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  چکیده

  

شود، از این رو هاي اقتصاد محسوب میترین بخشبخش کشاورزي یکی از مهم

حاضر به دنبال مطالعه اثرات تأسیس   مقاله. خودکفایی در این بخش بسیار حایز اهمیت است

باشد و از ی تولید گندم پنج قاره جهان میبر خودکفای 1995سازمان تجارت جهانی در سال 

جایی که تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق مقدار بهینه عوامل تولید در کشاورزي، از  آن

لوازم اصلی نیل به خودکفایی است، مقایسه تطبیقی سهم عوامل تولید گندم جهان، قبل و بعد 

از این رو براي . باشدی میاز تأسیس سازمان تجارت جهانی از دیگر اهداف مورد بررس

 - 2010و 1981- 1995هاي  ها، دو تابع تولید کاب و داگالس طی سال دسترسی به اثرات نهاده

. هاي تابلویی برآورد گردیده استهاي تولیدکننده گندم جهان به روش دادهبراي کشور 1996

م سه قاره آفریقا، ، روند خودکفایی تولید گند1980-2010ساله  30نتایج نشان داد، طی دوره 

منجر به افزایش  WTOآمریکا و آسیا، از ثبات برخوردار بوده است، در حالی که  تأسیس 

اندك در خودکفایی گندم قاره اروپا و کاهش نوسانات خودکفایی گندم قاره اقیانوسیه گردیده 

 چنین، مشخص گردید که بذر مصرفی گندم قبل از تجارت جهانی و کود شیمیایی هم. است

اند و سهم نهاده بعد از تجارت جهانی بیشترین اثرگذاري را بر عملکرد در هکتار گندم داشته

  .وري این نهاده افزایش یافته استنیروي انسانی بعد از تجارت جهانی کاهش و بهره

 

 ترکیبی مشاهدات گندم، تولید خودکفایی جهانی، تجارت :واژگان کلیدي

  

  مقدمه

کننده نیازهاي  بخش کشاورزي منبع اصلی تأمین

اصلی و اساسی جوامع بوده و بیشترین اهمیت را در 

 این بخش. دارداقتصادي به عهده  هاي توسعهبرنامه

 افزون روز جمعیت نیاز مورد غذایی مواد عرضه و تولید

-کشورها و برقراري امنیت غذایی؛ به عنوان یکی از مهم

 ).Mirfakhraie, 1997(دارد  عهده به ترین اهداف را

میلیون نفر در جهان، یا در حدود یک نفر از هر  842 

، از گرسنگی رنج  2011-2013هشت نفر در سال هاي 

، درحدود 2010-2012هاي این رقم در سال. بردند می

براساس . (FAO, 2014)میلیون نفر بوده است  868

برآوردهاي انجام گرفته، تا بیست و پنج سال آینده 

بایست مقدار تولید محصوالت غذایی در کشورهاي  می

ها درصد بیشتر از تولید فعلی آن 70در حال توسعه، 

گوي نیازهاي داخلی جمعیت رو به بتوانند جواب باشد،تا

 .(Mahdavi & Moienedini, 2011)افزایش خود باشند 

همواره این نکته باید در نظر گرفته شود که، کمبود 
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این مساله را . ها نیستموادغذایی، علت گرسنگی انسان

در آمریکا، جایی که تولید مواد خوراکی بیشتر از نیاز 

برآورد وزرات . ارا مالحظه نمودتوان آشکاست، می

دهد، بیش از نشان می 2006کشاورزي آمریکا در سال 

میلیون نفر به غذاي سالم و کافی و مغذي دسترسی  36

. (Magduff, 2008)اند فیزیکی و اقتصادي نداشته

تواند مبناي بنابراین، اهمیت تأمین غذا به تنهایی می

 ,Akbari & Sharif)استراتژي توسعه اقتصادي باشد

باال رفتن کارایی افراد در اثر برخورداري از    .(2008

سالمت، داشتن انگیزه براي تالش و کوشش بیشتر، 

توان از اثرات هاي جدید را میخالقیت و استفاده از شیوه

 از این رو، دستیابی به خودکفایی اقتصادي. رفاه دانست

 و است بوده توجه مورد همواره محصوالت کشاورزي در

 به کشور هر استقالل هايپایه تریناساسی از یکی

تعابیر مختلفی براي در ادبیات اقتصادي،  .آید می حساب

از یک نگاه، خودکفایی معادل  .خودکفایی وجود دارد

است با تولید همه محصوالت استراتژیک در داخل به 

اندازه مصرف کشور در نگاهی دیگر، تعادل صادرات و 

 & Parvizian)دکفایی است واردات، نشانگر خو

Karimitabar, 2004) . 

خودکفایی، استقالل نسبی در محصوالت  هدف

در واقع، خودکفایی عبارت است از تولید . راهبردي است

هر محصول به اندازه تأمین کل مصرف داخلی کشور 

(Jolaie & Jeiran, 2008). در دستیابی به خودکفایی 

گندم، که  نظیر يراهبرد محصوالت استراتژیک و مورد

 عمده محصوالت از یکی و غذایی اصلی ماده جزء

 احساس شود، به مراتب بیشتر محسوب می کشاورزي

میالدي گندم به عنوان  2012در سال  .شود می

. مهم در جهان شناخته شد چهارمین محصول کشاورزي

این محصول بعد از نیشکر، ذرت و برنج بیشترین میزان 

به   .(FAO, 2014)تولید را به خود اختصاص داد 

 بازارهاي که بتواند آن آمریکا براي دلیل، همین

 درباره باشد داشته  اختیار در را واردکننده کشورهاي

 لزوم مسأله، کند و اینمی دامپینگ گندم محصول

 گندم را براي سایر واردات کاهش و ودکفاییخ

 ,Mir Abolhasani). سازدمی مشخص جهان کشورهاي

 2014در سال  FAO١براساس آمار منتشر شده  (2005

، به 2012میالدي، میزان تولید جهانی گندم در سال 

میلیون تن رسید، که در مقایسه با سال   670حدود 

. را شاهد بوددرصدي  1/4از آن کاهشی در حدود  قبل

 جمعیت 2050 سال تا است شده بینی چنین، پیش هم

 انتظار صورت این شود، در نفر میلیارد 9 بر بالغ جهان

 درصد 60 حدود در محصول گندم براي تقاضا رود، می

 میزان حجم این به گویی پاسخ براي .باشد داشته افزایش

 گندم عملکرد است الزم آینده، هايسال در تقاضا باالي

درصد،  6/1حاضر، حداقل در حدود  حال در درصد  1 از

 FAO, Conference of(باشد    داشته افزایش در سال

Agriculture, 2012(.  ،تولید نقش کلیدي و بنابراین

  مهمی در دستیابی به خودکفایی گندم و برقراري امنیت

 منافع حداکثر سازي کالن، در سطح .کند غذایی ایفا می

ضریب خودکفایی محصول،  افزایش یا اجتماعی و سود

 & Ardestani)شود  مهمترین هدف تولید شناخته می

Tousi, 2010) .  
-قابلیت و اقلیمی شرایط تنوع دلیل به کلی،طوربه     

 توسعه سطح در تولید، تفاوت منابع از برداريبهره هاي

 معدودي کار تعداد المللیبین تقسیم و کشورها اقتصادي

 نیازهاي تمامی نسبت به که یافت توانمی را هاکشور از

رسیده باشند  خودکفایی مطلق به موادغذایی مصرفی

(PourRajab, 2002) .توسعه شرایطی، چنین در 

 اساس، براین. است ناپذیر امري اجتناب تجاري ارتباطات

 وضعیت بدین صورت نیز قابل تفسیر است،   خودکفایی

 توسط جانشین، قابل غیر واردات آن در که ايتوسعه

مالی  تأمین ها،آن بازپرداخت براي نیاز مورد صادرات

  .(Pirasteh, 1999)گردد 

 کنونی دنیاي در اقتصادي نهادهاي ترینمهم از یکی

 کرده، ایجاد اقتصادي خودکفایی بر را متفاوتی اثرات که

 چه اگر سازمان این. باشد می تجارت جهانی سازمان

 هدایت و تنظیم را کشورها میان تجاري مناسبات

 فراتر تجاري مرزهاي از آن گستره اثرگذاري اما کند، می

 تحت نیز را اجتماعی حتی و حقوقی و مالی ابعاد و رفته

 تجارت سازمان 1995 سال در .است داده قرار تأثیر

 و مکزیک و کانادا پیشنهاد کشورهاي به جهانی

                                                                                  
1. Food and Agriculture Organization 
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 کلیه و کرد به کار آغاز اروپا عضو اتحادیه کشورهاي

 به سال 2 مدت ظرف شدند، موظف عضو کشورهاي

 ایاالت چون هم کشورهایی .درآیند سازمان این عضویت

 غنا، شیلی، دانمارك، برزیل، آرژانتین، آمریکا، متحده

 محسوب ،١WTOاعضاء  ترینقدیمی کانادا جز فنالند،

 سازمان این عضویت به 1995 ژانویه اول در که شوند می

، )2015آوریل26(چنین، کشورهاي سیشل هم .درآمدند

، )2013مارس2( تاجیکستان ،)2014ژوئن26(یمن 

مونتنگرو  و )2013فوریه2(الئوس  خلق  جمهوري 

 سازمان اعضاء جدیدترین عنوان به) 2012آوریل29(

 سودان، بالروس، چون، جهانی و کشورهایی تجارت

 تاسازمان،  این ناظر اعضاء عنوان به افغانستان و ایران

 حال در کلی، به طور .باشند می میالدي 2015 سال

 در ناظر عضو کشور 22 و دائم عضو کشور 161 حاضر

بنابراین، عدم الحاق  .(WTO, 2014)هستند  سازمان این

-به سازمان تجارت جهانی باعث منزوي شدن در صحنه

المللی شده و مانع برخورد فعال با مقوله تجارت هاي بین

  .شودالملل میبین

  .باشندبه شرح زیر می این مقاله، در اهداف

 آسیا، قاره پنج در گندم خودکفایی روند بررسی .1

 هايسال زمانی فاصله در اقیانوسیه و اروپا آمریکا، آفریقا،

گیري سازمان و تعیین تأثیر شکل 2010 تا 1980

  .1995تجارت جهانی در سال 

 تولیدهاي و مقایسه تطبیقی سهم نهاده بررسی. 2

 سازمان تشکیل از بعد و قبل جهان، گندم برعملکرد

  .جهانی تجارت

تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه بررسی 

  .خودکفایی محصوالت کشاورزي انجام گرفته است

     Luan et al. (2013) غذایی مواد مصرف و تولید روند 

 و غذایی امنیت وضعیت به دستیابی براي را آفریقا در

دهند که، دادند و نشان می قرار بررسی مورد خودکفایی،

 پنج در )SSR٢(آفریقا  غذایی خودکفایی ضریب میزان

 این که است یافته کاهش 8/0 به 1 از گذشته، دهه

 تولید رشد نرخ میان شکاف افزایش دلیل به کاهش،

 .است بوده توجیه قابل آن مصرف و غذایی مواد

                                                                                  
1. World Trade Organization 
2. Self-sufficiency Ratio 

روند تولید برنج در   Bishwajit et al. (2013) ،چنین هم

دارند  بیان میند و ر دادمورد بررسی قرا جنوبی را آسیاي

به خودکفایی در تولید برنج، برترین دستور  دستیابی که

در   .است کار براي رسیدن به امنیت غذایی

به منظور بررسی خودکفایی  Amid  (2006)پژوهش

و ل مربوط به پرداخت یارانه، تولید یگندم در ایران و مسا

نتایج نشان . مصرف گندم، مورد ارزیابی قرار گرفته است

سیاست نان ارزان، موجب ایجاد عدم تعادل  که دهد می

در عرضه و تقاضا داخلی شده و منجر به ادامه واردات 

 تولید در قبول قابل رشد علیرغم خواهد شد و ایران

 هاي سال اوایل در هدف خودکفایی به رسیدن در گندم،

اي  در مقاله. است بوده رو روبه مشکل با بعد به 2000

به منظور ارزیابی طرح افزایش تولید ذرت  دیگر نیز،

اي براي دستیابی به خودکفایی اقتصادي این  دانه

وري  بهره  Amirteimouri & Chizari (2007)محصول، 

، در سه 1379- 83کل عوامل تولید ذرت را طی سالهاي 

) فارس، خوزستان و کرمانشاه(استان تولیدکننده عمده 

مورد بررسی قرار  ٣تیل -با استفاده از شاخص تریکوئیست

 به تواننمی زودي دهد که به نتایج نشان می. اند داده

 .یافت در ایران دست ذرت خودکفایی

 (2003) Mahmoudi مردان ایران براي  به تمایل دولت

مورد محصوالت راهبردي نظیر  رسیدن به خودکفایی در

کند و  غذایی اصلی ایرانیان است، اشاره می گندم، که ماده

پیشنهادهایی جهت پشتیبانی از طرح خودکفایی گندم، 

  .ه داده استیاز نظر اقتصادي ارا

که آورد  برآورد تابع تولید این امکان را فراهم می

هاي تولید، به تفکیک  نقش و اهمیت هریک از نهاده

شود و بدین ترتیب، بسیاري از مشکالت  مشخص می

گریبانگیر بخش کشاورزي، قابل تبیین و حل خواهد بود 

Azamzade et al., 2012)(. اي نیز در  مطالعات گسترده

رابطه با تخمین تابع تولید محصوالت کشاورزي و 

از . آن، صورت پذیرفته است شناسایی عوامل مؤثر بر

 براي که در تحقیق خود ITO& NI (2012)جمله، 

 آالت نیماش از استفاده سمیمکان آشکار شدن

از تابع تولید  ي گذشته،ها دهه طی نیچ يکشاورزدر

ها، سپس به بررسی  آن. اند کاب و داگالس استفاده نموده

                                                                                  
3. Tornqvist-theil Index 
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ترین شرایط براي نیل به خودکفایی ذرت در این  امن

باشد که،  نتایج بیانگر این نکته می. اند کشور پرداخته

SCDفرم  عرضه و توابع تقاضا براساس
توانند به  ، می١

هاي این  یافته. گیري واقعیات را توضیح دهند شکل چشم

 درصد براي 95 ییبه نرخ خودکفا یابیدستتحقیق، 

 .خوانند برانگیز می کامال چالش را نیچمحصول ذرت 

(2008) You et al. هاي سال پانل هايداده مجموعه از 

براي برآورد تابع تولید کاب و  چین 2000-1979

 نظر در و به کردند استفاده محصول گندم داگالس

 از یکی عنوان به دما، و هوا و آب شرایط گرفتن،

 هم. ورزند می تاکید گندم، تولید بر مؤثر عوامل مهمترین

 Zhou & Calum (2014)تر،  چنین در پژوهشی کامل

سال گذشته  32هواي   و اثرات اقتصادي تغییرات آب 

هاي  چین را بر تولید غالت این کشور با استفاده از داده

اند و به منظور  سري زمانی و پانل مورد ارزیابی قرار داده

هاي تولید نسبت به تغییرات دما و بارش  بررسی کشش

کاب و (ترین فرم لگاریتمی تابع تولید  معمولباران، از 

این مطالعه بیانگر حساسیت . اند استفاده کرده) داگالس

کم تولید غالت، نسبت به تغییرات آب و هوا در مناطق 

شمالی و غربی و حساسیت زیاد مناطق شرقی چین 

هاي خود، به  در بررسی    Tavakoli (2006) .باشد می

گندم و نیز توابع تقاضاي آب و منظور تخمین تابع تولید 

- 80نیتروژن، تحت شرایط کم آبیاري، سال زراعی 

 (2005). را در نظر گرفته است 1380 -81و  1379

Mousavi & Khalilian   تولید  تابع تخمین به

 فنی کارایی تخمین براي ترانسلوگ محصول گندم

است  پرداخته شهرکرد شهرستان گندم مزارع از تعدادي

تواند به  دارد افزایش کارایی فنی تولید می یو بیان م

عنوان هدف دولت در تولید گندم، به منظور افزایش 

گندم و سرانجام خودکفایی این محصول  تولید و عرضه

به برآورد تابع کاب  Taheri (2005) . در نظر گرفته شود

تا  1377ساله  5و داگالس عملکرد گندم در دوره 

ان، با استفاده از تکنیک استان ایر 28در بین  1381

دارد، باالترین پردازد و بیان میهاي تابلویی، می داده

کشش تولیدي مربوط به سطح زیر کشت بوده و تأثیر 

متعادل از این   منفی کود شیمیایی، در نتیجه استفاده نا

                                                                                  
1. Separate Cobb-Douglas 

 Azamzade et (2012).  .باشد نهاده در تولید گندم می

al ه انرژي، در کنار دو براي شناسایی ضریب اهمیت نهاد

کار بر تولید بخش کشاورزي ایران،  نهاده سرمایه و نیروي

هاي تابعی کاب و  ، فرم1353-1385در دوره زمانی 

. داگالس، ترانسلوگ و تراسندنتال برآورد شده است

نتایج این بررسی حاکی از،  معناداري بیشتر متغیرها از 

ولید کاب و لحاظ تعداد و باال بودن درجه آزادي تابع ت

بنابراین . داگالس در مقایسه با دو تابع دیگر است

  .استفاده از این تابع جهت تخمین پیشنهاد گردیده است

  روش تحقیق
روند خودکفایی گندم، از  در این مقاله براي بررسی 

شاخص خودکفایی استفاده گردیده است که به شرح زیر 

 .(Luan, 2013)باشد می

 

SSR = 
تولید بخش کشاورزي

(تولید بخش کشاورزي�خالص واردات بخش کشاورزي)
  

     
بخش کشاورزي  توانایی، (SSR) خودکفایی  ضریب 

 می نشان را در صدور کاال، در قبال واردات این بخش

 صفر به ضریب این هرچه). (Mousanezhad, 1994 دهد

 یک به هرچه و یافته کاهش شود، خودکفایی ترنزدیک

- می افزایش کشاورزي بخش در خودکفایی شود، نزدیک

  .(Parvizian & karimitabar,2004)یابد 

 محصوالت تولید در هرچه بیشتر خودکفایی ضرورت

 تحلیل ضمن گذاران سیاست گردیده تا سبب استراتژیک،

 غذایی، در مواد بازارسانی و فعلی تأمین هايروش کارایی

 محصوالت تولید و واردات بر مؤثر عوامل شناخت پی

در این . (Komeijani et al., 2002)باشند  کشاورزي نیز

تخصیص . نظر است ها مورد راستا، افزایش کارایی نهاده

وري را افزایش و  تواند بهره مطلوب منابع مورد نظر، می

 آورد موجبات رشد و شکوفایی اقتصادي را فراهم 

 )Mousanezhad, 1994.( 

 شاخص در تولید بخش اهمیت به توجه با

-سال گندم محصول عملکرد در هکتار توابع خودکفایی،

 با ، 2010تا  1996 هايسال و 1995 تا 1981 هاي

 پانل هايداده روش و  Eviews7 افزار نرم از استفاده

 قبل تأثیرگذار، متغیرهاي و اثر گردیده برآورد ،)تابلویی(

 .مورد ارزیابی قرار گرفته است جهانی تجارت از بعد و

 از اينمونه شامل پانل روش در استفاده مورد هايدهدا

. باشدمی ساله 15 دوره دو طی جهان، قاره 5 کشورهاي



 97  ...تجارت جهانی و خوکفایی گندم 

 m شیمیایی، کود f بذر، s از تابعی

 .باشد می کشت زیر سطح A و کار نیروي

 مبانی از استفاده با برآورد مورد الگوي تدوین

 شده گرفته کار به معمول هايمدل چنین

 تا گردیده سعی پیشین عنوان شده، تجربی

 را متغیرها بین روابط که، الگویی مورد استفاده قرار گیرد

بنابراین براي نشان دادن ارتباط . کند توصیف

هاي تولیدي  مورد نظر میان عملکرد گندم جهان با نهاده

  ،)کار  آالت و نیروي شیمیایی، ماشین مصرفی، کود

  .تابع زیر در نظر گرفته شده است

 
Ln :طبیعی، لگاریتم β  قابل ضرایب: ها 

در هکتار گندم،  عملکرد میزان:  متغیرها،

 شیمیایی کود میزان : هکتار، در بذر

 در آالت ماشین تعداد  : هکتار،

 خطاي جز :itεهکتار،  در کار نیروي

: t  و) هاقاره(مدل مقاطع سطح: iنظر،  

  .باشندمی

این تابع به سادگی، نوع بازده نسبت به مقیاس،  

ها را مشخص  تولید و کشش تولیدي آن

                 

  .  نمود سازيساده زیر صورت به توانمی

  

  نتایج و بحث

 کشور در 256آمار و اطالعات موجود 

کشور عضو دایم  161جهان وجود دارد، از این میان 

 130شوند، در حدود سازمان تجارت جهانی شناخته می

کشور تا سال  31و  1995-1996هاي 

هم . میالدي به عضویت این سازمان درآمدند

که از  باشند کشور عضو ناظر این سازمان می

هاي کشور به ترتیب متعلق به قاره 1و 9

itP

itA

itf

itA

itm

itA

it it i1 it i2 it i3LnY LnS LnF LnM LnL       

تجارت جهانی و خوکفایی گندم : و همکاران نصابیان  

 رأس در اصلی، که متغیر 5 شامل

گندم  هکتار در عملکرد یعنی مدل

بذر  شامل مستقل متغیرهاي سپس

 حسب کیلوگرم،شیمیایی بر کود

. دارند قرار نفر، -انسانی برحسب روز

 آماري و اطالعاتی منابع از عمدتا متغیرها،

 جهانی بانک و) FAO( جهانی 

  .است گردیده استخراج 

نحوه برآورد توابع تولید اساسا با هدف پی بردن به 

ها و نیز تعیین نقش  واکنش تولید در مقابل مصرف نهاده

 گیرد ها در جریان تولید صورت می

هنگامی که هدف از برآورد تابع، بکارگیري پارامترهاي 

هاي مصرفی در  گذاري اقتصادي نهاده

تولید یک محصول باشد، دقت در انتخاب فرم درست 

 ,Hoseinzad & Eslami(اي دارد 

انتخاب نوع تابع، بستگی به ماهیت موضوع 

هاي  با این حال یکی از بهترین مالك

تعیین تابع تولید، استفاده از تجربیات گذشته است 

Azamzade et al., .( بدین منظور براي نشان

ها و  دادن حساسیت عملکرد گندم نسبت به نهاده

هاي متغیر وابسته نسبت به  مقایسه تطبیقی کشش

توابع تولید  هاي برآورد روش از میان

به علت کم  ،)غیره کاب و داگالس، خطی، ترانسلوگ و

بودن دوره سري زمانی و با توجه به مطالعات گذشته، 

فرم کاب و  تابع تولید عملکرد گندم در هکتار به صورت

ترین  و بهینه ترینعنوان یکی از معروف

توابع، در بیان روابط ساختاري در تولید محصوالت 

، جهت اثبات فرضیات و نیل کشاورزي، به خصوص گندم

این تابع خصوصیات . به اهداف، استفاده گردیده است

ضرورت، همگنی، یکنواختی، تقعر، پیوستگی، 

ارد، پذیري، غیر منفی و غیر تهی بودن را د

چنین، خصوصیت ضرورت مصرف نهاده را به خوبی 

(Debertin, 1997.   به منظور خطی

لگاریتم گرفته و در نهایت مدل به صورت 

   . نظر قرار گرفته است

  تعریف  زیر صورت به گندم، تولید محصول

P=f(s,f,m,l,A)  فوق،  رابطه درP تولید مقدار 

تابعی که گندم،

نیروي l آالت، ماشین

تدوین در    

چنین هم و تئوریک

تجربی مطالعات در

الگویی مورد استفاده قرار گیرد

توصیف به خوبی

مورد نظر میان عملکرد گندم جهان با نهاده

مصرفی، کود بذر(

تابع زیر در نظر گرفته شده است

Ln آن، در که

متغیرها، تخمین

بذر میزان : 

هکتار، در نیترات

نیروي:  هکتار،

 مورد رگرسیون

می) هاسال(زمان

این تابع به سادگی، نوع بازده نسبت به مقیاس،  

تولید و کشش تولیدي آن کارایی عوامل

               .سازد می

می را الگو این

  

آمار و اطالعات موجود  مطابق با

جهان وجود دارد، از این میان 

سازمان تجارت جهانی شناخته می

هاي کشور بین سال

میالدي به عضویت این سازمان درآمدند 2015

کشور عضو ناظر این سازمان می 22چنین 

، 4، 8این میان 

its

itA

itl

itA

3 it i4 it itLnY LnS LnF LnM LnL       

  

شامل مجموع متغیرها در

مدل وابسته متغیر هاآن

سپس و برحسب تن

کود برحسب کیلوگرم،

انسانی برحسب روز و نیروي آالت ماشین

متغیرها، به مربوط آمار

 بار  و  خوار سازمان

)World Bank(، 

برآورد توابع تولید اساسا با هدف پی بردن به 

واکنش تولید در مقابل مصرف نهاده

ها در جریان تولید صورت می هر کدام از نهاده

هنگامی که هدف از برآورد تابع، بکارگیري پارامترهاي .

گذاري اقتصادي نهاده آن براي ارزش

تولید یک محصول باشد، دقت در انتخاب فرم درست 

اي دارد  ویژهتابع اهمیت 

انتخاب نوع تابع، بستگی به ماهیت موضوع ). 2005

با این حال یکی از بهترین مالك. مطالعه دارد

تعیین تابع تولید، استفاده از تجربیات گذشته است 

)Azamzade et al., 2012

دادن حساسیت عملکرد گندم نسبت به نهاده

مقایسه تطبیقی کشش

از میانمتغیرهاي مستقل، 

کاب و داگالس، خطی، ترانسلوگ و(

بودن دوره سري زمانی و با توجه به مطالعات گذشته، 

تابع تولید عملکرد گندم در هکتار به صورت

عنوان یکی از معروف بهداگالس، 

توابع، در بیان روابط ساختاري در تولید محصوالت 

کشاورزي، به خصوص گندم

به اهداف، استفاده گردیده است

ضرورت، همگنی، یکنواختی، تقعر، پیوستگی، 

پذیري، غیر منفی و غیر تهی بودن را د مشتق

چنین، خصوصیت ضرورت مصرف نهاده را به خوبی  هم

(1997 سازد نمایان می

لگاریتم گرفته و در نهایت مدل به صورت  شدن، از تابع

نظر قرار گرفته است لگاریتم دو طرفه مد

تولید محصول تابع

 P=f(s,f,m,l,A).شودمی
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مالحظه  ،بنابراین. باشندآفریقا، اروپا، آسیا و آمریکا می

، )درصد 60در حدود (اکثر کشورهاي جهان که گردد  می

محسوب شده و سایر کشورها نیز  WTOبه عنوان اعضاء 

 در حال تالش و بکارگیري راهکارهاي موجود در جهت

اساس در براین. باشندعضویت در این سازمان مهم می

این مطالعه براي بررسی روند خودکفایی گندم در جهان 

ها به آمار و اطالعات موجود اکثر کشورهاي جهان،  و قاره

  . توجه شده است

  
  ره ها و جهانروند خودکفایی گندم در قا

   هاي روند خودکفایی گندم قاره )1( نموداردر    

  . مختلف جهان نشان داده شده است

از مقایسه دو نمودار مربوط به قاره آفریقا و      

یابیم که همواره در طول دوره مورد مطالعه، میجهان در

تر از میانگین خودکفایی گندم در آفریقا، پایین

است و شکاف عظیمی ما بین خودکفایی جهانی گندم 

همین . خودکفایی تولید گندم آفریقا و جهان وجود دارد

مسأله، بیانگر ناتوانایی این قاره در تأمین نیازهاي داخلی 

بیشترین . باشدو حساسیت امنیت غذایی در این قاره می

مقدار ضریب خودکفایی گندم آفریقا، مربوط به سال 

بوده  2008در سال  15/0و کمترین آن  57/0با  1991

خوکفایی گندم آفریقا  2010تا  1980از سال . است

-با توجه به  بررسی. داشته است روندي با شیب مالیم

هاي انجام گرفته این مطالعه، در طول دوره مورد نظر 

همواره به طور میانگین، میزان ارزش تولید خالص گندم، 

تر از میزان ارزش خالص واردات آن در قاره آفریقا کم

، تولید خالص و 2010تا  1980از سال . بوده است

میلیارد  2، نزدیک به  خالص واردات گندم آفریقا روندي

بنابراین، روند با ثبات خودکفایی . دالر را داشته است

شود، ناشی از مشاهده می 1گندم آفریقا که در نمودار 

همین ثبات ارزشی، به خصوص در تولید خالص گندم، 

و  2007واردات گندم در سال  زش خالصار. بوده است

در . است اي مواجه شدهبا افزایش قابل مالحظه 2008

توان ناشی از بحران مالی جهانی واقع این افزایش را می

  میالدي دانست که منجر به افزایش  2008سال 

هاي  هاي جهانی غذا و در نتیجه افزایش قیمتقیمت

ري مستقیم بر اث ،محصوالت کشاورزي شده و بنابراین

. واردات محصوالت کشاورزي داشته است روي ارزش

براساس گزارش رسمی سازمان خوار و بار جهانی، این 

هاي  ها، بسیاري از دولتگرانی و افزایش سطح قیمت

جهان و به خصوص واردکنندگانی که فاقد نفت و گاز 

  .اند را، تحت تأثیر قرار داده است بوده

  قیقهاي تح یافته: مأخذ  

به طور کلی، تأسیس سازمان تجارت جهانی در  

گیري در روند خودکفایی گندم تأثیر چشم 1995سال  

از مشاهده روند خودکفایی . قاره آفریقا، ایجاد نکرده است

شود که همواره در کل گندم آمریکا و جهان، مالحظه می
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روند خودکفایی تولید گندم قاره هاي آفریقا، آمریکا آسیا ، اروپا و جهان  -1نمودار 

)2010-1980(

میانگین ضریب خوکفایی گندم جھان ضریب خودکفایی گندم آفریقا

ضریب خودکفایی گندم آمریکا ضریب خودکفایی گندم آسیا

ضریب خودکفایی گندم اروپا



 99  ...تجارت جهانی و خوکفایی گندم : و همکاران نصابیان  

دوره، گندم در قاره آمریکا داراي ضریب خودکفایی 

. ه میانگین خودکفایی جهانی بوده استباالتري نسبت ب

این نکته بیانگر، باال بودن میزان تولیدات داخلی گندم 

باشد و  نشانگر  در این قاره، نسبت به نیاز داخلی آن می

بهتر بودن وضعیت خودکفایی گندم در آمریکا نسبت به 

کمترین میزان ضریب خودکفایی . ها می باشدسایر قاره

و بیشترین  2003مربوط به سال   34/1گندم، در حدود 

از . بوده است 96/5در حدود  2008آن متعلق به سال 

خوکفایی گندم آمریکا روندي با  2010تا  1980سال 

  شود، افزایش  مشاهده می. شیب مالیم را داشته است

در خودکفایی گندم این قاره  2008گیري در سال چشم

اردات رخ داده است که، ناشی از کاهش ارزش خالص و

گندم و افزایش اندك ارزش تولید خالص در این سال 

در طول دوره مورد بررسی در قاره آمریکا . باشدمی

همواره، میزان تولید خالص گندم، از خالص واردات آن 

همین مسأله منجر به باال بودن ضریب . بیشتر بوده است

خودکفایی این محصول نسبت به میانگین خودکفایی 

تولید خالص گندم در قاره آمریکا،  .باشد جهانی می

تا  1980روندي با ثبات و با شیب مالیم را از سال 

ارزش خالص واردات گندم، در کل . داشته است 2010

دوره مورد بررسی همواره منفی بوده، که بیانگر بزرگ 

بودن ارزش صادرات گندم قاره از ارزش واردات آن 

ت گندم کمترین میزان ارزش خالص واردا. باشد می

 2008میلیارد دالر در سال  -13. 685آمریکا، در حدود 

باشد که منجر به افزایش قابل توجه در ضریب می

به طور کلی، تأسیس سازمان . خودکفایی شده است

در خودکفایی گندم قاره  1995تجارت جهانی در سال 

گیري ایجاد نکرده است و این آمریکا نیز، تأثیر چشم

ل مورد بررسی، از ثبات خاصی سا 30روند در طول 

پیروي کرده است که بیشتر ناشی از ثبات در ارزش 

 .باشدتولید خالص گندم آمریکا می

براساس نمودار، خودکفایی گندم در قاره آسیا همواره     

کوچکتر از میانگین خودکفایی جهانی گندم بوده است، 

این در حالی است که شکاف عظیمی را که در قاره 

شود و در قاره مالحظه نمی مشاهده شد، در اینآفریقا 

واقع خودکفایی گندم  آسیا، نزدیک به میانگین 

 2010تا  1980هاي خودکفایی جهانی گندم طی سال

اما این نکته را نباید نادیده گرفت که مسأله . بوده است

تغذیه در بسیاري از مناطق آسیا غذایی و سوء نبود امنیت

در . م، همواره مورد توجه استبه عنوان یک معضل عظی

طول دوره مورد مطالعه، خودکفایی گندم آسیا بیشترین 

ها داشته است و پیش بینی ثبات را نسبت به سایر قاره

چنان ه نیز همهاي آیند شود که این روند در سالمی

بیشترین مقدار ضریب خودکفایی . ادامه داشته باشد

و  89/0د در حدو 2003گندم در این قاره، در سال 

رخ داده  69/0در حدود  2008کمترین مقدار در سال 

هاي انجام گرفته، میزان تولید براساس بررسی. است

خالص گندم، از خالص واردات آن در کل دوره بیشتر 

توان عامل نزدیک در واقع همین مسأله را می. بوده است

به یک بودن، ضریب خودکفایی و اختالف اندك 

ه آسیا با  میانگین  خودکفایی خودکفایی گندم قار

خالص واردات گندم . جهانی گندم در طول دوره دانست

آسیا، در کل دوره مورد بررسی همواره مثبت بوده، که 

بیانگر بزرگ بودن ارزش واردات گندم قاره از ارزش 

به طور کلی، تأسیس سازمان . باشد صادرات آن می

قاره  در خودکفایی گندم 1995تجارت جهانی در سال 

گیري ایجاد نکرده است و این روند  آسیا نیز، تأثیر چشم

  .سال از ثبات خاصی پیروي کرده است 30در طول 

سال ابتدایی، کمتر از  15خودکفایی در قاره اروپا در     

 15میانگین خودکفایی جهانی گندم بوده است و در 

سال دوم، ضریب خودکفایی افزایش یافته و به باالتر از 

در کل دوره، کمترین . ین جهانی رسیده استمیانگ

با  1982و  1981ضریب خودکفایی متعلق به سال 

و  2008و بیشترین میزان این شاخص در سال  80/0

مالحظه شد که در .  اتفاق افتاده است 44/1با  2009

طول دوره مورد بررسی همواره میزان تولید خالص 

و همین  .گندم، از خالص واردات آن بیشتر بوده است

مسأله منجر به باال بودن ضریب خودکفایی این محصول 

هاي نسبت به میانگین خودکفایی جهانی آن، در سال

ارزش خالص واردات گندم، در . باشدبه بعد می 1995

به  1995سال ابتدایی همواره مثبت بوده و از سال  15

توان به این نکته  واقع می در .بعد این روند منفی است

تولید گندم در اروپا بعد از تجارت جهانی به  پی برد،

قدري کافی بوده است که عالوه بر تأمین نیازهاي 

. داخلی، منجر به صادرات گندم به خارج نیز شده است

  هاي انجام گرفته، مالحظه به طور کلی با بررسی
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 1995گردد، تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال می

گندم قاره اروپا منجر به افزایش اندك خودکفایی 

گردیده است و این افزایش ناشی از افزایش در تولید 

. خالص گندم و کاهش در خالص واردات، بوده است

تغییرات در خالص واردات نیز ناشی از تغییرات در تولید 

هرچه تولید بیشتر باشد، صادرات بیشتر . باشد خالص می

 و در نتیجه خالص وارداتی کوچکتر را خواهیم داشت و

  .لعکساب

  

    

 2خودکفایی تولید گندم در قاره اقیانوسیه در نمودار 

خودکفایی در این قاره  نسبت به . نشان داده شده است

سال داشته است  30ها، نوسانات زیادي را طی سایر قاره

براي این تغییرات برشمرد، توان که دالیل متعددي را می

جمله این که نوسانات ارزش تولید خالص گندم و من

ها نسبتا زیاد خالص واردات گندم در طول این سال

توان در این نکته دانست که است، علت آن را نیز می

تعداد کشورهاي تولیدکننده گندم در قاره اقیانوسیه 

الص گونه تغییر اندك بر روي تولید خو هراندك است 

تواند  گندم در یکی از کشورهاي تولیدکننده،   می

ضریب خودکفایی گندم در این قاره را به شدت تحت 

بیشترین و کمترین میزان ضریب . تأثیر قرار دهد

خودکفایی گندم قاره اقیانوسیه، به ترتیب متعلق به 

 2004در سال . باشد می 2004و  1985هاي سال

دم عددي منفی و میالدي، میزان خالص واردات گن

تر شدن مخرج  بزرگ است، که درنتیجه منجر به منفی

کسر در رابطه ضریب خودکفایی شده و از سویی دیگر 

ه بتواند میزان تولید خالص گندم به حدي بزرگ نبوده ک

با در نظر گرفتن  ،بنابراین .صورت کسر را افزایش دهد

توان عامل کاهش شدید در شاخص همین نکات می

در . را توجیه نمود 2004این قاره در سال  خودکفایی

تا 1980(هاي قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی سال

، خوکفایی تولید گندم اقیانوسیه روندي نوسانی )1995

 1995- 2010هاي  را داشته است و این نوسانات در سال

براساس بررسی . چنان ادامه دارد نیز در این قاره هم

زان تولید خالص گندم، از خالص انجام گرفته همواره، می

واردات آن بیشتر بوده است که منجر به باال بودن ضریب 

خودکفایی این محصول نسبت به میانگین خودکفایی 

 2002در سال . ها بوده استجهانی آن، در برخی سال

هاي قبل از آن تولید خالص به شدت نسبت به سال

کاهش یافته که در نتیجه منجر به کاهش ضریب 

به طور کلی با . خودکفایی گندم در این سال شده است

تأسیس  که گردد مالحظه می 2بررسی در نمودار 

منجر به اندك  1995سازمان تجارت جهانی در سال  

به جز در سال (خودکفایی گندم قاره اقیانوسیه  ثبات در

و افزایش تولید خالص گندم و کاهش بیشتر ) 2004

هاي به ترتیب قاره ،ابراینبن. خالص واردات گردیده است

آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا باالترین میزان ضریب 

ساله  30خودکفایی در محصول گندم را طی دوره 
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اند که این مسأله ناشی از تفاوت داشته 2010تا  1980

  .باشدها می میان تولید گندم در این قاره

  

الگوي اول، برآورد تابع تولید گندم قبل از  تأسیس 

WTO  

  نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرها ، قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی  -1جدول

  وضعیت 

  پایایی

  آزمون

(PP) 

  آزمون

(ADF) 

  آزمون

(IPS) 

  متغیرها

  P-Value  آماره  P-Value  آماره  P-Value آماره    

 D(LnY) - 2/ 9329  0017/0  5672/26  0037/0  1637/64  0000/0  مانا

 D(LnS)  -1388/5  0000/0  7209/41  0000/0  3512/52  0000/0  مانا

 D(LnF)  -7818/2  0027/0  3656/26  0033/0  7869/53  0000/0  مانا

 D(LnM)  -4446/4  0000/0  9559/37  0000/0  2312/81  0000/0  مانا

 D(LnL)  -4074/4  0000/0  4868/38  0000/0  6579/82  0000/0  مانا

  هاي تحقیق یافته: خذأم

 استفاده مورد متغیرهاي آماري خصوصیات ،ابتدا در

 ١واحد ریشه وجود احتمال و مانایی نظر از مدل در

هاي  از طریق آزمون واحد ریشه آزمون. می شوند بررسی

و ) ADF٣(یافته  فولر تعمیم دیکی ،)PP٢(پرون - فیلیپس

نتایج حاکی از . ، صورت گرفته است)٤IPS(شین  -پسران

اما . آن است که تمامی متغیرها  در سطح مانا نیستند

به . اندگیري ایستا شده همگی پس از یک بار تفاضل

عبارت دیگر متغیرهاي قبل از تجارت جهانی، انباشته از 

  .هستند I(1)مرتبه اول 

هاي ترکیبی، براي برآورد ضرورت استفاده از داده

یا پانل  ٥براي تعیین پولینگ Fبه وسیله آماره  مدل

بودن مدل آزمون شده است و سپس برایانتخاب روش 

نسبت به محاسبه  )٧یا تصادفی ٦ثابت  اثرات(تخمین 

  .اقدام شده است ٨آماره آزمون هاسمن

                                                                                  
1. Unit root 

2. Fisher-type test using Argument Philips-Prawn 

3. Fisher-type test using Argument Dickey-Fuller 

4. Pesaran and Shin 

5. Pooled Data 

6. Fixed Effects 

7. Random Effects 

8. Hausman Test 

لیمر براي مدل قبل از  Fنتایج حاصل از آزمون 

  این. انعکاس یافته است 2تجارت جهانی در جدول

مبنی بر پولینگ  H0جدول بیانگر رد شدن فرضیه  

. باشد وجود ناهمگنی مقاطع، می ،بودن مدل و بنابراین

کننده متفاوت بودن  نتایج آزمون بیان ،به عبارت دیگر

عرض از مبدأهاي مقاطع و مناسب بودن روش پانل دیتا 

  .باشد براي برآورد مدل می

 ،3با توجه به نتایج آزمون هاسمن در جدول 

مبنی بر عدم وجود اثرات  H0شود، فرضیه مشاهده می

مدل  ،شود و بنابراینرد می) وجود اثرات تصادفی(ثابت 

  .باشداز نوع پانل با اثرات ثابت مناسب می

 گندم تولید تابع تخمین از حاصل نتایج ،4جدول 

 ثابت اثرات و ترکیبی هايداده روش از استفاده با ها قاره

روش  .دهد می نشان را Eviews7 افزار نرم در

EGLS(SUR)  بودن دهد و بااله مییارا  را بهتري نتایج 

  .کندمی تأیید را مسأله این نیزR2   (0.99) میزان
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 لیمر مدل قبل از تجارت جهانی Fنتایج آزمون   -2جدول

P-value آماره  درجه آزادي  Effect Test  

0000/0  )66/4(  005/281  Cross-section F  

0000/0  4  905/216  Cross-section χ2  

  یافته هاي تحقیق: مأخذ

  

  نتایج آزمون هاسمن مدل قبل از تجارت جهانی  -3جدول

P-value  درجه آزاديχ2   آمارهχ2  Hausman Test 

0000/0  4  02026/1124  Cross-section Random  

  هاي تحقیقیافته : مأخذ
  

گردد که تمامی متغیرها به جز ضریب مالحظه می

جایی که مدل از آن. ثابت، از نظر آماري معنادار هستند

باشد، ضرایب تخمین زده شده  از نوع لگاریتمی می

متغیرها، بیانگر کشش متغیر وابسته نسبت به متغیرهاي 

ضریب تعدیل شده معادل به عالوه .  مستقل هستند

درصد  99کننده این نکته است که میزان  بیان 0,99

وسیله متغیرهاي مستقل تغییرات متغیر وابسته، به

شود و اعتبار مدل را تأیید انتخاب شده، توضیح داده می

  .کندمی

داراي اثر مثبت و معناداري از  )S(ضریب متغیر بذر

به معناي  این. است 1. 23نظر آماري است و معادل 

 .باشد کشش بودن متغیر بذر قبل از تجارت جهانی می با

با افزایش یک درصدي در میزان بذر مصرفی  ،بنابراین

هاي درصد عملکرد در هکتار گندم قاره 1. 23گندم، 

  .جهان افزایش یافته است

داراي اثر منفی ولی  )F( ضریب متغیر کود شیمیایی

این ضریب بیانگر این نکته است که اگر . معنادار است

کود شیمیایی یک درصد افزایش یابد، عملکرد گندم به 

دهنده  یابد و نشان درصد کاهش می 0,147میزان 

استفاده بیش از حد و نامتعادل از کود شیمیایی 

  .باشد می

  

  مدل، قبل از تجارت جهانی نتایج تخمین   -4جدول

 LnYعملکرد در هکتار گندم، : متغیر وابسته

  هاي داده هاي ترکیبی آزمون
  متغیر توضیحی

P-value   آمارهt ضرایب تخمین  انحراف از معیار  

2091/2  2979/1-  3500/2 05022/3- C  

0078/0  9594/2  4184/0 23831/1  LnS  

0809/0  8386/1-  0803/0 14776/0-  LnF  

0538/0  0491/2-  0575/0 11795/0-  LnM  

0084/0  9251/2  1260/0 36862/0  LnL  

0543/0  0447/2  0812/0 16613/0  Ar(9)  

 Fآماره   R2  P-value F  تعدیل شده D-W(  R2(آماره دوربین واتسن

8614/1 9973/0 9981/0  0000/0  574/1218  

 

Effect قاره  

21023/0- Africa 1 

12400/0 America 2 

94425/0 Asia 3 

05752/2 Europe 4 

92555/2- Oceania 5 

 هاي تحقیق یافته: مأخذ
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اثر منفی و معنادار بر عملکرد گندم  )M(آالتماشین

گذاشته است یعنی یک درصد افزایش در میزان استفاده 

در جهان قبل از تجارت آالت، تولید گندم از ماشین

که بیانگر استفاده  یابددرصد کاهش می 0. 117جهانی، 

به دلیل حساسیت محصول  .آالت است ناصحیح از ماشین

آالت در فرآیند تولید گندم، استفاده نادرست از ماشین

گذاري منفی در تولید را  ، تأثیر)کاشت، داشت و برداشت(

  . منجر خواهد شد

از لحاظ آماري داراي ) L(سانیضریب متغیر نیروي ان

در اصل با یک درصد . اثر مثبت و معنادار می باشد

کار، میزان عملکرد گندم افزایش در بکارگیري نیروي

با توجه به . درصد افزایش یافته است 0. 368جهان، 

-آالت در میضرایب متغیرهاي نیروي انسانی و ماشین

ا در تولید یابیم، این دو متغیر کلیدي، نقش جانشینی ر

اند و در واقع تأثیر  گندم قبل از تجارت جهانی ایفا کرده

کار در تولید آالت توسط تأثیر مثبت نیرويمنفی ماشین

  . جبران شده است

در این مدل براي رفع مشکل خود همبستگی از 

استفاده شده است و با  9ضریب اتورگرسیون مرتبه 

ز لحاظ شود که ا توجه به ارزش احتمال، مشاهده می

  .آماري کامال معنادار است

دهنده معناداري کل نشان Fمقدار آماره     

توان به این نتیجه پی برد می ،بنابراین .رگرسیون است

بین عوامل تولیدي گندم، به ترتیب متغیرهاي بذر،  که از

آالت،  بیشترین نیروي انسانی، کود شیمیایی و ماشین

انی و در نتیجه تأثیرگذاري را در عملکرد گندم جه

خودکفایی تولید این محصول، قبل از تجارت جهانی 

  .اند داشته

ها، بازده در تابع کاب و داگالس از مجموع کشش    

  :نسبت به مقیاس حاصل می گردد

 
 ،به عبارتی .باشدپس بازده فزاینده نسبت به مقیاس می

تولید به طور  يهابا افزایش یک درصدي در کلیه نهاده

.درصد افزایش می یابد 1. 34همزمان مقدار محصول را   

از تأسیس  الگوي دوم، برآورد تابع تولید گندم بعد

WTO  

، نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرها، 5در جدول  

بعد از تأسیس سازمان تجارت جهانی  نشان داده شده 

 به غیر از متغیرهاي بذر و کود شیمیایی که در. است

سطح مانا هستند و به بیان دیگر فرضیه صفر، مبنی بر 

شود، سایر متغیرها در  ها  در سطح رد می نامانایی آن

به . اند مانا شده _1st difference _سطح تفاضل اول 

  .اند گیري مانا شده با یک بار تفاضل ،عبارت دیگر

لیمر براي مدل بعد از  Fنتایج حاصل از آزمون 

نتایج . انعکاس یافته است 6ولتجارت جهانی در جد

مبنی بر پولینگ بودن مدل  H0بیانگر رد شدن فرضیه 

نشانگر وجود ناهمگنی در مقاطع  ،باشد و بنابراینمی

کننده نتایج آزمون، بیان ،به عبارت دیگر. باشدمی

  متفاوت بودن عرض از مبدأهاي

مقاطع و مناسب بودن روش پانل دیتا براي برآورد 

 .باشد مدل می

، مشاهده 7با توجه به نتایج آزمون هاسمن در جدول

مبنی بر وجود اثرات تصادفی رد  H0شود که فرضیه می

- مدل از نوع پانل با اثرات ثابت می ،شود و بنابراینمی

  .باشد

  

  تجارت جهانینتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرها ، بعد از تأسیس سازمان  -5جدول 

  وضعیت 

  پایایی

  آزمون

(PP) 

  آزمون

(ADF) 

  آزمون

(IPS) 
  متغیرها

  P-Value  آماره  P-Value  آماره  P-Value آماره    

 D(LnY) -3176/4  0000/0  992/36  0001/0  222/98  0000/0  مانا

 LnS  -2496/2  0122/0  7072/21  0167/0  0761/32  0004/0  مانا

 LnF  -7188/1  0428/0  3164/18  0499/0  7735/29  0009/0  مانا

 D(LnM)  -4039/3  0003/0  4947/30  0007/0  5953/71  0000/0  مانا

 D(LnL)  -7825/3  0001/0  4129/33  0002/0  196/103  0000/0  مانا

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

E 1.238 0.147 0.117 0.368=1.342   
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 لیمر مدل بعد از تجارت جهانی Fنتایج آزمون   -6جدول 

P-value آماره  درجه آزادي  Effect Test  

0000/0  )66/4(  4666/341 Cross-section F  

0000/0  4  7809/230  Cross-section  χ2  

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  نتایج آزمون هاسمن مدل بعد از تجارت جهانی  -7جدول 

P-value  درجه آزاديχ2   آمارهχ2  Hausman Test 

0000/0  4  8666/1365 Cross-section Random  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

     

نتایج حاصل از تخمین تابع تولید گندم  8جدول 

هاي را با استفاده روش داده WTOبعد از تأسیس 

 روش نیز، مدل این در .دهدترکیبی نشان می

EGLS(SUR) بودن باال. دهدمی ما به را بهتري نتایج 

  .کندمی تأیید را مسأله این نیز R2  (0.99)میزان

-تمامی متغیرها از نظر آماري معنی شود کهمالحظه می

هم چنین به علت آن که مدل از نوع . دار هستند

باشد ضرایب تخمین زده شده متغیرها، لگاریتمی می

کشش متغیر وابسته را نسبت به متغیرهاي مستقل 

  .دهدنشان می

  مدل، بعد از تجارت جهانی نتایج تخمین  -8جدول 

 LnYعملکرد در هکتار گندم، : متغیر وابسته

  آزمون هاي داده هاي ترکیبی
  متغیر توضیحی

P-value   آمارهt ضرایب تخمین  انحراف از معیار  

0000/0  5337/15  15221/0 36441/2 C  

0000/0  4223/7  02300/0 17073/0  LnS  

0000/0  1769/42  00681/0 28728/0  LnF  

0000/0  4064/29-  00037/0 01101/0-  LnM  

0000/0  7005/17  00455/0 08062/0  LnL  

0000/0  1732/18  00972/0 17667/0  Ar(9)  

 Fآماره   R2  P-value F  تعدیل شده D-W(  R2(آماره دوربین واتسن

328/2 9994/0 9996/0  0000/0  864/5823  

 

Effect قاره  

28235/0 Africa 1 

43111/0- America 2 

41635/0 Asia 3 

49487/1 Europe 4 

76247/1- Oceania 5 

 هاي تحقیق یافته: خذأم

      

بیان کننده این  0. 99ضریب تعدیل شده معادل 

درصد از تغییرات  99باشد که میزان مسأله می

وابسته، به وسیله متغیرهاي مستقل انتخاب  شده،  متغیر

  .کندشود و اعتبار مدل را تأیید میتوضیح داده می

باشد داراي اثر مثبت و معنادار می) S(ضریب متغیر بذر 

است و بدین معناست که،  با افزایش  0. 170و معادل 



 105  ...تجارت جهانی و خوکفایی گندم : و همکاران نصابیان  

درصد  0. 170رفی گندم، یک درصدي در میزان بذر مص

هاي جهان افزایش یافته عملکرد در هکتار گندم قاره

  .است

داراي اثري مثبت و  )F(ضریب متغیر کود شیمیایی

پس اگر کودشیمیایی . باشدمی 0. 287معنادار و معادل 

 0. 287یک درصد افزایش یابد، عملکرد گندم به میزان 

ه این مسأله پی توان بدر واقع می. یابد درصد افزایش می

برد که، میزان مصرف کود شیمیایی براي تولید گندم، 

بعد از تجارت جهانی در حد لزوم بوده و منجر به 

  .تأثیرگذاري مثبت در عملکرد گندم شده است

منفی و معنادار می ) M(آالت ضریب متغیر ماشین  

  با یک درصد افزایش در میزان استفاده از . باشد

گندم در جهان بعد از تجارت جهانی، آالت، تولید ماشین

  .درصد کاهش یافته است 0. 011

داراي اثر مثبت و  )L(ضریب متغیر نیروي انسانی

معنادار بوده و با یک درصد افزایش در بکارگیري 

درصد افزایش   0. 080کار، عملکرد گندم جهان،  نیروي

با توجه به ضرایب متغیرهاي نیروي انسانی و . می یابد

یابیم، این دو متغیر کلیدي، نقش آالت در میماشین

جانشینی خود را در تولید گندم بعد از تجارت جهانی 

اند، پس این نکته قابل مالحظه است که  نیز حفظ نموده

نیروي انسانی در تولید گندم نقش مهمتري را ایفا کرده 

  .است

  

مقایسه سهم عوامل تولیدگندم قبل و بعد از  -9جدول 

  تجارت جهانی

بعد از تجارت 

  جهانی

قبل از تجارت 

  جهانی
  متغیر

 بذر  1. 23831  0. 17073

  شیمیاییکود  - 0. 14776  0. 28728

  آالتماشین  - 0. 11795  - 0. 01101

 نیروي کار  0. 36862  0. 08062

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

     

در این مدل براي رفع مشکل خود همبستگی، از 

استفاده شده است، که با  9ضریب رگرسیون مرتبه 

شود از لحاظ آماري  توجه به ارزش احتمال، مشاهده می

دهنده معناداري نشان Fمقدار آماره  .کامال معنادار است

وان به این نتیجه پی ت می ،بنابراین .کل رگرسیون است

بعد از تجارت جهانی به ترتیب متغیرهاي کود  کهبرد 

آالت، بیشترین  شینانسانی و ما  شیمیایی، بذر، نیروي

اثرگذاري را در عملکرد گندم جهانی و در نتیجه 

  .اندخودکفایی تولید این محصول، داشته

باشد، به  چنین بازده کاهنده نسبت به مقیاس می هم

هاي با افزایش یک درصدي در کلیه نهاده عبارت دیگر،

تولید در این مطالعه، به طور همزمان مقدار محصول 

 .یابد ش میکاه درصد 0,526

  
هاي  ، سهم تمامی نهاده9با توجه به جدول      

 بعد از تأسیس سازمان یدي به جز کود شیمیاییتول

که این امر با  تجارت جهانی کاهش پیدا کرده است

زیرا با  .باشدمباحث تئوریک اقتصادي نیز سازگار می

تأسیس سازمان تجارت جهانی و تالش براي دستیابی به 

یکی از اهداف این سازمان یعنی کاهش قیمت 

هاي تولید افزایش یافته محصوالت، قیمت اسمی نهاده

هاي براي جلوگیري از انتقال نهاده  به سایر چرخه(

و به دنبال آن، میزان ) اسمی باالتر تولیدي با قیمت

  .اندهاده تولیدي نیز تعدیل و بهینه شدهاستفاده از آن ن

کشش متغیر بذر بعد از تجارت جهانی با کاهش  

توان ناشی از استفاده  این عامل را می .استمواجه شده

کننده گندم از بذر اصالح شده بیشتر کشاورزان تولید

تشکیل سازمان  که توان عنوان کرددر واقع می. دانست

وري بذر در تولید بهره تجارت جهانی منجر به افزایش

این نکته نیز قابل درك است  ،چنینهم. گندم شده است

ها، به اهمیت که بعد تأسیس سازمان تجارت جهانی، قاره

هاي تولیدي گندم، به جز بذر نیز پی  تأثیر سایر نهاده

  . اند ها را بهینه کرده برده و مصرف آن

ري ، منجر به افزایش اثرگذاWTOها به پیوستن قاره

 .مثبت کود شیمیایی در عملکرد گندم جهانی شده است

ل محیط زیست و که نشان از توجه جهانیان به مسای

درواقع با . استفاده صحیح و بهینه از این نهاده را دارد

کارگیري بیش از حد تر شدن تولید گندم، میزان بهعلمی

شیمیایی، کاهش یافته است و این نهاده به عنوان کود

هاي عامل افزایش عملکرد گندم، در طی سالمهمترین 

شود، این در حالی است که  شناخته می 2010-1996

E 0.170 0.287 0.011 0.080 0.526    
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این متغیر قبل از تجارت جهانی تأثیري منفی در تولید 

  . گندم داشته است

آالت بعد از تجارت جهانی، همچنان تأثیر ماشین

اما این  .منفی خود را بر عملکرد گندم حفظ کرده است

  بهتر شدن وضعیت بکارگیري ضریب نشان از 

وري این نهاده نسبت به قبل آالت و افزایش بهرهماشین

توان ناشی از در منفی بودن این ضریب را می. باشدمی

آالت دسترس نبودن آمار دقیق و کافی در مورد ماشین

در این . استفاده شده در بخش تولید گندم دانست

دقیق، تعداد مطالعه محقق براي رفع مشکل نبود آمار 

آالت این متغیر را به صورت نسبتی از کل ماشین

 .استفاده شده در بخش کشاورزي در نظر گرفته است

انسانی در تولید گندم بعد از تجارت جهانی سهم نیروي

کاهش یافته است، که این امر با مباحث تئوریک اقتصاد 

سرمایه انسانی و استفاده  ،بنابراین. باشد کالن سازگار می

از نیروي کار متخصص در فرآیند تولید مورد توجه 

بیشتري قرار گرفته است و در واقع با محدود شدن 

نیروي کار غیر ماهر به نیروي کار متخصص، افزایش 

  .وري این نهاده در تولید گندم رخ داده است بهره

  پیشنهادها

با توجه به نتایج این مطالعه، براي بهبود وضعیت 

ه خودکفایی این محصول، تولید گندم و نیل ب

  :گردد ه میات ذیل ارایپیشنهاد

هاي تولید گندم،  در بین عوامل و نهاده. 1

شیمیایی بعد از تجارت جهانی، بیشترین تأثیر را بر  کود

جهت افزایش میزان  ،بنابراین .دهد تولید گندم نشان می

وري در تولید گندم، تالش شود که از کود  تولید و بهره

ه استفاده گردد و این مسأله همواره مورد به شکل بهین

شیمیایی،  توجه قرار گیرد که لزوما استفاده بیشتر از کود

  .    شود منجر به افزایش عملکرد گندم نمی

ترین عوامل و رنگبذر مصرفی نیز یکی از پر. 2

که این تأثیر . هاي موثر بر تولید گندم بوده استنهاده

. باشد شده می رهاي اصالحبیشتر ناشی از استفاده از بذ

تري در مطالعات عمیق که شودپیشنهاد می ،بنابراین

مورد استفاده از انواع بذرها در تولید محصوالت صورت 

  .پذیرد

نیروي انسانی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر . 3

براساس این مطالعه الزم است، . باشددر تولید گندم می

یت سرمایه انسانی کارآمد به امر آموزش نیروي کار و ترب

  .اي شودتوجه ویژه

آالت گردد با توجه به اهمیت ماشینپیشنهاد می. 4

هاي دقیق در تولید گندم، نسبت به گردآوري آمار و داده

  .اقدامات الزم انجام گیرد

سهم عوامل تولید کاهش و  WTOبا تشکیل . 5

وري عوامل تولید افزایش یافته است که این  میزان بهره

هاي جهان به این سازمان را امر نتایج مثبت پیوستن قاره

با توجه به ضرورت خودکفایی  ،بنابراین. دهد نشان می

گندم در جهان، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید گندم 

اتی از این عوامل، نقش کلیدي داشته و بکارگیري ترکیب

وري و در نتیجه خودکفایی منجر به افزایش تولید و بهره

 .شودمی
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