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 1چکیده
دو محــصول  واردات  بــرايتقاضــا کــالن اقتــصادي بــرتخــب منثیر متغیرهــاي أتــ ،پــژوهشدر ایــن 

 بـین متغیرهـاي     مدت  و کوتاه  مدت وجود یک ارتباط بلند    وتخته فیبر با دانسیته متوسط      چوب و    خرده تخته
 -انباشـتگی یوهانـسن     هـم  هـاي  بـا اسـتفاده از آزمـون      محـصوالت   این  دهنده تابع تقاضاي واردات      تشکیل

ـ      پس از ایستا نمودن ت     .گردیدبررسی  ي  آزمون علیت گرنجر    و جوسیلیوس ود مامی متغیرها و اطمینان از نب
 در ایـران  هـاي چـوبی   این فرآوردهتقاضاي واردات خطی  خودهمبستگی سریالی بین جمالت اخالل، تابع       

دهد  نتایج نشان می. شدند تخمین زده  استفاده از روش حداقل مربعات معمولی      با ،1365-90هاي   طی سال 
 و درآمـد ملـی سـرانه   میـزان   بـا  و تخته فیبر با دانسیته متوسـط  چوب خرده تختهاضاي واردات   که میزان تق  

گونه بردار   جوسسیلوس نشان داد هیچ-نتایج آزمون یوهانسون  ،همچنین. نددار رابطه مثبت     کشور جمعیت
داکثر یـک  حـ کـه   در حالی ،چوب وجود ندارد خرده  تخته وارداتجمعی بین متغیرهاي مربوط به معادله      هم

نتـایج آزمـون   .  وجـود داشـت  با دانسیته متوسط تخته فیبرجمعی میان متغیرهاي مربوط به معادله       بردار هم 
هاي قیمت هر بشکه نفت و نرخ جمعیت بـه واردات فـرآورده     وجود روابط علی از متغیر     ،علیت گرنجري 

 نیز، وجود روابط علی از یته متوسطتخته فیبر با دانسواردات  تابع تقاضايدر . نشان داد  راچوب   خرده تخته
بشکه صد و قیمت هر  در95نه و جمعیت در سطح اطمینان هاي شاخص قیمت نسبی، درآمد ملی سرامتغیر

  .گردد تأیید میتخته فیبر با دانسیته متوسط  به  درصد90نفت در سطح اطمینان 
  

،  گرنجـري  علیـت چـوب،    خرده ی، تخته انباشتگ هم  واردات، ،تخته فیبر با دانسیته متوسط     : کلیدي هاي واژه
   متغیرهاي کالن اقتصادي
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 مقدمه 
توان  کلی واردات را میطور هب .کند ها و رشد اقتصادي ایفا می قش مهمی در ایجاد فرصت  ن ،واردات

 نوآوري و اختراعات در داخل کشور دانست، همچنین واردات منجر به تولید کاالهـایی             اي براي   انگیزه
ثر و تقاضـا  ؤکه به بررسی رابطه بین عوامل م      تقاضاي واردات    تابع    برآورد . خواهد شد  با کیفیت باالتر  

گیران   هاي اصلی و موضوعات مورد بحث تصمیم  همواره یکی از دغدغه،پردازد  واردات کاالها میبراي
ی اي و جهان   راهبردي کشوري، منطقه   هاي  خصوص در تصمیم   بهها،    قتصادي در تمامی زمینه   سیاسی و ا  
بـر آن   چنین عـواملی   صحیح براي واردات منوط به در نظر گرفتن     راهبردهمچنین انتخاب   . بوده است 

هاي اقتصادي، بررسی تابع تقاضاي  گذاري ل کالن و سیاستیهمچنین در تجزیه و تحلیل مسا  .باشد  می
بازرگـانی  هاي  بخشی و کارایی سیاستر شناخت الگوي اقتصاد کالن و اثر  واردات از اهمیت خاصی د    

 ،اقتـصادي کـالن    متغیرهـاي رابطه همگرایی بـین      پی بردن به چنین شناختی باید        منظور هب. کشور دارد 
براي و تقاضا و متغیر مجازي جنگ  نرخ تورم، میزان جمعیت کشور نرخ حقیقی ارز، ،نرخ تعرفهشامل 

تخاب استراتژي صحیح بـراي      ان این بنابر طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد،      هکاالهاي مختلف ب  واردات  
   ).2007 ،بادي و همکارانآ جالل( باشد ثر بر آن میؤواردات منوط به در نظر گرفتن عوامل م

دسـته  تـرین    مهـم عنوان یکی از     هاي مختلف اوراق فشرده چوبی به      این در حالی است که فرآورده     
 ،سـازي، تولیـد پالـت    ساختمان تولید مبل، د فراوانی در صنایع مختلف مانندمحصوالت چوبی از کاربر  

با توجه به رشد اقتصادي و رونق پدید آمده در سطح جامعه تقاضـا بـراي        که   طوري ه ب خوردار است، بر
 ،تاجدینی و همکـاران    (باشد طور محسوسی در حال افزایش می      هاین محصوالت در طی سالیان اخیر ب      

هـاي   ر زیادي در تـامین نیازهـا و خواسـته   صنایع اوراق فشرده چوبی از اهمیت بسیا   در ایران، . )2011
  چـوب   خـرده  دهـد کـه در مـورد تختـه     ها نشان میآمار. باشند مشتریان حدواسط و نهایی برخوردار می   

 داشـته و از مـرز   درصـد  65/6، سالیانه رشدي معادل  سال گذشته10میزان تولید این محصول در طی       
میزان مصرف این محصول نیز رشد مـشابهی را   .استگذشته  )  کارخانه 15با دارا بودن    ( هزار تن    750

 بـا توجـه بـه    تخته فیبر بـا دانـسیته متوسـط   در مورد  . هزار تن رسیده است800 به نشان داده و تقریباً  
 .باشد کنندگان به واردات آن می ترین میزان تکیه در تامین نیازهاي مصرف قدمت نه چندان زیاد آن بیش

  سال گذشـته گرچـه تولیـد ایـن محـصول سـالیانه رشـدي معـادل          10ی دهد که در ط ها نشان می آمار
ولی در طی همین مدت میزان واردات و مصرف )  کارخانه6با دارا بودن  (دهد  را نشان میدرصد 8/21

این بنـابر .  برخـوردار بـوده اسـت      درصد 180 رشدي بیش از      یکسان از  این محصول در روندي تقریباً    
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کننده از طریق صنایع   نیاز مصرفدرصد 96بیش از    چوب خرده تخته مورد   در ،توان نتیجه گرفت که     می
ـ که در مورد  ، در صورتی گردد  کننده این محصول در ایران تامین می      تولید ویـژه تختـه    هانواع تخته فیبر ب

اي از مـصرف کـشور از طریـق          که حجـم عمـده     نحوي هب ،باشد عکس می  بر وضعیت کامالً  فیبر سخت 
ـ     نیاز روز  ،تخته فیبر با دانسیته متوسط     در مورد  .گردد واردات تامین می   ه ایـن  افزون و گسترده کـشور ب

، بـاز هـم واردات      اري صورت پذیرفته در سالیان اخیـر      ذگ  سرمایه محصول سبب گردیده که بر خالف     
وجـود ایـن     .)2013 ،خوشکار لنگـرودي  ( کنندگان داشته باشد   نقش مهمی در ارضاي نیازهاي مصرف     

صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران، در گردیده که براساس آمار منتشره از سوي انجمن   مسایل سبب   
 میلیون دالر انواع مختلف محصوالت اوراق فشرده 450 طور متوسط بیش از هب) 1386-90(سال  5طی 

  . )2012 ،صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایرانانجمن ( چوبی وارد کشور گردد
محـصوالت مـورد   روي رفتار واردات  هاي خرد و کالن اقتصادي بر     عوامل متعددي در قالب متغیر    

بررسـی رابطـه همگرایـی بـین متغیرهـاي کـالن         . گـذار هـستند   مطالعه در این پژوهش در کشور تأثیر      
  کاربردي براي تبیین دقیـق کامالً ، رهیافتی علمی و ات اوراق فشرده چوبی   اقتصادي و تقاضا براي وارد    

کلی سیاست تجاري آن مبتنی بـر واردات هرچـه   طور هدر مورد ایران نیزکه ب. باشد رابطه بین هریک می  
 ها  ، لزوم انجام این پژوهش    )2006 تشکینی و باستانی،  ( باشد هاي داخلی می   تر براي رفع نیازمندي    بیش

  . نماید ز پیش مهم جلوه میبیش ا
 تـر  انـد کـه بـراي بـیش      خود به ایـن نتیجـه رسـیده    در پژوهش  )2007(کشکولی و همکاران     بیات

سـاله، میـزان و ارزش واردات و    11 هاي چوبی مورد بررسی در دوره مورد مطالعـه         وردهآهاي فر  گروه
تر  هاي چوبی خیلی بیش هوردآگرچه جمع کل واردات چوب و فر صادرات روند افزایشی داشته است،   

نـشان سـاخته اسـت کـه     همچنین این پژوهشگر در پژوهشی دیگـر خاطر  ها بوده است  از صادرات آن  
 باشـد،  هاي چوب و کاغذ از رونـدي افزایـشی در سـطح جهـان برخـوردار مـی             وردهآواردات انواع فر  

ی دیگر مانند کشورهاي و برخخاطر افزایش قیمت انرژي    واردات کشورهایی مانند ایران و عربستان به      
خـاطر کـسب درآمـد     تـر و بـه    کـشش  هاي چوب و کاغذ کم     وردهآیافته چین و آلمان با تولید فر       توسعه

هاي با ارزش افزوده پایین و  وردهآ فریافته تمایل به واردات کشورهاي توسعه .، زیادتر شده است  تر بیش
 کنند هاي با ارزش افزوده باال وارد می وردهآ، فرخاطر ضعف تولید داخلی یافته به تر توسعه  کشورهاي کم 

  .)2010 کشکولی، بیات(
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نتیجـه گرفـت کـه     هاي چوبی وردهآفرکننده   اي بر روي رفتار مصرف     مطالعه در )1993( زحمتکش
نرخ بهره، قیمت کاالهاي جانـشین، جامعـه،         در ایران، وابسته به، درآمد خانوار،      ها وردهآاین فر مصرف  

ـ    اجتماعی است و رابطه معنـی فرهنگ و وضعیت   ت و واردات چـوب در ایـران بـین    داري بـین جمعی
مانی ي ز سري  هادادهبا توجه به ماهیت  )2002 ( و محرابیـان     توفیقی. وجـود دارد   1359-70هاي   سال
ان را با استفاده از الگـوي خـود رگرسـیونی      یر تقاضاي واردات در ا     لمدت در   ثبا 1338-78دوره  طی 

ون خلی بدداتولید ناخالص و نفتی  آن بود که درآمـدهاي    بیانگر نتایج   .ددنررسی قرار دا  برداري مورد ب  
) خله در دا  تولید شدي  تی به کاالهاي واردا نسبت قیمت کاالها(نسبی ي  قیمتهاو  مثبت ي  ثر، ا نفت

ه ب )2006( و باستانیتشکینی  .دارند) مصرفیاي و سرمایه  اي،سطه، واکل(ي واردات ثر منفی بر تقاضاا
  اي و مـصرفی بـراي دوره زمـانی     اي، سـرمایه  تخمین تابع تقاضاي واردات به تفکیک کاالهاي واسـطه        

ثیر قیمت نسبی است در  تأ  شدت تحت  واردات کاالهاي مصرفی به   پرداخته و نشان دادند که       82-1338
بـراي  خلـی و قیمـت نـسبی اسـت و     ثیر تولید ناخـالص دا تأ اي تحت هاي سرمایهکه واردات کاال  حالی
آمیل و بونگیورنـو   -چاس . تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی استتأثیر  تحتنیز اي هاي واسطه کاال

هـاي کاغـذ و مقـوا در اتحادیـه اروپـا       وردهآسنجی تقاضا براي فـر  اقتصاد الگوهايدر تخمین   ) 2000(
لص داخلی وجود  و تغییرات تولید ناخااین محصوالت دریافتند که همبستگی مثبتی بین مصرف سرانه

مدت بین صادرات و واردات در      ررسی رابطه همگرایی و تعادل بلند     به ب ) 2009(امی و همکاران    . دارد
میـزان بـسیار    دهد که بین این دو مقوله همگرایی بـه     نتایج نشان می   .داري مالزي پرداختند   بخش جنگل 

اي بـین    طرفـه نجـري دو  طـاي بـرداري رابطـه علیـت گر        بر مبناي مدل تصحیح خ     .زیادي وجود ندارد  
مدت و  دار و مثبتی هم در کوتاه   طور معنی  هواردات ب  .وجود دارد  اريد  صادرات و واردات بخش جنگل    

بـا اسـتفاده از آزمـون    ) 2003(کـیم و همکـاران    .دهد ثیر قرار میأت ، صادرات را تحت   هم در بلندمدت  
هـاي چـوبی در کـره     وردهآردات فـر علیت گرنجر به بررسی رابطه بین تغییرات نـرخ ارز و مقـادیر وا             

نتیجـه گرفتنـد کـه چنـین     ، تفاده از مدل خود رگرسیون برداريبراي این منظور با اس     .جنوبی پرداختند 
 رابطـه علیـت     )2004(کـیم    .ثیر مستقیمی دارد  أبرگ ت  روي مقادیر واردات چوب گرد پهن      تغییراتی بر 

 ارداتی در کره جنوبی را مورد بررسـی قـرار  هاي گرد و هاي کالن اقتصادي و چوب   گرنجري بین متغیر  
گیري رسید که بین تغییرات در واردات محـصول مـورد مطالعـه و تولیـد ناخـالص                  داد و به این نتیجه    

ـ    داري وجـود دارد     رابطـه معنـی    1سـازي  سـاختمان  مقدارداخلی و     ثیر رابطـه علیـت مقـدار      أ، گرچـه ت

                                                
1- Building Permit Area 
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کـاراتري   طـور  بـه وب گرد   چواردات   بوده و  تر شدر قیاس با تولید ناخالص داخلی بی       سازي ساختمان
روي تقاضـاي   ی بردر پژوهش) 2009( آراباتسیز و اسلوناریس    .شود توضیح داده می   وسیله این متغیر   هب

در ) الـوار (خـورده   و بـرش ) گرده بینه(نخورده  الت برشآ  چوبهاي چوبی مانند وردهآواردات انواع فر 
آالت  کـه چـوب   پذیري قیمـت بـوده در حـالی    نخورده داراي کشش آالت برش  یونان دریافتند که چوب   

نخـورده بـه نـوعی کـاالي پـست           آالت بـرش   چـوب . باشند پذیري هزینه می   خورده داراي کشش   برش
 تاجـدینی و  .ها و انواع مشابه داخلی امکان جانشینی وجود دارد وردهآگونه فر محسوب شده و بین این 

ایران با ترین محصوالت اوراق فشرده چوبی به  اضاي واردات مهمدر تخمین توابع تق) 2011( همکاران
در هـا   وردهآگیري رسیدند که رفتار واردات تمامی فر زمان به این نتیجه   هم هاي  استفاده از سیستم معادله   

متغیرهاي  ،چوب خرده  در تابع تقاضاي واردات تخته.گذار یکسان نیستواکنش به تغییرات عوامل تأثیر    
در تـابع   ،، میـزان واردات بـا یـک وقفـه        نرخ اسـمی ارز   ،  )GDP(  تولید ناخالص داخلی   ،قیمت نسبی 

 و تولیـد داخلـی      میزان ،قیمت نسبی، نرخ اسمی ارز     ،تولید ناخالص داخلی  ،  الیه تقاضاي واردات تخته  
، متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، درآمـد  در تابع تقاضاي واردات روکش چوبی   و واردات با یک وقفه   

دار و مؤثر شـناخته    آماري معنینظرواردات با یک وقفه از       و تولید داخلی    میزان،  ، نرخ اسمی ارز   تینف
در تخمـین   )2011(تاجـدینی و همکـاران       .شوند متغیرهاي تأثیرگذار محسوب می     جز  بنابراین و شده

تند که رشد تولید زمان دریاف  همهاي چوب با استفاده از سیستم معادله    خرده توابع عرضه و تقاضاي تخته    
تاجـدینی و   .گـردد  ناخالص داخلی با یک دوره وقفه موجب افزایش میزان مصرف این محـصول مـی              

آالت الـواري در      در بررسی روابط علی بین عوامل مؤثر بر تقاضـاي واردات چـوب             )2012(همکاران  
رهاي نرخ ارز اسـمی و  آالت الواري با متغی رسیدند که میزان تقاضاي واردات چوب      نتیجه   ایران به این  

میزان تولید داخلی رابطه منفی و با میزان تولید ناخالص داخلی و درآمدهاي نفتی کشور رابطـه مثبـت               
 -انـسن  گرنجـر و یوه -جمعـی انگـل   هـاي هـم     همچنـین نتـایج آزمـون     . دارد که مطابق با انتظار بـود      

آالت الواري در ایران را  ت چوبمدت بین متغیرها در تابع تقاضاي واردا   جوسیلیوس، وجود رابطه بلند   
 از سـوي نـرخ   اي طرفه نتایج آزمون علیت گرنجري نشان داد که جهت و رابطه علیت یک          . نشان دادند 

 تولید داخلـی  مقدارارز اسمی، میزان درآمدهاي ناشی از صادرات نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی و         
   . وجود داردآالت الواري سمت میزان واردات چوب آالت گرد به چوب

 و صـادرات چـوب در ایـران بـا     به بررسی رابطه بـین واردات  )2011(لیمایی و همکاران    محمدي
متغیره پرداخته و نشان دادند کـه در سـطح          ي با استفاده از روش رگرسیون چند      هاي کالن اقتصاد  متغیر
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لید داخلی چـوب    و مقدار تو   تولید ناخالص داخلی   ،جمعیتو   بین واردات چوب     درصد 5داري   معنی
،  تولید ناخـالص داخلـی  جمعیت، ، همچنین بین صادرات چوب و   دار وجود دارد    در ایران ارتباط معنی   

 بـین  پویـا  ارتبـاط  ،)2007( بائـک  .دارد وجود دار مقدار تولید چوب و قیمت جهانی نفت ارتباط معنی   
ـ ( هاي کـالن اقتـصادي    متغیر  تجـارت  و) ت متحـده عنـوان مثـال تغییـرات نـرخ ارز و درآمـد ایـاال            هب

بـرگ بـا اسـتفاده از یـک مـدل       هاي سوزنییاالت متحده و کانادا شامل الوار    هاي جنگلی بین ا    وردهآفر
ایـاالت متحـده فـاکتور    مـد  آو نتیجـه گرفـت کـه رشـد در          بررسی کـرد  بسته   همخوددار توزیعی    وقفه

 تعـداد   ،ایی مانند قیمت الـوار    أثیرات متغیره ت) 2010(بائک  . باشد در قیاس با نرخ ارز می     قدرتمندتري  
جانبه را برروي واردات الوار آمریکا از کانـادا را در  ختمانی در حال ساخت و نرخ ارز دو    هاي سا واحد

 واردات الـوار از     مدتی بین دهد که ارتباط تعادلی بلند      نتایج نشان می  . چارچوب همگرایی بررسی نمود   
الوار ایـاالت متحـده و      هاي قیمت    همچنین متغیر  .اردهاي بازار و کالن اقتصادي وجود د      کانادا و متغیر  

روي  تـري بـر   هاي در حال ساخت سازمانی در قیاس با نرخ ارز دوجانبه از اهمیـت بـیش       تعداد واحد 
   .برگ بین امریکا و کانادا برخوردار هستند تجارت الوار سوزنی

ادي و مقادیر واردات تصهاي کالن اقسازد که بین متغیر پذیرفته آشکار می دقت در مطالعات صورت
ویژه از زمان سیاسـت جهـانی    هاین نکته ب. ، همگرایی و ارتباط بسیار زیادي وجود دارداین محصوالت 

هاي پیـشرو در عرصـه مبـادالت جهـانی     ویژه در رابطـه بـا کـشور    هسازي تجاري بشدن اقتصاد و آزاد  
هدف اصلی بنابراین ، )2007 ،رانآبادي و همکا جالل( دهد تر خودرا نشان می  گونه محصوالت بیش   این

چـوب و   خـرده   واردات تختـه   روي هاي کالن اقتصادي بـر    أثیر متغیر باشد که در ابتدا ت     می  این پژوهش
مـدت بـین    ت و کوتـاه  و در ادامه وجود رابطه بلندمدشود در ایران بررسی تخته فیبر با دانسیته متوسط 

ي و انباشـتگی یوهانـسن      خودرگرسـیون بـردار   هـاي    آزمون استفاده از  هاي توضیحی و وابسته با    متغیر
ـ پویـایی  ، گونه رابطـه علـت و معلـولی    و در نهایت با فرض وجود هر      آزمون گردد  أثیرات تغییـرات   ت

   .ها در ایران بررسی گردد وردهآ واردات این فر روي تقاضا برايدار بر هاي توضیحی معنیمتغیر
  

  ها مواد و روش
 مقادیر و ارزش واردات دو  شامل این پژوهشدر مورد استفاده  سري زمانیهاي داده :ها و اطالعات داده

 از ،1365- 1390طی دوره  ، حسب مترمکعببر با دانسیته متوسط چوب و تخته فیبر خرده تختهمحصول 
سـالنامه آمـاري تجـارت خـارجی جمهـوري       ، معدن و تجارت،وزارت صنعتجمله   منابع مختلفی از  
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سال اخیر اسـتفاده     15هاي   با دانسیته متوسط از داده     تخته فیبر مورد   در .گردید اسالمی ایران استخراج  
فلـزي  یق مراجعه به اداره کـل صـنایع غیر  مکعب محصوالت مورد مطالعه از طر قیمت هر متر   .گردد می

هـاي تحلیلـی صـنایع اوراق فـشرده چـوبی در ایـران و یـا         گـزارش  ، معدن و تجارتوزارت صنعت، 
، از منظـور خنثـی کـردن اثـر تـورم      بـه  .دست آمدنـد   هکننده این محصوالت ب   د تولی کارخانجات صنعتی 
در ایـن  (ها به سـال پایـه مـشخص      براي تبدیل انواع قیمت ،فروشی چوب و الوار    شاخص بهاي عمده  

   .)1389 ،شعیبی و همکاران (گردد اساس رابطه ذیل استفاده میبر) 1383پژوهش سال 
  

It

IBt
Bt CP

CPP
AP *

),(   
 

),(که در آن،     BtAP :در سال    یک از محصوالت مورد مطالعه     هر قیمت t اساس سال پایه     برB) ریال(، 
Pt :  در سـال  یک از محـصوالت مـورد مطالعـه        هرقیمت t   بـر حـسب ریـال ، CPIB :   شـاخص بهـاي

حاسـبه  ي م برا tفروشی چوب در سال      شاخص بهاي عمده  : B، CPItفروشی چوب در سال پایه       عمده
 از طریق سالنامه آمـاري   چوب و یا تخته فیبر با دانسیته متوسط        خرده  تخته مکعبقیمت واردات هر متر   

 بـر حـسب    یک از محصوالت مـورد مطالعـه       هر، میزان واردات و همچنین ارزش واردات        مورد اشاره 
 محـصوالت  یـک از  مکعب براي هر   متر قیمت وارداتی هر   با تقسیم بر یک دیگر    دست آمد که     ، به دالر

 ،فروشی چوب تقسیم کنیم  ارزش را بر شاخص بهاي عمدهاین حال اگر ،ددگر محاسبه میمورد مطالعه 
هـاي    داده.گردد  استخراج می1383بر حسب سال پایه  ) مترمکعب/ ریال(قیمت وارداتی هر مترمکعب     

بشکه نفت خـام    رقیمت ه  ، میزان جمعیت کشور   ، استفاده شامل درآمد ملی سرانه     کالن اقتصادي مورد  
 نرخ تعرفـه واردات هـر  نک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و هاي مرکز آمار و با  ایران از طریق سایت   

  بـه  ،زدایـی  منظور تـورم  هب و دست آمدند  هیک از محصوالت مورد مطالعه از طریق مرکز گمرك ایران ب          
   . تبدیل شدند1383قیمت پایه سال 

 زیـرا غیرایـستا بـودن    باشـد،  هـا مـی  سـی ایـستایی متغیر  برر یا،گام نخست در تحلیلی الگوهاي پو 
روش بـراي  تـرین   متـداول  .شـود  منجر به رگرسیون جعلی مـی    ) 1داشتن ریشه واحد  (هاي زمانی    سري

اگـر   .باشد می) ADF( یافته فولر تعمیم  فولر یا دیکی   سنجش ایستایی متغیرها، آزمون ریشه واحد دیکی      
 0 ه زیر برآورد شود، آزمون ریشه واحد، فرضیهرابط گرفته و در نظر را  ،  Yt مانندیک سري زمانی    

   :کند ود ریشه واحد آزمون مینبیعنی وجود ریشه واحد را در برابر فرضیه مقابل یعنی 
                                                
1- Unit Root 
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tt
m
itt YYtY    11121  

  

شـود داراي توزیـع      بوده که فرض می     تصادفی خاللا اجزا: t،   متغیر زمان یا روند است     :t ،که در آن  
 فـولر  نظر را دیکی  باشد، آزمون مورد   =0mدر صورتی که    . است 2  با میانگین صفر و واریانس     نرمال

)DF (     یافته   فولر تعمیم  و در غیر این صورت دیکی)ADF (بـا توجـه بـه احتمـال       همچنـین  .نامند می ،
) PP ( پـرون  - در میان متغیرهاي سري زمانی، از آزمون ریشه واحد فیلیـپس           وجود شکست ساختاري  

 در این مطالعه، ایستایی هر یک از متغیرهاي معادله . بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده استنیز براي
 هیافت فولر تعمیم ها با استفاده از آزمون دیکی آن صول مورد مطالعه در فرم لگاریتمی    تقاضاي واردات مح  

  در دو حالت عرض از مبدا و بدون روند و با عرض از مبداها  در سطح و تفاضل داده پرون-و فیلیپس
   .گیرد می درصد مورد بررسی قرار 5 1دار و روند در سطح معنی

زمانی قـرار دارنـد، فـرض نبـود خودهمبـستگی           هاي   سريدر مطالعات اقتصادسنجی که بر مبناي       
 الزم شـوند، بنـابراین    مهم مدل کالسیک است، غالباً نقص میهاي ضز فرا اخالل که   سریالی بین اجزا  

همبستگی سریالی بـین جمـالت اخـالل     نتایج حاصله، به بررسی پدیده خود     تفسیرباشد که قبل از      می
حـداقل   هـاي  زن تخمـین ،  اخـالل  سریالی بین اجزاهمبستگیداخته شود زیرا در صورت وجود خود    پر

 کارا نیستند یعنی داراي حداقل واریانس ،ها بدون تورش   زن  بین تمام تخمین    دیگر در  ،مربعات معمولی 
ظـور، معمـوالً از آزمـون     بـراي ایـن من  . قابل اعتماد نخواهد بـود  ،باشند و در نتیجه استنباط آماري      نمی

  . گردد  استفاده می، واتسون-همبستگی سریالی دوربینتشخیص خود
یک از محصوالت مـورد   رهاي نهادي و کالن اقتصادي براي هر بین متغی  هاي  هابط توابع ر  :تصریح مدل 

   .باشد شرح ذیل می مطالعه به
  

   چوب خرده تخته) 1
  

ttttttt UTlnCRIlnCPPlnCOPlnCYlnCCIMln  654321  
  

در  درآمد ملی سرانه :Yt بر حسب مترمکعب، tچوب در سال  خرده مقدار واردات تخته: IMtآن،  که در
ـ   : OPt،  حسب میلیون ریال   بر t سال    بـر حـسب ریـال،    tشکه نفـت خـام ایـران در سـال        قیمت هر ب

                                                
1- Level of Significant 
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PPt :    جمعیت کشور در سالt ،بر حسب هزار نفر RIt :   نـسبت  (شاخص قیمت نسبی یا رابطـه مبادلـه
جز اخـالل تقاضـاي واردات   : Ut و tواردات در سال    نرخ تعرفه    :Tt،  )قیمت وارداتی به قیمت داخلی    

  .t چوب در دوره خرده تخته
01  آن است که پارامتر هاي کشش      انتظار نظري بیانگر   C  ،02 C  ،03 C  ،04 C  ،05 C 

06و  Cباشند .  
 
  تخته فیبر با دانسیته متوسط) 2

  

ttttttt UTlnCRIlnCPPlnCOPlnCYlnCCIMln  121110987  
  

درآمـد  : Yt بر حسب مترمکعـب،  t در سال با دانسیته متوسط تخته فیبرمقدار واردات : IMtآن،  که در
حسب   بر tبشکه نفت خام ایران در سال        قیمت هر : OPt،  حسب میلیون ریال   بر t ملی سرانه در سال   

شاخص قیمت نـسبی یـا رابطـه مبادلـه         : RIt نفر،   حسب هزار  بر tجمعیت کشور در سال     : PPt،  ریال
 اخـالل تقاضـاي   جـز : Ut و tنرخ تعرفه واردات در سال : Tt، )داتی به قیمت داخلی وارنسبت قیمت (

  .t در دوره با دانسیته متوسط واردات تخته فیبر
07 هاي کششانتظار نظري بیانگر آن است که پارامتر      C ،08 C ،09 C ،010 C ،011 C 

012و  Cباشند  . 

 واردات و متغیرهاي کالن هاي بین تقاضا براي هابطر هاي دلهمعا  پارامترهاي موجود در   براي تخمین 
 اسـت از  اي معادلـه   تـک دل رگرسیونیقالب مکه در  یک از محصوالت مورد مطالعه  اقتصادي براي هر  

بخش  شیرین( گردد می استفاده 1ویوز ايافزار    نرم با استفاده از   ،حداقل مربعات معمولی   روش برآوردگر 
ـ   علت استفاده از این روش، فروض مدل کالسیک رگرسیون خطی می . )1384و خوانساري،    ه باشـد، ب

هاي حداقل مربعات، بدون تـورش و داراي   هاي خطی، تخمین زننده   ین معنی که در بین تخمین زننده      ا
 شـکل لگـاریتمی    بـه عمـوم طور  بهقتصادي تابع تقاضاي واردات    در ادبیات ا   .هستند 2قل واریانس حدا

آالت  چـوب  تقاضـاي واردات  ه نیز نوع تابعی که براي معادل   پژوهش در این    بنابراینبرآورد شده است    
 چنـین  ت انتخـاب عل . است3 لگاریتمی-شود یک تابع خطی لگاریتم در ایران در نظر گرفته می     الواري  

                                                
1- Eviews 
2- Best Linear Unbiased Estimation 
3- Double-Log Model (Log-Log) 
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رایب کنند و بر این اساس، ض ها را برآورد می  کششمستقیمطور  بهیابی به ضرایبی است که  مدلی دست
ـ  ههمچنین ب. دهد هاي مربوط را نشان می ، کشش پژوهشهر کدام از متغیرها در این        ود منظور بررسی نب

 واتـسون   -بـین همبستگی سـریالی دور   ن اجزا اخالل از آزمون تشخیص خود      خودهمبستگی سریالی بی  
حـداقل  هاي  زن گردد زیرا در صورت وجود خودهمبستگی سریالی بین اجزا اخالل، تخمین      استفاده می 

ها بدون تورش، کارا نیستند یعنی داراي حداقل واریانس    زن دیگر در بین تمام تخمین    ،  مربعات معمولی 
   .قابل اعتماد نخواهد بود ،باشند و در نتیجه استنباط آماري نمی
منظور شناخت  پس از اجراي آزمون ریشه واحد و تعیین درجه ناپایایی متغیرها، به: انباشتگی همن آزمو

اثر متقابل متغیرهاي کالن اقتصادي و واردات محصوالت چوبی با استفاده از متغیرهـاي پایـا شـده، از             
 انباشـته از مرتبـه      که متغیرهـا   با این وجود، در صورتی    . گردد  استفاده می  1برداري  رگرسیونالگوي خود 

ها گردد  مدت آند موجب از دست رفتن اطالعات بلندتوان یک باشد، استفاده از تفاضل اول متغیرها می      
تگی انباشـ  با استفاده از آزمون هـم  رگرسیون برداري تا قبل از استفاده از الگوي خود الزم استبنابراین

عبـارت    بـه  .متغیرها اطمینان حاصل گـردد    مدت در بین    هاي بلند    جوسیلیوس از نبود رابطه    -یوهانسون
در نظـر   علـت    رگرسیون بـرداري بـه    انباشتگی استفاده از الگوي خود      وجود بردار هم  دیگر، در صورت    

  . استفاده نمود2لگوي تصحیح خطاي برداري از اجاي آن باید نادرست و به  اطالعات بلندمدت،نگرفتن
 مرتبه جمعی بودن متغیرهاي الگو تعیین و سپس براي     ، ابتدا  بلندمدت ی تعادل  رابطه منظور برآورد  به

شـود و در نهایـت     بیزین و حنان کوئین اسـتفاده مـی  -تعیین تعداد وقفه بهینه از معیار آکائیک، شوارتز     
   .شود جمعی از آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه استفاده می براي تعیین تعداد بردارهاي هم

تعیـین طـول    ، نیازمند   جمعی هاي هم  تحلیل: رگرسیون برداري خود الگوي   تعیین تعداد وقفه بهینه در    
 بلندمدت بـه  هاي هابطهاي ر که نتایج تخمین   طوري هباشد ب  رگرسیون برداري می  وقفه بهینه در مدل خود    

اي کـه اگـر    گونـه  ، بـه باشند رگرسیون برداري بسیار حساس میول وقفه انتخاب شده براي مدل خود      ط
وجود آمدن اریـب   ههاي صحیح باعث ب تر از طول وقفه واقعی باشد، حذف وقفه    ی کم طول وقفه انتخاب  

هـاي اضـافی در    تر از طول وقفه واقعی باشد، وقفـه  در نتایج خواهد شد و اگر طول وقفه انتخابی بیش      
 نظـر هـاي بـاالتر متغیرهـا از     ها شده و معموالً وقفه     برداري، باعث ناکارایی تخمین    رگرسیونمدل خود 

 حنـان  ، بیـزین - معیارهاي آکائیک، شوارتز حداقلدر این بررسی با توجه به  . شوند دار نمی  اري معنی آم
   .گردد میهاي بهینه متغیرها تعیین  ، تعداد وقفهکویین

                                                
1- Vector Autoregressive 
2- Vector Error Correction Model 



 ی و همکاراندین آژنگ تاج
 

 35

الزم ، خودرگرسیون بـرداري  هاي بهینه مدل پس از تعیین تعداد وقفه :جمعی تعیین تعداد بردارهاي هم   
نمایی   که براي این منظور از روش حداکثر درست را مشخص نماییمجمعی ماست تا تعداد بردارهاي ه

مقـادیر  آماره حداکثر چه مقدار آماره اثر و       در این آزمون چنان   . شود  جوسیلیوس استفاده می   -یوهانسن
هـاي   انباشـتگی میـان داده      هـم   بحرانی باشد فرض صفر مبنی بر نبود       تر از مقدار   دست آمده کم   ویژه به 

 جمعـی  فرضیه صفر مبنی بر وجود هیچ بردار هـم  در مرحله اول،     .گردد انی دو متغیر تأیید می    سري زم 
)0r= ( چه مقدار آماره آزمون اثـر و مقـدار آمـاره آزمـون      چنان. نماییم ، آزمون میترتیب در الگوها را به

ـ از مقدار بحرانی ارا    حداکثر مقدار ویژه   نظر د جوسـیلیوس در سـطح مـور   -ه شـده توسـط یوهانـسن   ی
شود و در مرحلـه دوم فرضـیه     ، رد می  جمعی تر باشند، فرضیه صفر مبنی بر وجود هیچ بردار هم          بزرگ

هاي الگو را در برابر فرضیه مقابل یعنی وجود بین متغیر) =1r( جمعی صفر مبنی بر وجود یک بردار هم
 و  =2rن را بـراي      و به همـین ترتیـب ایـن آزمـو          گیرد مورد آزمون قرار می   ) =2r( جمعی دو بردار هم  

در این هنگام تعداد بردارهاي . نماییم تا زمانی که فرضیه صفر مورد پذیرش واقع شود تر تکرار می   بیش
صـورت   جمعی تعیـین شـده اسـت بـه         ، تعداد بردارهاي هم   ی که براساس آن   جمعی به همراه الگوی    هم
  ).2008نوفرستی، (شود  جا مشخص می یک

ها براي بررسی  ترین روش ل ترین و متداو  گرنجري یکی از کاربردي آزمون علیت: گرنجرلیتآزمون ع
ود رابطه علیت گرنجري بین متغیرها را معین جمعی، وجود یا نب اگرچه آزمون هم . باشد رابطه علیت می  

نشان دادند که اگـر  ) 1987 (انگل و گرنجر  . تواند مشخص کند    رابطه علیت را نمی    نماید، اما جهت    می
وجود رابطـه  . رنجر وجود دارد جمع باشند، حداقل یک رابطه مستقیم علی گ         زمانی، هم  دو متغیر سري  

صـورت علـی،    دهـد کـه دو متغیـر بـه     بین دو متغیر نشان می   ) انباشتگی  هم هاي  هابطر(بلندمدت پایدار   
 y و xهمچنین انگل و گرنجر بیان نمودند که اگر دو متغیـر  . شود حداقل در یک جهت ارتباط داده می  

 بـراي توان  بنابراین می. ها وجود خواهد داشت جمع باشند، همواره یک الگوي تصحیح خطا بین آن      مه
هـاي   اطمینان از وجود رابطه بین متغیرهاي موجـود در مـدل و بررسـی درسـتی یـا نادرسـتی فرضـیه             

ویی گـ   علی در صدد پاسخ    هاي  هابطهاي ر    آزمون .کار برد   ه گرنجر را ب   -جمعی انگل  ، آزمون هم  پژوهش
 ایـن  دنبـال   بـه "شود؟  میy منجر به تغییر متغیر  xآیا تغییر در متغیر     " است که    به سواالتی از این گونه    

که این اتفاق بیفتد  در صورتی. دار باشند  معنی بایدy در معادله xهاي   است، وقفهy  علت xاستدالل که   
 به xاي از  طرفه  علی یکهاي هابط رکه  است یا اینyگرانجر  - علیتxشود که  و نه عکس آن، گفته می    

 xشود کـه متغیـر      عکس، گفته می   باشد و نه بر    y علت گرانجري    xکه   در صورتی .  وجود دارد  yسوي  
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دیگر از نظر  یک هاي هاي دو متغیر در رابطه     یک از وقفه   که هیچ  اما در صورتی  . ست ا زا  برون طور قوي   به
در صورت نبود بردارهـاي  . باشند مستقل از یکدیگر می   y و   xشود که    دار نباشند، گفته می    آماري معنی 

 VARها که در قسمت قبل بررسی گردید، از آزمون علی گرنجري در قالب مدل             همگرایی میان متغیر  
 الگوي خود تصحیح ي در چارچوب گرنجرلیتآزمون عساده و در صورت وجود بردارهاي همگرایی 

  ).2012 سوري،( پذیرد انجام میبرداري 
  

  جنتای
دهد که تمامی متغیرهاي مـورد    نشان می1  از بررسی ایستایی متغیرها در جدولدست آمده  نتایج به 

اند یعنـی   گیري ایستا شده بار تفاضل  درصد، با یک95هاي رگرسیونی در سطح اطمینان  استفاده در مدل  
زیـرا در   ،ارد مدل نماییمها را و  منطقی است که آن     بنابراین .باشند  می 1تمامی متغیرها انباشته از درجه      

  .احتمال بروز رگرسیون جعلی وجود ندارد) هااستفاده از تفاضل اول متغیر(یطی چنین شرا
  

  .چوب خرده  واردات تختهيبررسی ایستایی متغیرها در فرم لگاریتمی در تابع تقاضا -1جدول 
  آزمون فیلیپس پرون  یافته تعمیم فولر آزمون دیکی

  نام متغیر  عرض از مبدأ و روند  عرض از مبدأ  عرض از مبدأ و روند  از مبدأعرض 
  آماره
DF  

  مقدار
  بحرانی

  آماره
DF  

  مقدار
  بحرانی

  آماره
PP 

  مقدار
  بحرانی

  آماره
PP 

  مقدار
  بحرانی

  نتیجه

  ایستانا  -60/3  -51/3  -98/2  -14/2  -60/3  -51/3  -98/2  -22/2  واردات
Δایستا  -61/3  -31/7  -99/2  -25/7  -61/3  -47/6  -99/2  -59/6   واردات  

  ایستانا  -60/3  -01/3  -98/2  -68/2  -60/3  -12/3  -98/2  -58/2  درآمد سرانه
Δایستا  -61/3  -20/7  -99/2  -44/5  -61/3  -99/3  -99/2  -43/3   درآمد سرانه  

  ایستانا  -60/3  -96/0  -98/2  -67/0  -60/3  -40/1  -98/2  -72/0  قیمت هر بشکه نفت
Δایستا  -61/3  -89/12  -99/2  -90/4  -61/3  -29/5  -99/2  -89/4   قیمت هر بشکه نفت  

  ایستانا  -60/3  -98/2  -98/2  -23/4  -60/3  -99/3  -98/2  -21/2  جمعیت
Δایستا  -61/3  -92/3  -99/2  -01/3  -61/3  -86/5  -99/3  -23/4   جمعیت  

  ایستانا  -60/3  -41/0  -98/2  -97/0  -60/3  -41/2  -98/2  -97/0  شاخص قیمت نسبی
Δایستا  -61/3  -23/4  -99/2  -31/4  -61/3  -26/4  -99/2  -33/4  خص قیمت نسبی شا  

  ایستانا  -60/3  -06/2  -98/2  -21/2  -60/3  -14/2  -98/2  -27/2  نرخ تعرفه
Δایستا  -61/3  -59/7  -99/2  -84/5  -61/3  -77/4  -99/2  -46/5   نرخ تعرفه  

   پژوهشهاي  یافته :ماخذ
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ه ز مبدأ و عـرض از مبـدأ و رونـد، همـ    ر هر دو حالت با عرض ا    دست آمده، د   با توجه به نتایج به    
  . انباشته از درجه اول هستند چوب هم خرده تختهمعادله واردات  متغیرهاي مربوط به

  
  . تخته فیبر با دانسیته متوسطواردات ي بررسی ایستایی متغیرها در فرم لگاریتمی در تابع تقاضا -2جدول 

  زمون فیلیپس پرونآ  فولر آزمون دیکی
  نام متغیر  عرض از مبدأ و روند  عرض از مبدأ  عرض از مبدأ و روند  عرض از مبدأ

  آماره
DF  

  مقدار
  بحرانی

  آماره
DF  

  مقدار
  بحرانی

  آماره
PP 

  مقدار
  بحرانی

  آماره
PP 

  مقدار
  بحرانی

  نتیجه

  ایستانا  -00/4  -94/0  -21/3  -29/2  -00/4  -94/0  -21/3  -12/3  واردات
Δایستا  -10/4  -95/5  -25/3  -44/3  -10/4  -12/5  -25/3  -12/4   واردات  

  ایستانا  -00/4  -69/2  -21/3  -17/3  -00/4  -70/2  -21/3  -05/3  شاخص قیمت نسبی
Δایستا  -10/4  -93/5  -25/3  -07/5  -10/4  -93/5  -25/3  -07/5   شاخص قیمت نسبی  

  ایستانا  -00/4  -24/3  -21/3  -99/2  -00/4  -12/2  -21/3  -98/1  نرخ تعرفه
Δایستا  -10/4  -91/28  -25/3  -91/35  -10/4  -13/5  -25/3  -65/4   نرخ تعرفه  

   پژوهشهاي  یافته: ماخذ
  

ه ز مبدأ و عـرض از مبـدأ و رونـد، همـ    ، در هر دو حالت با عرض ا    دست آمده   با توجه به نتایج به    
   . درجه اول هستندانباشته از  همتخته فیبربا دانسیته متوسط تغیرهاي مربوط به معادله وارداتم

، ود ریشه واحد در بین متغیرهاي الگـو ها و اطمینان از نب   پس از ایستا نمودن تمامی متغیر     : تخمین مدل 
 تخمـین زده شـد   حداقل مربعات معمولی در ایران با روش هاي چوبی فرآوردهمعادله تقاضاي واردات    

   .گردیده است بیان 4  و3 هاي که نتایج در جدول
  

   .چوب خرده ج برآورد تابع تقاضاي واردات تختهنتای -3 جدول
  نام متغیر  نماد متغیر  ضریب رگرسیونی tآماره   سطح معناداري

0068/0 019696/3-  84868/12-  *
1C  عرض از مبدأ  

0312/0 945611/2  435432/0  *
tY درآمد سرانه  

3137/0 033613/1- 191136/1- OPt  قیمت هر بشکه نفت  
0032/0 348762/3 06437/15  *

tPP  میزان جمعیت  
3574/0  942059/0-  092080/0-  RIt  شاخص قیمت  
3451/0 966982/0  549524/0  Tt  نرخ تعرفه  

   پژوهشهاي  یافته: ماخذ
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  . تخته فیبر با دانسیته متوسطنتایج برآورد تابع تقاضاي واردات  -4 جدول
  نام متغیر  نماد متغیر  ضریب رگرسیونی tآماره   سطح معناداري

0151/0  628866/3-  3127/38-  *
7C  عرض از مبدأ  

0248/0  170185/3-  687492/0  *
tY درآمد سرانه  

8372/0  216472/0  027095/0 OPt  قیمت هر بشکه نفت  
0146/0  661886/3  55891/29  *

tPP  میزان جمعیت  
5339/0  667724/0  418302/0  RIt  شاخص قیمت  
0269/0  098067/3  322248/1-  *

 tT  نرخ تعرفه  
   پژوهشهاي  یافته: اخذم

  
نـشان  ) 3جـدول    ( در ایـران   چـوب  خـرده  تخته از برآورد تابع تقاضاي واردات       دست آمده   بهنتایج  

ثیر تمامی متغیرهـاي حـذف شـده از مـدل بـر روي متغیـر       أمیانگین ت(أ متغیر عرض از مبددهد که   می
   آمـاري در سـطح    نظـر ، ازtه  برآورد شده است که بـا توجـه بـه مقـدار آمـار     -84/12برابر با   ) وابسته

  بـرآورد شـده کـه از نظـر    43/0بر با    برا  ضریب کشش درآمد ملی سرانه     .دار شده است    درصد معنی  5
 درصد افزایش در درآمـد ملـی   1ازاي   دهد، به  دار شده است و نشان می       درصد معنی  5آماري در سطح    

 درصد 43/0چوب،  خرده واردات تختهسرانه کشور و با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها، میزان تقاضاي 
ضریب کـشش قیمـت هـر    . اشدب یابد که مثبت بودن عالمت این ضریب مطابق با انتظار می  افزایش می 

دار نشده است و نشان   درصد معنی5 آماري در سطح  برآورد شده که از نظر   -19/1بشکه نفت برابر با     
ضـریب کـشش میـزان      . تگی نـدارد  فتـی بـس   چوب به کشور به درآمدهاي ن      خرده دهد واردات تخته   می

دار شـده اسـت و نـشان      درصد معنی5 آماري در سطح   برآورد شده که از نظر     06/15ر با    براب جمعیت
 درصد افزایش در جمعیت و با فرض ثابت مانـدن سـایر متغیرهـا، میـزان تقاضـاي                   1ازاي   دهد، به  می

مطابق با   نیزثبت بودن عالمت این ضریبابد که می  درصد افزایش می 06/15،  چوب  خرده واردات تخته 
  و احتمـال آن از نظـر  t، با توجه به مقـادیر آمـاره      ضریب کشش شاخص قیمت نسبی     .باشد انتظار می 

ثیري بر میزان تقاضـاي  أدهد این متغیر، هیچ ت دار نشده است و نشان می  درصد معنی  5آماري در سطح    
 و احتمال tبا توجه به مقادیر آماره  ،ش نرخ تعرفه ضریب کش.چوب در کشور ندارد  خرده واردات تخته 

چـوب بـه    خـرده  دهد واردات تخته دار نشده است و نشان می      درصد معنی  5 آماري در سطح     آن از نظر  
 بـرآورد شـده   74/0 برابـر  2Rابع تقاضاي تخمینی، مقدار آماره    در ت . کشور به نرخ تعرفه بستگی ندارد     
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 درصـد تغییـرات   74در مـدل  ) متغیر مـستقل ( شدهن در نظر گرفتهدهد که متغیرهاي  است که نشان می  
 از برآورد تابع تقاضـاي واردات  دست آمده بهنتایج  .دهند را توضیح می  ) تقاضاي واردات  (متغیر وابسته 

 -31/38 برابر بـا  أمتغیر عرض از مبددهد که  نشان می) 4 جدول (در ایران  فیبر با دانسیته متوسط تخته
ضریب کشش درآمـد ملـی    . دار شده است    درصد معنی  5 آماري در سطح     ت که از نظر   رآورد شده اس  ب

نشان  دار شده است و  درصد معنی5 آماري در سطح  برآورد شده است که از نظر      -68/0 سرانه برابر با  
 درصد 68/0 درصد افزایش در درآمد ملی سرانه و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها         1ازاي    دهد، به  می

 آماري  از نظر،ضریب کشش قیمت هر بشکه نفت. یابد  افزایش می فیبر با دانسیته متوسطتخته واردات
ت ایـن محـصول بـه کـشور هماننـد         دهـد واردا    و نـشان مـی     دار نشده اسـت      درصد معنی  5در سطح   

رد شـده   برآو56/29برابر با    ، ضریب کشش جمعیت   .چوب به درآمدهاي نفتی بستگی ندارد      خرده تخته
 درصد افـزایش  1ازاي  دهد، به دار شده است و نشان می  درصد معنی5 آماري در سطح  ز نظر است که ا  

 فیبـر بـا دانـسیته    تختـه  درصـد واردات  56/29در میزان جمعیت و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها،           
ضـریب کـشش   . باشـد  یابد که مثبت بودن عالمت این ضریب مطابق با انتظـار مـی      افزایش می  متوسط
 آمـاري   و احتمال آن از نظر t با توجه به مقادیر آماره        فیبر با دانسیته متوسط    تختهسبی واردات   قیمت ن 

 برآورد شده است که -32/1 ضریب کشش نرخ تعرفه، برابر با    .دار نشده است    درصد معنی  5در سطح   
در نـرخ   درصد افـزایش  1ازاي  دهد، به دار شده است و نشان می  درصد معنی5 آماري در سطح     از نظر 

کـاهش    فیبر با دانـسیته متوسـط      تخته درصد واردات    32/1تعرفه و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها،         
دهـد کـه      برآورد شده است که نشان مـی       98/0 برابر 2R ابع تقاضاي تخمینی، مقدار آماره    در ت . یابد می

تقاضـاي   (ابـسته  درصـد تغییـرات متغیـر و       98در مـدل    ) متغیر مـستقل  (  شده متغیرهاي در نظر گرفته   
ـ دسـت آمـده    نتایج به6و  5هاي    جدول .دهند را توضیح می  ) واردات  -دوربـین  آزمـون  کـارگیري  ه از ب
 .دهـد  همبستگی در جمالت پسماند در مدل رگرسـیون نـشان مـی          را براي بررسی پدیده خود     واتسون

   .گونه همبستگی سریالی بین جمالت پسماند وجود ندارد فرضیه صفر این است که هیچ
  

  . چوب خرده  معادله تقاضاي تخته واتسون-دوربین  آزمون نتایج-5 جدول
  Fآماره   60196/11  آماره دوربین واتسون  653568/1
 Fاحتمال آماره  2R(  000/0(ضریب تعیین   743622/0

  )2Adj R(شده  ضریب تعیین تعدیل  68436/0  مجموع مربعات پسماندها  81694/29
   پژوهشهاي  یافته: ماخذ
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واتـسون   -همبستگی میان پسماندهاي برآورد مدل رگرسیونی از آزمون دوربـین         ود بررسی خ  رايب
. باشد، مشکل خودهمبـستگی وجـود نـدارد    5/1-5/2واتسون بین   -اگر آماره دوربین  . شود استفاده می 

همبـستگی سـریالی   دهنـده نبـود خود   باشد که نشان   می65/1مطابق نتایج جدول آماره دوربین واتسون     
   .باشد یان پسماندهاي برآورد مدل رگرسیونی میم
  

  . فیبر با دانسیته متوسطتخته معادله تقاضاي  واتسون-دوربین  آزموننتایج -6 جدول
  Fآماره   49008/55  آماره دوربین واتسون  404084/2
 Fاحتمال آماره  2R(  000222/0(ضریب تعیین   982298/0
  )2Adj R(شده  ضریب تعیین تعدیل  964596/0  مجموع مربعات پسماندها  117900/0

   پژوهشهاي  یافته: ماخذ
  

باشد کـه    می 40/2  فیبر با دانسیته متوسط     تخته در مورد  واتسون -مطابق نتایج جدول آماره دوربین    
دست   بهنتایج .باشد همبستگی سریالی میان پسماندهاي برآورد مدل رگرسیونی میدهنده نبود خود   نشان
 حنـان کـویین و   ، بیـزین - معیارهاي آکائیک، شـوارتز  حداقلتوجه بهوقفه بهینه با   از تعیین طول     آمده

  :  آورده شده است7در جدول  ،Log-Likelihoodحداکثر مقدار تابع 
  

 معادلــه واردات خودرگرسـیون بــرداري  معیارهــاي اطالعـاتی انتخــاب طــول وقفـه بهینــه در الگــوي   -7جـدول  
   .چوب خرده تخته

 LogL AIC SC  HQ تعدادوقفه

0 4871/113-  957257/9  25177/10 03539/10 
1 62564/33  697863/0  759457/2  244805/1  
2 18604/80  *182170/0-  *646505/2  *833578/0  

   پژوهشهاي  یافته: ماخذ
  

   انتخاب طـول وقفـه بهینـه در الگـوي خودرگرسـیون بـرداري معادلـه واردات          معیارهاي اطالعاتی براي   -8جدول  
   .یبر با دانسیته متوسطتخته ف

 LogL AIC SC  HQ تعدادوقفه

0 8681/120-  57235/10  86686/10  65048/10  
1 94376/25  338020/1  899614/3  884961/1  
2 36567/79  *113806/0-  *714869/3  *901943/0  

   پژوهشهاي  یافته: ماخذ
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ربـوط بـه واردات تمـامی     مهـاي  در معادلـه  شود، مطابق تمـامی معیارهـا،        که مشاهده می  طور  مانه
هاي   برآورد مدل براي 2بنابراین از طول وقفه     . باشد   می 2ترین تعداد وقفه،     هاي چوبی، مناسب   فرآورده

بـراي  حـداکثر مقـدار ویـژه در الگـوي دوم     زمون اثـر و   آ از   دست آمده   بهنتایج   .گردد علی استفاده می  
   .ورده شده استآ 10 و 9هاي  در جدول rانباشتگی استخراج تعداد بردار 

  
  . چوب خرده هاي مربوط به معادله واردات تختهو حداکثر مقادیر ویژه براي متغیرآزمون اثر  -9 جدول

  احتمال  مقدار بحرانی  )Trace(آماره اثر   0H  1H  نوع آزمون
 0r=  1r=  8538/101 3466/107 1084/0  آزمون اثر

  احتمال  مقدار بحرانی )Max-Eigen(  مقدار ویژه حداکثرآماره  0H  1H  نوع آزمون
 0r=  1r=  17217/32  41977/43 4754/0  هآزمون حداکثر مقدار ویژ

   پژوهشهاي  یافته: ماخذ
  

تـر از سـطح بحرانـی     دسـت آمـده کـم    هدست آمده در هر دو آزمون، مقدار آماره ب   با توجه نتایج به   
ط بـه معادلـه واردات فـرآورده    هـاي مربـو  جمعی بـین متغیر  گونه بردار هم   باشد و این امر نبود هیچ      می

   .نماید چوب را تأیید می خرده تخته
  

  .تخته فیبر با دانسیته متوسطهاي مربوط به معادله واردات و حداکثر مقادیر ویژه براي متغیر آزمون اثر -10 جدول
  احتمال  مقدار بحرانی  )Trace(آماره اثر   0H  1H  نوع آزمون
 0r=  1r=  5663/114 3466/107 0154/0  آزمون اثر
  1r=  2r=  13543/79  34145/79  0518/0  آزمون اثر

  احتمال  مقدار بحرانی )Max-Eigen(  مقدار ویژه حداکثرآماره  0H  1H  نوع آزمون
 0r=  1r=  43091/35  41977/33 0482/0  هآزمون حداکثر مقدار ویژ

  0r=  1r=  45778/30  16359/31  1503/0  هآزمون حداکثر مقدار ویژ
   پژوهشاي ه یافته: ماخذ

  
  و حداکثر مقدار ویژه و مقادیر بحرانـی اثرهاي آماره   با توجه به کمیت با توجه به نتایج جدول باال     

هاي جمعی بین متغیر  بردار همیک، فرضیه صفر مبنی بر وجود  جوسیلیوس-نه شده توسط یوهانسیارا
زمون علیت در آ بنابراین باید. گردد می تأیید تخته فیبر با دانسیته متوسطمربوط به معادله واردات فرآورده 

   . تصحیح خطاي برداري انجام پذیردالگويمورد معادله این فرآورده چوبی در چارچوب 
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   .چوب خرده هاي مربوط به معادله تخته نتایج آزمون علیت میان متغیر-11جدول 

 0H فرضیه
  سطح معناداري

 متغیر
  تعداد

 وقفه بهینه
 نتیجه آزمون

ــرآورده ، علــت گرنجــري مقــدار واردات ملــی ســرانهمقــدار درآمــد  ف
 .باشد  نمیچوب خرده تخته

  شود فرضیه رد نمی 2 2344/0

فـرآورده  ، علـت گرنجـري مقـدار واردات     مقدار قیمت هر بـشکه نفـت      
 .باشد  نمیچوب خرده تخته

 شود فرضیه رد می  2 0193/0

 وبچـ  خـرده  فرآورده تخته ، علت گرنجري مقدار واردات      مقدار جمعیت 
 .باشد نمی

 شود فرضیه رد می  2 0055/0

فـرآورده  ، علـت گرنجـري مقـدار واردات        مقدار شاخص قیمـت نـسبی     
 .باشد  نمیچوب خرده تخته

  شود فرضیه رد نمی  2 9019/0

 چوب خرده فرآورده تخته، علت گرنجري مقدار واردات     مقدار نرخ تعرفه  
 .باشد نمی

  شود فرضیه رد نمی  2 6429/0

   پژوهشهاي  یافته: ماخذ
   .باشد  می2،  حنان کویینو بیزین -، شوارتز آکائیکاساس معیارهايوقفه بهینه بر

  
جـري مربـوط بـه معادلـه واردات     اي از نتـایج آزمـون علیـت گران     کـه خالصـه  مطابق جدول بـاال  

هاي قیمت هر بـشکه نفـت و نـرخ جمعیـت بـه             باشد، وجود روابط علی از متغیر       چوب می  خرده  تخته
گردد ولی رابطه علی از سوي متغیرهاي درآمد ملـی سـرانه،        چوب تأیید می   خرده رآورده تخته واردات ف 

   .گردد شاخص قیمت نسبی و نرخ تعرفه به متغیر واردات تأیید نمی
  

  .تخته فیبر با دانسیته متوسطهاي مربوط به معادله واردات  نتایج آزمون علیت میان متغیر-12جدول 

 0H فرضیه
  سطح معناداري

 متغیر

  تعداد
 وقفه بهینه

 نتیجه آزمون

 شود فرضیه رد می 2 0167/0 .باشد  نمیMDF، علت گرنجري مقدار واردات مقدار درآمد ملی سرانه

  شود فرضیه رد نمی  2  0628/0 .باشد نمی MDF، علت گرنجري مقدار واردات مقدار قیمت هر بشکه نفت
 شود فرضیه رد می  2 0001/0 .باشد نمی MDF، علت گرنجري مقدار واردات مقدار جمعیت

 شود فرضیه رد می  2 0118/0 .باشد نمی MDF، علت گرنجري مقدار واردات مقدار شاخص قیمت نسبی

  شود فرضیه رد نمی  2 1328/0 .باشد نمی MDF، علت گرنجري مقدار واردات مقدار نرخ تعرفه
   پژوهشهاي  یافته: ماخذ

   .باشد  می2،  حنان کویینو بیزین -، شوارتزک آکائیاساس معیارهايوقفه بهینه بر
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اي از نتایج آزمون علیت گرانجري مربوط به معادلـه واردات فـرآورده     که خالصهمطابق جدول باال  
هاي شاخص قیمت نسبی، درآمد ملـی  باشد، وجود روابط علی از متغیر    می تخته فیبر با دانسیته متوسط    

 بـه   درصـد 90بشکه نفت در سطح اطمینان و قیمت هر    صد   در 95ه و جمعیت در سطح اطمینان       سران
 رابطه علی از سوي متغیر نرخ تعرفه به ولیگردد   تأیید میتخته فیبر با دانسیته متوسط    واردات فرآورده   

   .گردد متغیر واردات تأیید نمی
  

 گیري و نتیجهبحث 
دهـد    نشان می)1999( دوتا و احمداساس نظر نهادي بر پیشهاي  از تخمین مدل   دست آمده   بهنتایج  
تخته فیبر با دانسیته چوب و    خرده هاي درآمد ملی سرانه و میزان جمعیت برروي واردات تخته         که متغیر 
 طـور حـتم    به، رفتن قیمت آنبشکه نفت خام که با باال قیمت هرنداشتن  تاثیر  علت.ثیر دارد أت متوسط

 واردات این دو محصول در قیاس با ارزش       در حجم ناچیز   یابد را  میزان درآمد ارزي کشور افزایش می     
کل واردات کشور در طول یکسال و از سوي دیگـر نیـاز مبـرم بـازار اوراق فـشرده چـوبی در تـامین         

ثیري منفی بر واردات تختـه فیبـر بـا دانـسیته     أت ، متغیر نرخ تعرفه.کنندگان باید دانست  نیازهاي مصرف 
رفتن قیمت تمـام شـده تختـه      فزایش این نرخ موجب باال    زیرا ا  ،باشد   بدیهی می  متوسط دارد که کامالً   

دست رفـتن سـهم بـازار و کـاهش         هاي تولیدي داخل کشور و در نتیجه از         در مقایسه با تخته    یواردات
کننـده نـسبت بـین قیمـت       بخشی متغیر شاخص قیمت نسبی کـه بیـان         نبود اثر  .گردد ت می میزان واردا 

 مجاي بحث و بررسی داشته و نیازمند انجـا   باشد، لعه می وارداتی و قیمت داخلی محصوالت مورد مطا      
هاي دیگر دارد ولی شـاید بتـوان گفـت کـه ناشـی از         تري با استفاده از آزمون     مطالعات همگرایی بیش  
گـردد، در هـر    باشد که سـبب مـی   ورده اوراق فشرده از منظر مشتریان آن می   آضروري بودن این دو فر    

ؤثر بر تقاضا براي واردات این ثیر مثبت متغیرهاي مأت .ود داشته باشدها وج تقاضا براي آن ،سطح قیمتی
زایش درآمـد ملـی سـرانه، کـه بیـانگر رونـق           زیرا اف  ،باشد  شکار می آموضوعی بسیار    ،دو محصول نیز  

سمت کاالهایی با کیفیت     کنندگان به  باشد، سبب گرایش مصرف    در کشور می  ) افزایش درآمد (اقتصادي  
تـوان    نیز مـی    جمعیت در مورد متغیر  . گردد هاي وارداتی می    افزایش تقاضا براي تخته    باالتر و در نتیجه   

 باشـد،  کنندگان در کشور می  افزایش تعداد مصرف افزایش جمعیت که بیانگرگونه تفسیر کرد که با      این
یش هاي مشتریان خـود سـر و کـار دارد نیـز افـزا     طور مستقیم با رفع نیاز میزان تولیدات صنایعی که به   

چنـین   .گـردد  هـاي مـورد مطالعـه مـی     وردهآ واردات فـر بـراي یابد و در نتیجه سبب افزایش تقاضا       می
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واردات  ،باشد که دریافتند  می)2011(لیمایی و همکاران  محمديگیري در سازگاري کامل با نتایج  نتیجه
ادي رابطـه بـین   پیـشنه وابـع   در ت.هاي چوبی با رشد جمعیت در ایـران رابطـه مـستقیمی دارد           وردهآفر

  برخی متغیرهاي توضیحی از نظرتقاضاي واردات محصوالت مورد مطالعه با متغیرهاي کالن اقتصادي،  
 ه متغیرها بر روي متغیـر وابـسته، کـامالً    أثیرات مثبت و منفی هم    دار و ت    درصد معنی  5آماري در سطح    

دارد کـه   ، بیـان مـی  این موضـوع . باشد  تابع تقاضاي واردات مینظرياساس مبانی   مطابق با انتظار و بر    
 به رونـد تغییـرات متغیرهـاي    گه داشتن قیمت این محصوالت باید     تنظیم بازار و در نتیجه ثابت ن       براي

 نبـود  بازگوکننـده  ، واتـسون - مقادیر آماره دوربین  .المللی به دقت توجه نمود     ثر در سطح ملی و بین     ؤم
 آن است کـه   نیز بیانگر2Rو مقادیر آماره   باشد هاي پیشنهادي اجزاي اخالل می     همبستگی در مدل  خود

دهـد کـه    قبولی از تغییرات متغیر وابسته را نـشان مـی    شده در مدل درصد قابل در نظر گرفته  متغیرهاي  
   .هاي تخمینی است قبول بودن برازش مدل  قابلدهنده نشان

عـی بـین متغیرهـاي      جم گونه بردار هم    جوسیلوس نشان داد هیچ    -نتایج آزمون یوهانسون   همچنین،
جمعـی میـان متغیرهـاي     و حداکثر یک بردار هم چوب وجود ندارد خرده مربوط به معادله واردات تخته  

ت گرنجري نشان داد که در نتایج آزمون علی.  وجود داشتتخته فیبر با دانسیته متوسطمربوط به معادله  
هاي قیمت هـر بـشکه نفـت و     غیرت علی از م   هاي  هابطچوب، وجود ر    خرده تقاضاي واردات تخته  معادله  

 رابطـه علـی از سـوي    اما از دیگر سو،گردد      چوب تأیید می خرده نرخ جمعیت به واردات فرآورده تخته 
 در .گـردد  شاخص قیمت نسبی و نرخ تعرفه به متغیر واردات تأییـد نمـی            متغیرهاي درآمد ملی سرانه،     

هاي شاخص قیمـت  یز، وجود روابط علی از متغیر نتخته فیبر با دانسیته متوسطمعادله واردات فرآورده   
بـشکه نفـت در سـطح    صـد و قیمـت هـر     در95نه و جمعیت در سطح اطمینان نسبی، درآمد ملی سرا 

 رابطه ولیگردد  تأیید می تخته فیبر با دانسیته متوسطواردات فرآورده   درصد به تقاضا براي90اطمینان  
   .گردد أیید نمیعلی از سوي متغیر نرخ تعرفه به واردات ت

زمـون علیـت   آهاي تخمینی که در قیاس با  ن با نتایج مدل   آزمون و مقایسه    آهاي این    دقت در یافته  
 بیـان گردیـد   گونه که قبالً چوب که همان خرده در مورد تخته ،برخوردار هستند  تري کم گنجري از دقت  

نـشان  گـردد    کشور تامین می  دگان از طریق واحدهاي تولیدي    نکن تقاضاي مصرف  درصد از    96بیش از   
بشکه نفـت خـام و میـزان جمعیـت      متغیرهاي اقتصادي کالن قیمت هرفقط مدت  که در کوتاه   دهد می

این موضوع قابل درك است، زیرا ایران، کشوري است که بـیش از     ،باشد ثر می ؤ م آنواردات   کشور بر 
، از سـوي  گـردد  ي نفتی تامین میها ورهآیا فر  درصد درآمد ارزي آن از طریق صادرات نفت خام و       80
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 باشـد و بنـابراین   مدت بازگوکننده میزان ناچیز واردات ایـن محـصول مـی     ود رابطه تعادلی بلند   نب دیگر
 از سـوي دیگـر   .باشـد  المللی متغیرهـاي اقتـصادي مـورد مطالعـه نمـی        ثیر نوسانات ملی و بین    أت تحت

روي تختـه    برو میزان درآمد ملی سرانه  قیمت نسبی     مانند کالن اقتصادي  شاخص   اثربخشی متغیرهاي 
 بـا توجـه بـه رشـد     باشـد،  مـی ) 2006 ،تشکینی و باسـتانی (سو با نتایج     که هم  ،فیبر با دانسیته متوسط   

مالحظه در تقاضا و  که ناشی از افزایش قابل     در طی سالیان اخیر    ، این محصول  مالحظه در واردات   قابل
بـوده و حتـی شـاهد       گیرتـر    چشم ،)2013 ،لنگروديشکار  خو(باشد   میزان ناکافی تولیدات داخلی می    

 از گیـري  بهـره  و جهانی بازارهاي در  حضوراین در حالی است که. باشیم مدت نیز مینوعی رابطه بلند
 در توسـعه  حـال  در کشورهاي از بسیاري براي گشاي توسعه اقتصادي راه خارجی، تجارت هاي برتري

 در اقتـصادي  توسـعه  استراتژي یک اتخاذ برايباشد که  وري میضر بنابراین ،است بوده دهه اخیر چند
ثر بر ؤمتغیرهاي م و خارجی تجارت بخش ، بازار اوراق فشرده چوبیهاي گوناگون صنعتی مانند بخش

هـاي   روي جنبه کالن اقتصادي بر هاي خرد وأثیر متغیرگرفته و ت قرار تري دقت بیش و توجه مورد آن
  .  و مصرف گرفته تا واردات و صادرات مورد توجه ویژه قرار گیردمختلف این بازار از تولید
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Abstract1 

In this study, the impact of the selected macroeconomic variables on demand 
for imports of particleboard and MDF and the existence of long-run and short-run 
relationships between the variables of import functions for these products 
investigated applying Johansson-Juselius and Granger causality tests respectively. 
After making stationary all of the variable and ensure the lack of serial 
autocorrelation in error terms, the linear functions of import demand in the period 
of 1986 to 2011 are empirically estimated using an ordinary least squares model. 
The results indicated that demand for imports of particleboard and MDF have 
positive relation with national income per capita and population of the country. 
Also, the results of Johansen-Juselius test showed that there wasn’t any 
cointegration vector between the related variables for particleboard but for MDF 
there was one cointegration vector. In the imports demand function of particleboard 
found that there was one-side causal relation from the price per barrel of oil and 
population quantity variables to the dependent variable and for MDF are confirmed 
the one-side causal relation from the relative price index, national income per 
capita and population quantity at the 95% level and for price per barrel of oil at the 
90% level.  
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