابطه بررسی (به1934قلی پور وهمکاران). ]5 [آورددقت بیشتر فراهم می

 ایران در 1942 الی1954 دوره طی خدمات و کشاورزی هایبخش از کدام هر واردات و صادرات هایسهم و کشاورزی بخش

 تحقیق این نتایج. است شده استفاده جوهانسون همجمعی روش و برداری خودتوضیح الگوی از پژوهش این در. پرداختند

 و بلندمدت در را خدمات و کشاورزی هایبخش واردات سهم کشاورزی، بخش در تجاری آزادسازی افزایش که داد نشان

 هایبخش صادرات سهم مدتکوتاه در که است آن از حاکی پژوهش این نتایج همچنین. است داده افزایش مدتکوتاه

 .]2 [است افتهی کاهش هاسیاست این تأثیر تحت خدمات و کشاورزی

 هامواد و روش-2

ترین های نسبی به عنوان مهمدرآمد ملی و قیمت (7441) نریان (، 1363)هوسکارو ماگ(،  1325) خانبر طبق مطالعات 

 ]14 [.]19 [  ]17 [،شوندمتغیرهای توضیحی هستند که در تابع تقاضای واردات منظور می

کند، اردات میلت بوده و دولت جهت تأمین تقاضای داخلی اقدام به وواز آنجا که واردات کاالهای اساسی عمدتا در اختیار د

باشد. با توجه به مباحث مطرح شده از این رو مقدار تولید داخلی یک عامل اساسی در تصمیم گیری دولت جهت واردات می

 باشداین پژوهش به صورت زیر می و شرایط محصوالت مورد نظر تابع تقاضای واردات در

                                                           
1Unrestricted Error Correction Model. 

2Cointegration. 
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، قیمت نسبی محصول مورد نظر که از نسبت Pبر حسب میلیون ریال،  ارزش وارداتی محصول مورد نظر :فوق معادله در

درآمدهای بر حسب میلیون ریال،    ، (آیدقیمت وارداتی محصول به قیمت داخلی محصول مود نظر به دست می

،  مقدار ارزش واردات دوره گذشته است. ب تن، مقدار تولید محصول مورد نظر بر حس نرخ ارز حقیقی، :

از  1951-1934های نفتی بر تولید و واردات گندم و جو نیز با بهره گیری از اطالعات سالهای جهت بررسی تاثیر شوک

 الگوی خودتوضیح برداری استفاده شده است.

 

 (VAR. الگوی خود توضیح برداری )2-1

های زمانی، متغیرهای وابسته )درونزا( با وقفه در سمت راست مدل رگرسیون خطی گرسیون سریاگر در تحلیل ر       

ظاهر شوند، در این صورت مدل مورد نظر در برگیرنده یک یا چند عنصر با وقفه از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی 

ضیح، مدل خودتوضیح برداری است. اولین بار این های خودتوشود. یکی از انواع مدلاست و به آن مدل خودتوضیح گفته می

های سری زمانی کالن اقتصادی مطرح بینی دادهمیالدی برای پیش 1344در سال  simsمدل خودتوضیح برداری توسط 

 .]14 [) گردید

 

 
 

 متغیرهای در VAR روش با همزمان معادالت وتتفا دارد، شباهت 1همزمان معادالت به زیادی یاندازه تا VAR شناسیروش

 فرض اگر. باشدنمی گونه این VAR مدل در ولی هستند، برونزا و درونزا متغیرها همزمان معادالت در باشد،می برونزا و درونزا

 :کرد بیان زیر صورت به توانمی آن برای راVARمدل داریم، زمانی سری دو کنیم
 

 

کی یشود. گفته می 9یا تحریک 7به آن جمله اخالل VAR جمالت خطای تصادفی هستند که در زبان  و 

باشد و به همین دلیل برای ساخت مدل نیازی ها میاز خصوصیات مدلهای خودتوضیح، پایه غیر تئوریک این مدل

                                                           
1 Simultaneous Equations 

2Inovation 
3Impulse 
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خود و سایر متغیرهای موجود در  هایها هر متغیر تابعی از وقفهبه مبانی نظری نیست. در حقیقت در این مدل

 . باشدمدل می

( قابل برآورد OLSباشد، به طوری که هر معادله توسط روش )در این الگو نیازی به اعمال قیود برای شناسایی و برآورد نمی

ن ایجاد کند تا بتوانیم از سطح متغیرها بدوانباشتگی به ما کمک میدر صورت وجود متغیرها ناایستا در مدل، هم .است

توان از سطح ها پذیرفته شود میدر صورتی که وجود بردار هم انباشتگی بین سری .شدن رگرسیون کاذب استفاده کنیم

متغیرها استفاده کرد. لزومی ندارد که تمام متغیرهای الگو جمعی از مرتبه یکسانی باشند تا رگرسیون کاذب رخ ندهد. این 

باشد و در  I(0)هستند ترکیب خطی آنها  I(0) ،I(1) ،I(2)ای از متغیرهای لگو مجموعهامکان وجو دارد که وقتی متغیرهای ا

 .]14 [ نتیجه همجمعی حاصل شود

برآورد می VARباشد. معموال وقتی یک الگوی به دست آوردن روابط متقابل میان متغیرها می VARهدف از برآورد الگوی 

های متغیرها از نظر آماری معنی دار باشند. اما ممکن است رود که کلیه ضرایب برآورد شده مربوط به وقفهشود انتظار نمی

، AICاز معیارهای  VAR.برای تعیین وقفه بهینه در الگوی ]14 [دار بوده باشند معنی  Fضرایب در مجموع بر اساس آماره 

SB  وHQ شود. استفاده می 

های واکنش به ضربه و تجزیه گیرد، تحلیلارتباط متقابل بین متغیرها مورد بررسی قرار می VAR یوبا توجه به اینکه در الگ

 گردد.شود با استفاده از این الگو بررسی میواریانس که از ارتباط بین متغیرها مطرح می

 1. تحلیل تابع واکنش به ضربه9-1

از تابع عکس العمل ضربه استفاده می شود. به عبارت دیگر، های یک متغیر بر روی سایر متغیرها برای بررسی اثر شوک

های واکنش به ضربه، به مطالعه اثر وقوع یک تکانه یا اخالل خارجی در یک متغیر، بر بعضی و یا تمام متغیرهای تحلیل

ی موجود در یک های وارد شده به متغیرهاسازد تا روند زمانی تکانهاختصاص دارد و این امکان را فراهم می VARالگوی 

 .(]14 [)بررسی شود  VARالگوی 

 7. تحلیل تجزیه واریانس9-2

شود. تجزیه باشد و بعد از وارد آمدن شوک بررسی میتجزیه واریانس یکی از کاربردهای مدل خودتوضیح برداری می

وارد شده به هر کدام از  ثباتی هر متغیر در مقابل شوکواریانس به عنوان معیاری برای عملکرد پویا قادر به تعیین بی

بینی، به تحلیل چگونگی تأثیرپذیری هر کدام از متغیرهای تجزیه واریانس خطای پیش. ]9 [باشد متغیرهای دیگر مدل می

کند که هر کدام از متغیرهای الگو، تا چه حد پردازد. این ابزار تحلیلی مشخص میالگو از اجزای اخالل موجود در الگو می

اخالل خود متغیر مورد نظر و تا چه میزان از اجزای اخالل سایر متغیرهای درون الگو تأثیر پذیرفته است.  متأثر از جزء

های نفتی از جهت بررسی اثر متقابل بین متغیرهای تابع تقاضای واردات محصوالت مختلف و همچنین بررسی تاثیر شوک

 استفاده شد. VARمدل 

 نتایج و بحث-9

                                                           
1Impuls Response Function 

2Variance Decomposition 



                             
 

127 

 تغیرها. بررسی ایستایی م9-1

های نسبی محصوالت که از (، قیمتyj(، جو)ygپژوهش شامل ارزش وارداتی محصوالت مورد نظر شامل گندم ) یمتغیرها

(، تولید pj(، جو )pgآید شامل قیمت نسبی گندم )نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخلی هر محصول به دست می

( است که به Rt( و نرخ ارز حقیقی)oilهای صادراتی نفت وگاز )(، درآمدproj(، جو )progمحصوالت مورد نظر شامل گندم )

بیان شده است )شکل لگاریتمی متغیرها   1تبدیل شده است.  نتایج ایستایی متغیرها در جدول 1949های ثابت سال قیمت

 مورد بررسی قرار گرفته است(

گیرد. در این صورت اگر آماره مورد نظر ظر میهای دیگر ریشه واحد فرض صفر مانایی را در نبر خالف آزمون KPSSآزمون 

توان عنوان کرد که متغیر مورد نظر در سطح توان فرض صفر را رد کرد و در نتیجه میاز آماره بحرانی کوچکتر باشد نمی

 نشان داد که متغیرهای مورد بررسی در سطح ایستا هستند.KPSS ایستا بوده است. نتایج آزمون ریشه واحد 
 KPSSنتایج بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون  -.Error! No text of specified style in documentجدول 

 متغیر
آماره 

 محاسباتی

آماره بحرانی 

 1در سطح

 درصد

وضعیت 

عرض از 

 مبدا

مرتبه 

 ایستایی

Lyg 17/4 
با عرض  71/4

 ازمبدا و روند

I(0) 

Lpg 12/4 
با عرض از  29/4

 مبدا 

I(0) 

Lprog 46/4 
با عرض  71/4

 و روندازمبدا 

I(0) 

Lyj 44/4 
با عرض از  71/4

 مبدا و روند

I(0) 

Lpj 14/4 
با عرض از  29/4

 مبدا 

I(0) 

Lproj 16/4 
با عرض از  71/4

 مبدا و روند

I(0) 

Lrt 14/4 
با عرض از  71/4

 مبدا و روند

I(0) 

Loil 11/4 
با عرض از  29/4

 مبدا 

I(0) 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 برای واردات گندم VAR. نتایج الگوی 9-2

تعیین  HQو  AIC ،SCبا استفاده از معیارهای VARدر تخمین مدل خودتوضیح برداری در مرحله نخست مرتبه بهینه مدل 

 باشد.دهنده وقفه بهینه میشد. مقدار حداقل این معیارها نشان
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 VARیک تعیین شده و در ادامه مدل  برای معادله واردات گندم، VARشده وقفه بهینه مدل با استفاده از معیارهای ذکر 

 برای واردات گندم با یک وقفه برآورد شد.

تابع عکس العمل ضربه واکنش یک متغیر درونزا را نسبت به بروز یک شوک در سایر متغیرهای سیستم  در طول زمان 

معیار در متغیرهای )واردات گندم( را نسبت به تکانه ای به اندازه یک انحراف   Lygواکنش 1دهد. شکل نشان می

Lyg ،)واردات گندم(Lprog  ،)تولید گندم(Lpg  ،)قیمت نسبی گندم(Lrt  و)نرخ ارز(Loil نشان می )دهد. )درآمدهای نفتی

ای به اندازه یک انحراف معیار در واردات گندم، تولید داخلی گندم، قیمت نسبی گندم، کند اگر تکانهبه عبارتی مشخص می

سال مورد  14آمدهای نفتی ایجاد شود، اثر آن بر واردات گندم چگونه خواهد بود. اثر این تکانه در طی نرخ ارز حقیقی و در

 بررسی قرار گرفته است. 
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 تابع واکنش به ضربه تابع واردات گندم -.Error! No text of specified style in documentشکل 

ه بر واردات طی دوره های بعد بررسی این شکل حاکی از آن است که اثر یک شوک بر واردات باعث تاثیر منفی و کاهند

خواهد شد و اثر آن از سال سوم به بعد از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر افزایش واردات در یک دوره باعث کاهش واردات 

در دوره های بعد)حداکثر تا سه دوره( می گردد.  نمودار دوم اثر تکانه تولید داخلی بر واردات را نشان می دهد که نتایج 

ز آن است که افزایش تولید داخل می تواند باعث کاهش جزئی در واردات گردد، ولی این اثر نیز بتدریج پس از طی حاکی ا

چهار دوره کاهش می یابد. یکی از دالیل این موضوع نیاز باالی کشور به گندم است که اگر چه افزایش های موقتی در تولید 

دن نیاز کشور به این محصول مجددا واردات روند طبیعی خود را از سر باعث کاهش واردات می شود اما به دلیل باال بو

خواهد گرفت. افزایش قیمت های نسبی نیز در سالهای اولیه به کاهش واردات منجر شده و در ادامه واردات به مسیر اولیه 

معنادار و بسیار جزئی خود برخواهد گشت. واکنش واردات گندم به شوک های نرخ ارز نیز در طول دوره مورد بررسی غیر



                             
 

125 

وع آن است که نرخ ارز توسط دولت و واردات نیز توسط دولت تعیین شده و نوسانات نرخ ضبوده است. یکی از دالیل این مو

 ارز در دوره مورد بررسی روی واردات دولت اثری نداشته است.

ی اولیه باعث افزایش واردات گندم شده واکنش ارزش واردات گندم  به شوک درآمدهای صادراتی نفتی ابتدا در طول سالها

و بتدریج اثر آن کاهش یافته و واردات به مسیر اولیه خود برگشته است. با افزایش درآمدهای نفتی دولت، طبیعتا واردات 

محصوالت مختلف از جمله محصوالت کشاورزی مورد نیاز کشور مثل گندم نیز افزایش یافته است که یافته ای منطبق بر 

است. نهایتا اثر شوک درآمدهای صادراتی نفت بر تولید داخلی گندم در سالهای اولیه بدون تاثیر و در سالهای بعد تئوری 

باعث کاهش تولید داخلی گندم شده است. یکی از دالیل این موضوع آن است که با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش 

فی از واردات دیده و کاهش جزئی خواهد یافت.  پس واردات واردات گندم متعاقب آن، تولید در سالهای بعد اثری من

 گردد.محصولی مانند گندم باعث صدمه رساندن به تولید داخلی گندم می

به بررسی تجزیه واریانس متغیر ارزش واردات گندم پرداخته شده است. همانگونه که در جدول مشخص است،  7در جدول 

درصد تغییرات نسبت به میانگین )واریانس( متغیر واردات گندم ناشی  34ش از سال( بی 14در طول دوره مورد نظر)حدود 

از واردات دوره های گذشته است و سهم تولید، درآمدهای نفتی، قیمت های نسبی و نرخ ارز در رتبه های بعدی قرار دارد و 

 درصد تغییرات متغیر واردات گندم را توضیح داده است.  14همه آنها با هم کمتر از 

 

 

 
 . تجزیه واریانس متغیر ارزش واردات گندم7جدول 

 S.E. LYG LPROG LPG LRT LOIL دوره

1 34/4  144 4 4 4 4

7 42/1  47/32  55/4  56/4  94/4  31/4 

9 43/1  14/31  16/1  41/4  21/4  2/1 

5 1/1  13/35  41/1  41/1  43/4  1/7 

1 11/1  1/39  75/7  45/1  32/4  71/7 

6 11/1  12/39  53/7  45/1  41/1  9/7 

2 11/1  33/37  69/7  45/1  49/1  91/7 

4 11/1  44/37  21/7  41/1  45/1  97/7 

3 11/1  23/37  22/7  44/1  41/1  97/7 

14 11/1  2/37  41/7  1/1  46/1  99/7 

 قیهای تحقافتهیمأخذ 
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وره های گذشته خود این جدول حکایت از این نکته مهم دارد که واردات گندم تا حد بسیار زیادی از تغییرات واردات د

متاثر شده و نمی توان در کوتاهمدت با دستکاری سایر متغیرها مثل نرخ ارز، قیمت های نسبی و یا تغییر تولید داخلی به 

 تغییر عمده ای در واردات گندم امیدوار بود. 

 برای واردات جو VAR. نتایج الگوی 9-9

و انتخاب کمترین مقدار آن صورت گرفته و  وقفه یک  HQو  AIC ،SCی های مقادیر آمارههمانند قبل وقفه بهینه با مقایسه

تخمین توابع  VARبا یک وقفه برآورد شد. هدف از برآورد الگوی  VARبه عنوان وقفه بهینه انتخاب شد. در ادامه الگوی

 7ت جو در شکل شماره واکنش به ضربه و تجزیه واریانس متغیر واردات جو است. نتایج تابع واکنش به ضربه متغیر واردا

 گزارش شده است.
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 تابع واکنش به ضربه تابع واردات جو .2شکل 

دهد که اثر یک شوک به اندازه یک انحراف معیار بر واردات جو نشان می 7نتایج تابع واکنش به ضربه واردات جو در شکل 

فزایش )کاهش( واردات در یک سال موجب اثر منفی و کاهنده روی واردات جو در دوره های بعد دارد. به عبارت دیگر ا

سال( خواهد شد. نتایج نمودار دوم که واکنش واردات جو به  9)افزایش( واردات جو در سال های بعدی )حداکثر تا  کاهش

تکانه ای در تولید است، حاکی از آن است که افزایش یا کاهش تولید تاثیر چندانی روی واردات این محصول به جا نگذاشته 

نتایج واکنش واردات جو به یک تکانه در درآمدهای نفتی، باعث افزایش واردات این محصول شده است. به عبارت  است.

دیگر با افزایش درآمدهای نفتی، واردات جو نیز جهت تامین نیازهای داخلی و تولید بیشتر فرآورده های پروتئینی افزایش 

بی ابتدا به صورت موقت )یک سال( باعث افزایش واردات و سپس در پیدا کرده است.  در ادامه یک شوک بر قیمت های نس

دوره های بعد باعث کاهش واردات می گردد. نهایتا تاثیر یک شوک نفتی بر تولید محصول جو حاکی از کاهش تولید جو 

ایط عدم تغییرات بوده است. همانگونه که اشاره شد افزایش درآمدهای نفتی می تواند واردات جو را افزایش داده و در شر

 زیاد مصرف، واردات بیشتر به کاهش تولید جو در دوره های بعد منتهی می گردد.
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 گزارش شده است.  9نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر ارزش واردات جو نیز در جدول 
 

 . تجزیه واریانس متغیر ارزش واردات جو3جدول

 S.E. LYJ LPROJ LPJ LRT LOIL دوره

143/4 44/414 44/4 44/4 44/4 44/4 

732/4 74/34 74/4 54/3 11/4 41/4 

944/1 42/41 13/4 39/17 75/4 26/4 

549/1 99/47 13/4 27/15 94/4 92/7 

141/1 57/23 74/4 13/11 17/4 76/5 

646/1 19/22 76/4 44/16 66/4 31/1 

242/1 59/21 91/4 13/16 41/4 77/2 

444/1 71/25 54/4 94/16 36/4 41/4 

343/1 91/29 65/4 94/16 17/1 17/4 

1414/1 27/27 47/4 55/16 73/1 29/4 

 قیهای تحقافتهیمأخذ: 

شود، متغیر ارزش واردات جو بیشترین اثر را بر نوسانات ارزش واردات جو داشته همانطور که از نتایج مربوطه استنتاج می

است. بعد از ارزش واردات جو، قیمت نسبی جو و درآمدهای نفتی بیشترین اثر را نسبت به متغیرهای دیگر در توضیح 

اند.  تولید داخلی و نرخ ارز حقیقی اثر ناچیزی را بر روی ارزش واردات در طول دوره مورد داشتهنوسانات ارزش واردات 

از این رو بیشترین تاثیر روی تغییرات واردات جو در هر سال ناشی از میزان واردات سالهای گذشته  دهند.بررسی نشان می

 به های بعد قرار دارند. بوده و بعد از آن سهم قیمت های نسبی و درآمدهای نفتی در رت

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

در این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای موثر بر ارزش واردات محصوالت گندم و جو با بهره گیری از رهیافت خود توضیح 

از آن بود  ضربه و تجزیه واریانس در مورد هر دو متغیر واردات گندم و جو حاکی به برداری پرداخته شد. نتایج تابع واکنش

که واردات دوره گذشته این محصوالت بیشترین تاثیر را در توضیح تغییرات واردات این محصوالت می گذارد و همچنین 

یک شوک بر واردات این دو محصول تاثیر منفی بر واردات دوره های بعد البته با نرخی کاهنده خواهد گذاشت. در هر دو 

فتی باعث افزایش واردات آنها شده ولی تاثیر افزایش درآمدهای نفتی در کاهش محصول، شوک مثبت افزایش درآمد های ن

تولید در محصول جو بیشتر از گندم بوده است. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش می توان پیشنهادات کاربردی زیر را 

 توصیه کرد:

اثیر شوک های درآمد نفت، قیمت نسبی، نرخ از آنجایی که عوامل موثر بر واردات محصوالت مختلف بخش کشاورزی و نیز ت

ارز و تولید داخلی روی واردات متفاوت است، الزم است برای سایر محصوالت وارداتی عمده بخش کشاورزی و سایر بخش 

 های اقتصادی نیز تحلیل های مشابهی صورت پذیرد.
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شود که از ت شده است پیشنهاد میهای درآمد نفتی باعث افزایش واردات و کاهش تولید محصوالاز آنجا که شوک

 گذاری در بخش کشاورزی استفاده گردد و از تزریق درآمدهای نفتی به شکل واردات بکاهد.درآمدهای نفتی جهت سرمایه

درصد تغییر در ارزش واردات ناشی از واردات دوره های گذشته این محصول بوده است که حاکی  34در مورد گندم بیش از 

این محصول در کوتاهمدت و عدم تاثیر پذیری آن از متغیرهایی چون قیمت نسبی و تولید داخلی است.  چسبندگی واردات

یکی از دالیل این موضوع نیاز باالی کشور به این محصول است که باید با برنامه ریزی در جهت تاثیرپذیری بیشتر واردات از 

 تولید داخل و قیمت های نسبی اقدام گردد.

 منابع-4

 

های دامی در ایران. اقتصاد های مؤثر بر تقاضای واردات فرآورده. بررسی عامل1946ریزن، و. و اسماعیلی، ع. پ] 1 [

 .52-61، 1، شماره 7کشاورزی، جلد 

تصاد و توسعه بینی ارزش واردات محصوالت کشاورزی. نشریه اق. پیش1934حسینی، ص.، پاکروان، م.ر. و گیالنپور، ا.  ]7 [

 .961-925، 9، شماره 71کشاورزی. جلد 

مقداری                  (. فصلنامه اقتصاد1919-1946. تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات در ایران)1943دادگر، ی. و نظری، ر. ]9 [

 .1-77، 1های اقتصادی سابق(، شماره ) بررسی

بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر با استفاده از مدل . پیش1944ف. شاهنوشی ، ن.، ژاله رجبی، م. و صالحی،   ]5 [

ARIMA های عصبی مصنوعی.  همایش تخصصی بررسی مسائل اقتصادی نیشکر و صنایع وابسته به آنو شبکه 

 ای ویهای، سرما. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کاالهای واسطه1943سپانلو، ه. و قنبری، ع. ]1 [

 .743-799، 12مصرفی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 
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