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 چکیده

 هگندد  بده وندوان   قد     باشد. تولیدد تأمین نان می ههای غذایی کشور که نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارد، زنجیرترین زنجیرهیکی از مهم
 دارای غذایی، ارزش نظر از که بوده است استراتژیک کشور محصوالت از همچنین گند  یکی آغازین این زنجیره نقش مهمی در بهبود وم کرد آن دارد.

و  اق یمدی  شدرای   دلیل به طرف یک از گذشته دهه طی چند باشد. اماترین محصوالت کشاورزی میترین و پرمصرفبوده و از مهم باالیی بسیار اهمیت
مواجهه شده که منجر به اختالالتدی در   زیادی نوسانات و ریسک محصول با این تولید ها،سیاست برخی دلیل به دیگر، طرف از و پیاپی هایسالیخشک
های مدورد اسدتداده،   ن نان پرداخته است. دادهتأمی هثر بر ریسک تولید گند  در زنجیرؤلذا این مطالعه به تح یل ووامل م تأمین نان گردیده است. هزنجیر

، واریدان   GARCH(2,0)ثر بر ریسک تولید گند ، ابتدا با استداده از یک مدل باشد. برای شناسایی ووامل مؤمی 1361-1393زمانی  همربوط به دور
ثر بدر  ؤبرای شناسایی ووامل مد  ARDLو یک، از یک مدل  تولید گند  به ونوان معیار ریسک تعیین گردید. با توجه به انباشتگی متغیرها از مرتبه صدر

مینی ریسک استداده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای جمعیت، واردات گند ، بارندگی و سطح زیرکشت در جهت مثبت و متغیرهای قیمت تض
شود ضمن استمرار قیمت تضمینی گند ، نمایند. لذا پیشنهاد میو طرح محوری گند  در جهت مندی واریان  تولید گند  )ریسک تولید گند ( را متأثر می

هدایی مثدل   آورند،  مایت به ومل آمده و در جهدت بهبدود سیاسدت   هایی نظیر طرح محوری که موجبات کاهش ریسک تولید گند  را فراهم میاز طرح
محصوالت کشاورزی، بایستی دولت  هپایین بخش خصوصی برای بیم هسطح زیرکشت اقدا  نمود. همچنین با توجه به انگیز هواردات گند  یا تعیین بهین
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تدرین  یکدی از مهدم   ،قرن گذشتهتولید غذا در نیمافزایش با وجود 
را می یارد نددر   9غذای توان میاین است که چگونه  جهانهای چالش

بدا  طبق برآوردهدای جهدانی،   مین نمود. أتو یکم  قرن بیست اواس تا 
 ، بددرایامنیددت انددر ینبددود و  یاق یمدد اتتغییددر هددایوجددود نگرانددی
 100تدا   70، بایسدتی تولیدد بدین    غدذا  ی جهانیتقاضا پاسخگویی به

از ندر  می یارد 3 داقل  ،2030در سال  (.19 و 13افزایش یابد ) درصد
 یمدواد غدذای  برای ها و تقاضای آنبوده متوس   هدر طبقمرد  جهان 

ندر از  می یون 870ن زمان،  دود آدر  (.21) دبوخواهد از امروز بیشتر 
هدای  چدالش  ذال .(14خواهند بود )امروز از تر بد یشرایط نظر تغذیه در

رف و رشد جمعیت، افزایش تقاضای مواد غدذایی، تغییدر الگدوی مصد    
های اساسی فرسایش منابع طبیعی، امنیت غذایی را به یکی از دغدغه
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 مدواد غدذایی   تدأمین  ( و23گیرندگان تبددیل ) سیاستگذاران و تصمیم
مطدرح   یالم  د جامعده بدین  در مهدم   یبه ونوان موضوورا  5کشاورزی

پاسخ به  ، برای6امنیت غذایی جهانی هبنا به گزارش برنام .نموده است
مدواد  مین أتد  هبایستی تما  طول زنجیدر مواد غذایی،  یافزایش تقاضا

-مجمووه تأمین مواد غذایی هزنجیر .(49) غذایی مورد توجه قرار گیرد

سدازی،  ، برداشت، ذخیدره تولیدها، از جم ه تامین نهاده هافعالیتای از 
ر ک ی، بوده و به طوبازاریابی، خدمات غذایی و مصرف  ،، توزیعفرآوری
یکدی از   (.20 و 11اسدت )  سدرهمزروه تا از  وم یات سرییک شامل 
ه تدأمین ندان   مین غذا در کشور مدا، زنجیدر  أهای  ائز اهمیت تزنجیره

ترین منبع غذایی و غذای اصد ی مدرد  ایدران بدوده و     است. نان مهم
دهدد  های خوراکی خانوارها را تشکیل مدی درصد از هزینه 20بیش از 

 یکدی از محصدوالت اسدتراتژیک کشدور    اولیه نان و  هماد(. گند  18)
کشت طوالنی، بیشترین سدهم را در سدبد مصدرفی     هاست که با سابق

 گندد   ،نیهمچند (. 7خانوارهای ایرانی به خود اختصدا  داده اسدت )  

                                                           
5- Agri-Food Supply (AFS) 

6- Global Food Security 

 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی  
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بدوده کده    کشدور  اقتصدادی –یاسیس رواب  در کارآمد هایابزار یکی از
 شدود  یت ق رانیا در راهبردی یاهیگ ونوان به محصول نیا سبب شده

های ایرانی خانواده، 1سازمان خوار و بار جهانیبر اساس گزارش  (.42)
خود را از مصدرف تولیددات    هدرصد از کالری روزان 47به طور متوس  

که جمعیدت  . با این(14) نمایندمیتامین های آن و سایر فرآوردهگند  
 5/2دهد، امدا در  ددود   ایران یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می
درصدد   60( و بدیش از  30درصد گند  جهان در ایران مصدرف شدده )  

امدا   (.5های قابل کشت کشور، به کشت گندد  اختصدا  دارد )  زمین
، افزایش قیمدت  تکیه بر کشاورزی دیمی مانند ئ مسا، گذشته هده طی
ها، مشکالت  مل و نقل، ضعف سالی، آفات و بیماریها، خشکنهاده
باوث افزایش ریسک تولیدد   فشارهای مالیها و رل کیدیت، تحریمکنت

غدذایی کشدور گردیدده     هترین زنجیدر گند ، به ونوان ماده اص ی مهم
مسائ ی از جم ه تغییرات اق یمی و  کشاورزان به طور مکرر با (.2است )

 و 26، 20ها )(، آفات و بیماری35 و 27، 17ای  آب و هوایی )بدی شر
 و 4های دولدت ) و تغییر سیاست( 26 و 20قیمت بازار ) (، نوسانات38
( مواجهند که این ووامل موجبات نوسان در تولید گندد  را فدراهم   22
ثر بر ریسدک تولیدد گندد  مدورد     لذا الز  است تا ووامل مؤ نماید.می

بررسی قرار گیرد تا بتوان به بهبدود کمیدت و کیدیدت ایدن محصدول      
 استراتژیک، کمک نمود.  

ان بسیاری بر این باورند که برای درک ماهیت ریسک، ابتدا محقق
 یکه هیچ دستورالعمل واضحاین است واقعیت  باید آن را تعریف نمود.

یک تعریف که نتوان رسد به نظر می داشته ودر تعریف ریسک وجود ن
( در رابطه با تعریف ریسدک  40) پک .(32ارائه نمود )روشن از ریسک 

پدذیری  فرایندد در معدرآ آسدیب    یا که اگر یک محصول معتقد است
همچندین   بیندد. رود و یا آسدیب مدی  باشد، به ا تمال زیاد از دست می
به وندوان  فارغ از اثر مثبت یا مندی آن برخی از نویسندگان ریسک را 

ه در ادبیات زنجیدر  ریسک (.45 و 10)اند تعریف نموده واریان  نتیجه
ای که یان و همکاران باشد، به گونهی میمین، موضوع مهم و اساستأ
یا  دوادثی  ها به ونوان ود  قطعیت را مینأت جیرههای زنریسک( 48)

در  داشدته و مین أزنجیره تجزء که اثرات مندی بر یک یا چند دانند می
یا منجر به اخدتالل   دادهکاهش را  مینأت هبازده وم یاتی زنجیر ،نتیجه

که کشاورزی فعالیتی توأ  بدا  توجه به اینبا  .شودمی آنو شکست در 
باشد، در این مطالعده بده بررسدی ریسدک تولیدد گندد  در       ریسک می

سازمان خوار و بار مین نان، پرداخته شده است. بنا بر گزارش أت هزنجیر
روی هدای پدیش  تدرین ریسدک  ( ریسک تولید یکی از مهم15)جهانی 

ری در بهبدود زمدین، آب،   گدذا سرمایه هکشاورزان بوده و از موانع ومد
 باشد. های کشاورزی از جم ه کود و بذر در مزروه میتجهیزات و نهاده

ثر بر ریسدک تولیدد گندد  بدا     ؤجمعیت به ونوان یکی از ووامل م

                                                           
1- Food and Agriculture Organization (FAO) 

های گذشدته  افزایش مصرف، منجر به افزایش واردات گند  طی سال
لید ( و این در الی است که واردات گند ، باوث کاهش تو43گردیده )

کشاورزان در کشت گندد  شدده    هداخ ی این محصول و کاهش انگیز
کشاورزان در رابطه بدا تولیدد    ه(. این نوسان در واردات انگیز33است )

گند  را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق، موجب افدزایش ریسدک   
سیاسدت  از یکی ونوان به تضمینی خرید شود. سیاستتولید گند  می

 از خدار   قیمتی که  داقل ونوان به و درآمدی تثبیتو   مایتی های

 کشاورزی بخش در کند،می ج وگیری تولید جریان از کشاورزان شدن

 ایجداد  کشاورزی، اساسی محصوالت تولید از  مایت .گردداومال می

 و محصدوالت کشداورزی   از ضدایعات  ج دوگیری  تولید، نظا  در تعادل
از  مبادلده  هرابطد   دد   طریدق  از کشداورزان  ضرر و زیان از ج وگیری

باشدد.  می کشاورزی محصوالت خرید تضمینی قانون ترین اهدافمهم
 همدواره  جامعده،  نیداز  مورد ترین محصولاساسی به ونوان گند  تولید

 قدرار داشدته، دارای   بخش کشداورزی  سیاستگذاران خا  توجه مورد

 کدل  بدا  برابدر  تقریبداً  دولدت  خریدد  سهم و بوده انحصاری تقریباً بازار

هدای دولدت کده    شده است. یکدی دیگدر از سیاسدت    ورضه محصول
ثر باشد، طرح محوری ؤتواند در جهت کاهش ریسک تولید گند  ممی

به منظور دستیابی به وم کدرد بداال در وا دد    باشد. این طرح گند  می
و ه بده مر  ده اجدرا درآمدد     ،وردهای و میاگیری از دستسطح با بهره

ارشاد و راهنمدایی کشداورزان جهدت کشدت     بخش مهم و اساسی آن 
 بدرداران بهره . وضعیتبهتر و روایت اصول صحیح زراوت گند  است

ای گونده  به تجربی دانش نظر از چه و سود میزان نظر از چه کشاورزی
 را اسدتداده   دداکثر  بخدش  این در موجود پتانسیل از که بتوانند نیست

هدای  گندد  را طدی دوره  ببرند. یکی دیگر از ووام ی که ریسک تولید 
باشدد.  ثیر قدرار داده اسدت، شدرای  آب و هدوایی مدی     مخت ف تحت تأ

 اق دیم  تغییره ترین پیامد ناشی از پدیدنوسانات بارندگی به ونوان مهم

 محیطدی مطدرح اسدت،   که امروزه به ونوان بزرگترین چالش زیسدت 

 داده اسدت. از  قدرار  ثیرأت تحت را کشت گند کشاورزی به ویژه  بخش
شدود  درصد تولید گند  از کشت گندد  دیدم  اصدل مدی     60آنجا که 

ثر بر ریسک تولیدد  ؤتواند از ووامل مهم م(، لذا نوسان بارندگی می29)
کاهده   و مساودی(، 6گند  باشد که در تحقیقات وزیزی و یارا مدی )

( نیز بده آن اشداره شدده اسدت. سدطح      47زاده و همکاران )ولی(، 31)
اند باوث نوسان در تولیدد گندد  شدود. بدر اسداس      توزیرکشت نیز می

 50(، سدطح زیرکشدت گندد  در    37گزارش سازمان جهاد کشاورزی )
می یون هکتار  3/7به  1340می یون هکتار در سال  6/3سال گذشته از 

زمدانی، سدطح    هرسیده است. به وبارتی، طی ایدن دور  1393در سال 
تواند بر ریسک تولید میزیرکشت این محصول تقریباً دو برابر شده که 

 ثر باشد. ؤگند  م
تولید گند  بیشتر به بررسی ووامدل   همطالعات انجا  شده در زمین

ثر بر تولید این محصول پرداخته و از نظر متغیرهای مدورد بررسدی   ؤم
های دولدت و  متغیرهای اق یمی، سیاست هها را در سه دستتوان آنمی
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( 16اصل و همکداران )  هزادفر بندی نمود. ای تقسممتغیرهای مزروه
ثیر را بدر تولیدد   أخود نشان دادند که تغییر اق یم، بیشترین ت هدر مطالع

زاده و ولدی  گند  و در نتیجده بدر مندابع غدذایی بشدر خواهدد داشدت.       
( در ارزیابی اثرات تغییدرات اق یمدی بدر تولیدد گندد  در      47همکاران )

لید گند  به شدت تحت استان سیستان و ب وچستان، نشان دادند که تو
های مرتب  با شرای  آب و هوایی و تغییرات اق یمی بدوده  ثیر ریسکأت

و ایددن ریسددک، باوددث کدداهش تولیددد گنددد  شددده اسددت. وزیددزی و 
های رگرسیونی به بررسی ( در پژوهشی با استداده از مدل6یارا مدی )

ارتباط پارامترهای اق یمی و وم کدرد گندد  دیدم در دشدت سدیالخور      
تان لرستان پرداخته و نشان دادند که بارندگی بر وم کرد گند  اثدر  اس

 گا  رگرسیون روش به کارگیری با (31کاهه ) و مساودیمثبتی دارد. 

 در جدو  و گند  محصوالت وم کرد بارندگی بر ثیرتأ بررسی به، گا  به

ثیر أتحدت تد   تولیدد گندد    پرداخته و نشدان دادندد کده    گ ستان استان
( بده بررسدی   3پور )باشد. ا مدوند و نجفمی ماهانه، بارندگی نوسانات

هدای  های  مایتی گند  طدی برنامده  سطح زیرکشت، تولید و سیاست
اول تا چهار  توسعه پرداختند. نتایج نشدان داد کده بده طدور متوسد       
بیشترین میزان تولید و سطح زیرکشت مربدوط بده سدال اول برنامده     

ثیر أتوان تساس نتایج این مطالعه، نمیچهار  بوده است. همچنین بر ا
های تضمینی گند  را بر افزایش تولید، قوی ت قی نمود. نجددی  قیمت

های  مایتی دولت از جم ده  ( کارایی سیاست34و مدارلو و همکاران )
 1360-1393 هگندد  بدرای دور   هقیمت تضمینی را در واکنش ورضد 

کرد موجب واکنش بررسی نموده و نشان دادند که افزایش ریسک وم 
( بددا روش تح یددل 28شددود. مهددری و همکدداران )گنددد  مددیه ورضدد

کدار شهرسدتان   ثر بر ریسدک زارودین گندد    ؤهمبستگی، متغیرهای م
گرگان را بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند کده متغیرهدای سدطح    
تحصیالت، سن زارع و درآمد تأثیر مثبدت و متغیدر سدطح زیرکشدت،     

ریسک تولیدد گندد  داشدته اسدت. ترکمدانی و      ثیر مندی بر شاخص أت
-( اثرات ریسک تولیدد گندد  و دیگدر ووامدل اقتصدادی     46شجری )

اجتماوی را بر ا تمال پذیرش ارقا  جدید بذر گند  بررسی نموده و به 
این نتیجه دست یافتند که در صورت فدراهم بدودن شدرای  مط دوب     

تدری  یسدک پدایین  تولید، کشت ارقا  جدید والوه بر وم کرد باالتر، ر
( در بررسدی  25آبدادی ) نسبت به ارقا  سنتی دارند. کهنسال و فارسدی 

ثیر تغییرات تکنولو ی بر ریسک تولید گند  در شدمال غدرب ایدران    أت
داری بدر  ثیر مثبدت و معندی  أنتیجه گرفتند که تغییدرات تکنولدو ی تد   

همچنین سطح زیرکشت و نیروی کار ه است. ریسک تولید گند  داشت
ریسک تولید گندد  هسدتند،    مثبت براثر از نظر والمت دارای  هرچند

( در تح یدل  44سدوختان و )  دار نیسدت. از نظر آماری معندی اما این اثر 
کار ثر بر مدیریت ریسک تولید گند  در میان کشاورزان گند ؤووامل م

استان خراسان رضوی به ایدن نتیجده دسدت یافدت کده پدنج وامدل        
ابی، مددیریت کاشدت، مددیریت برداشدت و     مدیریت اقتصادی و بازاری

ثر بدر مددیریت ریسدک تولیدد     ؤمدیریت زیربنایی کشاورزی، ووامل م

  باشند.گند  می
در مطالعاتی که در ایران انجا  شده وموماً یا در سدطح خدرد و از   

آوری اطالوات در قالب مقطع زمدانی بده بررسدی ووامدل     طریق جمع
های سطح کالن با استداده از دادهثر بر ریسک پرداخته شده و یا در ؤم

بررسدی  ها بر تولید یا سطح زیرکشت گند  تأثیر سیاست، سری زمانی
ثر بر ریسک تولید ؤ اضر، برای بررسی ووامل م هشده است. در مطالع

ریسدک  ه گند ، ابتدا واریان  شرطی تولیدد گندد  بده وندوان نمایندد     
ثر بر ؤووامل ممحاسبه شده و سپ  با برآورد یک مدل اقتصادسنجی 

این روش در مطالعدات  رسد به نظر میاند. آن مورد بررسی قرار گرفته
 قب ی، مورد استداده قرار نگرفته است.  

 

 هامواد و روش

هدای  داده .باشدد تحقیق، رگرسیون می این در استداده مورد روش
مورد استداده در این تحقیق، سری زمانی مربوط به متغیرهدای تولیدد   

 درارت،   هقیمت تضمینی گند ، سطح زیرکشت، بارندگی، درجد گند ، 
تدا   1361هدای  واردات گند  ایدران طدی سدال    و طرح محوری گند 

زمانی، در دسترس بودن مقادیر ه باشد. دلیل انتخاب این دورمی 1393
متغیرهای فوق در ایدن دوره بدوده اسدت. اطالودات مربدوط بده ایدن        

باندک مرکدزی، سدازمان مددیریت      متغیرها از طریق مرکز آمار ایران،
 جهادکشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و سازمان خدوار و بدار جهدانی   

 آوری گردیده است.جمع
گردد کده  تالطم در متغیرها به صورت واریان  شرطی تعریف می

باشدد. بدرآورد   گیدری ریسدک مدی   یکی از معیارهای قابل قبول انددازه 
ترین یت است. یکی از مهمدارای اهمطی از لحاظ نظری واریان  شر

بینی یک متغیدر، اسدتداده از مددل میدانگین     های آماری در پیشروش
باشد. در این مدل، یدک  ( میARIMA)1خودهمبسته همتحرک انباشت
اجزاء اخالل مطدابق   هخود و همچنین بر  ال و گذشت همتغیر بر گذشت

 شود.، رگرس می1 هرابط
Yt = θ0 + θ1yt−1 + θ2yt−2 + ⋯ + θpyt−p + θ1εt−1 +

θ2εt−2 + ⋯ + εt                                       (1)  

دهدد. در  اجزاء اخالل را نشان مدی  tɛمتغیر مورد بررسی و  tYکه 
گردد که جزء پسماند یک معادله بدرارزش  ای از موارد مشاهده میپاره
رغم مانا بودن فرایند تصادفی مورد مطالعه بدرای  و ی AIRMA هشد

p  وq  هددای مخت ددف، بددا مشددکل واریددان  ناهمسددانی خودهمبسددته
هدای  ( مواجه است. بنابراین در هنگدا  بدرآورد مددل   ARCH)2شرطی

ARIMA      ،برای لحاظ نمودن اطالودات فدوق در پسدماند رگرسدیون
هدای  آن مددل ه یافتد و در  الدت تعمدیم   ARCH ههدای خدانواد  مدل

                                                           
1- Auto Regressive Integrated Moving Average 

2. Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity 
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GARCH ( 24ابزار مناسبی هستند.) 
 واریان  در بودن ثابت زمانی سری الگوهای اص ی فروآ از یکی

ضدرایب   نشدود،  بررسدی  فرآ این است. اگر بررسی مورد سری طول
 و بدوده  اریدب  هدا، داده بین سریالی همبستگی وجود دلیل به تخمینی
( روش 1982) انگدل  اساس، همین بر (.8گردد )می مشکل دچار تدسیر

ARCH کده  را اخدالل  اجزای توانمی آن، اساس بر که نهاد بنیان را 

 بدا الگوسدازی   یعندی  نمود؛ الگوسازی است، ناهمسانی واریان  دارای

این  .اخالل پرداخت اجزای بین رواب  بررسی به توانمی اخالل اجزای
 بس  داده شد. GARCH( تحت ونوان 1986ها توس  بالرس و )مدل

 ( خواهد بود.2( به صورت )1برای معادله ) ARCHمدل 
𝜀𝑡

2 = 𝛼0 + 𝛼1𝜀𝑡−1
2 + 𝛼2𝜀𝑡−2

2 + ⋯ 

+𝛼𝑝𝜀𝑡−𝑝
2 + ɛ𝑡     (2)  

برابر صدر باشد، واریدان  برابدر مقددار     𝛼𝑝تا 𝛼1 اگر تما  مقادیر 
توان واریان  شرطی ( می2) خواهد بود. پ  از برآورد معادله 𝛼0ثابت 

 بینی نمود.( پیش3مطابق ) t+1را در زمان 
𝜖(𝜀𝑡

2) = 𝛼0 + 𝛼1𝜀𝑡
2 + 𝛼2𝜀𝑡−1

2 + ⋯ 

+𝛼𝑝𝜀𝑡−𝑝−1
2 + ɛ𝑡      (3)  

 ARCHتدری کده مشدتقات    هدای پیشدرفته  البته در ومدل مددل  
ها واریان  متغیدر مدورد   گردند تا بتوان با کمک آنهستند، برآورد می

 (.12بررسی را در طول زمان برآورد نمود )
های تولید گند  )به ونوان  اضر، ابتدا با استداده از داده هدر مطالع

، جهت 1393تا  1341زمانی  هدر معادالت مذکور( برای دور tYمتغیر 
برآورد واریان  تولید گند  به ونوان معیدار مناسدب ریسدک اسدتداده     

به سری  GARCHزمانی، نیاز مدل  هگردید. و ت استداده از این دور
های تولید گند  برای این دوره زمانی طوالنی و در دسترس بودن داده

 بوده است. 
ثر بر ریسک تولید گند ، ابتدا بایسدتی بده   ؤبررسی ووامل مبرای 

بررسی مانایی متغیرهای مورد استداده در معادله پرداخت. از آن جا که 
برخی از متغیرها انباشته از درجه یک و برخی نیز مانا هستند. لذا روش 

مددت  ثیر کوتاهأ( برای تعیین تARDL) خودرگرسیونی با وقده توزیعی
تغیرهای مخت ف بر واریان  تولید گند  اسدتداده گردیدد.   و ب ندمدت م

 تدا  آورد،مدی  فدراهم  را امکان این که الگویی پویاستARDL روش 

 بدا  را ب ندمددت مددل   ضرایب متغیرها، بین همجمعی آزمون بر والوه

توانند ترکیبی ( در این روش، متغیرها می36(نمود  برآورد مناسب دقت
-(. بنددابراین، مزیددت اصدد ی بدده41اشددند )ب I(0)و  I(1)از متغیرهددای 

کده متغیرهدای   نظر از ایناین است که صرف ARDLکارگیری روش 
تدوان  باشند، می 1تحقیق در سطح مانا بوده یا برخی دارای ریشه وا د

مدت( بین متغیرها را بررسی و به دسدت آورد.  انباشتگی )ب ندهمه رابط
 آمده است. 4 هدر رابط ARDLشکل ک ی مدل 

                                                           
1- Unit root 

 α(𝐿, 𝑃)𝑌𝑡 = ∑ 𝛽
𝑖
(𝐿, 𝑞

𝑖
)𝑋𝑖𝑡

𝑘
𝑖=1 + 𝜀𝑡  (4)  

در  GARCHواریان  تولید گند  بوده که از برآورد مددل   𝑌𝑡که 
ثر بدر ریسدک تولیدد    ؤمتغیرهای مد   𝑋𝑖𝑡قبل  اصل گردیده و  همر  

جمعیت، واردات، میزان بارندگی، درجه  رارت، سطح زیدر  گند  شامل 
بوده که با توجده  گند  و... کشت، قیمت تضمینی گند ، طرح محوری 

-1393زمدانی   هبه در دسترس بودن این مقدادیر متغیرهدا بدرای دور   
 آنکده  بدرای  ARDLزمانی انتخاب گردید. در روش  ه، این دور1361

 تعدادل  سدمت  بده  هدای تدوزیعی  وقدده  با بازگشت خود پویای الگوی

وابسته متغیر ه وقد با ضرایب مجموع باید باشد، داشته گرایش ب ندمدت
 آزمدون  برای بنابراین باشد؛ یک از در الگوی پویای برآوردی، کوچکتر

 آزمدون  تدوزیعی،  هبدا وقدد   بازگشت خود الگوی انباشتگی درهم وجود

 است: الز  5 هفرضیه به صورت رابط
H0 : ∑ αi

p
i=1 − 1 ≥ 0  

H1 : ∑ αi − 1 < 0
p
i=1      (5)  

قابدل   6 هفوق، از رابطد  آزمون انجا  برای نیاز مورد t هکمیت آمار
 محاسبه است. 

t =
∑ (αi−1)

p
i=1

∑ S.Eαi
p
i=1

     (6)  

.S که Eαi
 ا  اسدت. مقددار   i هوقد در وابسته متغیر معیار نحرافا 

 مسدتر  و دوالدو بنرجدی،  بحراندی  محاسدباتی فدوق بدا کمیدت    t  هآمار
 از به دست آمده بزرگترt  هآمار مقدار شود. چنانچه(، مقایسه می1993)

تعدادلی   هرد شدده و وجدود رابطد    𝐻0فرضدیه ی  باشدد،  بحراندی  مقدار
 بررسدی  تدوان بده  ، مدی 𝐻0شود. پ  با رد فرضیه یید میأب ندمدت ت

 (.1پرداخت ) متغیرهای الگو بین ب ندمدته رابط
 

 نتایج و بحث

 GARCHهدای  به منظدور تعیدین واریدان  تولیدد گندد ، مددل      
ARCH/  افزار با استداده از نرEviews های مخت ف بدرآورد  در وقده

گردیددده کدده در نهایددت بددر اسدداس آمدداره شددوارتز، بهتددرین مدددل    
GARCH(2,0)  با کمترین مقدارSC  انتخاب گردیدد و   94/4برابر با

هدای  آمداره  واریان  تولید گند  به ونوان معیار ریسک برآورد گردیدد. 
ارائه شده است.  1مربوط به متغیرهای مورد بررسی در جدول  توصیدی

گردد که میانگین تولید گندد ، در دوره  وجه به جدول، مال ظه میبا ت
می یدون تدن و    90/15می یون تن با  داکثر  98/9زمانی مورد مطالعه 

بوده، میانگین واریدان  تولیدد گندد  بده وندوان متغیدر        61/9 داقل 
 56/1بوده است. وم کرد گند  دارای میانگین  45/28وابسته مطالعه، 
تدن، میدانگین    96/0تن و کمترین مقددار   37/2قدار تن با بیشترین م

می یون هکتار بوده، بیشترین قیمدت هدر    35/6سطح زیر کشت گند  
ریدال   21ریال و کمترین مقددار   10500ها کی وگر  گند  در این سال

هزار تن، میانگین صادرات گند   794ت. میانگین مصرف بذر بوده اس
 می یون تن است.  3ند  در  دود می یون تن و میانگین وارادات گ 7/3
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 های متغیرهای مورد بررسیویژگی -1جدول 
Table 1- Studied variables characteristics 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه

Maximum 

 انحراف معیار

Standard deviation 

 میانگین
Mean 

 ()واحد متغیر

Variable (Unit) 

9.61 15.90 2.81 9.98 
 (تولید گند  )می یون تن

Wheat production (Million Ton) 

0.20 111.91 30.40 28.45 
 (واریان  تولید گند  )ریسک تولید گند 

Wheat production risk 

0.96 2.37 0.39 1.56 
 وم کرد گند  )تن(

Wheat yield (Ton) 

4.74 7.3 0.58 6.35 
 (هکتارسطح زیر کشت گند  )می یون 

Area harvested wheat (Million hectare) 

21 10500 2154 1485 
 قیمت تضمینی گند  )ریال(

Wheat guarantee price (Rial) 

588 896 74.2 791 
 میزان مصرف بذر گند  )هزار تن(

Wheat seed consumption 

0 520 119 37.1 
 (صادرات گند  )هزار تن

Wheat exports (thousand Tons) 

0.07 6.6 1.91 3.02 
 واردات گند  )می یون تن(

Wheat import (million Tons) 

 های تحقیقخذ: یافتهأم
Source: research findings 

 

برای تعیین تأثیر متغیرهای مورد بررسدی بدر واریدان  )ریسدک(     
استداده گردید. برای ج وگیری از بدرآورد  تولید گند  از مدل رگرسیون 

یک رگرسیون کاذب، ابتدا بایستی مانایی متغیرها بررسی گردد. بددین  
وا د( روی لگاریتم متغیرهدای مسدتقل و    همنظور، آزمون مانایی )ریش

یافتده انجدا  شدد. نتدایج     فولر تعمیم-وابسته با استداده از روش دیکی
محاسدباتی و مقددار    t هیر آمدار  اصل از اجرای آزمدون ماندایی، مقداد   

گدردد، دو  طور که مشاهده مدی آمده است. همان 2جدول در  tبحرانی 
وا د بوده و  همتغیر ریسک تولید گند  و قیمت تضمینی آن دارای ریش

فدولر  -سایر متغیرهدا در سدطح سداکن هسدتند. نتدایج آزمدون دیکدی       
ر آخر جددول  یافته روی تداضل اول دو متغیر اخیر که در دو سطتعمیم

وا دد بدوده یدا     هآمده است، نشان داد که این دو متغیر، دارای ریشد  2
I(1)  .هستند 

 

 متغیرها آزمون مانایی -2 جدول

Table 2- Stationary test of variables  
 متغیر

Variable 

 تعریف متغیر

Variable definition 

 tآماره 

t Statistic 

 tمقدار بحرانی 

 

 سطح احتمال
Sig 

 نتیجه

Result 

LY 
 لگاریتم ریسک تولید گند 

Log. of wheat production risk 
-1.46 -3.21 0.82 

 غیرساکن
Nonstationary 

LPRICE 
 لگاریتم قیمت تضمینی گند 

Log.  of wheat  guaranteed price  
-1.38 -3.21 0.84 

 غیرساکن
Nonstationary 

LLAND 
 لگاریتم سطح زیرکشت

Log. of Area harvested wheat  
-3.45 -2.61 0.01 I(0) 

LIMPORT 
 لگاریتم واردات گند 

Log. of wheat import 
-3.28 -2.63 0.02 I(0) 

LRAIN 
 لگاریتم بارندگی

Log. of raining 
-4.95 -3.21 0.001 I(0) 

LPOP 
 لگاریتم جمعیت

Log. of population 
-4.26 -3.21 0.01 I(0) 

DLY 
 تداضل لگاریتم ریسک تولید گند 

Diff. of Log. of wheat production risk 
-5.24 -2.61 0.000 I(1) 

DLPRICE 
 تداضل لگاریتم قیمت تضمینی

Diff. of log. of  guaranteed price 
-3.23 -2.61 0.03 I(1) 

 های تحقیقخذ: یافتهمأ
Source: research findings 
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هسدتند،  I(0) و  I(1)جا که متغیرهدای تحقیدق ترکیبدی از    از آن

استداده از روش  داقل مربعات معمولی برای بدرآورد مددل، بده یدک     
ه شود. لدذا از روش خودرگرسدیونی بدا وقدد    رگرسیون کاذب منجر می

تعیدین   ARDL( استداده گردید. اولین گا  در روش ARDLتوزیعی )

بیدزین   -مدل است. در تحقیق  اضر، از معیار شوارتز ههای بهینوقده
(SBCجهت تعیین وقد )مدل استداده گردید که  داکثر تعدداد   هبهین ه

مددت  مدت و ب ندد به دست آمد. نتایج برآوردهای کوتاه 3وقده برابر با 
 آمده است. 4و  3در جداول 

 
 (ARDL) برآورد ضرایب مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی –3جدول 

Table 3- Estimation of ARDL model coefficients 

 متغیر

Variable 

 ضریب

Coefficient 

 خطای معیار

       Standard error 

 t هآمار  

t Statistic 

 سطح احتمال

Sig 

 ورآ از مبداً 
Constant 

-927.044 134.937 -6.870 0.000 

LY(-1) 0.232 0.142 1.626 0.147 

LY(-2) 0.183 0.147 1.246 0.252 

LY(-3) -0.350 0.125 -2.788 0.027 

LPOP 48.507 35.880 1.351 0.218 

LPOP(-1) 61.899 36.531 1.694 0.134 

LPOP(-2) -30.844 29.446 -1.047 0.339 

LIMPORT 0.063 0.080 0.787 0.456 

LIMPORT(-1) 0.381 0.096 3.955 0.005 

LIMPORT(-2) 0.408 0.071 5.719 0.000 

LRAIN 2.388 0.533 4.476 0.002 

LRAIN(-1) 0.585 0.566 1.034 0.033 

LRAIN(-2) 1.542 0.630 2.446 0.044 

LRAIN(-3) 3.093 0.497 6.219 0.000 

LPRICE -1.358 0.646 -2.101 0.073 

LPRICE(-1) -3.942 0.860 -4.584 0.002 

LPRICE(-2) 2.758 0.645 4.273 0.003 

LPRICE(-3) 0.980 0.712 1.375 0.211 

LLAND -1.053 0.776 -1.356 0.217 

LLAND(-1) 4.306 1.061 4.058 0.004 

LLAND(-2) 1.163 0.766 1.517 0.172 

TARH -2.198 0.332 -6.611 0.000 

3.235 =Durbin-Watson F=102.066 S.E. regression=0.175 R square=0.996 

 های تحقیقخذ: یافتهأم
Source: research findings 

 

 ARDLثر بر ریسک تولید گندم با روش ؤنتایج برآورد مدل بلندمدت عوامل م –4جدول 

Table 4- Results of long run model of influencing factors wheat production risk by ARDL 
 متغیر

Variable 
 ضریب

Coefficient 

 خطای معیار

S.E. 

t سطح احتمال 

Sig 
Constant  -992.328 189.930 -5.224 0.001 

LPOP 85.164 16.719 5.093 0.001 

LIMPORT 0.914 0.208 4.377 0.003 

LRAIN 8.145 1.703 4.782 0.002 

LPRICE -1.672 0.845 -1.977 0.05 

LLAND 4.727 1.959 2.412 0.046 

TARH -2.353 0.563 -4.179 0.004 

 های تحقیقخذ: یافتهأم
Source: research findings 

 

دسدت آمدده، ریسدک تولیدد گندد  متدأثر از       با توجه به نتدایج بده  
متغیرهای جمعیت، واردات، بارندگی، قیمت تضمینی، سطح زیرکشدت  

هدا، متغیرهدای جمعیدت،    که از بین آن باشد.و طرح محوری گند  می

واردات، بارندگی، سطح زیرکشت با تدأثیر مثبدت و متغیرهدای قیمدت     
تضمینی و طرح محوری گند  با تأثیر منددی ریسدک تولیدد گندد  را     

نماینددد. لددذا افددزایش جمعیددت، واردات، بارندددگی و سددطح متددأثر مددی
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ایش قیمدت  زیرکشت باوث افزایش ریسک تولید گند  گردیده، اما افز
تضمینی و اجرای طرح محوری گند ، ریسک تولید ایدن محصدول را   

 اند. کاهش داده
، بیشدترین  001/0داری و سطح معنی 164/85جمعیت، با ضریب 

دار را بر ریسک تولید گند  داشته است. همچندین،  ثیر مثبت و معنیأت
، ریسدک تولیدد   003/0داری و با سطح معنی 914/0واردات با ضریب 

دار متأثر نمدوده  اسدت. یکدی از ابزارهدایی کده      د  را به طور معنیگن
کنند با کمک آن تولید داخ دی را در مقابدل واردات   ها تالش میدولت

های گند  افزایش داده و ضمن  مایت از تولیدکنندگان داخ ی، انگیزه
هدا بده وجدود آورندد، قیمدت      الز  را برای افزایش تولیدد گندد  در آن  

اشد. نتایج مطالعه  اکی از آن است که قیمدت تضدمینی   بتضمینی می
از جم ده ودوام ی    05/0داری و سدطح معندی   -672/1گند  با ضریب 

داری در جهت مندی ریسک تولید گند  را تحت است که به طور معنی
داری و معنی -353/2دهد. طرح محوری گند  با ضریب تأثیر قرار می

 یسک تولید گند  دارد. ثیر مندی بر رأکمتر از یک درصد، ت
هدای  یکی دیگر از ووام ی که ریسدک تولیدد گندد  را طدی دوره    

باشدد.  ثیر قدرار داده اسدت، شدرای  آب و هدوایی مدی     أمخت ف تحت ت
باشدد کده بدا    نوسانات بارندگی به ونوان یکی از ووامل محیطدی مدی  

، ریسک تولید گندد  را بده   002/0داری و سطح معنی  145/8ضریب 
دار و مثبدت متدأثر نمدوده اسدت. در تحقیقدات وزیدزی و       طور معندی 
( نیز به 47زاده و همکاران )ولی(، 31کاهه ) و مساودی(، 6یارا مدی )

به تأثیر نوسانات بارندگی بر ریسک تولید گند  اشاره شده است. سطح 
درصد باوث  5داری کمتر از و سطح معنی 73/4شت نیز با ضریبزیرک

 تغییر ریسک تولید گند  در جهت مثبت شده است. 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

نتایج مطالعه نشان داد که ووامدل اجتمداوی )جمعیدت(، سیاسدی     
ثیر أ)واردات(، محیطی )بارندگی( و زراوی )سطح زیرکشت(، بیشترین ت

اند. لذا بر اساس نتدایج، بایدد اقدداماتی    گند  داشتهرا بر ریسک تولید 
یدت در  دال رشدد انجدا  شدود.      جهت دستیابی به امنیت غذایی جمع

نده   ایدر آینده و مطالعه مورد هایسال طی بارندگی کاهشهمچنین 
طبعاً با کاهش تولید و  ریسک تولید گند  را افزایش داده و دور، چندان

 آثدار نیدز   در آندان کداهش داده و   را یدد توله انگیدز  درآمد کشداورزان، 

لذا . خواهد داشت غذایی و امنیت توسعه تجارت، الگوی برغیرمستقیم 
 پذیری تولید گند متغیر بودن شرای  آب و هوایی و آسیب به توجه با

 بدا  جهت مقاب ه کشاورزان در آموزش هوا، و آب تغییره پدید به نسبت

مدت های کوتاهبینیپیش به های محیطی ازجم ه توجهکاهش ریسک
 از ناشی صدمات از ج وگیری و آمادگی منظور به هواشناسی ب ندمدت و

 توصدیه  برداشت گندد   داشت، مرا ل کاشت، تما  در نامساود ووامل

محصدول در برابدر شدرای      هشدود بیمد  همچنین پیشنهاد می شود.می
هدایی  اسدتان در مر  ه برداشت گند  در ویژه نامساود آب و هوایی به 

که برداشت در فصل بهار صورت گرفته و در معرآ آسدیب بیشدتری   
 بده  توجه شود. با کشاورزان، تقویت درآمد قرار دارند، به منظور تثبیت

بیشدتر   دیم کشت که آنجایی از کشور، سطح در بارندگی میزان کاهش
در  تولیدگند ، بایسدتی  افزایش برای گیرد؛می قرار بارندگی ثیرأت تحت

آب  همصرف نهاد در وریبهره افزایش آبی، منابع پایداری به هایاستس
-واریتده  تولیدد  سمت به کشت الگوی در توازن ،)زیرزمینی یا سطحی(

 آبدی  نیداز  کده  کشور از مناطقی در هاآن کشت آب و افزایشکم های

  .شود توجه بیشتر دارند، کمتری
گند  ج وگیری شود. زیرا از یدک   هرویهمچنین باید از واردات بی

تری داشته و از طرف دیگر، کداهش  طرف، گند  وارداتی کیدیت پایین
 اهمیت به توجه داشت. با خواهد تولید و انگیزه کشاورزان را به همراه

 ارز مقدادیری کمتدری   بخش، این واردات افزایش با کشاورزی، بخش

 مدورد  هاولی مواد و ایواسطه ای،سرمایه کاالهای واردات برای خارجی

 بده  توجده  بدا  و شدود مدی  داده اختصا  تولیدی هایدیگر بخش نیاز

 دارد، اقتصدادی  هایبخش دیگر با بخش کشاورزی که متقاب ی ارتباط

 دیگدر  در کداهش تولیدد   بده  منجدر  نهایت در بخش این تولید کاهش

لدذا افدزایش    .شدد  خواهدد  م دی  تولیدد  نتیجه در و تولیدی هایبخش
قیمتدی از جم ده    هدای غیدر  های زیرساختی و  مایدت سرمایه گذاری

هدای ندوین   آموزش و باال بردن سطح دانش کشاورزان و ترویج یافتده 
 شدود. بندابراین  تحقیقاتی بدرای افدزایش تولیدد گندد  پیشدنهاد مدی      

 محصول ترینضروری که گند  تولید افزایش در راستای سیاستگذاری

 اقتصادی اهداف ترینمهم از آن تولید در خودکدایی و کشاورزی است

 شود. توصیه می آید،می به شمار کشور
هایی که در تحقیق مورد توجه قرار گرفته، قیمت از جم ه سیاست

تضمینی و طرح محوری بوده که تأثیر مندی بر ریسدک تولیدد گندد     
پرداخت تر محصول از طرف دالالن، ود  دارند. انبارمانی، خرید ارزان

ه به موقع قیمت محصول از طرف دولدت و در نهایدت کداهش انگیدز    
گندد    هترین مشکالتی است که با ورضکشاورزان برای تولید، از مهم

در بورس کاال و اجرای سیاست قیمت تضمینی تا  دودی قابدل  دل   
محصول در این بازار، به ساماندهی هرچه بیشتر  ه، زیرا که ورضاست

جدا کده قیمدت    ور منجدر خواهدد شدد. از آن   بخش کشاورزی در کشد 
ثر بر ریسک تولیدد گندد  اسدت، لدذا     ؤتضمینی گند  یکی از ووامل م

شود که دولت ضمن تعیین قیمت تضمینی قبدل از فصدل   پیشنهاد می
 کشت، نسبت به پرداخت به موقع آن اقدامات الز  را به ومل آورد. 
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Introduction: One of the most important challenges facing the world is how to feed expected population by 

2050. Despite trying to increase food production over the past half-century, food security has been a strategic 
issue and an important goal of agricultural policies in many countries by challenges including population grow, 
increasing demand, natural resources erosion, etc. One of the critical dimensions in achieving food security is 
expanding food supply chain. A food supply chain can be defined as a set of interdependent components include 
of input supply, production, storage, processing, marketing, distribution and consumption or as the activities 
from ‘farm to fork’. Bread supply chain in Iran, is one of the most important food supply chain because bread is 
considered as the most important food source and is staple food of choice, so it has a special place in 
household’s nutrition pattern that supply 46.2% and 59.3% of energy for urban and rural people. Also, wheat is 
the raw material of bread and one of the strategic and critical crops in Iran agriculture. More than 80% of wheat 
consumption in Iran is predominantly used for bread. Wheat is the staple food of the national diet of Iranian 
households, who draw, on average, 47% of their daily calorie from wheat products. Although the population of 
Iran is nearly 1% of world population, it consumes roughly 2.5% of wheat produced worldwide. But, wheat is 
exposed to different kinds of risks such as natural disasters, including environmental concerns and climate 
change, pests and diseases, market vacillations and government policy that affect bread supply chain 
performance. So, the objective of this study is to explore factors affecting wheat production risk in bread supply 
chain. 

Materials and Methods: In this study regression analysis was used to determine the effects of variables on 
wheat production risk. The used data was time series for  wheat production, wheat guarantee price, harvested 
area, rainfall, temperature, wheat axial plan, seed consumption, wheat import and export variables during 1982-
2014. In order to explore factors affecting wheat production risk, at first wheat production variance as the risk 
criterion was estimated by ARCH (2) Model. The used data in the study was time series and therefore applying 
Ordinary Least Squares method in estimating regression equation would lead to pseudo regression. Since based 
on Augmented Dicky-Fuller method, variables were combination of I (0) and I (1), therefore Autoregressive 
Distributed Lag Model has been used to determine short run and long run relationship.  

Results and Discussion: Results revealed that wheat production risk was affected by population, wheat 
imports, rainfall, wheat guaranteed prices, harvested area and wheat axial plan variables which population, 
import, rainfall, harvested area had a positive effect and guaranteed price and wheat axle plan had a negative 
effect on wheat production risk. Therefore increasing population growth, import, rainfall and harvested area 
would lead to risk increase while increasing price and the implementation of wheat axis plan would reduce 
wheat production risk. So, increasing population and consumption, have also increased wheat import in recent 
years. While wheat import have reduced domestic production and farmers' incentives that would lead to 
increased wheat production risk. The tools used by governments for increasing domestic production against 
wheat import and increasing producer’s incentives are guaranteed price and wheat axial plan. Another effective 
cause of wheat production risk was climate changes and extreme weather events. Farmers’ economic profit was 
influenced severely and even determined by climate changes and weather events. Also, during this period, wheat 
harvested area had nearly doubled. This growing trend has also increased the risk of wheat production. 

Conclusion: wheat is a strategic crops in Iran. So, it is necessary to reduce its production risk. Wheat 
production risk was reduced by applying weather-based crop insurance scheme, sustaining the guaranteed price 
of wheat, supporting plans such as wheat axial plan, improving policies such as wheat imports and optimizing 
harvested area. 
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