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 های مقیاس و کارایی محصوالت زراعیکفایی با مزیتارتباط شاخص خود

 ایران

 )مطالعه موردی: گندم، جو و شلتوک(
  1فاطمه الماسی

 چکیده
یابی به خودکفایی محصوالت کشاورزی، بهبود کارایی گذاری دولت در ارتباط با دستافزون جمعیت و سیاستامروزه با توجه به رشد روز

رود. تحلیل روند افزایش تولید محصوالت کشاورزی و سهم نسبی شمار میهای تولید کشاورزی بههای اساسی واحدهدف تولید یکی از
های اعمال شده جهت رسیدن به خودکفایی مفید ها و راهکارتواند در ارزیابی مجموعه سیاستکشت و بهبود عملکرد آن میتوسعه سطح

ای برخوردار ای ویژهترین محصول زراعی در کشور از جایگاهترین موادغذایی و مهمان یکی از اصلیعنوواقع شود. گندم، جو و شلتوک به
به بررسی سه شاخص خودکفایی، مزیت مقیاس و مزیت کارایی  3191-79های سال زراعی است. در این مطالعه با استفاده از داده

دهد، خودکفایی گندم و جو با نوسانات زیاد و روندی رو به کاهش همراه ان میپردازد. نتایج نشمحصوالت گندم، جو و شلتوک در ایران می
توان گفت کشت جو در مقایسه با گندم و شلتوک در ایران تمرکز بیشتری دارد و با بوده است. باتوجه به روند تغیرات مزیت مقیاس می

تواند گویای فقدان یک استراتژی تولید مناسب ردار هستند؛ که میتوجه به روند تغییرات مزیت کارایی، گندم و جو از عملکرد پایینی برخو
جهت آزمون ارتباط خودکفایی هر  باشد. تولید شلتوک چه از نظر خودکفایی و چه از لحاظ مزیت کارایی جایگاه مناسبی در ایران دارد.

دهد، استفاده شده است. نتایج نشان می SPSSی افزار تحلیل آمارهای مقیاس و کارایی از آنالیز همبستگی توسط نرممحصول با مزیت
های هیچ ارتباط معناداری بین خودکفایی محصوالت منتخب با مزیت مقیاس و مزیت کارایی وجود ندارد؛ لذا، بهبود کارایی و سیاست

های دم و جو، سیاستمنظور افزایش ضریب خودکفایی گنمربوط به تقویت مزیت نسبی سبب بهبود خودکفایی نشده است و الزم است به
 ساختاری تدوین و اتخاذ گردد.
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 مقدمه
های خوراکی مردم جهان محسوب شده و کننده نیازترین بخش تأمینترین و اصلیعنوان مهمامروزه کشاورزی به

های مردم کشور خود را تأمین نمایند یا در صادرات محصوالت با تقویت این بخش نیازنمایند ها تالش میکشور

(. اما دغدغه اصلی پایدار بودن کشاورزی است؛ 1931فرد و آخانی، کشاورزی در جایگاه مناسبی قرار گیرند )سعیدی

ی امنیت غذایی است. موقعیت کنندهمحیطی و تأمینطبیعی، زیستآور، حافظ منابعکشاورزی کارا، اقتصادی و سود

درصد( را به خود  1.11هکتار اراضی زراعی جهان )میلیون 19.33ایران در بخش کشاورزی حاکی از آن است که 

هکتار میلیون 9..1کشت ساالنه و هکتار مربوط به زیرمیلیون 1..1که از این میزان، طوریاختصاص داده است. به

کشت زیرجهان و از نظر سطح 13ر خصوص مساحت اراضی، کشور دارای رتبه مربوط به محصوالت دائمی است. د

ی موقعیت نسبتا مناسب کشور در جهان است دهندهاست که نشان 11کشت دائمی رتبه زیرو سطح 19ساالنه رتبه 

(FAO, 1212.)  
باشد و ای برخوردار میهغذایی از جایگاه ویژدلیل اهمیت در تأمین موادمحصوالت غالت از جمله گندم و جو به

های اخیر نمود به مالحظات سیاسی و اقتصادی در سالضرورت افزایش تولید این نوع محصوالت در ایران نیز بنا

نیازی از واردات بوده و طوری که یکی از اهداف مهم سیاست کشاورزی کشور خودکفایی و بیتری یافته است؛ بهبیش

(. لذا خودکفایی یا 1991بی به هدف راهبردی تدوین شده است )نیازی و آبیار، یاهای متعددی برای دستبرنامه

یابی به آن گذاران در پی دستخوداتکایی در تولید محصوالت کشاورزی یکی از اهداف کالنی است که سیاست

دیدگاه  طبیعی و هم ازهستند و توجه به حفظ و تداوم خودکفایی در تولید این محصوالت هم از دیدگاه منابع

 باشد.ای میگذاران دارای اهمیت ویژهسیاست

تر امنیت مدت و سودآوری باال و از همه مهمکاهش وابستگی به دیگران، افزایش صادرات، رشد منافع اقتصادی کوتاه

های کلی غذایی از جمله مزایای اصلی خودکفایی در محصوالت کشاورزی است. در این راستا با توجه به سیاست

تأمین امنیت غذایی »های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع چنین اشاره شده است: در بند دوم از سیاست کشور،

غذایی تا استاندارد با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی، ارتقا سطح سالمت مواد

تولید و صادرات در محصوالت دارای مزیت نسبی و ایجاد  جهانی، اصالح و بهینه نمودن الگو مصرف و حمایت مؤثر از

 «های جدید.مزیت

توان کشور را به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع ریزی صحیح میهای بخش کشاورزی و برنامهبا توجه به توانایی

ها و تولیدات از نهاده ریزی صحیح و اصولی امکان استفاده مطلوبمحصوالت کشاورزی تبدیل کرد. در واقع با برنامه

ریزی های مهم برنامهشود. تعیین مزیت نسبی محصوالت تولیدی مختلف یکی از جنبهمحصوالت ضروری فراهم می

های فیزیکی مزیت نسبی مانند مزیت های مشخص کردن آن استفاده از شاخصاقتصادی است که یکی از روش
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هایی است که در جریان (. مزیت نسبی یکی از ابزار1991 پور،است )احمدوند و نجف 1و مزیت مقیاس 1کارایی

ای برخوردار است. با توجه به محدودیت عوامل تولید، گیری برای تولید و تجارت محصوالت از اهمیت ویژهتصمیم

کشت و افزایش تولید زیریابی به بیشترین بازده، باید توسعه سطحجهت استفاده بهینه از این عوامل و دست

 (. 1931نژاد، ت کشاورزی در مناط  گوناگون براساس اصل مزیت نسبی صورت گیرد )دشتی و قادریمحصوال

رود تقاضا میلیارد نفر شود. در این صورت انتظار می 3جمعیت جهان بالغ بر  1202بینی شده است تا سال پیش

گویی به این میزان حجم باالی اسخ(. برای پ1211درصد افزایش داشته باشد )فائو،  12برای محصول گندم در حدود 

های آینده، الزم است. بنابراین، تولید به همراه بهبود کارایی و براساس اصل مزیت نسبی نقش کلیدی تقاضا در سال

چه کشت محصوالت زراعی کند. در واقع چنانیابی به خودکفایی و برقراری امنیت غذایی ایفا میو مهمی در دست

به رسیدن به اهداف که منجربر اینکشت با بهبود کارایی در عملکرد مواجه گردد، عالوهزیرحهمزمان با افزایش سط

شود. زمانی که کارایی در عملکرد تر در واحد سطح نیز فراهم میخودکفایی خواهد شد، شرایط برای تولیدات بیش

حصوالت جهت تولید بیشتر کشت مزیرسطحگاه، افزایش مناسبی برسد آن محصوالت زراعی به سطح و مزیت

 (..199نژاد، منطقی خواهد بود )رفیعی و امیر

 کنون مطالعات مختلفی در زمینه بررسی خودکفایی محصوالت کشاورزی انجام گرفته است: تا

یابی به وضعیت امنیت غذایی و ( روند تولید و مصرف موادغذایی در آفریقا را برای دست1219لون و همکاران )

دهند که میزان ضریب خودکفایی غذایی آفریقا در پنج دهه گذشته از ورد بررسی قرار دادند و نشان میخودکفایی م

دلیل افزایش شکاف میان نرخ رشد تولید موادغذایی و مصرف آن قابل کاهش یافته است، که این کاهش به 1.9به  1

د که سیاست خودکفایی سبب تغیر الگو ( در یک دوره ده ساله، نشان دادن1939توجیه است. امامی و همکاران )

های خودکفایی مشکالتی را در تولید برخی دیگر از محصوالت ایجاد کشت در ایران شده است و در واقع سیاست

های خودکفایی در تولید محصوالت ( نشان دادند که سیاست1939چنین قالیباف و حسینی )نموده است. هم

طبیعی ها، مخاطراتی همچون تخریب منابعدر صورت ادامه این این سیاست راهبردی به اهداف خود نرسیده است و

( نشان داد که محصول گندم چه از نظر مزیت نسبی و چه از 1931تشدید خواهد شد. مطالعه جوالیی و جیران )

 باشد.لحاظ خودکفایی واجد شرایط قرار گرفتن در استراتژی کشت زراعی کشور می

های ای انجام شده که در برخی از این مطالعات از شاخصمزیت نسبی مطالعات گستردهدر خصوص بررسی و تعیین 

ای شامل شاخص هزینه های هزینههای فیزیکی استفاده شده است. شاخصای و در برخی دیگر از شاخصهزینه

های فیزیکی صترین شاخبوده و مهم 0و سودآوری خالص اجتماعی 1، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی9منابع داخلی

                                           
5 Efficiency Advantage Index 
2 Scale Advantage Index 
3 Domestic Cost Resources (DRC) 
4 Social Cost-Benefit 
0 Net Social Profitability 
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(، 1221(. زونگ و همکاران ).199نژاد، باشد )رفیعی و امیرشامل مزیت مقیاس، مزیت کارایی و مزیت جمعی می نیز

ای و فیزیکی مزیت نسبی به این نتیجه رسیدند که پتانسیل باالیی برای بهبود های هزینهبا استفاده از شاخص

 های مختلف چین وجود دارد.مجدد منابع در بخشتخصیص منابع و افزایش تولید بر اثر تخصیص 
جا که برای محصوالت مختلف لزوما در یک راستا های مزیت نسبی از آناستراتژی اصلی خودکفایی و شاخص

پیشنهاد کرد؛ لذا هدف این مطالعه  مناسب را ها، یک استراتژی تولیدتوان با کنار هم قرار دادن آننیستند، اما می

وضعیت موجود شاخص خودکفایی محصوالت منتخب گروه غالت شامل )گندم، جو و شلتوک( با تعیین ارتباط 

های فیزیکی مزیت نسبی )مزیت مقیاس و مزیت کارایی( است. بنابراین سه شاخص خودکفایی، مزیت کارایی شاخص

ا مزیت کارایی و شود و میزان همبستگی شاخص خودکفایی بگیری میو مزیت مقیاس برای محصوالت منتخب اندازه

 مزیت مقیاس سنجیده خواهد شد.

 روش تحقیق
سه شاخص خودکفایی، کارایی مزیت و مقیاس مزیت جهت تعیین ارتباط محصوالت منتخب گندم، جو و شلتوک 

 (.1931؛ نصابیان و همکاران، 1999استفاده شده است )محمدی، 

کند. این شاخص برای هر مصرف محاسبه میضریب خودکفایی شاخصی است که درصد تولید داخلی را نسبت به 

آید و از آن دست میاضافه واردات منهای صادرات( بهمحصول از طری  تقسیم مقدار تولید به عرضه داخلی )تولید به

تر شود، خودکفایی گردد. هر چه این ضریب به صفر نزدیکعنوان شاخص خودکفایی هر محصول استفاده میبه

 یابد.افزایش می ه یک نزدیک شود، خودکفاییچه بکاهش یافته و هر

 صادرات(-ضریب خودکفایی= تولید داخلی/ )تولید داخلی+واردات

دهنده میزان تمرکز یک محصول زراعی نسبت به میزان تمرکز همان محصول در سطح شاخص مزیت مقیاس نشان

 شود:( محاسبه می1متوسط ملی است و به شکل رابطه )

                                                            (          1رابطه ) ( / ) / ( / )io io i oSAI GS GS GS GS 
کشت زیردهد. این شاخص معموال با سطحرا نشان می iدر منطقه  oشاخص مزیت مقیاس  ioSAI(، 1در رابطه )

کشت کل محصوالت زیرسطح i ،iGSدر منطقه  oکشت محصول زیرسطح ioGSشود؛ گیری مینسبی محصول اندازه

کشت کل محصوالت زراعی در کل زیرسطح GSدر کل منطقه،  oکشت محصول زیرسطح i ،oGSزراعی در منطقه 

تر از یک باشد، درجه تمرکز دهد. اگر این شاخص برای یک محصول در یک منطقه خاص بزرگمی منطقه را نشان

ن دهند از آباشد و کشاورزان ترجیح میر( میتر از کل منطقه )استان یا کشوبزرگ محصول در آن منطقه،

محصول در آن منطقه بیشتر کشت نمایند. این شاخص نوعی مزیت نسبی آشکار شده است، زیرا 

توانند با تعدیل در ترکیب محصول و تمرکز روی یک محصول، در کنندگان محصوالت کشاورزی میتولید
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ت منطقه مقابل وضعیت بازار واکنش نشان داده و تفاوت در سوددهی محصول را از طری  تغیر در الگوی کش

 منعکس نمایند.

باشد و در زمینه عملکرد توسعه یک های فیزیکی مزیت نسبی میشاخص مزیت کارایی از دیگر شاخص

محصول نسبت به عملکرد نسبی تمامی محصوالت زراعی در منطقه و در مقایسه با متوسط ملی است و از 

 آید:دست می( به1رابطه )

                                                                       (   1رابطه )

   / / /io io i oEAI AP AP AP AP    
ioEAI  شاخص کارایی مزیت محصولo  در منطقهi  .استioAP  عملکرد محصولo  در منطقهi ،iAP  متوسط

متوسط عملکرد همه  APدر کل منطقه و  oمتوسط عملکرد محصول  i ،oAP عملکرد محصوالت زراعی در منطقه

تر از یک باشد، متوسط عملکرد محصول دهد. اگر این شاخص بزرگت زراعی در کل منطقه را نشان میمحصوال

 موردنظر نسبت به همه محصوالت در منطقه موردنظر باالتر از متوسط استان یا کشور است.

. یکی از شودهای مختلفی استفاده میدر آمار برای نمایش میزان وابستگی بین دو یا چند متغییر، از شاخص

دهند. ها، ضرایب همبستگی است که میزان وابستگی را به صورت استاندارد شده نمایش میترین این شاخصمعمول

دهنده آن است که افزایش یا کاهش یک متغییر چه تأثیری بر افزایش در واقع همبستگی بین دو متغییر تنها نشان

دارند و عالمت آن نشانگر جهت رابطه  1تا  -1مقداری در بازه یا کاهش متغییر دیگر دارد. ضرایب همبستگی معموال 

های کمی باشد. در این بین ضریب همبستگی پیرسون به علت ساختار مطلوبی که برای داده)مثبت یا منفی( می

مقیاس و کارایی برای محصوالت منتخب گندم، جو و شلتوک استفاده  هایدارد، جهت رابطه بین خودکفایی با مزیت

 (.1931ه است )رامین کریمی، شد
ها و اطالعات این مطالعه از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فائو استخراج گردید و مربوط به سال زراعی آمار

 باشد. می 19.9-.3
 

 نتایج 

 وضعیت کشور به لحاظ شاخص خودکفایی

د خودکفایی گندم، جو و شلتوک طی ( رون1با توجه به بررسی روند تغیرات تولید، واردات و صادرات، در نمودار )

یابیم که همواره مینشان داده شده است. از مقایسه روند خودکفایی سه محصول در نمودار در 19.9-.3های سال

در طول دوره مورد مطالعه، خودکفایی شلتوک روند با ثباتی دارد و در جایگاه مناسبی قرار دارد؛ ولی خودکفایی 

طوریکه به بعد، با نوسان زیادی همراه بوده است، به .199خصوص از سال اخیر بهسال  10گندم و جو در طی 
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های اخیر روند کاهشی داشته است؛ همین مسئله، بیانگر ناتوانایی کشور در تأمین خودکفایی جو در ایران در سال

 .باشدهای داخلی و حساسیت امنیت غذایی مینیاز

 
 1131-89روند شاخص خودکفایی گندم، جو و شلتوک در ایران  -1 نمودار

 

 مزیت مقیاس و مزیت کارایی تولید محصوالت منتخب

تولید جو دارای مزیت مقیاس بیشتری در ایران  19.9-.3(، در طی دوره 1دست آمده در جدول )براساس نتایج به

ی داشته و از اهمیت زیادی برخوردار است. است. یعنی کشت جو در مقایسه با گندم و شلتوک تمرکز بیشتر

باشد، بدین مفهوم که ، فاقد مزیت مقیاس می1931و  1932های زراعی از سالچنین محصول شلتوک به غیرهم

تر از در دو محصول جو و گندم، بزرگ SAIتوان گفت شاخص ایران سعی در تقویت مزیت نسبی خود ندارد. می

 باشند.ترتیب دارای بیشترین و کمترین مزیت مقیاس مییک بوده و به لحاظ مقیاس به

 
 مزیت مقیاس گندم، جو و شلتوک در ایران -(1جدول )

 19.9 19.1 19.0 19.1 19.. 19.9 19.3 1992 1991 1991 1999 1991 1990 

 9.10 9.11 9.21 9.21 9.20 1.91 9..1 9..1 1.00 1.19 1..1 1.11 1.99 گندم

 1.92 1.11 1.91 0..1 1.1 1.30 1.91 1.09 9.21 9.29 1.90 1.93 1.11 جو

 .2.9 2.93 2.99 2.12 2.11 2.12 2.91 2.93 2.11 2.99 2.91 .2.9 2.90 شلتوک

 های تحقی مأخذ: یافته
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 مزیت مقیاس گندم، جو و شلتوک در ایران )ادامه( -(1جدول ) 

 
 های تحقی  مأخذ: یافته

 

دست نیامده است که تر از یک بهخیر مشخص شده که برای گندم و جو بزرگ، در دو دهه اEAIدر بررسی شاخص 

تواند گویای فقدان استراتژی دهد در ایران برای محصوالت گندم و جو مزیت کارایی وجود ندارد و مینشان می

ت آمده که دستر از یک بهدهد، این شاخص برای شلتوک بزرگها نشان میچنین بررسیمناسب و با ثبات باشد. هم

بیانگر کارایی عملکرد در تولید این محصول بوده است. شلتوک با وجود نداشتن مزیت مقیاس در تولید، از مزیت 

ها را جویی در مصرف منابع و نهادهکارایی بیشتری در مقایسه با دو محصول دیگر برخوردار است و توسعه آن صرفه

 (.1در پی دارد )جدول 
 دم، جو و شلتوک در ایران مزیت کارایی گن -2جدول 

 19.9 19.1 19.0 19.1 19.. 19.9 19.3 1992 1991 1991 1999 1991 1990 

 2.91 3..2 ...2 2.91 2.91 2.90 2.91 9..2 ...2 2.99 3..2 2.99 2.31 گندم

 .2.9 3..2 1..2 .2.2 2.93 2.90 2.90 9..2 2.21 2.31 2.31 1 1.11 جو

 1.19 1.29 1.11 1.10 1.91 1.11 1.13 1.11 1.1 1.11 1.11 .2.1 1.09 شلتوک

 های تحقی مأخذ: یافته

 مزیت کارایی گندم، جو و شلتوک در ایران )ادامه( -2جدول 
 1991 199. 1999 1993 1932 1931 1931 1939 1931 1930 1931 193. 

 2.10 2.11 2.09 2.19 2.1 2.20 2.09 2.09 2.01 .2.1 0..2 2.09 گندم 

 1..2 2.19 2.09 .2.1 2.1 2.21 ...2 9..2 2.21 2.29 2.21 2.19 جو

 1.20 1 1.21 1.21 2.30 2.1 1.11 2.11 2.31 1.11 1.10 1.11 شلتوک

 های تحقی   مأخذ: یافته     

، از آزمون همبستگی پیرسون جهت آزمون 1اسمیرنوف-ها از طری  آزمون کولموگروفپس از بررسی نرمال بودن داده

متغیر خودکفایی و مزیت مقیاس و آزمون رابطه دو متغیر خودکفایی و مزیت کارایی برای هر سه محصول رابطه دو 

دهد که بین میزان خودکفایی و مزیت کارایی برای گندم و استفاده شده است. با توجه به جدول زیر نتایج نشان می

                                           
5 Kolmogorov-Smirnov test (test K-S) 

 1991 199. 1999 1993 1932 1931 1931 1939 1931 1930 1931 193. 

 .9.1 9.10 9.11 9.19 9.11 9.19 9.9 9.10 9.11 9.91 9.21 1.31 گندم 

 9.11 9.3 1.21 1.91 1.91 1.21 9.19 9.01 9.10 9.03 1.39 1.99 جو

 2.11 2.19 .2.1 2.19 2.1 2.99 2.93 2.99 2.91 .2.9 2.90 2.12 شلتوک
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ناداری مشاهده نشده است. در نتیجه از شلتوک و بین میزان خودکفایی و مزیت مقیاس برای شلتوک، همبستگی مع

محصوالت منتخب نشان  رابطه مزیت کارایی و خودکفایی ها وجود ندارد. عدم معناداریای بین آنجنبه آماری رابطه

کفایی کمکی نکرده است. بین میزان خود وری به بهبود روندپذیری و بهرههای بهبود رقابتدهد سیاستمی

دست وجود دارد و شدت همسبتگی به 2.20گندم همبستگی مثبت در سطح معناداری  خودکفایی و مزیت مقیاس

یابد. دهد با افزایش مزیت مقیاس گندم، خودکفایی نیز افزایش میآمده در حد متوسط است. نتایج نشان می

چه مزیت وجود دارد و چنان 2.20چنین بین خودکفایی و مزیت مقیاس جو ارتباطی متوسط در سطح معناداری هم

 یابد.مقیاس جو افزایش یابد، میزان خودکفایی کاهش می
 های مقیاس و کاراییهمبستگی بین خودکفایی و مزیت -1جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی 

 2.221 2.09 * خودکفایی و مزیت مقیاس گندم

 .2.9 2.19 خودکفایی و مزیت کارایی گندم

 2.29 -2.19*  خودکفایی و مزیت مقیاس جو

 2.11 2.11 خودکفایی و مزیت کارایی جو

 2.33 -2.221 خودکفایی و مزیت مقیاس شلتوک

 .2.9 -2.19 خودکفایی و مزیت کارایی شلتوک

  های تحقی   مأخذ: یافته                        

 

 پیشنهادات

یدی برتر، مزیت کارایی را در گندم و جو های تولشود که با استفاده از تکنولوژیهای انجام شده پیشنهاد میبا بررسی

های مربوط به تنوع افزایش داد تا از هدر رفتن منابع جلوگیری شود. شایان ذکر است با در نظر گرفتن پتانسیل

کشت و نیاز کشور به محصوالت مختلف باید توصیه به توسعه کشت شلتوک که مزیت کارایی مناسبی دارد، انجام 

های ساختاری تدوین و لکرد در واحد سطح محصوالت استراتژیک مانند گندم و جو، سیاستپذیرد. برای بهبود عم

ساختی، اصالحات ساختاری در های زیرگذاریهای نوین، افزایش سرمایهاتخاذ گردد. در این راستا توسعه فناوری

 شود. بخش کشاورزی توصیه می
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