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ABSTRACT 

      

    The issue of food self-sufficiency is one of the most important and strategic issues in our 

country. 

With the introduction of the model of resistance economy in recent years, this has become more 

important. Self-sufficiency in the production of agricultural products, especially wheat, is very 

important as the most basic product needed by society. The aim of this study was to investigate the 

factors affecting the self-sufficiency coefficient of Iranian wheat with respect to the resistance 

economy during the period 1989 -2017 in Iran, using the VAR. The results of estimating the self-

explanatory model show that the value-added variables of agricultural sector (as an indicator of 

resilient economy), mechanization coefficient of agricultural sector, facility rate of agricultural 

bank and guaranteed price of wheat have a positive and significant effect on wheat self-sufficiency 

coefficient. There is a causal and positive relationship between the added value of the agricultural 

sector. Also, the change by the value-added variable has positive and decreasing effects on the self-

sufficiency coefficient during a ten-year period, and at the end of the shock, the effect of this shock 

is adjusted with a slight decreasing effect in the corresponding region. Therefore, considering the 

positive relationship between self-sufficiency coefficient and value added as an indicator of 

resilient economy, it is suggested to increase the facilities and credits required to improve the wheat 

self-sufficiency coefficient. 

 

Keywords: Facility, Mechanization Coefficient, Guaranteed Price, VAR. 

 

 

Extended Abstract 
Introduction 

   Sustainable food security has always been one of the main concerns of policymakers in 

governments. Wheat, as the most important high-consumption crop in Iran, has played a significant 

role in providing this important. The main philosophy of this policy is to worry about the global 

reduction of food supply and the resulting risk, as well as the importance of food for sustainability 

and national defense. In Iran, these policies began with the aim of self-sufficiency in wheat 

production in 1978, ie after the Islamic Revolution, and cutting off wheat imports has always been 

considered one of the most important government policies in the agricultural sector. The issue of 

food self-sufficiency is one of the most important and strategic issues in our country. With the 

introduction of the model of resistance economy in recent years, this has become more important. 

Self-sufficiency in the production of agricultural products, especially wheat, is very important as 

the most basic product needed by society. According to studies, on average, about 47% of the 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_10505_10997.html
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country's total per capita calories are supplied daily from wheat and its products; In the meantime, 

bread is one of the main components of the consumer basket, in order to provide it, up to 60% of 

the total area under cereals is allocated to wheat cultivation, because the main input in the bread 

production process is wheat. Considering that measures were taken by the governments for self-

sufficiency since the beginning of the revolution, and in 2004, the celebration of wheat self-

sufficiency was established. However, the issue of self-sufficiency in wheat production has not 

been achieved sustainably so far and has had several fluctuations. 

 

Methods 

    The aim of this study was to investigate the factors affecting the self-sufficiency coefficient of 

Iranian wheat with respect to the resistance economy during the period 1989 -2017 in Iran, using 

the VAR. Self-sufficiency coefficient is an indicator that calculates the percentage of domestic 

production relative to consumption (domestic production divided by total production and imports 

minus exports). This index is calculated for wheat in the same way. Indicates the self-sufficiency 

index of wheat crop, which is between 0 and 100. Various factors can affect the self-sufficiency 

coefficient of wheat crop. In this study, variables such as value added of agricultural sector 

(resistance economy index), agricultural mechanization coefficient, facility rate of agricultural bank 

and guaranteed price of wheat have been considered as independent variables for the study period. 

Therefore, to investigate the effect of increasing the wheat self-sufficiency coefficient on the 

realization of a resilient economy, given the nature of the time series of data and static variables, 

the VAR model can be used. The VAR model is widely used as a linear model in modeling 

multivariate relationships. This research is of analytical-applied type and the data collection tool is 

in the form of libraries and documents. The information related to the research data has been 

collected from the website of the Central Bank, the Ministry of Jihad for Agriculture and the FAO 

website for the period 1989-2017. Eviews software is also used to analyze the data. 

 

Results 

     Statistics of wheat self-sufficiency coefficient during the years under study have been shown 

that statistics show that during the years 1992 to 1995 wheat production has an increasing trend and 

the production of this product has reached from 10.2 to 11.2 million tons. While during the years 

1996 to 2000, wheat production has been associated with fluctuations and the production of this 

product in 1998 has reached 12 million tons. But in other years it has been accompanied by a 

decline, which could be due to climate change and frequent droughts. From 2001 to 2007, wheat 

production has a significant increase and has been able to lead the country to a relative self-

sufficiency in the production of this product, but self-sufficiency coefficients have decreased again 

from 2008 and in subsequent years (except 2010) to 2015 with The level of production self-

sufficiency has had a considerable distance and again in 2016 and 2017 has had an increasing trend 

and has been able to reach relative self-sufficiency.The results of estimating the self-explanatory 

model show that the value-added variables of agricultural sector (as an indicator of resilient 

economy), mechanization coefficient of agricultural sector, facility rate of agricultural bank and 

guaranteed price of wheat have a positive and significant effect on wheat self-sufficiency 

coefficient. There is a causal and positive relationship between the added value of the agricultural 

sector. Also, the change by the value-added variable has positive and decreasing effects on the self-

sufficiency coefficient during a ten-year period, and at the end of the shock, the effect of this shock 

is adjusted with a slight decreasing effect in the corresponding region. 

 

Conclusion 

    Therefore, considering the positive relationship between self-sufficiency coefficient and value 

added as an indicator of resilient economy, it is suggested to increase the facilities and credits 

required to improve the wheat self-sufficiency coefficient. 
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 رانیادر گندم  ییخودکفا بیعوامل موثر بر ضر تحلیل
 

 4، اکرم نشاط3، مسعود فهرستی ثانی *2، احمد فتاحی اردکانی1زهرا احمدی
 ، کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، ایران1

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، ایرانگروه اقتصاد کشاورزی دانشکده  ، دانشیار 2
 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، ایران ، استادیار 3
 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، ایران ، استادیار4

 (19/5/1400تاریخ تصویب:  -2/12/99)تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

 

در کشورمان است. با  یاز مباحث مهم و راهبرد یکغذایی یمواد ییخودکفا موضوع
 شده است.تر شیامر ب نیااهمیت  ر،یاخ یهادر سال یاقتصاد مقاومت یشدن الگومطرح

محصول  نیتریعنوان اساسگندم به ژهیوبهو  یکشاورزمحصوالت  داتیدر تول ییخودکفا
هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب  زیادی دارد. تیمجامعه اه ازیمورد ن

با  ،رانیدر ا 1368-96 یدوره زمان طی یاقتصاد مقاومت با توجه به خودکفایی گندم ایران
خود  یحاصل از برآورد الگو جی. نتااست (VARی )بردارحیخود توض یواستفاده از الگ

عنوان شاخص اقتصاد )به یفزوده بخش کشاورزاارزش یرهایمتغ ،دهدینشان م یبردارحیتوض
 متیو ق یبانک کشاورز التیتسه نرخ ،یبخش کشاورز ونیزاسیمکان بیضر (،یمقاومت
 نیگندم هستند و ب ییخودکفا بیضر یبر رو ینادارمثبت و مع ریثأت یگندم دارا ینیتضم
 ،نیهمچن .ردو مثبت وجود دا تیّرابطه عل یافزوده بخش کشاورزو ارزش ییخودکفا بیضر
دوره ده ساله اثرات مثبت  کیدر طول  ییخودکفا بیافزوده بر ضرارزش ریاز طرف متغ رییتغ

 لیشوک تعد نیمنطقه متبت اثر ا رد یکاهش ریثأت یشوک با کم انیو کاهنده داشته و در پا
وان عنافزوده بهو ارزش ییخودکفا بیضر نیشدن رابطه ببا توجه به مثبت ،نیبنابرا .شودیم

 یجهت طرح ارتقا ازیو اعتبارات مورد ن التیتسه ،شودیم شنهادی، پیشاخص اقتصاد مقاومت
 .ابدی شیگندم، افزا ییخودکفا بیضر

 

خود  یوالگی، نیتضم متیق، ونیزاسیمکان بیضر، التیتسههای کلیدی: واژه

 ی.بردارحیتوض

  

 مقدمه

 هاي اصلیامنيّت غذايی پايدار همواره يکی از دغدغه

عنوان ها بوده است. گندم بهگذاران در دولتسياست

ترين محصول پرمصرف در ايران، سهم بسزايی در مهم

تأمين اين مهم داشته است. فلسفه اصلی اين سياست 

نگرانی در مورد کاهش جهانی عرضه مواد غذايی و 

ريسک ناشی از آن و نيز اهمّيت غذا براي پايداري و 

با هدف  هااستيس، اين دفاع مّلی است. در ايران

، يعنی بعد از 1357خودکفايی در توليد گندم از سال 

انقالب اسالمی آغاز شد و قطع واردات گندم همواره 

ي دولت در بخش کشاورزي هااستيس نيترمهميکی از 

(. Mosavi et al., 2013)در نظر گرفته شده است 

متوسط روزانه  طوربه گرفتهصورتبراساس مطالعات 

درصد از کل کالري مصرفی سرانه کشور از  47د حدو
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؛ و در اين بين، شودیمي آن تأمين هافرآوردهگندم و 

نان يکی از اجزا اصلی سبد مصرفی مردم است، که 

درصد از کل سطح  60تأمين آن ساالنه بالغ بر  منظوربه

، چرا که ابديیمزيرکشت غلّات به کشت گندم تخصيص 

يند توليد نان،گندم است. طبق نهاده در فرا نيترعمده

درصد جمعيت جهان است اما  1آمار، جمعيت ايران 

درصد از کل مصرف جهانی گندم  5/2سهمی در حدود 

 کنندگانمصرفترين را در اختيار دارد و يکی از بزرگ

(؛ و با Monjezi et al., 2010رود )شمارمیگندم جهان به

ت دستيابی به توجه به افزايش روزافزون جمعيت بر اهمي

. در شودیمافزوده  روزروزبهخودکفايی اين محصول 

، ميزان توليد محصول گندم براي دوره زمانی 1نمودار 

 ساله براي ايران مشخص شده است.  50

 

 

 Fao, 2019منبع:   1961-2019. ميزان توليد گندم ايران براي دوره زمانی 1نمودار 

 

ه است، با مشخص شد 1که در نمودار  طورهمان

براي  هادولتاقداماتی از سوي  کهنياتوجه به 

 1383خودکفايی از بدو انقالب انجام شد و در سال 

ولی مساله  .جشن خودکفايی گندم نيز بر پا شد

پايدار محقق  صورتبهخودکفايی در توليد گندم تاکنون 

)در  استبودهي متعددي هانوساننشده است و داراي 

(. عّلت اين امر نيز وجود استشدهمشخص  1نمودار 

ي سياستی اصالح اين ساختار و در پی آن هایدگيچيپ

 استشدهي حمايتی متناقض دولت بيان هااستيس

(Feizi et al., 2015 با وجود .)ايران توانسته است  کهنيا

 دستبهيی در افزايش توليد محصول گندم هاتيموفق

ی، به داليل اما اين افزايش توليد يا خودکفاي ؛آورد

ي بلندمدت و زيربرنامهمختلف از جمله فقدان يک 

علمی و نيز شرايط اقليمی ناپايدار و شکننده، ناپايدار 

نقطه شروع اقتصاد  (.Nasabian et al., 2014بوده است )

ي براي اصالح الگوي مصرف است. گذاراستيسمقاومتی، 

و اين دو در کنار هم  دهدیممصرف، توليد را جهت 

. رونق توليد کنندیمي را مشخص گذارهيسرمات جه

به افول و کم  تواندیمداخلی و کاستن از وارداتی که 

رونقی و توقف واحدهاي توليدي داخلی منجر شود 

استقالل اقتصادي، قطع وابستگی به خارج و تکنولوژي 

در سطح کالن را به دنبال دارد. در يک تعريف کلی 

ي باشد ااندازهت داخلی به خودکفايی يعنی ميزان توليدا

 ،سازد. در واقع ازينیبکه کشور را از واردات کاالي مشابه 

بايد حجم توليدات داخلی براي نياز داخلی کفايت کند و 

 ,.Azimi Dezfouli et alکشور را از وابستگی برهاند )

که نقطه شروع اقتصاد مقاومتی  شودیم(. مالحظه 2019

وابستگی به خارج مشترک  با تعريف خودکفايی در قطع

اگر رسيدن به  ،. همچنيندهدیمبوده و معناي يکسانی 

اقتصاد مقاومتی منوط به رسيدن به خودکفايی باشد، 

چنين استنباط نمود که اقتصاد مقاومتی به  توانیم

خودکفايی وابستگی دارد. با توجه به اهميت موضوع 

بررسی اي در داخل يا خارج از کشور به تاکنون مطالعه

ارتباط خودکفايی گندم و اقتصاد مقاومتی نپرداخته 
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است، در ادامه به برخی از مطالعات در زمينه خودکفايی 

 شود.گندم و اقتصاد مقاومتی اشاره می

Azimi Dezfouli et al. (2019)، در مطالعه خود 

 گندم تا افق يیآب جهت خودکفا نيتام رشيپذ ايبر

 نيمأت ،يه برآورد آب مجازتوجه ب اب نشان دادند،  1404

 يبا شرط ارتقا 1404 گندم تا يیآب جهت خودکفا

-1است: رشيقابل پذ ليذ ليجامع آب و دال يوربهره

 ازين-2جامعه  يیفرد گندم در سبد غذامنحصر به گاهيجا

-3 یکمتر گندم نسبت به اغلب محصوالت زراع یآب

 هتاز ج يیغذا تيگندم در امن یداخل ديتول ريثأت

حفظ -5 یاقتصاد مل تيظرف يارتقا-4 یکيزيف یرسدست

 يیدر مناطق روستاخصوصا ً ياشتغال کشاورز تيظرف

 .Alipour et alی. نتايج مطالعه مل تيحفظ امن-6

در  تيگندم و رشد جمع يیخودکفاخصوص در  ،(2018)

با استفاده از روش تعادل  رانيدر ا 1404انداز چشم

که  یدر صورت 1404 یکه در افق زمان دادنشان  عمومی

 شيافزا انهيبا تورم سال گندم برابر ینيتضم ديخر متيق

 يیشاخص خودکفا کشور، تيجمع شيرغم افزایعل ابدي

 يصعود يهانوسان ش،يگندم عالوه بر افزا ديدر تول

-به یدر پژوهش، Ghalibaf et al. (2016)خواهد داشت. 

 يو مصرف محصول راهبرد ديتول تيوضع یمنظور بررس

 مايرآبا استفاده از روش  1400تا سال  رانيگندم در ا

 مصرف، د،يدر تول رانيا گاهيبا توجه به جا دادند،نشان 

کشور به واردات گندم تا  ازين زانيم ،نيو همچن صادرات

محصول حداقل  نيکامل ا يیبحث خودکفا ،1400سال 

 کيسال  نيتا ا رانيا است و یمنتف 1400تا سال 

به ، Nasabian et al (2014)خواهد ماند.  یواردکننده باق

در سال  یسازمان تجارت جهان سيسأمطالعه اثرات ت

 جينتا .پرداختندگندم پنج قاره  يیبر خودکفا 1995

 ینشان داده طي تابلويی هادادهحاصل از توابع توليد و 

گندم سه قاره  ديتول يیخودکفاساله روند  30دوره 

 .ات برخوردار بوده استاز ثب ايسآ و کايامر ،قايافر

منجر به  یسازمان تجارت جهان سيسأت کهیدرحال

کاهش  گندم قاره اروپا و يیاندک در خودکفا شيافزا

  است. دهيگرد هيانوسياق قارهگندم  يینوسانات خودکفا

Kohansal et al (2008)، رابطه  یبه بررس يادر مقاله

ص ناخال ديآن و تول ینيتضم متيق گندم، ديتول نيب

گرانجر  تيو روش عل( VAR)با استفاده از روش  یمل

 يرابطه دو طرفه قو انگريمطالعه ب نيا جينتا .پرداختند

 ديو تول یناخالص مل ديگندم با تول ینيتضم متيق نيب

 ،Salhofer et al (2001) نتايج مطالعه دارد. جودگندم و

دولت در بخش غالت  يهااستيس یابيارز در خصوص

 توانیرا م یواقع یاجتماع انياد که زنشان د شياتر

 نيدرصد ب 95درصد و با احتمال  52طور متوسط تا به

به  دنيرس يبرا ،نيهمچن درصد کاهش داد. 68تا  37

 ،يیو خودکفا اندو هدف انتقال درآمد به کشاورز

 55 از یاستيس ياز ابزارها يکاراتر بيبا ترک توانیم

 اب کرد.شده اجتن جاديا یاجتماع انيدرصد ز

از مطالعات پيداست، خودکفايی در  طورکههمان

يک محصول  عنوانبهتوليد محصول گندم در ايران 

امنيت غذايی و ملی کشور،  کنندهنيتضماستراتژيک و 

کشور ايران به دليل قرار  ،حائز اهميت است. همچنين

گرفتن در موقعيت حساس ژئوپلتيک خاورميانه همواره 

سی، اقتصادي و نظامی قرار در معرض تهديدات سيا

داشته است و اين مساله مسئوالن را بر اين داشته است 

هاي مهم توجه يکی از دغدغه عنوانبهکه به خودکفايی 

تحقق خودکفايی گندم در راستاي  ،نمايند. بنابراين

اقتصاد مقاومتی مستلزم انجام مطالعات مختلف در اين 

قيمت تضمينی  زمينه است. در اکثر مطالعات از متغير

به  VARيک متغير مهم و اثرگذار و مدل  عنوانبه

. در نهايت با توجه به استشدهدفعات زيادي استفاده 

مطالعات داخلی و خارجی و اهميت خودکفايی محصول 

گندم در تحقق اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی در مطالعه 

بررسی عوامل موثر بر ضريب خودکفايی گندم حاضر 

با استفاده از  رانيدر ا یاقتصاد مقاومت ه بهبا توج ايران

 .باشدیم VARمدل 

 

 روش تحقیق  
 ضريب خودکفايی گندم

هاي گرچه به دليل تنوع شرايط اقليمی و قابليت

برداري از منابع توليد، تنها معدودي از کشورها را بهره

ي مصرفی مواد ازهاينتوان يافت که نسبت به تمامی می

اند يا عادات مصرفی خود را رسيدهغذايی به خودکفايی 

-طوربا امکانات توليدي منطبق کرده باشند، اما به دقيقاً

کلی درجه تأمين نيازهاي اساسی کشور از منابع توليد 

هاي مهم تأمين امنيت غذايی در سطح داخلی از شاخص
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کالن است که به دليل اهداف ملی و سياسی بسيار در 

شاخصی است که  خور توجه است. ضريب خودکفايی

درصد توليد داخلی را نسبت به مصرف )توليد داخلی 

تقسيم به مجموع توليد و واردات منهاي صادرات( 

نمايد. اين شاخص براي گندم از طريق رابطه محاسبه می

 (:Rafiee et al, 2019شود )زير محاسبه می

 

(1) 
 

ات گندم و صادر  توليد داخلی، که در آن 

نيز ميزان  Segدهد و واردات گندم را نشان می 

که  دهدیمشاخص خودکفايی محصول گندم را نشان 

است. عوامل مختلفی بر ميزان  100تا  0مقدار آن بين 

تواند تأثيرگذار ضريب خودکفايی محصول گندم می

باشد. در اين پژوهش براي اين کار ضريب خودکفايی را 

افزوده يی همچون ارزشرهايمتغو  تغير وابسته يک م

ضريب  بخش کشاورزي )شاخص اقتصاد مقاومتی(،

نرخ تسهيالت بانک کشاورزي و  مکانيزاسيون کشاورزي،

ي مستقل براي رهايمتغ عنوانبهقيمت تضمينی گندم 

. در نتيجه اندشدهدوره زمانی مورد مطالعه در نظر گرفته 

ضريب خودکفايی گندم بر افزايش  ثربراي بررسی ا

تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به ماهيت سري زمانی 

توان از الگوي خود و ايستايی متغيرها، می هاداده

به ( VARي )الگو استفاده کرد.( VAR) يبردار بازگشت

 رهيمتغروابط چند يسازدر مدل یخط يالگو کيعنوان 

 Shafei) رديگیمبه صورت گسترده مورد استفاده قرار 

et al, 2020.) مدل  کيعنوان بسط به توانیالگو را م نيا

 ،یطور کلبه در نظر گرفت. رهيخود بازگشت تک متغ

 يرهايمتغ انيم زيتما VARي گفت در الگو توانیم

(. Abunoori et al, 2017) شودیدر نظر گرفته نم یدرون

از  کيهر  يرگذاريثأت توانیم VARبا توجه به مدل 

 ی( بررسY) يیخودکفا بيضر ريمتغ يرا بر رو رهايمتغ

از رگرسورها را دارد  يالگو، مجموعه همانند نيدر ا کرد.

صورت رابطه به VAR یعموم يالگو يبندکه به فرمول

 (.Sori, 2014) شودی( منجر م2)

 (2) 
 

از مشاهدات در  یبردار ستون کي  (،2در رابطه )

بردار  الگو است.  يرهايمتغ یت به تمامنسب tزمان 

که ممکن است  باشدیم یاخالل تصادف رياز مقاد یستون

همبسته باشند که در  گريکديطور همزمان با به

شهرت  یناگهان رييتغ ايالعمل به عکس VAR يمتدولوژ

بوده و  ترهاپارام سيماتر  (. ,2018Bostan et al) دارد

در الگوهاي اقتصاسنجی و سري زمانی  صفر است. ريغ

قبل از براي برآورد مدل و بررسی روابط بين متغيرها، 

وضعيت ايستايی هر يک از متغيرها مورد  بايدهر اقدامی 

 ,Najafi et al, 2020; Bostan et al)بررسی قرار گيرد 

 آزمون ديکی فولرکه در اين پژوهش از ( 2021

پيش از تخمين مدل،  ،همچنين ه شد.يافته استفاديمتعم

( SCهاي بهينه بر اساس معيار شوارتز )بايد تعداد وقفه

ي شوارتز آن است که مشخص شود علت انتخاب آماره

گيرد. براي اين آماره کمترين تعداد وقفه را در نظر می

هاي زمانی از آزمون عليت تشخيص عليت ميان سري

يگري که براي مدل آزمون د گرانجر استفاده شده است.

VAR  آزمون تجزيه واريانس رديگیممورد استفاده قرار ،

است.   VARاست. اين آزمون براي بررسی پويايی مدل

اين روش تغييرات متغيرهاي وابسته را به علت 

هاي وارده به هاي وارد آن متغير در مقابل شوکشوک

کند. تجزيه واريانس تعيين ساير متغيرها را بررسی می

بينی يا اثر کند که چه مقدار از واريانس خطاي پيشمی

 نيا. (Sori, 2014)ها ناشی از عوامل مخنلف است شوک

 يآوربوده و ابزار جمع کاربردي –یلياز نوع تحل قيتحق

است که  يو اسناد ياصورت کتابخانهاطالعات به

بانک  تياز سا قيتحق يهااطالعات مربوط به داده

سازمان فائو  تيو سا يکشاورزجهاد  وزارت ،يمرکز

 شده است. يآورجمع 1368-97براي دوره زمانی 

 ليو تحل هيتجز يبرا Eviews افزاراز نرم ،نيهمچن

 اطالعات استفاده شده است.
 

 نتایج و بحث

( آمار ضريب خودکفايی گندم طی 1در جدول )

هاي مورد بررسی نشان داده شده است که آمارها سال

 1374تا  1371هاي ه طی سالحاکی از آن است ک

توليد گندم يک روند افزايشی داشته و توليد اين 

 .ميليون تن رسيده است 2/11به  2/10محصول از 
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توليد گندم با  1379تا  1375هاي که طی سالدرحالی

نوسان همراه بوده است و توليد اين محصول در سال 

ميليون تن رسيده است. اما در بقيه  12به مرز  1377

ها با کاهش همراه بوده است که از داليل آن سال

ی درپیپي هایخشکسالتغييرات اقليمی و  تواندیم

توليد گندم يک روند  1386تا  1380باشد. از سال 

افزايش قابل توجه داشته و توانسته است کشور را به يک 

خودکفايی نسبی در توليد اين محصول برساند ولی 

کاهش يافته و  1387ال ضرايب خودکفايی مجددا از س

با  1394( تا سال 1389هاي بعدي )به جز سال در سال

اي داشته ميزان خودکفايی توليدي فاصله قابل مالحظه

روند افزايشی  1396و  1395هاي در سال است و مجدداً 

 داشته است و توانسته به خودکفايی نسبی برسد.

( 2جدول ) در افتهيميتعمنتايج آزمون ديکی فولر 

شود متغيرهاي طور که مشاهده میآمده است. همان

افزوده در سطح ايستا و بقيه ضريب خودکفايی و ارزش

 اند.گيري ايستا شدهمتغيرها با يک بار تفاضل

 
يی گندم در کل کشور طی ضريب خودکفا -1جدول 

 (1368-1396هاي )سال
ضريب 

 خودکفايی
 سال

ضريب 

 خودکفايی
 سال

ضريب 

 خودکفايی
 سال

23/69 1388 49/58 1378 71/53 1368 

20/93 1389 15/55 1379 32/70 1369 

43/72 1390 50/59 1380 74/70 1370 

56/56 1391 13/75 1381 58/80 1371 

10/70 1392 09/92 1382 42/81 1372 

03/59 1393 50/98 1383 41/82 1373 

98/77 1394 19/99 1384 36/78 1374 

06/91 1395 02/93 1385 11/72 1375 

1/100 1396 32/101 1386 83/62 1376 

---- ---- 75/65 1387 18/77 1377 
 

 1397ي ايران، جهاد کشاورز منبع: وزارت

 

 
 (ADFيافته ) تعميم فولر ديکی واحد ريشه آزمون نتايج -2جدول 

 متغيرها

 

 آماره

 ADFآزمون

 آماره مک

 %1کينون

 آماره مک

 %5کينون

 آماره مک

 %10کينون

 درجه هم

 انباشتگی

 I (0) -62/2 -97/2 -69/3 -20/4 ضريب خودکفايی

 I (0) -25/3 -63/3 -44/4 -89/4 ارزش افزوده

 I (1) -62/2 -97/2 -69/3 -27/7 قيمت تضمينی

 I (1) -23/3 -59/3 -35/4 -63/4 ضريب مکانيزاسيون

 I (1) -62/2 -98/2 -71/3 -64/4 تسهيالت بانکی

 ي تحقيقهاافتهمنبع: ي

 

هاي بهينه ( نتايج معيارهاي تعداد وقفه3در جدول )

-( و حنانSC(، شوارتز)AICبراساس معيار آکائيک )

( گزارش شده است. با توجه به نتايج HQکوئين )

(، SC( در بخش معيار شوارتز )3در جدول ) آمدهدستبه

کمترين مقدار با ستاره مشخص شده که اين مقدار در 

حالت وقفه اول قرار دارد و به اين معناست که وقفه 

 بهينه اين الگو وقفه اول تعيين شده است.

 
 يینها يالگو نيتخم يبرا نهيطول وقفه به -3جدول 

 Lag  
 

LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 0263/708- - 17+e59/2 12211/57 02151/58 20324/57 

1 6725/657- 50959/72 * 16+ e00/9* 97380/55 * 41464/57 * 54175/56 * 

2 2413/623- 05392/33 17+ e83/1* 09930/56 90220/59 15406/57 

 ي تحقيقهاهافتمنبع: ي
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 نتايج آزمون عليت گرانجر

ان با آزمون عليت گرانجر نش آمدهدستهبنتايج 

قسمت سطح احتمال براي متغير ارزش که در دهدیم

کمتر از  Dضريب مکانيزاسيون و متغير مجازي  افزوده،

روي اين سه  ضريب خودکفايی بر ،لذا است. بوده 1/0

ت متغير نرخ تسهيالعامل تأثيرگذار بوده اما در خصوص 

ول بانکی و قيمت تضمينی تأثيرگذار نيست. نتايج در جد

 ه شده است.ي( ارا4)

هاي انجام شده، به بررسی با توجه به نتايج آزمون

 جينتاشود. برداري پرداخته میالگوي خودتوضيح

در سطح قابل قبول  F آماره کهدهنده آن است نشان

ا داري کلی الگو درصد( معن56( و ضريب تعيين )17/4)

خروجی  (5جدول ) دهند. دررا مورد تأييد قرار می

از خروجی  آمدهدستبهآمده است. نتايج   VARمدل

افزوده، ضريب دهد که ضرايب ارزشمدل نشان می

مکانيزاسيون، قيمت تضمينی، نرخ تسهيالت، متغير 

مجازي تأثير مثبت و معناداري بر روي ضريب 

دست آمده در يشترين مقادير بهاند. بخودکفايی داشته

F-test  بر متغير مجازيD دست آمده است که نشان به

از مطلوب بودن مدل دارد. در بررسی آماره خطاي 

استاندارد متغيرضريب مکانيزاسيون بيشترين مقدار را به 

توان گفت که مدل خود اختصاص داده است، بنابراين می

ايی بيشتري براي برآورد شده در بخش اين متغيرها توان

 نشان دادن تغييرات دارد.

 
 

رانجر ضريب خودکفايی با ساير گآزمون عليت  -4جدول 

 متغيرها
 سطح احتمال Fآماره فرض صفر

ضريب خودکفايی علت ارزش 

 افزوده نيست
99/2 09/0 

ضريب خودکفايی علت قيمت 

 تضمينی نيست
6/1 21/0 

ضريب خودکفايی علت ضريب 

 مکانيزاسيون نيست
9/1 08/0 

ضريب خودکفايی علت نرخ 

 تسهيالت نيست
00/0 98/0 

ضريب خودکفايی علت متغير 

 نيست Dمجازي 

65/7

 

01/0

 

 ي تحقيقهاافتهمنبع: ي

 

 

 برآورد الگوي خود توضيح برداري -5جدول 
 متغير ضريب برآوردي متغير ضريب برآوردي

001482/0 

(00096/0) 

[54599/1] 

 وقفه قيمت تضمينی

36756/16 

(4764/39) 

[41462/0] 

 وقفه ضريب مکانيزاسيون

75152/19 

(00377/6) 

[8985/3] 

 Dوقفه متغيرمجازي

638075/1 

(30741/1) 

[25292/1] 

 وقفه نرخ تسهيالت بانکی

217625/4 

(4751/17) 

[25440/0] 

C 

22/2e05- 

(1e-05/1) 

[01896/2] 

 وقفه ارزش افزوده

R-squared 561372/0 Log likelihood 09582/94- 

F-statistic 1777/4 Akaike AIC 853525/7 

Schwarz SC 240631/8   

 ي تحقيقهاافتهمنبع: ي             
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( آمده 6که در جدول ) LMبر اساس نتايج آزمون  

است احتمال وجود همبستگی پياپی ميان جمالت 

طوح زيرا ميانگين تمامی س شود.پسماند الگو رد می

براي  1/0از سطح بحرانی LM مربوط به آزمون  احتمال

درصد بيشتر است. احتمال آماره آزمون  90احتمال 

دهنده همسان بودن ناهمسانی واريانس نيز نشان

 خابتعداد وقفه انت ،واريانس جمالت خطا است. بنابراين

 شده موجب ايجاد ناهمسانی واريانس يا همبستگی ميان

 اجزا اخالل نشده است.

 
 یو ناهمسان یاليسر یهمبستگ هايآزمون جينتا -6جدول

 يبردار حيجمالت پسماند در رابطه با توض انسيوار
سطح احتمال 

 ميانگين

مقدار ميانگين 

 آماره
 نوع آزمون آماره

7013/0 086/31 LM-

Stat 

همبستگی 

 سريالی

2133/0 818/247 Chi-sq 
ناهمسانی 

 واريانس

 ي تحقيقهاافتهمنبع: ي

 

مشخصه  شهيرمدل آن است که معکوس شرط ثبات 

ي وقفه برآوردي، درون دايره واحد قرار گيرد. اچندجمله

برداري نتيجه آزمون ثبات سيستم در الگوي خود توضيح

ه شده است. نتيجه ي( ارا1برازش شده، در شکل )

نموداري آزمون حاکی از آن است که تمامی نقاط 

د قرار هاي معکوس مدل درون شعاع دايره واحريشه

 گرفته است که اين خود نشان از ثبات اين الگو دارد.
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1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 ن ثبات سيستمآزمو -1شکل 

 
( اثر شوک حاصل از متغير ضريب 2در شکل )

افزوده نشان داده شده است. با توجه خودکفايی بر ارزش

افزوده بر ضريب هر شوکی که از سوي ارزش به تصوير،

ثير است، يعنی تأخودکفايی اعمال شود در دوره اول بی

شود، ولی آثار آن در همان دوره بر خودکفايی آشکار نمی

از  ،از دوره دوم اثر مثبت و افزايشی داشته است و سپس

دوره پنجم اثر کاهشی و مثبت پيدا کرده است و 

 شود.تدريج از دوره شانزدهم تعديل میبه
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افزوده ( تجزيه واريانس متغير ارزش7در جدول )

ه ساله اراي 10دکفايی براي يک دوره نسبت به ضريب خو

درصد تغييرات ناشی از  76/88شده است. در دوره اول 

درصد آن ناشی از  42/7تغييرات خود اين متغير است و 

از نرخ  درصد آن ناشی 08/3ضريب مکانيزاسيون و 

هاي بعدي درصد باشد. که در دورهتسهيالت بانکی می

و تأثيرات  شودیمتغييرات اين متغير به مرور زمان کمتر 

 يابد.متغيرهاي ديگر افزايش می

 
 افزوده بخش کشاورزيتجزيه واريانس متغير ارزش -7جدول 

D DPri VA DR DM Seg دوره انحراف معيار 

000000/0 000000/0 76120/88 088548/3 439166/7 711082/0 050267/2 1 

570009/3 299689/0 58892/56 22227/12 29856/25 020553/2 358054/2 2 

220835/2 175416/0 75102/46 94599/15 52178/31 384953/3 61385/2 3 

697448/1 150050/0 71841/42 64479/16 82891/33 960388/4 822805/2 4 

560441/1 136258/0 68132/40 02368/17 48749/34 110810/6 953295/2 5 

515935/1 128191/0 60736/39 19199/17 61743/34 939091/6 02591/3 6 

546454/1 123607/0 98289/38 29634/17 54477/34 505943/7 067974/3 7 

585474/1 120951/0 62915/38 62915/38 34807/17 43811/34 089797/3 8 

627439/1 119566/0 42655/38 37395/17 31114/34 111356/8 100763/3 9 

659635/1 1180913/0 31635/38 38396/17 27190/34 249231/8 105864/3 10 

 ي تحقيقهاافتهمنبع: ي  

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

در اين مطالعه، به بررسی تأثير افزايش ضريب 

هاي الخودکفايی گندم بر تحقق اقتصاد مقاومتی طی س

برداري از الگوي خود توضيح و با استفاده 1396-1368

VAR  پرداخته شد. جهت نيل به هدف مطالعه از

افزوده متغيرهاي ضريب خودکفايی گندم، ارزش

شاخص اقتصاد مقاومتی(، نرخ  عنوانبهکشاورزي )

تسهيالت بانک کشاورزي و قيمت تضمينی گندم 

ي مورد رهايمتغهمه  استفاده شد. با توجه به نتايج الگو،

استفاده داراي تأثير مثبت و معنادار بر ضريب خودکفايی 

دهد که متغير نتايج نشان میباشند. گندم می

شاخص اقتصاد مقاومتی در  عنوانبهافزوده ارزش

مدت و بلندمدت بر متغير ضريب خودکفايی اثر کوتاه

 مثبت و معناداري دارد. 

ارزش افزدوه در افزايش راهکارهاي افزايش  ،لذا

بخش کشاورزي جهت نيل به خودکفايی در اين محصول 

 پيشنهاد می شود.

مطابق نتايج، ضريب مکانيزاسيون کشاورزي در 

مدت و بلندمدت بر ضريب خودکفايی اثر مثبت و کوتاه

معنادار دارد. چرا که توسعه مکانيزاسيون باعث رشد 

د ي در توليوربهرهتکنولوژي و افزايش کارايی و 

محصوالت کشاورزي و افزايش سطح زيرکشت و ميزان 

باعث افزايش ضريب خودکفايی  ،توليد و در نتيجه

 شود. می

گذاري در افزايش سرمايه شودیمپيشنهاد  ،لذا

هاي ويژه از جمله تجهيز و تجديد خصوص طرح

مکانيزاسيون کشاورزي به منظور افزايش عملکرد در 

 واحد سطح صورت پذيرد.

برآورد متغير نرخ تسهيالت بانک کشاورزي در نتايج  

مدت اثر منفی بر ضريب خودکفايی و در بلندمدت کوتاه

اثر مثبت و معنادار بر ضريب خودکفايی دارد دليل آن 

نيز اين هست که تسهيالت و اعتبارات يک عنصر کليدي 

تواند هاي کشاورزي است که میدر نوسازي فعاليت

ي کشاورزان را برطرف نموده و اتنگناهاي مالی و سرمايه

وري و درآمد آنان موثر واقع شود که در در افزايش بهره

صورت نبود آن کشاورز مجبور است مقداري از درآمد 

انداز کند که هاي توليد پسخود را براي تأمين هزينه

گذاري وي موجب کاهش در ميزان مصرف و سرمايه

 خواهد شد. 

 بهرهکمطاي تسهيالت اع شودیمپيشنهاد  ،بنابراين

 نها باشد.. توسعه يافته و مطابق نياز واقعی آبه کشاورزان 
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نتايج برآورد متغير قيمت تضمينی نشان  ،همچنين

مدت و بلندمدت بر کوتاه دهد که اين متغير درمی

 ضريب خودکفايی تأثير مثبت دارد. 

نرخ قيمت تضمينی گندم  کهنيابا توجه به 

ي کشاورزان براي توليد اين محصول انگيزه برا نيترمهم

هر ساله با توجه به  شودیمپيشنهاد  ،باشد در نتيجهمی

ي توليد گندم، قيمت هاهيهزشرايط اقتصادي کشور و 

پايدار و مناسب از سوي دولت اعمال  صورتبهتضمينی 

 شود. 

ضريب  در مطالعات آتی، شودیمپيشنهاد  ،همچنين

زي و تأثير آن بر خودکفايی ديگر محصوالت کشاور

 اقتصاد مقاومتی بررسی شود.
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