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بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان
برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران
شیرین ظریف مرادیان و سعید یزدانی
تاریخ دریافت3101/90/52 :
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تاریخ پذیرش3101/91/51 :

چکیده
دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خود به خود قابل دستیابی باشد .امنیت غذایی نه تنها
مستلزم عرضهی کافی مواد غذایی است ،بلکه ناظر بر توزیع عادالنهی درآمد و غذا به منظور دستیابی همگان به
آن نیز هست .پذیرش این مفاهیم پیامد مهمی بر تدوین سیاستها دارد .لذا نیاز است ،دولت اقدامهای الزم برای
رسیدن به حق غذای کافی و توزیع عادالنهی درآمد از راههای مناسب را به عنوان سیاستهای مورد نظر اعمال
کند .هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان برنج بر امنیت غذایی
خانوارهای شهری در سالهای  8639-98است .محاسبهی میزان حمایتهای اعمال شده از جانب دولت با
استفاده از شاخص  PSEبرآورد شده است .نتایج بهدست آمده از برآورد  PSEنشان داد که در دورهی مورد
بررسی سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان برنج روند افزایشی داشته و در سال  8698به بیشترین میزان خود
رسیده است ،همچنین نتایج بهدست آمده از بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی برنج بر امنیت غذایی خانوارهای
شهری در قالب یک الگوی  ARDLنشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت سیاستهای حمایتی دولت از برنج
امنیت غذایی خانوارهای یاد شده را افزایش میدهد.
طبقهبندی Q18 ،B22 : JEL

واژههای کلیدی :سیاستهای حمایتی دولت ،امنیت غذایی ،تولیدکنندگان برنجARDL ،
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مقدمه
دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خود به خود قابل دستیابی باشد ،بلکه
ایجاد آن در جامعه دامنه و علل گستردهای دارد .امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضهی کافی
مواد غذایی است ،بلکه ناظر بر توزیع عادالنهی درآمد و غذا به منظور دستیابی همگان به آن
نیز هست .1پذیرش این مفاهیم پیامد مهمی بر تدوین سیاستها دارد .لذا نیاز است ،دولت
اقدامهای الزم برای رسیدن به حق غذای کافی و توزیع عادالنهی درآمد از راههای مناسب را به
عنوان سیاستهای مورد نظر انجام دهد (چیذری و باللی .)1831 ،امنیت غذایی پیوسته به
عنوان هدف اصلی سیاستهای توسعه و دسترسی به میزان کافی مواد غذایی و سالمت
تغذیه ای همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیر ساخت مهم پرورش نسلهای
آینده کشور مورد تأ کید بوده است .اما با وجود اینکه دولت در چارچوب سیاستهای توسعه
روستایی و کشاورزی اقدامهای قابل توجهی را آغاز کرده و این سیاستها به ویژه در سالهای
اخی ر در افزایش میزان تولید بخش قابل توجهی از محصوالت اساسی غذایی موثر بودهاند ،ولی
در فراهم کردن امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی
بهدست نیامده است .رفاه یک جامعه در حالت کلی به سطوح رضایت مصرف کنندگان بستگی
دارد .تغییرات قیمت یکی از عاملهای تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه میباشد .تغییر قیمت
هر محصول از سویی موجب تغییر میزان تولید و رفاه تولیدکنندگان و از سوی دیگر موجب
تغییر میزان مصرف و رفاه مصرف کنندگان میشود ( دانشور کاخکی و همکاران.)1831 ،
از سویی دیگر ،در ایران پس از گندم ،برنج دومین محصول کشاورزی پر مصرف بوده و میزان
مصرف آن پس از دهه  05افزایش چشمگیری یافته است (پرمه و گیالنپور .)1833 ،در برخی از
استانهای کشور ،به ویژه استان های شمالی ،معیشت کشاورزان تا حد زیادی به این محصول
بستگی دارد؛ اما با نگاهی به روند تغییرات میزان تولید ،مصرف و واردات در کشور چنین به نظر
می رسد که به رغم روند رو به رشد تولیدات در طی دو دهه اخیر ،افزایش تولید محصول برنج،
نتوانسته است پاسخگوی رشد تقاضا ،که بهطور عمده ناشی از افزایش جمعیت بوده است ،باشد.
بنابراین ،میزان واردات آنها کم و بیش روندی افزایشی داشته است .لذا این پرسش وجود دارد
که تا چه حد سیاستهای حمایتی در مورد این محصول ،در ایران توانسته است بر امنیت
غذایی مصرفکنندگان کشور موثر باشد (سالمی و اشراقی.)1835 ،
. FAO (Food and Agriculture Organization) & World Bank
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با توجه به الزامی بودن تامین غذای افراد جامعه توسط دولتها و اهمیت امنیت غذایی در
زندگی انسانها ،این پژوهش به بررسی این موضوع که آیا در ایران سیاستهای حمایتی اعمال
شده برای محصول برنج ،در راستای تحقق امنیت غذایی مردم ایران مناسب اجرا شده است یا
خیر ،خواهد پرداخت .به همین منظور تاکنون بررسیهایی در این زمینه در داخل و خارج از
کشور صورت گرفته است.
حسینی و ترشیزی ( ،)1833به ارزیابی سیاست حمایتی گندم در ایران پرداختند .برای این
منظور از شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده ( )1PSEکه میزان حمایت مستقیم و غیر
مستقیم دولت از تولیدکنندگان گندم را در بر میگیرد ،برای دورهی زمانی  1833تا 1831
استفاده شده است ،نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص حمایت از قیمت بازاری از سال
 1833تا  1831منفی بوده و از سال  1835تبدیل به رقمی مثبت شده است و تا سال 1831
روندی اکیداً صعودی داشته است .حسینی و ایروانی ( )1815در پژوهشی به ارزیابی
سیاستهای حمایت از تولیدکنندگان شیر در ایران در سالهای  ،1833-33با استفاده از
شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان ،پرداختهاند .نتایج نشان داد که شاخص حمایت از
قیمت بازاری در همهی سالهای مورد بررسی به دلیل پایینتر بودن قیمت داخلی شیر از
قیمت جهانی آن در دوره مورد بررسی منفی بوده است .واعظی و یزدانی ( )1830به ارزیابی
وضعیت موجود حمایت مالی دولت از بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور
بهینه سازی حمایتهای مالی دولت از بخش کشاورزی پرداختند .برای این منظور ،از
شاخصهای حمایت از تولیدکننده ( ،)PSEحمایت از مصرفکننده ( ،)2CSEحمایت از خدمات
عمومی کشاورزی ( )8GSSEو حمایت کل از بخش کشاورزی ( )1TSEدر دورهی زمانی -38
 1835برای محصوالت زراعی و باغی منتخب استفاده کردند .بنابر نتایج بهدست آمده ،اختالف
قیمت بازار تنها در مورد گندم ،برنج و ذرت مثبت است که نشان می دهد قیمتهای تضمینی
در مورد این محصوالت موفق عمل کرده و باعث ایجاد حمایت قیمتی مثبت شده است.
حسینی و همکاران ( ،)1815در پژوهشی ،به بررسی آثار سیاستهای حمایتی از بخش
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کشاورزی بر بهرهوری کل عاملهای تولید بخش کشاورزی در سالهای  1833-33در چارچوب
مدل خود توضیح با وقفههای گستره ( )1ARDLپرداختند .نتایج نشان داد که شاخص قیمت
تولیدکننده دارای تأثیر منفی بر بهرهوری بخش کشاورزی است ،اما ضریب برآورد شده برای آن
معنی دار نیست .همچنین متغیر آموزش نیز در کوتاهمدت دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر
بهرهوری میباشد ،اما این ضریب دارای تأثیر بسیار پایینی بوده و میتواند به عنوان تأثیر خنثی
در نظر گرفته شود.
مولن و همکاران ( )2550در پژوهشی با عنوان «سیاستهای کشاورزی در هند :شاخص
حمایت از تولیدکننده  »1130-2552به محاسبهی شاخص حمایت از تولیدکننده بر پایه روش
ارائه شده توسط سازمان همکاریهای اقتصادی برای کشور هند پرداختهاند .نتایج نشان داد که
 PSEکل در زمانی که قیمتهای جهانی پایین بوده ،مثبت و در زمانی که قیمتهای جهانی
باال بوده ،منفی بوده است .نتایج مقایسهی حمایت از قیمت بازار و پرداختهای بودجهای نشان
داد که در دوره زمانی  1130-33میزان حمایت از قیمت بازار مثبت و بیشتر از پرداختهای
بودجهای بوده است.
همچنین در زمینهی عاملهای موثر بر امنیت غذایی پژوهشهایی نیز صورت پذیرفته است که
به برخی از آنان اشاره شده است .خداداد کاشی و حیدری ( ،)1838در پژوهش خود به بررسی
سطح امنیت غذایی خانوارهای ایرانی بر پایه شاخص  5AHFSIپرداختند .در مجموع ،نتایج
مربوط به محاسبهی شاخص تجزیهپذیر امنیت غذایی در سطح خانوارها داللت بر تامین امنیت
غذایی در سطح بسیار خوب در جامعههای شهری و روستایی دارد .به عبارت دیگر میتوان
گفت ایران در تحقق هدفهای تأمین غذا برای مردم بهطور نسبی موفق عمل کرده است .سالم
و مجاوریان ( ،)1812در پژوهشی به بررسی اثر ظرفیت واردات موادغذایی بر امنیت غذایی
خانوارهای روستایی در ایران با بهرهگیری از شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی
امنیت غذایی خانوار در دورهی زمانی  1832-33پرداختند .نتایج نشان داد که امنیت غذایی
خانوارهای روستایی در دوره مورد بررسی تا حدودی روندی افزایشی داشته است.
به منظور شناسایی تأثیر اجرای سیاست هدفمندی یارانهها بر امنیت غذایی ،محققان درصدد
آن بر آمدند تا تأثیر سیاستهای یارانهای را در قالب عاملهای مؤثر بر تغییرات شاخصهای
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امنیت غذایی بررسی کنند .در زمینهی بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی بر امنیت غذایی نیز
میتوان به پژوهش مهرابی بشرآبادی و موسوی محمدی ( ،)1831اشاره کرد که به بررسی تاثیر
حمایتهای دولت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران پرداخته شده
است  .برای این منظور امنیت غذایی این خانوارها با استفاده از شاخص کلی امنیت غذایی
( )AHFSIو همچنین میزان حمایت از بخش کشاورزی با استفاده از شاخص معیار کلی حمایت
به تفکیک قیمتی و نهادهای محاسبه شد و در ادامه تأثیر هر یک از سیاستهای حمایتی
کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری با استفاده از روش تصحیح خطای برداری بررسی
شد .نتایج بهدست آمده از مطالعه گویای آن است که در کوتاهمدت هر دو نوع حمایت از بخش
کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری تأثیری منفی و در بلندمدت سیاست حمایتی
نهادهای بر امنیت غذایی خانوارهای شهری تأثیر مثبت میگذارد .همچنین در پژوهشی دیگر
حسینی و همکاران ( ،)1812به بررسی تأثیر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در
ایران پرداختند .به همین منظور متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ،متغیر AHFSI
شاخص امنیت غذایی ،متغیر  TSEمیزان کل حمایت از بخش کشاورزی و  CO2میزان انتشار
گازهای گلخانهای میباشند .طبق نتایج ارائه شده ،انتشار گازهای گلخانهای در دورهی مورد
بررسی ( )1833-33تأثیر منفی بر شاخص امنیت غذایی کشور دارد و سیاستهای حمایت از
بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنیداری بر شاخص امنیت غذایی کشور دارد.
با توجه به اینکه در بررسیهای صورت گرفته سیاستهای حمایت از بخش کشاورزی بر مبنای
( TSEحمایت از کل بخش کشاورزی) و ( ،AMSشاخص کل حمایت) محاسبه و تأثیر آنها بر
امنیت غذایی بررسی شده است و همچنین با توجه به اهمیت قابل مالحظهی برنج در امنیت
غذایی خانوارهای کشور ،این پژوهش سعی دارد تا تأثیر سیاستهای حمایتی دولت از محصول
برنج را بر مبنای شاخص حمایت از تولیدکننده ( )PSEبرآورد کرده و سپس تأثیر آن را بر
امنیت غذایی خانوارهای کشور به تفکیک شهری و روستایی در قالب یک مدل اقتصادسنجی
ارزیابی کند .اطالعات الزم مربوط به دورهی زمانی  1833-31میباشد .همچنین گردآوری
دادههای مورد استفاده به صورت جدول ( )1میباشد.
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جدول ( )1دادههای مورد استفاده در پژوهش
دادهها

منبع

شاخص امنیت غذایی
سطح زیرکشت ،تولید برنج
واردات و مصرف برنج
برآورد نرخ ارز تعادلی
هزینههای حمل و نقل کاال
بیمه محصوالت کشاورزی
قیمت یارانهای نهادههای تولید

بیدسکانی و بشرآبادی1811 ،
سایت وزارت جهاد کشاورزی
سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران
سایت فائو و سایت بانک مرکزی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
صندوق بیمه کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

AHFSI

روش تحقیق
شاخص حمایت از تولیدکنندگان توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) (OECD1تعریف
و محاسبه شد .این سازمان PSE ،را به عنوان «شاخصی است که از ارزش پولی پرداختهای
انتقالی ناخالص سالیانه از جانب مصرفکنندگان و مالیاتپردازان به تولیدکنندگان بخش
کشاورزی به وجود میآید و از سیاستهای حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ،ناشی
میشود» تعریف میکند .محاسبه این شاخص به دو صورت کمّی و درصدی انجام میشود .انواع
سیاستها در آن به هشت جزء طبقهبندی میشوند :الف) حمایت قیمتی بازار ب) پرداخت بر
اساس محصول ج) پرداخت بر اساس سطح زیرکشت  /شمار دام د) پرداخت بر اساس سابقه
مشارکت در برنامههای کشاورزی ه) پرداخت بر اساس نهاده مورد استفاده و) پرداخت بر اساس
محدودیت مصرف نهادههای تولیدی ز) پرداخت بر اساس درآمد کشاورز ح) پرداختهای
متفرقه؛ که نخستین طبقه یا دسته ،حمایت از قیمت بازاری ( )2MPSمحصوالت میباشد .این
معیار بر پایه اختالف قیمت داخلی محصول و قیمت معادل جهانی آن محاسبه میشود .هفت
دسته دیگر با عنوان پرداختهای بودجهای ( )8BPبوده که دیگر پرداختهای مستقیم و غیر
مستقیم دولت به کشاورزان را شامل میشوند.
بیان نظری شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان به صورت رابطه ( )1است.
()1

PSEi  MPS i  BPi
3

Organization for Economic Co-operation and Development
Market price support

5

Budget payment

1
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که در آن  PES iشاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان کاالی  ، iشاخص  MPS iحمایت از
قیمت بازاری برای کاالی  iو  BPiپرداختهای بودجهای به کاالی  iرا نشان میدهد.
با فرض رقابتی بودن بازارها و یک کشور کوچک در تجارت جهانی (که سیاستهای داخلی و
خارجی آن نمیتواند قیمتهای جهانی را متاثر کند) قیمت داخلی در سر مزرعه یک محصول
 ،Pdبا قیمت مرجع تعدیل شده ،Pm ،مقایسه میشوند .چگونگی محاسبه و تعدیل  Pmبرای
محصوالت وارداتی و صادراتی به ترتیب در رابطههای ( )2و ( )8بیان شده است.
برای محصوالت وارداتی :
()2

) Pm  Pr  Qadj  (C p  Td 1

و برای محصوالت صادراتی :
Pm  Pr  Qadj  (C p  Td 1 )  M

()8

که در آن،

Pr

قیمت مرجع در سرمرز C p ،هزینههای مرزی ( انواع هزینههای گمرکی و

غیرگمرکی در سرمرز به غیر از تعرفهها و هزینههایی که از سیاستهای تجاری ناشی میشوند)،
 Td1همهی هزینههای بارگیری ،حملو نقل ،تخلیه ،نگهداری و بازاریابی کاالی وارداتی از سرمرز
تا سرمزرعه M ،همهی هزینههای فرآوری و بازاریابی کاالی داخلی از مزرعه تا سرمرز (در مورد
محصوالتی مانند انگور که بهصورت فرآوری شده صادر میشود) Qadj ،ضریب تعدیل تفاوتهای
کاالیی است .همچنین برای انجام محاسبات از نرخ ارز واقعی استفاده شد .روش محاسبهی نرخ
ارز واقعی به صورت رابطهی ( )1است.
()1

P1
E
* 0
P1

E ppp 

که در آن  P1شاخص قیمت مصرفکنندهی داخلی P1* ،شاخص قیمت مصرفکننده جهانی و
 E0نرخ ارز رسمی کشور در سال پایه میباشد .به این ترتیب ،این مسائل قیمت محصوالت
تولید داخل و وارداتی یا صادراتی محصوالت را در سطح خاصی از بازار قابل مقایسه میکنند.
قیمت مرجع با استفاده از هزینههای بارگیری ،حمل و نقل ،تخلیه و بازاریابی کاالی تجاری ،از
سرمرز تا سرمزرعه ،و ضریب تعدیل تفاوت کاالی داخلی و تجاری ،تعدیل میشود .بنابراین،
شکاف قیمتی (حمایت از قیمت بازاری) در سطح مزرعه برای محصول ( )jبه صورت اختالف
قیمت تولیدکننده (یا سرمزرعه) و قیمت مرجع تعدیل شده محاسبه میشود (اتقایی.)1811 ،
()0

MPS j  (Pjd  Pjar ) Q j
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که در آن

P jd

قیمت تولید کننده کاالی ، j

P jar

قیمت مرجع تعدیل شده

و

کاالی j

Oj

مقدار کاالی  jمیباشد .درصد حمایت قیمتی بازار برای کاالی  jبه صورت زیر بیان میشود.
پرداختهای بودجهای به محصوالت ( )BPبه چهار دسته تقسیم میشوند.
الف) یارانه به نهادههای تولید :پرداختهای بر اساس استفاده از نهادههای یارانهای شاخصی از
ارزش پولی پرداخت های ناخالصی که از مصرف کنندگان و مالیات پردازان به تولیدکنندگان
محصول ،بر اثر سیاستهای حمایتی که بین قیمت داخلی و جهانی نهادههای کشاورزی شکاف
ایجاد میکنند ،صورت میگیرد .یارانه اعطایی به مصرف انواع کودها ،سموم شیمیایی و سوخت
مورد استفاده در استحصال آب از منابع زیرزمینی و ماشینهای کشاورزی موارد شمول این
سیاست در ایران هستند .این پرداختها بر اساس رابطه ( )3محاسبه می شوند.
()3

 PWi )  Qi

n

 (P

Di

i 1

که در آن  Qiمیزان استفاده از نهاده  iام در تولید PDi ،قیمت داخلی یا قیمت یارانهای نهاده
 iام Pwi ،قیمت تعدیل شده نهاده  iام و   1,…n iتعداد نهادههای یارانهای مورد استفاده در
تولید محصوالت کشاورزی است
ب) بیمه محصوالت کشاورزی :میزان یارانهی اختصاص یافته به بیمهی هر محصول ،به عنوان
جزء دیگری از  BPمحاسبه می شود .برای این منظور از آمار و اطالعات صندوق بیمهی کشور
در رابطه با سهم دولت در هزینهی بیمه هر محصول استفاده شده است.
ج) یارانهی انرژی :در مورد کاالی برنج ،یارانه انرژی مربوط به سوخت برای استحصال آب است
که با توجه به نیاز آبی هر محصول در طول سال و از تفاوت قیمت وارداتی و داخلی بهدست
میآید.
د) اعتبارات بانکی :یکی دیگر از سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ،اعطای تسهیالت
بانکی با نرخ بهرۀ کم است .برای محاسبهی میزان حمایت از طریق نرخهای ترجیحی تسهیالت
بانکی برای هر محصول ،از تفاوت بین سود تعلق یافته به وامهای بخش کشاورزی و میانگین
وزنی نرخ سود بخشهای اقتصاد استفاده میشود .از حاصلجمع حمایت از قیمت بازاری و
مجموع پرداختهای بودجهای میزان حمایت از تولیدکنندگان هریک از محصوالت کشاورزی
بهدست میآید .سازمان خوار و بار کشاورزی ( )FAOشاخص جمعی امنیت غذایی خانوار
( )AHFSIرا توسعه داده است .این شاخص بر پایه تحقیق سن و بیگمن بنا شدهاست .شاخص
پیشگفته با لحاظ کردن سه عنصر اصلی امنیت غذایی یعنی موجود بودن غذا ،پایداری عرضهی

بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان441...

غذا و دسترسی به غذا ،سطح امنیت غذایی را در جامعه اندازهگیری میکند (صفرخانلو و
محمدی نژاد .)1815 ،شاخص کلی امنیت غذایی خانوار از طریق رابطهی ( )3محاسبه میشود.



()3
به طوری که در رابطه (،)3

 100







1

P
P 
 CV 1  H (1  G ) I )  100


2
 1   2  N
P

I  1    
 G  C S  C AU ، H  PUو ( N  i  1)Yi
2  i


1
 N   (m  N )  
CS  H
PT
AHFSI  100  H G  (1  G ) I

است.

 Puتعداد افرادی که کمتر از استاندارد انرژی یا پروتئین دریافت کردهاند Pt ،تعداد کل جمعیت
مورد بررسی H ،درصد افرادی که کمتر از استاندارد انرژی یا پروتئین دریافت نمودهاندC ،
s

انرژی یا پروتئین استاندارد C AU ،میانگین انرژی یا پروتئین دریافتی کمتر از استاندارد،
شدت کمبود انرژی و یا پروتئین دریافتی S ،انحراف معیار عرضه انرژی یا پروتئین طی زمان،
G

 Yمیانگین عرضه انرژی یا پروتئین طی زمان CV ،تغییرات عرضه انرژی و پروتئین I P ،ضریب
جینی توزیع هزینهها بین افراد فقیر N ،کل افرادی که زیر خط فقر قرار گرفته اند i ،فردی که
زیر خط فقر قرار گرفته است Yi ،هزینهی ناخالص iامین فردی که زیر خط فقر قرار گرفته است
و  mمیانگین هزینه ناخالص افراد زیر خط فقر میباشد.
این شاخص به دو بخش اصلی تجزیهپذیر است .بخش اول که از شاخص فقر آمارتیاسن
 H G  (1  G) I P اقتباس شده است و در مجموع سه عنصر سطح فقر غذایی (  ،) Hشدت فقر
P

غذایی(  ) Gو توزیع غذا بین فقیران(  ) Iرا دربرمیگیرد و بخش دوم

1
p
 CV (1  H (G  (1  G ) I 
2


مربوط به کار بیگمن در زمینه احتمال رویارویی افراد با فقر غذایی است که افزون بر سه عنصر
یاد شده ،عنصر ضریب تغییرات را با ضریب یک دوم وارد نموده است.
شاخص  AHFSIشاخصی تجزیه پذیر برای تعیین رتبه امنیت غذایی در یک کشور بر پایهی
شدت فقر غذایی ،نا برابری در توزیع غذا بین خانوارها و ناپایداری در دستیابی ساالنه به غذا
(یک شناسه خام جایگزین برای ریسک کمبود غذا در سطح کل کشور) است .دامنهی میزان
این شاخص از صفر تا  155است .اگر میزان شاخص کمتر از  30درصد باشد ،کشور در سطح
بحرانی امنیت غذایی ،اگر بین  30تا  30درصد باشد کشور دارای امنیت غذایی کم و اگر بین
 30تا  30درصد باشد کشور دارای امنیت غذایی باالست (صفدر حسینی و همکاران.)1812 ،
این شاخص برای مقایسهی وضعیت امنیت غذایی کشورها یا ارائهی تصویری از روند پیشرفت
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یک کشور در طول زمان قابل استفاده است .همچنین با آن وضعیت امنیت غذایی گروههای
مختلف درآمدی نیز محاسبه میشود.
پس از محاسبه شاخص حمایت از تولیدکنندگان برنج و استخراج شاخص امنیت غذایی از
پژوهش بیدسکان و مهرابی بشرآبادی ( ،)1811اقدام به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین این
شاخصها شد .بدین منظور ،ابتدا به بررسی مرتبه ایستایی شاخصها پرداخته شده است .پس
از تشخیص وجود رابطه بلندمدت ،اقدام به تعیین تعداد وقفه بهینه خواهد شد.
در این پژوهش رابطههای بلندمدت و آثار متقابل میان متغیرهای تحقیق ،از روش همجمعی
آزمون کرانهها ،که توسط پسران و همکاران ارائه شده است ،محاسبه شده است .این امر برآورد
رابطهی همجمعی به وسیلهی روش حداقل مربعات معمولی را زمانی ممکن میسازد که تعداد
وقفه های مدل معین شده باشد .به سه دلیل این روش مورد استفاده قرار گرفته است .اول اینکه
نسبت به سایر روشهای آزمون همجمعی مانند روش یوهانسون ساده میباشد ،دوم اینکه روش
آزمون کرانهها بر خالف دیگر روشها مانند یوهانسون نیازمند آزمون ریشه واحد برای
متغیرهای مورد استفاده در مدل نمیباشد و صرفنظر از اینکه همهی متغیرها ) I(0یا ) I(1یا
جمعی از درجههای متفاوت ) I(0یا ) I(1باشند ،قابل استفاده میباشد و سوم اینکه آزمون
مذکور در نمونههای محدود و کوچک کارایی بهنسبت باالیی دارد (شهبازی و همکاران.)1812 ،
تعداد وقفههای بهینه برای هریک از متغیرهای توضیحی را میتوان با کمک یکی از ضوابط
آکائیک ( ، )AICشوارتز -بیزین ( ، )SBCحنان -کوئین ( )HQCو یا ضریب تعیین تعدیل شده
تعیین کرد .بهطور معمول در نمونههای کمتر از  ،155از معیار شوارتز -بیزین استفاده میشود،
تا درجه آزادی زیادی از بین نرود .این معیار در تعیین وقفهها صرفهجویی میکند و در نتیجه،
برآورد دارای درجه آزادی بیشتری خواهد بود (پسران و شین .)1113 ،در روش  ARDLبرای
برآورد رابطه بلندمدت میتوان از روش دو مرحلهای به نحو زیر استفاده کرد .در مرحله اول
وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی آزمون میشود .در این مرحله ،برای بررسی
اینکه رابطه بلندمدت بهدست آمده از این روش ،کاذب نیست ،دو راه وجود دارد:
در روش اول پس از برآورد مدل پویای  ARDLفرضیه زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
p

H 0 :  i  1  0

()3

i 1
p

H a :  i  1  0
i 1
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فرضیه ی صفر بیانگر عدم وجود همجمعی یا رابطه بلندمدت است .برای انجام آزمون مورد نظر
که توسط بنرجی و همکاران ،ارائه شده است ،باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر
وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم شود که آماره آزمون از نوع آماره t
حاصل میشود.
p

ˆ  1
i

()1

i 1
p

ˆ S

i

t

i 1

اگر قدرمطلق آماره  tبه دست آمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی ارایه شده توسط بنرجی ،دوالدو
و مستر در سطح اطمینان  %10بزرگتر باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همجمعی رد
شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میشود .روش دوم که توسط پسران و شین ارایه شده
است ،وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی به وسیله محاسبه آماره  Fبرای آزمون
معنیداری سطوح باوقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به تعریف درجه ی باز بودن اقتصاد که از مجموع متغیرهای واردات و صادرات بر تولید
ناخالص داخلی بهدست میآید ،در این پژوهش ،افزون بر تاثیر سیاستهای حمایتی دولت از
محصول برنج بر امنیت غذایی ،به بررسی تاثیر درجهی باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی بر
امنیت غذایی نیز پرداخته شده است .دادههای مربوط به درآمدهای نفتی از سایت بانک مرکزی
و متغیر درجهی باز بودن اقتصاد یا شاخص آزادسازی تجاری از رابطهی زیر محاسبه خواهد
شد.
()15

X M
GDP

Openness 

که در آن X ،میزان کل صادرات بخش کشاورزی M ،میزان کل واردات بخش کشاورزی و
 GDPتولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی میباشد.

نتایج و بحث
با توجه به اهمیت متغیر سیاستهای حمایتی دولت از محصول مورد نظر ابتدا تغییرات آن در
طول دورهی بررسی در نمودار ( )1نشان داده میشود ،سپس به منظور برآورد رابطه بلندمدت،
درجه ایستایی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل مورد ارزیابی قرار میگیرد .بررسی
ایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل فوق ،در جدول ( )2گزارش شده است .بررسی نتایج
جدول نشان میدهد که متغیر درآمدهای نفتی بر اساس دو آزمون  ADFو  PPدر سطح ایستا
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بوده و مابقی متغیرها با یک بار تفاضلگیری ایستا میشوند .در جدول ( AHu )2نشاندهنده-
ی امنیت غذایی خانوارهای شهری ( AHu ) ،تفاضل امنیت غذایی خانوارهای شهریRPSE ،
نشاندهندهی سیاستهای حمایتی از محصول برنج است و )  (RPSEتفاضل سیاستهای
حمایتی محصول برنج میباشد .همچنین  Oppدرجهی باز بودن اقتصاد (Opp ) ،تفاضل
درجهی باز بودن اقتصاد Oil ،درآمدهای نفتی و )  (Oilنیز تفاضل درآمدهای نفتی میباشد.
نمودار ( )1تغییرات متغیر سیاستهای حمایتی دولت از محصول برنج

جدول ( )2بررسی درجه پایایی متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل امنیت غذایی مناطق شهری
(محصول برنج)
آماره ADF

نام متغیر

مقدار آماره

AHu

)(AHu
RPSE

) (RPSE
Opp
Opp
Oil

) (Oil
منبع :نتایج تحقیق

آماره PP

سطح بحرانی

سطح
معناداری

مقدار آماره

سطح بحرانی

سطح
معناداری

-5/3

-8/3

5/31

-5/31

-8/33

5/32

-3/01

-8/3

5/555

-22/31

-8/3

5/555

1/31

-8/33

5/11

2/13

-8/33

5/11

-8/30

-8/3

5/551

-8/30

-8/3

5/551

-2/01

-8/33

5/123

-2/01

-8/33

5/123

-0/51

-8/3

5/555

-0/22

-8/3

5/555

-8/10

-8/33

5/52

-8/10

-8/33

5/52

-

-

-

-

-

-

درجه
ایستایی
()1

I

()1

I

()1

I

()5

I
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ابتدا وقفه بهینه با استفاده از یک مدل  VARتعیین شد و سپس وجود و یا عدم وجود رابطه
بلندمدت با استفاده از ضرایب وقفههای متغیر وابسته (شاخص امنیت غذایی خانوار شهری)
بررسی میشود .بررسی وقفههای مدل های برآورد شده نشان داد که به منظور برآورد تابع
امنیت غذایی خانوار شهری  ،الزم است تا از یک وقفه برای متغیرها استفاده شود (جدول .)8
جدول ( )3تعیین وقفهی بهینه با استفاده از مدل VAR
وقفه بهینه
8
2
1
5

LL
-811/32

AIC
-101/32

SBC
-133/23

-123/33
-115/13
-133/33

-132/33
-135/13
-135/33

-131/33
-135/12
-132/03

آزمون LR

آزمون  LRتعدیل شده

--CHSQ (16)=01/53

--13/53

CHSQ (32)=32/0

23/50

CHSQ (48)=108/11

13/3

منبع :یافتههای تحقیق

با استفاده از این تعداد وقفه بهینه ،نتایج مدل کوتاه مدت تابع شاخص امنیت غذایی خانوار
شهری در جدول ( )1ارائه شده است .اگر چه تحلیل تمامی دادههای این جدول هدف پژوهش
نیست ،اما نکات قابل توجهی در آن وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد .همانطور که در
جدول ( )1دیده می شود ،همه متغیرها دارای عالمت مورد انتظار بوده و از لحاظ آماری
معنیدار می باشند R  0/ 98 .بیانگر قدرت توضیحدهندگی باالی الگو بوده و به عبارتی
گویای آن است که درصد باالیی ( 13درصد) از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل
منظور شده در مدل توضیح داده میشود.
2

جدول ( )4مدل پویای کوتاه مدت امنیت غذایی مناطق شهری (محصول برنج) )ARDL (1,0,1,0
متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری

)AHU(-1
RPSE
)RPSE(-1
OPP
)OPP(-1
Oil
C

5/101

5/511

0 / 109  106
0/ 339  106
-15/10
-25/53

0/ 88 107
0/ 103 106
1/33

1/38
1/28
8/23
-2/11
-0/31
8/13
3/31

5/183
5/211
5/51
5/53
5/555
5/553
5/555

5/5583
35/21

8/1
5/551
1/52
F= 30/53

SCB = -28/11

R2 =5/1 3

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به اینکه متغیرهای لحاظ شده در مدل بهصورت لگاریتمی تعریف نشدهاند ،ضرایب هر
یک از آنها برابر واحد بوده اما پس از محاسبه ی کشش متغیرها ،نتایج بصورت درصد تفسیر
خواهند شد .نتایج الگوی پویا نشان میدهد که در کوتاهمدت سیاست حمایتی دولت از
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تولیدکنندگان برنج ،تاثیر مثبت بر روی امنیت غذایی خانوارهای شهری داشته و با یک درصد
افزایش در میزان حمایتهای دولت از محصول برنج ،امنیت غذایی مناطق شهری کشور 5/553
درصد افزایش مییابد .همچنین با یک درصد افزایش در درآمدهای نفتی ،امنیت غذایی
خانوارهای شهری در کوتاه مدت  5/51درصد افزایش مییابد .اما درجهی باز بودن اقتصاد در
کوتاه مدت تاثیری منفی بر متغیر امنیت غذایی داشته و با افزایش یک درصدی در آن ،امنیت
غذایی مناطق شهری کشور  5/513درصد کاهش مییابد.
در ادامه برای اطمینان از آن که رابطه بلندمدت بهدست آمده از روش  ARDLارائه شده توسط
پسران و پسران کاذب نباشد ،با استفاده از روش ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر که بر
پایه آزمون  tبنا نهاده شده است ،معنیداری و وجود رابطه بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته
است .بر پایه نتایج ارائه شده در جدول ( ،)1مقدار آماره  tبرای محصول برنج به صورت زیر
میباشد:
0/ 154  1
 9
0/ 094

()11

t

با توجه به نتایج آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر از آنجا که مقدار آماره  tمحاسباتی ( )-1از نظر
قدر مطلق از کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر در سطح اطمینان 15
درصد ( )-8/31بزرگتر است ،بنابراین فرض صفر رد شده و میتوان فرض مقابل آن مبنی بر
وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو را پذیرفت.
همچنین نتایج بهدست آمده از آزمونهای صحت مدل برآورد شده در جدول ( )0ارائه شده
است .نتایج جدول نشان میدهد که هر چهار فرض عدم وجود خودهمبستگی سریالی ،فرم
تابعی ،نرمال بودن جملههای پسماند و همسانی واریانس تایید شده و مدل برآورد شده از حیث
روابط اقتصاد سنجی دارای اعتبار الزم میباشد.
جدول ( )5آمارههای اعتبارسنجی و صحت برآورد تابع امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران
آماره LM
آزمون خود همبستگی
آزمون فرم تابعی
آزمون نرمالیته
آزمون ناهمسانی واریانس

منبع :نتایج تحقیق

آماره F

مقدار آماره

سطح معنیداری

مقدار آماره

سطح معنیداری

5/113
5/533
1/51
5/238

5/883
5/333
5/012
5/351

5/103
5/511
5/210

5/013
5/318
5/323
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بر این اساس نتایج بهدست آمده از رابطه تعادلی بلندمدت یاد شده در جدول ( )0ارائه شده
است .نتایج نشان میدهد در صورتی که میزان سیاستهای حمایتی دولت از تولیدکنندگان
برنج یک درصد افزایش یابد ،میزان شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری در بلندمدت
 5/581درصد افزایش خواهد داشت .با توجه به کشش محاسبه شده در دوره کوتاه مدت برای
این متغیر ( ،)5/521تأثیر متغیر سیاستهای حمایتی از برنج در بلندمدت بر امنیت غذایی
مناطق شهری کشور ،بیش از دورهی کوتاهمدت میباشد .همچنین افزایش درآمدهای نفتی،
شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری را در بلند مدت افزایش خواهد داد .در واقع در صورت
افزایش یک درصدی در درآمدهای نفتی ،سطح امنیت غذایی کشور با توجه به مدیریت بهتر و
مناسبتر این درآمدها در دورهی بلندمدت 5/1 ،درصد افزایش مییابد .بررسی ضریب متغیر
درجهی باز بودن اقتصاد ،گویای آن است که اگر درجهی باز بودن اقتصاد یک درصد افزایش
یابد ،مقدار شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری  5/133درصد کاهش خواهد یافت.
جدول ( )6رابطه بلندمدت تابع امنیت غذایی مناطق شهری (محصول برنج) )ARDL (1,0,1,0
متغیر

RPSE
Opp

Oil
C

ضریب
6

0/ 53  10
-83/53
5/551
11/11

انحراف معیار

آماره t

سطح معنیداری

کششها

7

15/11
-0/32
8/50
80/31

5/555
5/555
5/511
5/555

5/581
-5/133
5/1
-

0 / 52  10
3/8

5/5511
2/33

منبع :یافتههای تحقیق

در ادامه به منظور ارتباط دادن روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها با نوسانهای کوتاهمدت،
الگوی تصحیح خطا مربوط به رابطه تعادلی بلندمدت برای متغیر شاخص امنیت غذایی
خانوارهای شهری مورد استفاده قرار گرفته که نتایج بهدست آمده از این الگو در جدول ()3
ارائه شده است .براساس نتایج جدول ( ،)3آماره  R 2و  Fنشاندهنده قدرت توضیحدهندگی
باالی الگوی برآورد شده هستند و گویای این است که بخش اعظم تغییرات متغیر وابسته از
طریق متغیرهای تصریح شده در الگو قابل توضیح و همچنین معنیداری کلیه ضرایب
رگرسیون مورد تایید است .ضریب جمله تصحیح خطای یاد شده نشان از سرعت بهنسبت زیاد
تعدیل عدم تعادل کوتاهمدت به تعادل بلندمدت دارد .بهطوری که در هر دوره نزدیک به 31
درصد از عدم تعادل بهوجود آمده درمدل ،در دوره جاری تعدیل میشود .بدین معنی که
نزدیک به زمانی حدود یک دوره الزم است تا عدم تعادل کوتاهمدت تعدیل شده و مدل به
تعادل بلندمدت بازگردد  .با توجه به اینکه در الگوی تصحیح خطا ضرایب تفاضل مرتبه اول
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متغیرها مربوط به اثرات کوتاهمدت بوده و ضرایب بلندمدت نیز در جزء تصحیح خطا وجود
دارد ،بررسی متغیر سیاست حمایتی از برنج نشان میدهد که میزان اثرگذاری این متغیر بر
امنیت غذایی مناطق شهری ،در بلندمدت بیش از دوره کوتاهمدت میباشد و افزایش یک
درصدی در مقدار آن ،سطح امنیت غذایی را بیشتر افزایش میدهد.
جدول ( )7نتایج برآورد مدل  ECMتابع امنیت غذایی مناطق شهری (محصول برنج)
متغیر

ضریب

dRPSE

0/ 109  106
-15/10

dOpp
dOil
dC

5/5583
35/21

)Ecm (-1

-5/31

)(1,0,1,0
انحراف معیار
7

0/ 88  10

آماره t

ARDL

سطح معنیداری

1/28

5/218

1/33
5/551
1/52

-2/11
8/13
3/31

5/500
5/550
5/55

5/511

-3/13

5/555

6

Ecm  AHU  0/ 53  10 RPSE  36 / 07Opp  0/ 004Oil  94 / 91C

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،تأثیر سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان برنج بر امنیت غذایی
خانوارهای شهری با استفاده از الگوی  ARDLدر بازهی زمانی  1833-31مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج به دست آمده از برآورد شاخص سیاست حمایتی تولیدکنندگان نشان داد که
سیاست حمایتی از محصول برنج در طول دورهی مورد بررسی دارای روندی افزایشی و در
انتهای دوره ،سال  ،1831به بیشترین میزان خود رسیده است .همچنین نتایج مربوط به برآورد
مدل نشان داد که در کوتاهمدت سیاست حمایتی دولت از تولیدکنندگان برنج ،بر روی امنیت
غذایی خانوارهای شهری تاثیر مثبت دارد .به عبارت دیگر ،افزایش سیاستهای حمایتی دولت
از شالیکاران منجر به افزایش انگیزه و عملکرد تولید میشود .در نتیجه شاخص امنیت غذایی
مصرفکنندگان شهری به واسطه ی حمایت بیشتر از تولیدکنندگان و به دنبال آن افزایش
عرضهی محصول برنج ،بهبود مییابد .الزم به ذکر است که افزایش تورم منجر به کاهش توان
خرید مردم و در پی آن کاهش دسترسی به غذا و برنج خواهد شد .لیکن در صورت کاهش تورم
و دستیابی به ثبات نسبی قیمت مواد غذایی ،افزایش سیاستهای حمایتی دولت از شالیکاران
می تواند راهکار مناسبی برای رسیدن به امنیت غذایی در کشور باشد .افزایش درآمدهای نفتی
در کوتاهمدت به جهت اثرگذاری بر قیمتها در دورهی اول سبب کاهش امنیت غذایی
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خانوارهای شهری می شود ،اما با یک وقفه به دلیل اضافه شدن درآمد سرانهی افراد و حمایت
بیشتر از تولیدکنندگان این محصول تأثیر مثبت بر آن خواهد داشت .درجهی باز بودن اقتصاد
در کوتاهمدت و بلندمدت بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ،تاثیر منفی دارد .تأثیر منفی
شاخص درجه باز بودن اقتصاد بر امنیت غذایی به واسطه رابطه منفی این شاخص و سطح
قیمتها که در پژوهش دودلی کوکه ( ،)2515کاظمی و همکاران ( ،)1831طیب نیا و فوالدی
( ،)1833رومر ( )1118و محمدزکریا ( ،)2515قابل تفسیر میباشد .زیرا در نتیجهی افزایش
درجه باز بودن اقتصاد در کشور کوچک ،سطح عمومی قیمتها افزایش یافته و منجر به تغییر
الگوی مصرف خانوارهای شهری شده و در نهایت منجر به کاهش امنیت غذایی آنان میشود.
با توجه به اینکه بهطور کلی ،افزایش سیاستهای حمایتی محصول برنج تاثیری مثبت بر امنیت
غذایی خانوارهای شهری دارد ،حمایت از تولیدات داخلی برنج از طریق در دسترس قرار دادن
نهاده های ارزان قیمت برای شالیکاران و یا خرید محصوالت آنان به قیمت تضمینشدهی معین،
نه تنها موجب کاهش حجم واردات این محصول و باال رفتن انگیزهی تولید کشاورزان میشود،
بلکه یکی از مولفههای امنیت غذایی که عرضهی محصول میباشد را نیز به میزان قابل توجهی
افزایش خواهد داد .الزم به ذکر است افزایش سطح امنیت غذایی در یک کشور به دو عامل
دیگر یعنی دسترسی به مواد غذایی و پایداری در عرضه مواد غذایی نیز بستگی دارد .لذا
سیاستهای حمایتی دولت نمیتواند شرط کافی برای دستیابی به امنیت غذایی در کشور باشد
اما قطعا شرط الزم برای نیل به این هدف خواهد بود .همچنین با توجه به تأثیر منفی درجهی
باز بودن اقتصاد در کوتاهمدت و بلندمدت بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ،پیشنهاد میشود
بر اساس ساختار این متغیر ،با افزایش بهرهوری در تولید بخش کشاورزی که موجب کاهش
حجم مبادالت تجاری میشود از کاهش امنیت غذایی خانوارهای شهری کشور جلوگیری شود.

منابع
پرمه ،ز و گیالنپور ،ا )1833( .بررسی سیاستهای تنظیم بازار برنج در ایران و مقایسه آن با
کشورهای منتخب و ارایه راهکارهایی برای برای بهبود تنظیم بازار آن .بررسی های بازرگانی: )83( ،
.11 - 82
چیذری ،ا و باللی ،ح. )1831 (.محاسبه و بررسی حمایت کلی داخلی محصول گردو در شرایط الحاق
به سازمان جهانی تجارت .ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ،مشهد 3-1 ،آبان .1833
مهرابی بشرآبادی ،ح و موسوی محمدی ،ح )1831 (.تاثیر حمایتهای دولت از بخش کشاورزی بر
امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران .اقتصاد کشاورزی.)8( 1 ،
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حسینی ،ص و پاکروان ،م و گیالنپور ،ا و اتقائی ،م )1812( .اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت
غذایی در ایران .تحقیقات اقتصاد و توسعهی کشاورزی ایران.)1( 11 ،
حسینی ،ص و پاکروان ،م و گیالنپور ،ا و اتقائی ،م )1815( .بررسی اثر سیاستهای حمایتی بر تغییرات
بهرهوری بخش کشاورزی در ایران .اقتصاد و توسعه کشاورزی.)1( 20 ،
حسینی ،ص و ترشیزی ،م )1833( .ارزیابی سیاست حمایتی گندم در ایران .تحقیقات اقتصاد و توسعه
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