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سازي امنیت غذایی بر مبناي تغییر منابع تولید و  شبیه

   هاي تجاري سیاست

  

  فریادرس..  ولی ا وکوهسار خالدي
  

  28/10/1389: تاریخ پذیرش  16/10/1387: تاریخ دریافت

  

  چکیده
 در تمام اوقات به غذایی کافی به منظور یک  یک جامعهتمام مردممستمر رسی  دستبه معناي   غذاییامنیت

 تحوالت اقلیمی و جمعیتی ایران در کنار شرایط حاکم بر دنیا باعث شده است که.  استفعال زندگی سالم و

در این راستا در . هاي توسعه و سند چشم انداز کشور مورد توجه قرار گیرد در برنامه برقراري امنیت غذایی
هاي تجاري  ي تغییرات در منابع تولید و سیاست بر پایه) 1388-97(ت غذایی در ده سال آینده ي امنی مطالعه

توابع تولید و تقاضاي واردات تولیدات گیاهی با استفاده از اطالعات سري زمانی . بینی شده است پیش) وارداتی(
 و انرژي غذایی با برآورد تابع هاي مختلف به مواد گروه یابی   برآورد گردیده و وضعیت دست1360-87ي  دوره

نتایج مطالعه نشان داد در صورتی که منابع تولید به صورت نامطلوب مورد . مصرف در آینده ارزیابی شده است
اما . ي مواد غذایی نسبت به سال پایه کاهش خواهد یافت ي سرانه استفاده قرار گیرد، وضعیت تولید و عرضه

شود که بخش کشاورزي در آینده به تنهایی و بدون نیاز به  ع تولید باعث میي مناسب و بهینه از مناب استفاده
بررسی توزیع مواد غذایی و انرژي نیز نشان داد وضعیت توزیع . واردات قادر به تامین امنیت غذایی جامعه باشد

انرژي تر از متوسط کشوري مواد غذایی و  هاي اول تا پنجم کم مواد غذایی و انرژي مناسب نیست و دهک
  . هاي هشتم تا دهم بیش از متوسط کشوري است در حالی که سهم دهک. کنند مصرف می

  

  JEL: I12 ،L11 ،Q13 ، Q17،Q18بندي  طبقه
  

  هاي کشاورزي، تقاضاي وارداتی امنیت غذایی، بخش کشاورزي، نهاده: هاي کلیدي واژه

____________________________________________________
 سالمی واحد کرمانشاه به انجام رسیده استاین تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد ا.
 ریزي، اقتصاد کشاورزي و  هاي برنامه پژوهش ي گر موسسه پژوهش مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و به ترتیب

   روستاییي توسعه

Email: kohsark@yahoo.com
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  مقدمه 

 در تمام اوقات به غذایی امعه یک جتمام مردممستمر رسی  دستبه عنوان   غذاییامنیت  

بدیهی است تامین نیازهاي غذایی .  تعریف شده استفعال کافی به منظور یک زندگی سالم و

بر اساس سی . جامعه به منظور ارتقاي سالمت و بهداشت جامعه، حق طبیعی افراد جامعه است

نگان جهان در ، تعداد گرس)2008فائو، (ي امنیت غذایی در جهان  و چهارمین گزارش کمیته

 منجر به تشدید 2006ویژه بعد از سال  هاي مواد غذایی به افزایش قیمت. حال افزایش است

دهد که در سال  در همین رابطه برآوردهاي فائو نشان می. ناامنی غذایی در جهان گردید

 افزوده شده 2003-2005ي   میلیون نفر بر تعداد افراد دچار گرسنگی نسبت به دوره2007،75

چونین بر  هم.  میلیون نفر رسیده است923، به حدود 2007 تعداد گرسنگان جهان در سال و

 تا 2000هاي  میان سال) فائو(اساس برآوردهاي سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد 

 میلیون نفري ایران، دچار ناامنی غذایی بوده اند 3/67 میلیون نفر از جمعیت 7/2 تعداد 2002

هاي ابالغی سند  از سوي دیگر در سیاست). 2005 بار و کشاورزي ملل متحد، سازمان خوارو(

برخوردار از سالمت، رفاه، انداز، کشوري  انداز تاکید شده است که ایران در افق چشم چشم

 اقتصادي، ي توسعهي پنجم  هاي کلی ابالغی برنامه در سیاست. است ... وامنیت غذایی

هاي سالمت هوا، امنیت   شاخصيارتقا نیز بر ی ایراناجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالم

 ي هاي تهدید کننده  کاهش مخاطرات و آلودگی،، محیط و بهداشت جسمی و روحیییغذا

ی تاکید شده  جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایي اصالح الگوي تغذیه و سالمت

هاي  کشاورزي و دیگر دستگاهدر همین راستا با هدف تامین امنیت غذایی، وزارت جهاد . است

ي  ي کاربرد عوامل بیولوژیک، مصرف بهینه اجرایی مکلف شده اند که اقداماتی نظیر توسعه

ي بیولوژیک در راستاي تولید  هاي مبارزه ها و کودهاي شیمیایی، حمایت از روش سم

ي بخش  هاي توسعه در برنامه. به انجام رسانند... تر و حفظ محیط زیست و  محصوالت سالم

ي بهینه از منابع تولید، و  وري و استفاده ي مکانیزاسیون، افزایش بهره کشاورزي نیز بر توسعه

هاي  هاي تولیدي منابع طبیعی تاکید، و درصد رشد متفاوتی براي نهاده صیانت از اکوسیستم

  .مختلف تولیدي در نظر گرفته شده است
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طبیعی، برقراري امنیت غذایی را به رشد جمعیت، تغییر الگوي مصرف و فرسایش منابع   

گیران تبدیل نموده و انتظارات از بخش کشاورزي را براي  هاي اساسی تصمیم یکی از دغدغه

  . تامین امنیت غذایی افزایش داده است

هاي اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی   امنیت غذایی تحت تاثیر شاخصتحقق  

تجارت . گذارد هاي مختلف بر امنیت غذایی اثر می اهالمللی از ر تجارت بین. میسر است

توانند از  کشورها می. شود تر نیازهاي مصرفی   تامین ارزان وموجب افزایش تولید غذاتواند  می

استفاده نمایند هاي داخلی براي تولید غذا  بخشبه منظور تحریک هاي جهانی  افزایش قیمت

هاي کلیدي   تولید در بخش کشاورزي از شاخصاز سوي دیگر میزان و تنوع). 1377عبادي، (

تحقق امنیت غذایی است و سطح تولید در این بخش ارتباط مستقیمی با میزان و چگونگی 

ن ازارع  سبب افزایش درآمد،از یک سو تواند تنوع تولیدات زراعی می. ها دارد استفاده از نهاده

هاي  سیاست). 1996، شارما  وپاندي(افزایش دهد   غذا راي عرضه، سوي دیگر از و گردد

وجود  صورتدر . دهد رس را تحت تاثیر قرار می تولیدي و تجاري، میزان غذاي در دست

جامعه نیاز حد تر از  غذایی بیشمواد  ي  باید عرضه بازار،توزیعسیستم  در  گستردهنابرابري

 براي تامین نیاز  غذاي کافی، توزیع قرار دارندي تا براي مردمی که در انتهاي زنجیره باشد

نآن وتوان بهبود توزیع را چ غذایی تنها شرطی است که میمواد  ي افزایش عرضه. موجود باشد

سازمان خوار و بار و کشاورزي جهانی و  (راه گردد تسهیل نماید هاي خاص هم که با سیاست

اال در  با وجود این، تعمیم امنیت غذایی ب.)1377هاي جهانی غذا،  سازمان تحقیقات سیاست

و ) 1382دینی ترکمانی، (سطح ملی به سطح خانوار، نیازمند باز توزیع درآمدي مناسب است 

وجود ها   آن)تولید ( خانوارهاي روستایی با وضعیت کشاورزيي  سطح تغذیهارتباط قوي میان

 راه با تغییرات مخارج مواد غذایی،  افزایش درآمد همبنابر این با). 1990،والدز شیف و( دارد

داده  انتقال تقاضاي خانوارها از عناصر غذایی کم قیمت به سمت عناصر غذایی با قیمت باالتر

یابی اقتصادي  و دست) Availability(رسی فیزیکی  دست ).1995 ،تیلور یی و (شود می

)Accessibility (ي تحقق امنیت غذایی است و تولید  به مواد غذایی دو شاخص عمده

رسی و  هاي بسیار مهم و موثر بر دست ي توزیع غذا از شاخص وهکشاورزي، واردات و نح
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بنابر این در این مطالعه تالش شده است تا در قالب . یابی به غذاي کافی است دست

هاي اصلی  هاي تجاري به عنوان تعیین کننده ها و سیاست سناریوهاي مختلف مصرف نهاده

 10ي  رس براي دوره اي در دستمقدار تولید و واردات محصوالت کشاورزي، میزان غذ

هاي مختلف درآمدي به غذاي کافی با  گروه یابی   شبیه سازي شود و دست1388-97ي  ساله

  .برآورد تابع مصرف بررسی شود

  

روش تحقیق

هاي جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی و محیطی در  نظر به آثار متقابل امنیت غذایی با شاخص  

زیادي صورت گرفته است که هر یک به فراخور نیاز به بحث بررسی امنیت غذایی مطالعات 

کرد متقابل تولید کشاورزي و امنیت  ها روي اما از مطالعاتی که در آن. بخشی از آن پرداخته اند

ي لوتز و  توان به مطالعه غذایی با توجه به منابع تولید کشاورزي مد نظر قرار گرفته است می

، کیس )2004(کاران  ، بروستاد و هم)2003(دوراك ، وینکلر و )2002 و 2003(کاران  هم

  . اشاره کرد) 1379(و بختیاري و موید فر ) 2006(کاران  ، مید و هم)2003(

در بحث تابع تولید . استفاده شده است) 2006(کاران  در این مطالعه از روش مید و هم  

 توابع تولیدي که در شود، یکی از  داگالس استفاده می–کشاورزي عموما از تابع تولید کاپ 

 -مطالعات مختلف مربوط به تولید محصوالت کشاورزي کاربرد زیادي دارد تابع تولید کاب

گردد که در آن  محاسبه می) 1(ي  در این مطالعه، میزان تولید کشاورزي از رابطه. داگالس است

LL ،لگاریتم نیروي کار LF ،لگاریتم کودهاي شیمیایی LKایه، ي سرم  لگاریتم نهادهLR 

  .  لگاریتم زمین استLLANلگاریتم بارندگی و 

)1(  YL = f (LL, LF, LK, LLAN, LR)

گردد از موجودي سرمایه به عنوان  ي مطالعاتی که تابع تولید کشاورزي برآورد می در عمده  

این در حالی است که کل موجودي سرمایه در هر سال در . شود ي سرمایه استفاده می نهاده

ي  ي سرمایه که برابر با هزینه گیرد و نهاده ولید کشاورزي مورد استفاده قرار نمیفرآیند ت

داري و استهالك سرمایه است در فرآیند تولید  ي تعمیر و نگه ي هزینه فرصت سرمایه به عالوه
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ي سرمایه به جاي موجودي سرمایه در تابع  در این مطالعه نیز نهاده. گیرد مورد استفاده قرار می

  .  وارد شده استتولید

 مقدار IMآید که در تابع واردات به ترتیب   به دست می2ي  تقاضاي وارداتی نیز از رابطه  

محصوالت ( شاخص قیمت واردات به عمده فروشی داخل WDP، )زراعی و باغی(واردات 

 به ممنوع ورودکاالهاي % NTR متوسط حقوق ورودي، TR نرخ ارز، EXG، )زراعی و باغی

   درآمدهاي نفتی استOILیی و  صی از موانع غیر تعرفهعنوان شاخ

)2(  IM = f (WPD, TR, NTR, EXM, OIL)

ي  و در نهایت به منظور بررسی توزیع غذا، با توجه به در اختیار نبودن آمار الزم در زمینه

هاي مختلف جمعیت از رابطه زیر براي بررسی این مساله استفاده  توزیع غذا میان دهک

 لگاریتم طبیعی درآمد LNI لگاریتم طبیعی مصرف سرانه و LCONدر تابع مصرف . گردد می

  .ملی سرانه است

)3(  LCON = a + b LNI

رس نیست، در این  هاي مختلف درآمدي در دست با توجه به این که سطح مصرف دهک

ت مطالعه تابع مصرف تولیدات گیاهی کل جامعه برآورد شده و میل نهایی به مصرف به دس

ي تغییر در مصرف به ازاي تغییر در درآمد قرار گرفته  ها مالك محاسبه ي دهک آمده براي کلیه

هاي مختلف درآمدي  ذکر این نکته الزم است که میل نهایی به مصرف در دهک. (است

هاي آماري برآورد میل نهایی به مصرف در  جا به دلیل محدودیت متفاوت است و در این

.) ها منظور شده است ي دهک به مصرف کل جامعه براي کلیهها، میل نهایی  دهک

 سال آینده بر اساس توابع برآورد شده و با 10سازي امنیت غذایی کشور در  براي شبیه

گردد، تابع  کالري مورد نیاز کشور از منابع گیاهی تامین می% 90توجه به این که نزدیک به 

بع تقاضاي واردات تولیدات گیاهی برآورد و تا) زراعت و باغبانی(تولید بخش کشاورزي 

گاه با به دست آوردن پارامترهاي الزم و تحت این فرض که ضرایب در طول  گردید و آن

هاي تولیدي و تحت  سازي ثابت خواهد بود با ایجاد تغییرات الزم در مقادیر نهاده ي شبیه دوره

ودي غذا از منابع گیاهی هایی مانند محدود شدن و آزادسازي تدریجی واردات، موج فرض
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گاه با  آن. محاسبه، و با افزودن موجودي غذاي حیوانی، کل موجودي غذا محاسبه شد

سازي در سال  ي شکاف موجود میان کل موجودي غذاي به دست آمده از طریق شبیه محاسبه

مورد نظر با موجودي غذایی در سال پایه و حداقل موجودي غذایی مورد نیاز براي تامین 

  . نیت غذایی وضعیت امنیت غذایی و پایداري آن مورد ارزیابی قرار گرفتام

هاي   سال آینده با توجه به تغییر منابع تولید و سیاست10بینی امنیت غذایی کشور در  پیش

بنابر این در این . هاي تجاري است تجاري نیازمند سناریوهاي مختلف تغییر منابع و سیاست

هاي  ي منابع تولید و سیاست  مختلفی که ممکن است در زمینهمطالعه از میان سناریوهاي

  .وارداتی رخ دهد، چهار سناریوي زیر مورد بررسی قرار گرفت

ي روند موجود  تغییرات نامطلوب، ادامه(یی تولید سه سناریو  ي تغییر در منابع پایه در زمینه

) تغییرات نامطلوب(ول تولید ي ا در سناریو. مد نظر قرار گرفت) یی توسعه(و تغییرات مطلوب 

ي استفاده از کود شیمیایی و  ي روند گذشته از سطوح زیر کشت، ادامه% ي یک کاهش ساالنه

ي   ساله20ي روند  ي بخش و ادامه ي موجودي سرمایه%ي یک نیروي کار، کاهش ساالنه

) لوبیی یا مط سناریوي توسعه(در سناریوي دوم تولید . ي بارندگی فرض شده است گذشته

از % ي یک از مصرف کود شیمیایی، کاهش ساالنه% 2ي  تثبیت سطوح زیر کشت، کاهش ساالنه

ي  ي روند گذشته ي بخش و ادامه درصدي موجودي سرمایه7نیروي کار بخش، افزایش 

ي  ي روند گذشته بارندگی در نظر گرفته شده است، و در نهایت در سناریوي سوم تولید ادامه

  .ها لحاظ شده است استفاده از نهاده

دید واردات ههاي وارداتی دو سناریوي آزادسازي تدریجی و ت در بحث تغییر در سیاست

 سال 10ي روند  ادامه) آزاد سازي تدریجی(در سناریوي اول واردات . در نظر گرفته شده است

وانع ، م)بعد از آزاد سازي نرخ ارز(ي نرخ ارز   سال گذشته6ي درآمدهاي نفتی، روند  گذشته

از نسبت قیمت % 5ي  یی صرفا براي کاالهاي داراي محدودیت شرعی، کاهش ساالنه غیر تعرفه

از % 7ي  و کاهش ساالنه) با توجه به وضعیت تورم در کشور(فروشی داخل  واردات به عمده

متوسط تعرفه به ) 1396(بینی  ي پیش یی که در سال پایانی دوره ها به گونه متوسط نرخ تعرفه

ي  ادامه) دید وارداتهت(در سناریوي دوم واردات . اهش یابد، در نظر گرفته شده استک% 20
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بعد از آزادسازي نرخ (ي نرخ ارز   سال گذشته6ي درآمدهاي نفتی، روند   سال گذشته10روند 

از نسبت قیمت واردات % 5ي  کاالها، کاهش ساالنه%10یی بر  ، اعمال محدودیت غیر تعرفه)ارز

هاي  و تثبیت متوسط تعرفه) با توجه به وضعیت تورم در کشور(ی داخل فروش به عمده

یابی به  ي تحقیق به منظور دست در ادامه. در نظر گرفته شده است% 35کشاورزي در سطح 

 حالت ممکن ادغام سناریوهاي تولیدي 6میزان مواد غذایی عرضه شده در سطح جامعه از میان 

ي مواد غذایی در جامعه  ي سرانه ي عرضه  مبناي محاسبهتر آن ي محتمل  سناریو3و وارداتی 

در سناریوي اول عرضه فرض شده است که سناریوي تغییرات نامطلوب در تولید . قرار گرفت

در سناریوي دوم فرض شده . ترین حالت اتفاق افتد دید واردات به عنوان بدبینانههراه ت به هم

بینانه ترین حالت اتفاق  ریجی به عنوان خوشاست که تغییرات مطلوب تولید و آزادسازي تد

ي روند  افتد و در نهایت در سناریوي سوم عرضه به صورت بینابین فرض شده است، که ادامه

گاه با استفاده از سناریوهاي عرضه  آن. موجود تغییر منابع تولید و آزادسازي تدریجی اتفاق افتد

ي غذا در کشور محاسبه و با توجه  ي سرانه بینی تولیدات دامی و شیالت عرضه راه پیش به هم

ي مواد  ي انرژي حاصل از عرضه به متوسط انرژي تولید شده از هر کیلوکالري غذا، سرانه

  . سال آینده برآورد شده است10غذایی در 

هاي  یی از اطالعات کالن مربوط به میزان تولید زیربخش در این تحقیق، طیف گسترده

ي کار، سرمایه، کود مصرفی، شاخص قیمت داخلی و جهانی بخش، زراعت و باغبانی، نیرو

 مورد نیاز بوده است که از 1360-87ي  براي دوره... میزان واردات، میزان ذخایر، صادرات و 

هاي واردات و  نامه منابع اطالعاتی داخلی و خارجی مانند وزارت جهاد کشاورزي، سال

آوري  مان ملل متحد، بانک مرکزي و غیره جمعصادرات، سازمان خوار و بار و کشاورزي ساز

هاي موردنیاز مانند شاخص قیمت داخلی و جهانی محصوالت  برخی از شاخص. شده است

  .رس محاسبه گردیده است با استفاده از اطالعات در دست) زراعی و باغی(
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  نتایج و بحث

ها مورد  ا ایستایی دادههاي سري زمانی، ابتد به منظور اجتناب از رگرسیون ساختگی در داده  

 است I(1)هاي مورد استفاده  ها نشان داد که داده نتایج بررسی ایستایی داده. ارزیابی قرار گرفت

گیري در مدل،  براي استفاده از متغیرها بدون تفاضل. شود گیري ایستا می و با یک مرتبه تفاضل

گرایی یوهانسن وجود  همنتایج آزمون . گرایی کل متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفت هم

بنابر این برآورد معادالت در سطح متغیرها . تایید نمود% 5گرایی میان متغیرها را در سطح  هم

به منظور پرهیز از افزایش حجم مقاله از آوردن نتایج ایستایی (بدون اشکال تشخیص داده شد 

  ).گرایی خودداري شده است و هم

  

  یقنتایج برآورد معادالت تحق). 1(جدول

  )LYمتغیر وابسته (تابع تولید 

LRLFLLANLK  LLمتغیرهاي مستقلعرض از مبدا  

12/0  

)92/1(

17/0  

)96/1(

24/1  

)52/5(

65/0  

)93/2(

43/1-  

)44/1 -(

6/12-  

)14/6 -(

  هاي معادله ضریب

R2= 0,95 D. W =  75/1

 (IM ي  متغیر وابسته(تابع تقاضاي واردات 

OILNTR  TR  WPDEXGمتغیرهاي مستقل از مبدأعرض  

054/0  

)52/6(  

69/42-  

)86/3 -(  

72/20-  

)8/1 -(  

1916-  

)86/3(  

90/0-  

)1/4 -(  

64/11024  

)96/8(  

  هاي معادله ضریب

R2= 0,84  D.W= 41/2

  )LCONي  متغیر وابسته(تابع مصرف 

MA(1)AR(1)LNIمتغیرهاي مستقلعرض از مبدا  

  39/1-  

)81/4 -(

89/0  

)91/38(

19/0  

)9/20(

83/6  

)40(

  هاي معادله ضریب

R2 = 0,89  H = 6/1 - 

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
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ي غذایی، پس از  ي غذا از مجموع تولید، واردات و تغییرات ذخایر ماده ي سرانه عرضه  

. آید کسر صادرات، بذر مصرفی، خوراك دام، ضایعات، و مصارف غیر خوراکی به دست می

کیلوگرم در سال، 1418حدود ) 1386(ي این تحقیق  در سال پایهي تولید کشاورزي  سرانه

بر .  کیلوگرم در سال بوده است30ي صادرات   کیلوگرم در سال و سرانه93ي واردات  سرانه

البته با (تولید کشاورزي است % 7و واردات % 2این اساس صادرات کشاورزي تنها حدود 

% 17د و شلتوك، واردات کشاورزي به حدود تبدیل شکر و برنج وارداتی به معادل چغندر قن

 کیلوگرم در 1266% (90ي تولید  سهم تولیدات گیاهی از سرانه). یابد تولید داخل افزایش می

 4137 انرژي حاصل از محصوالت کشاورزي تولید شده 1386در سال . بوده است) سال

). 1388صمیمی، (ست بوده ا% 88کیلوکالري در روز و سهم تولیدات گیاهی از آن نزدیک به 

 کیلوکالري انرژي در روز 28/999بنابراین از هر کیلوگرم محصول کشاورزي به طور متوسط 

 96/977حاصل شده است، و انرژي حاصل از تولیدات گیاهی به طور متوسط حدود 

بعد از (ي محصوالت کشاورزي عرضه شده  چونین سرانه هم. کیلوکالري در روز بوده است

 کیلوگرم در سال بوده است، و سهم تولیدات گیاهی 794حدود ...) ضایعات و کسر صادرات، 

انرژي حاصل از محصوالت کشاورزي مورد مصرف انسانی . بوده است% 80از آن حدود 

 کیلوکالري 3363% (87 کیلوکالري در روز بوده و سهم تولیدات گیاهی در آن به 3848حدود 

ي تولید شده توسط هر  ابر این متوسط انرژي سرانهبن). 1388صمیمی، (رسیده است ) در روز

  . کیلوکالري در روز بوده است1765رس حدود  کیلوگرم محصول کشاورزي در دست

در این تحقیق با توجه به سهم اندك صادرات در تولید داخل و با این فرض که مازاد مواد   

 تولید و واردات مد نظر رسی به مواد غذایی تنها توابع گردد، در بحث دست غذایی صادر می

ي محاسباتی تحت سناریوهاي مختلف تولیدي و تجاري در  ي عرضه سرانه. قرار گرفته است

دهد تنها در  همان طور که نتایج سناریوهاي مختلف نشان می. ارایه شده است) 2(جدول 

 رو به بینی ي پیش صورتی که سناریوي اول تولید اتفاق افتد، وضعیت تولید کشاورزي در دوره

ها،  به عبارت دیگر، تراکم نیروي کار و خرد شدن و فرسایش زمین. افول خواهد گذاشت

اگرچه طبق ضریب برآوردي تابع تولید این (افزایش روند موجود استفاده از کود شیمیایی 
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نهاده بر میزان تولید تاثیر مثبت دارد، اما بر کیفیت مواد غذایی تاثیر منفی دارد و از این رو 

گذاري کافی در بخش کشاورزي  و نبود سرمایه) زایش آن سناریوي نامطلوب تلقی شده استاف

هاي آینده کاهش یابد  شود که تولید کشاورزي در سال ي موجود باعث می و استهالك سرمایه

گیري سناریوي مطلوب  در صورت پی. و در پی آن امنیت غذایی جامعه در مخاطره قرار گیرد

اورزي حتا بدون احتساب میزان واردات، قادر به تامین امنیت غذایی بخش کش) یی توسعه(

  . کشور خواهد بود

ي واردات کشاورزي در  شود که سرانه باعث می) D(گیري سناریوي آزادسازي تدریجی پی  

بینی نزدیک به سه  ي پیش و در سال پایانی دوره% 76بینی فراتر از  ي پیش سال آغازین دوره

نیز نتایجی ) Eسناریوي (دید واردات هدر شرایطی که سیاست ت. فزایش یابدبرابر سال پایه ا

  .مشابه در پی خواهد داشت

بینی منجر به  در دو سال نخست دوره پیش) Cسناریوي(ي روند موجود  در صورت ادامه  

ي مواد  ي مورد بررسی، تولید سرانه کاهش سرانه مواد غذایی خواهد شد، اما در طی دوره

  .ت به سال پایه افزایش خواهد یافتغذایی نسب

دهد واردات تحت سناریوي آزادسازي  ي واردات نیز نشان می بینی سرانه بررسی پیش  

تحت هر دو سناریوي وارداتی . تدریجی و محدودیت تجاري تفاوت زیادي نخواهد داشت

بینی  ي پیش رشد قابل توجهی در دوره) 86(ي واردات کشاورزي نسبت به سال پایه  سرانه

  .خواهد یافت

. این وضعیت با توجه به ضرایب برآورد شده تابع تقاضاي وارداتی کامال قابل توجیه است  

هاي  چرا که درآمدهاي نفتی و نرخ ارز اثر بسیار زیادي بر واردات کشور دارد و تغییر سیاست

اید، پس تجاري به تنهایی قادر نخواهد بود که تغییر اساسی در واردات کشاورزي ایجاد نم

  .راه گردد هاي پولی و ارزي مناسب هم الزم است با سیاست
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ي تولیدات کشاورزي با سناریوهاي مختلف ي سرانه بینی تولید، واردات و عرضه پیش). 2(جدول
1

 

  )کیلوگرم در سال(

ي سرانه عرضهواردات سرانه  تولید سرانه

سال

  يسناریو

A

  يسناریو

B
EيسناریوDيسناریوCيسناریو

  يناریوس

AE  

  BDيسناریو
  يسناریو

CD
1388147314601413164159163216241577

1389142815181428179173160116971607

1390138515771443193187157217711636

1391134416391457207201154418461664

1392130417031470220213151819241691

1393126617701483233226  149220031716

1394123018391495245237146820851740

1395119619111507257249144421681763

1396116219861517268  260142222531785

1397113120631528278270140123411806

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

  

رخ دهد و در بعد واردات نیز ) A(یوي نامطلوب تولید کشاورزيدر صورتی که سنار  

در سال ) AEسناریوي(را در دستور کار قرار دهد ) E(کشور، سیاست محدودیت واردات 

 کیلوگرم در سال خواهد رسید، 1401ي مواد غذایی به  ي سرانه بینی عرضه ي پیش پایانی دوره

____________________________________________________
1

  : سناریوها عبارت است از-

 سناریويA تغییرات نامطلوب( تولید(

يوسناری B ی یا مطلوبی سناریوي توسعه( تولید (

 سناریويCها  استفاده از نهادهي  روند گذشتهي ادامه:  تولید.

 سناریويD آزادسازي تدریجی( واردات(

 سناریويE  تهدید واردات(واردات(

راه  واردات محصوالت گیاهی به هم سناریوهاي عرضه سه حالت از شش حالت ممکن ادغام سناریوهاي تولید و

  .استبینی تولیدات دامی و شیالت  پیش
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 و BD( با اتخاذ سناریوهاي دوم و سوم عرضه اما. دهد که نسبت به سال پایه کاهش نشان می

CD(ي سرانه  ، وضعیت عرضه) نسبت به سال پایه بهبود خواهد یافت) واردات+ تولید.  

هاي  دهد که دهک نشان می) 3جدول(هاي مختلف درآمدي  وضعیت توزیع غذا میان دهک  

در حالی . گیرند ر میي کشوري مواد غذایی دراختیا تر از متوسط عرضه اول تا پنجم همواره کم

هاي ششم و هفتم  دهک. هاي هشتم تا دهم بر عکس است که این موضوع در مورد دهک

هاي به دست آمده،  بر اساس یافته. کنند حدود متوسط کشوري مواد غذایی تصاحب می

تر از متوسط کشوري به مواد غذایی   کیلوگرم کم300 تا 100هاي اول تا پنجم میان  دهک

هاي هشتم تا دهم به همین میزان بیش از متوسط کشوري  رند، در حالی که دهکیابی دا دست

بیش از متوسط کشوري و % 22به عبارت دیگر، دهک دهم . گیرند مواد غذایی در اختیار می

البته بدیهی است که اگر میل نهایی به . کند بیش از دهک اول مواد غذایی مصرف می% 43

  .شد تر می شکاف موجود عمیق. شد سان فرض نمیهاي مختلف یک مصرف در میان دهک

داري، تبدیل و توزیع مولد غذایی، میزان ضایعات  هاي موجود در امر نگه به علت نارسایی  

از محصوالت مختلف کشاورزي % 30 تا 5هم اکنون حدود . در کشور به نسبت باال است

نوروزي و صمیمی، (رود  ان میاز می) ي انرژي حاصل از تولید موادغذایی از سرانه% 10معادل (

گردد و با  تولیدات کشاورزي به صورت صادرات از کشور خارج می% 2چونین  هم). 1387

 نسبت به مواد) 1387 و 1381نوروزي و صمیمی، (رس  توجه به آمار مواد غذایی در دست

 + تولید(مواد غذایی عرضه شده % 45رسد فراتر از  غذایی تولید و وارد شده به نظر می

ي مصرف انسانی  نهایتا به شکل ضایعات، صادرات، خوراك دام، بذر و غیره از چرخه) واردات

بر این اساس و با توجه به متوسط انرژي تولید شده از هر کیلوگرم محصول . گردد خارج می

و توزیع ) 4(بینی در جدول  ي پیش ي حاصل از این مواد در دوره کشاورزي، انرژي سرانه

  .خالصه شده است) 5(هاي مختلف در جدول   میان دهکانرژي سرانه
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نفر در /کیلوگرم(هاي مختلف درآمدي  وضعیت توزیع غذاي عرضه شده میان دهک). 3(جدول

  )سال

سال

  متوسط

 کشور

  دهک 

اول

  دهک

 دوم

  دهک

 سوم

دهک 

چهارم

  دهک

 پنجم

  دهک

 ششم

  دهک

 هفتم

  دهک

 هشتم

  دهک

 نهم

  دهک

 دهم

138816111381143614781509155115851623168717531970

138916351402145815001531157516091647171217792000

139016601423148015231554159816331672173818062030

139116851445150215461578162316581697176418332061

139217111467152515701602164716841723179118612093

139317371490154915941627167317101750181918902125

139417641513157316191652169917361777184719192158

139517921537159816441678172617631805187619502192

139618201561162316701705175317911833190619812227

139718491586164916971732178118201863193720122262

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

  

) 4جدول(رس جامعه تحت سناریوهاي مختلف عرضه  دست-ي در متوسط انرژي سرانه  

ي انرژي سرانه در اختیار نسبت به سال  ، عرضه)AE(دهد که تحت سناریوي نخست  نشان می

کاهش خواهد یافت، و روند کاهشی انرژي ) 1388به جز سال (بینی  ي پیش پایه در دوره

تر  رس نیز کم ي مطلوب در دست رس در دو سال پایانی دوره نسبت به سرانه ي در دست سرانه

ي  ي عرضه نسبت به سرانه ، وضعیت متوسط سرانه)BD(در سناریوي دوم عرضه . خواهد شد

بنابر این در صورتی که چونین وضعیتی رخ دهد، . یابد طلوب بهبود میي م سال پایه و سرانه

بخش کشاورزي قادر خواهد بود که عالوه بر تامین امنیت غذایی جامعه، هر ساله بخش 

  .یی از تولیدات مازاد را به خارج از کشور صادر نماید عمده
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کیلوکالري در (تلف عرضه رس تحت سناریوهاي مخ ي در دست بینی انرژي سرانه پیش). 4(جدول 

  )روز

CDيسناریوBDي سناریو  AEي سناریوسال
1388418241624042

1389410443484132

1390402945384206

1391395847324278

1392388949314346

1393382451344411

1394376153424473

1395370255564533

1396364557754589

1397359060004643

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

    

گیري گردد  گزاري واردات پی در صورتی که روندهاي موجود در تولید و سیاست  

ي  بینی، وضعیت متوسط عرضه ي پیش تنها در سال اول و دوم دوره)  عرضهCDسناریوي (

ي عرضه   در سرانهي دوره، بهبود نسبی سرانه نسبت به سال پایه تنزل خواهد نمود و در بقیه

نسبت به سال پایه % 12ي عرضه  یی که در سال پایانی دوره سرانه اتفاق خواهد افتاد، به گونه

  .افزایش خواهد یافت

هاي مختلف  میان دهک) ادغام سه سناریوي عرضه(وضعیت توزیع متوسط انرژي سرانه   

تري  ي کم  انرژي سرانهبینی، ي پیش دهد که دهک اول در کل دوره نشان می) 5جدول(درآمدي 

نسبت به سال پایه و متوسط کشوري در اختیار خواهد گرفت و میزان تصاحب انرژي سرانه 

هاي دوم و  دهک. تر از سال پایه و متوسط کشوري خواهد بود کم% 17توسط این دهک حدود 

خواهند سوم نیز به ترتیب در دو و سه سال پایانی دوره، بیش از سال پایه انرژي در اختیار 

در مورد . تر از سال پایه انرژي تصاحب خواهند کرد هاي دوره کم تر سال گرفت و در بیش

تر از انرژي  ي ابتدایی دوره، کم یی است که در نیمه هاي چهارم و پنجم وضعیت به گونه دهک

ها نسبت به سال پایه  ي دوم وضعیت آن یابی به انرژي اند و در نیمه سال پایه قادر به دست
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ها نیز در کل دوره، بیش  دهک ششم به جز در دو سال ابتداي دوره و سایر دهک. یابد هبود میب

یی است  وضعیت توزیع انرژي به گونه. ي سال پایه انرژي مصرف خواهند نمود از انرژي سرانه

بیش از دهک نخست انرژي مصرف % 43بیش از متوسط کشوري و % 22که دهک دهم 

  .خواهد نمود

  

  )کیلوکالري در روز(هاي مختلف درآمدي   وضعیت توزیع انرژي سرانه میان دهک). 5(جدول

کلسال

دهک 

اول

دهک 

دوم

دهک 

سوم

دهک 

چهارم

دهک 

پنجم

دهک 

ششم

دهک 

هفتم

  دهک

هشتم

دهک 

نهم

دهک 

دهم

13413541368137893867397640634158432344925050

13413597374038493928403941284225439245645131

13423652379739073988410041904289445846335208

13433707385439674048416342544354452647035288

13433764391340274110422643194420459547755368

13443822397440904174429143864489466648495451

13453881403541534239435844544558473949245536

13453942409942184305442745244630481350015623

13464005416442854373449745964703489050815712

13474069423143544444456946694779496851625804

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

  

  نهادها گیري و پیش نتیجه

رس  ي مواد و انرژي غذایی در دست ي عرضه بینی سرانه ي حاضر به منظور پیش مطالعه  

رس انجام  هاي مختلف درآمدي به غذاي در دست گروه یابی  افراد جامعه و بررسی میزان دست

  :گرفت و نشان داد

گذاري در بخش کشاورزي و  یر کشت، عدم سرمایهدر صورت فرسایش سطوح ز) الف  

ي  ، سرانه)سناریوي نامطلوب تولید(ي بخش و افزایش تراکم نیروي انسانی  استهالك سرمایه

. بینی نسبت به سال پایه با روندي کاهشی فاصله خواهد گرفت ي پیش تولید بخش در دوره

و افزایش واردات سرانه در ي تولید با استفاده از سیاست آزادسازي تجاري  افت سرانه
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ي عرضه نسبت به سال پایه  یی که سرانه هاي ابتدایی دوره، ترمیم خواهد شد، به گونه سال

بینی افت تولید سرانه به حدي خواهد  اما در دو سال پایانی دوره پیش. کاهش نخواهد یافت

ت به سال پایه ي عرضه نسب بود که توسط واردات نیز قابل ترمیم نیست، و در نتیجه سرانه

ي در اختیار جامعه نیز نسبت به سال پایه  در چونین شرایطی انرژي سرانه. کاهش خواهد یافت

  .کند نسبت به سال پایه کاهش پیدا می) به جز سال نخست دوره(در کل دوره 

گذاري در بخش کشاورزي و  در صورت تقویت و تثبیت سطوح زیر کشت، سرمایه) ب  

، فارغ از این که چه سناریویی )سناریوي مطلوب تولید(هاي تولید  ایر نهادهي بهینه از س استفاده

ي تولید و عرضه و در نتیجه وضعیت  ي واردات کشاورزي در نظر گرفته شود، سرانه در زمینه

بخش کشاورزي در چونین شرایطی حتا بدون اتکا به . امنیت غذایی جامعه بهبود خواهد یافت

ي روند موجود در  ادامه. واهد بود امنیت غذایی کشور را تامین نمایدواردات به تنهایی قادر خ

هاي ابتدایی دوره، باعث کاهش  در سال)  وارداتDتولید و Cسناریوهاي (بعد تولید و واردات 

شود،  گردد، اما این شکاف توسط واردات سرانه ترمیم می ي تولید نسبت به سال پایه می سرانه

  . انه در کل دوره نسبت به سال پایه رشد خواهد یافتي سر یی که عرضه به گونه

هاي مختلف درآمدي به انرژي و مواد غذایی نشان  گروه رسی  بررسی وضعیت دست) ج  

ي غذایی در اختیار و چه از نظر کالري سرانه، توزیع غذاي میان  داد که چه از بعد سرانه

بینی همواره  ي پیش آمدي در کل دورههاي اول تا پنجم در دهک. هاي مختلف نابرابر است گروه 

هاي  تر از متوسط کشوري مواد و انرژي غذایی مصرف خواهند نمود، در حالی که دهک کم

با وجود . یابی خواهند داشت هشتم تا دهم بیش از متوسط کشور به مواد و انرژي غذایی دست

ها،  اي کلیه دهکاین که در این مطالعه میل نهایی به مصرف تولیدات گیاهی در کشور بر

سان در نظر گرفته شده است، و با توجه به این که متوسط سه سناریوي عرضه به عنوان  یک

رس جامعه مبناي توزیع غذا قرار گرفته است، وضعیت نشان  ي غذایی در دست میانگین سرانه

بیش از دهک نخست مواد % 43بیش از متوسط کشوري و % 22دهد که دهک دهم درآمدي  می

  . رژي غذایی مصرف خواهد نمودو ان
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مد نظر قرار گیرد و ) A(ي سرانه در وضعیت سناریوي نامطلوب تولید  بدیهی است عرضه  

از نگاه تئوریک میل نهایی به مصرف مواد (ها متفاوت فرض شود  میل نهایی به مصرف دهک

تر  اسب، وضعیت توزیع غذا نامن)هاي باالتر است هاي پایین بیش از دهک غذایی در دهک

ي سرانه ضمن  بنابر این مناسب است با توجه به سهم باالي تولید داخلی از عرضه. خواهد شد

یی عمل شود تا همواره بیش از  ي تولید کشاورزي به گونه هاي مناسب در عرصه اتخاذ سیاست

رس جامعه قرار گیرد، چرا که همان گونه که سازمان خواربار و  نیاز، مواد غذایی در دست

مواد  ي عرضهنابرابر، باید توزیع  صورت در”نیز اظهار نموده است ) 1377(ورزي جهانی کشا

 غذاي کافی ، توزیع قرار دارندي  که در انتهاي زنجیرهافراديتا براي  تر از نیاز باشد غذایی بیش

 غذایی تنها شرطی است که ي افزایش عرضه، و براي تامین نیاز آنان به انرژي موجود باشد

  . “راه گردد تسهیل نماید هاي خاص هم  با سیاستاگران بهبود توزیع را تو می

  

  تشکر و تقدیر

برآورد امنیت غذایی کشور در چارچوب اهداف تعیین "این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی  

 است که با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه "شده براي بخش کشاورزي

  .شود هاي مالی و غیر مالی آن واحد قدردانی می ن وسیله از کمکبدی. انجام گرفته است
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