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ه آب، پذیری امنیت غذایی ایران در شرایط محدودیت عرضبررسی آسیب

 غذا و انرژی 

 *2، صادق خلیلیان1کیانیمحمد کیانی ده

 چکیده
المللی به دنبال تأمین و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن ترین مسائل دنیای اقتصاد است که کشورها و نهادهای بینامنیت غذایی یکی از مهم

هایی است که به دالیل اندازد، تغییرات اقلیمی و محدودیت عرضه تولیدات بخشواردی که امنیت غذایی را به مخاطره میهستند. یکی از م
هایی وجود دارند که بیش از سایر مختلف در مقاطع خاصی از زمان قادر نیستند تقاضای موجود را تأمین نمایند. به عبارت دیگر بخش

و صنایع غذایی )تأمین غذا(، انرژی   های کشاورزیاندازند. بخشتقیم امنیت غذایی را به مخاطره میها به صورت مستقیم و غیرمسبخش
درصدی عرضه  11روند. بنابراین در سناریوهای مختلفی آثار و تبعات کاهش ها به شمار میهای فسیلی و برق( و آب از جمله آن)سوخت

دهد یی خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان میهای آب، غذا و انرژی بر امنیت غذاتولیدات بخش
های تأمین کننده غذا مثل زراعت و ای که بخشهای مختلف بر امنیت غذایی متفاوت است. به گونهآثار دو وجهی محدودیت عرضه بخش

هایی مثل نفت، بیشترین اثر را از بعد کاهش تولید د خانوارها و بخشباغداری بیشترین تأثیر را در کاهش امنیت غذایی از بعد کاهش درآم
ناخالص داخلی دارند. بخش فرآوری محصوالت کشاورزی نیز از هر دو جنبه بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی دارد. بنابراین دقت نظر در 

 را دارند ضروری است.ها که البته ماهیتا در تولید غذا نقش اساسی ابعاد اثرگذاری هریک از بخش

 
 های درآمدی، شاخص امنیت غذایی جهانیماتریس حسابداری اجتماعی، گروه های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 .است کشاورزی بخش ويژهبه و جهان چالش تريناصلي کماکان غذايي فقر سوم هزاره آستانه در

 ترينمهم از غذايي امنیت بحران ايندارد. بنابر غذا به روزافزون نیاز رشد جهان به رو جمعیت

 (.1811است )عبادی و سعیدنیا،  جديد یهزاره ابتدای در های بشریچالش

اندازد، تغییراتي است که منجر به کاهش عرضه تولیدات يکي از مسائلي که امنیت غذايي را به خطر مي

 يای، خطرات و بال7118و  1187 یسالها . بینa(7112، 1شود. )فائوهای اقتصادی مثل کشاورزی ميبخش

 که اين باليای قرار داده است یرنفر را تحت تاث یلیاردم 9/1از  یشدر مناطق در حال توسعه ب یعيطب

 یدتول بدين ترتیب برای )همان(.دارند.  ييغذا یترا بر امن یممستق یراز اثرات غ یادامنه گسترده یعيطب

تأمین  یکشاورزان برا ييعرضه ممکن است مانع از توانا عاقباتولید و مت مربوط به یهاچالش يي،مواد غذا

 (.7112، 7تقاضای جامعه شود و نهايتا امنیت غذايي را با مشکل روبرو سازد )مجمع جهاني اقتصاد

انجامد. يم یعيطب یطمح یبرا ینيسنگ یهاينهاغلب به هز یو رشد اقتصاد ييمواد غذا یدگسترش تول

به  يرزمینيمنابع آب ز اند واز بین رفته اکنون بودندرا پوشانده  ینزم يکه زمان ييهااز جنگل یمين يباتقر

)فائو،  در حال ادامه استسرعت و شدت های نامطلوب با روند ينا . تمامهستند يبسرعت در حال تخر

7112)a. 

ي قتصاد جهانا یتقاضا 7181کند که تا سال يم ینيبیشپ 8(IEA) یانرژ يالملل ینب از طرف ديگر آژانس

 یرينبه شدت بر منابع آب ش یانرژ ين میزانا یدتول افزايش خواهد يافت.درصد  21حداقل  یانرژبرای 

در استفاده از  اساسي ییراتتغ یآب، غذا و انرژ در ييتقاضا يشافزا ینچن یبرا و خواهد گذاشت یرتأث

آب  یدهد که تقاضا برا يان منش يجهان یهاینيبیشپ(. 7111)مجمع جهاني اقتصاد،  است یآب ضرور

 تتجار یني،شهرنش ی،، توسعه اقتصادیتتحت فشار رشد جمع يندهآ یهاو غذا در دهه یانرژ یرين،ش
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يابد افزايش مي یمي،اقل ییراتو تغ يکيو تکنولوژ فرهنگي ییراتتغ يي،غذا یهايمرژ تنوع ي،الملل ینب

 (. 7111، 1)هاف

و  ييمواد غذا ینتام یرهدر کل زنج گیریيو ماه یدارجنگل داری،زراعت و باغمحصوالت  یدتول یآب برا

و  یدتول . از طرف ديگرa(7111)فائو، شود ياستفاده م فمختل یهابه صورت یانتقال انرژ يا یدتول یبرا

 ايعشهرها، صن. b(7111)فائو، کند يدر جهان را مصرف م یدرصد کل انرژ 81حدود  ييغذا ینتأم یرهزنج

 يحال با مشکالت ناش یندر ع کهکنند يم تقاضا یايندهرا به طور فزا یانرژ و منابع آب ،ربرانکا يرو سا

 (.7112، 7)فالمیني و همکاران موارد کمبود منابع مواجه هستند يو در بعض يستز یطمح يباز تخر

برای  یشتریب یدرصد غذا 01که چرا شود،  يدتشد يکنزد يندهدر آ یتوضع ينشود که ايم ینيبپیش

 يشدرصد افزا 01تا  7180تا سال  يجهان یمصرف انرژ و شوديم یدتول 7101جهان در سال مصرف 

 یبرا هاکل آبتقاضای  شود مجموعيم ینيبپیش (. همچنین7111المللي انرژی، )آژانس بین يافتخواهد 

 . a(7111)فائو،  يابد يشدرصد افزا 11 یزانبه م 7101تا سال  یاریآب

شکل گرفته و به عنوان  يدارتوسعه پا مرتبط باگسترده تر  یدر بحث ها ييو مواد غذا یانرژ، آب ارتباط

 ،کاهش فقر ي،گرسنگ يکنيشهبه دستورالعمل ر یدنرس یبرا یسازمان غذا و کشاورز يدگاهاز د يبخش

 (.7118)فائو، است مطرح ها تمیسو اکوس یعيو استفاده از منابع طب يريتمد

 ی،مربوط به کشاورز مسائل بر غذا و يژهو یدتاک يي،غذا یتبه امن یابيدست یبرا FAO رشگزابا توجه به 

 مربوطه یهایتو فعال آنها يت ازحما ي،کاهش گرسنگ یبرا یدیکل یعيطب آب به عنوان منابعو  ی،انرژ

 (.7112)فالمیني و همکاران،  است یارزش ضرور یرهدر طول زنج ييمواد غذا یدتول یبرا

 آن باها انسان يزندگ یوهو شزمین  یينده کرهاست که آ ياز خطرات جهان يکيغذا و آب  یتامنعدم 

 شوديم يو ثبات اجتماع یمانع رشد اقتصاد یو انرژ ييغذا ي،آب یتامن(. عدم 7112)فائو،  مواجه است

 7112ش که در گزار يجهان يسکر 11که چهار مورد از  یستتعجب ن یجا(. 7111)مجمع جهاني اقتصاد، 

 (. 7112)فائو،  شود يآب و غذا مربوط م یتبه امن یمگزارش شده است، به طور مستق ياقتصاد جهان

تواند جهت افزايش امنیت غذايي ی اساسي مؤثر بر امنیت غذايي ميدر اين راستا پرداختن به سه مقوله

ن در نظر گرفتن اين سه، راهگشا باشد. آب، انرژی و غذا سه رکن مهم در فرآيند توسعه هستند که بدو

 ای جامع در جهت رسیدن به امنیت غذايي پايدار تدوين نمود.توان برنامهنمي
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توان به وضوح در گراف به طور کلي ابعاد امنیت غذايي و نحوه پرداختن به اجزای هريک از ابعاد آن را مي

يي بر اساس تعدادی شاخص دهد که هريک از ابعاد امنیت غذا، نشان مي7زير مشاهده نمود. نمودار 

 شوند:ها معرفي مياست که به صورت کلي تعدادی از اين شاخصتدوين شده
 ابعاد و نماگرهای امنیت غذايي ،7نمودار 

 
 و بازنويسي در تحقیق 7112مأخذ: ترجمه گزارش فائو، 

 

تجربه  های خشکسالي و متعاقبا محدوديت عرضه راايران نیز مانند ساير کشورهای جهان دوره

است. از طرفي استفاده از حجم زيادی آب در فرآيند تولیدات اقتصادی خصوصا تولیدات بخش کرده

است. تخصیص انرژی بعد ديگر اين مسئله است که کشاورزی امنیت غذايي را با چالش جدی مواجه کرده

بنابراين با توجه به تواند با مشکل امنیت غذايي مواجه سازد. ايران را مانند ساير کشورهای جهان مي

های مختلف، خصوصا بخش ها توسط بخشروندهای متفاوت افزايشي و کاهشي از مصرف انواع انرژی

ی اصلي غذا، همچنین بیشترين میزان مصرف آب در اين بخش الزم است کشاورزی به عنوان تولیدکننده

د، وضعیت امنیت غذايي در ايران تر در ارتباط با آب، انرژی و غذا در جهان گفته شبر اساس آنچه پیش

 هم مورد بررسي قرار گیرد.

 مطالعات گذشته

است. اين های گوناگون به انجام رسیدهدر ارتباط با موضوع امنیت غذايي مطالعات مختلفي از جنبه

ی کاربست روش تعادل عمومي و کاربست روش تعادل جزئي شناسي در دودستهمطالعات به لحاظ روش

. همچنین به لحاظ ابعاد موضوعي با توجه به مسئله تحقیق محققین مختلف، متغیرهای گیرندجای مي

های اقتصادی را مدلسازی ها و فعل و انفعاالت سیستمها، شوکمتفاوتي را انتخاب و تأثیر سیاست
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ي و شناسی روشاند. بنابراين در ابتدای امر پرداختن به مبحث امنیت غذايي، حداقل از دو جنبهنموده

موضوعي )مسئله تحقیق( حائز اهمیت است. بدين ترتیب در ادامه بر اساس دو جنبه مذکور مطالعات 

 گردد.الملل( در زمینه امنیت غذايي بررسي ميداخلي )ايران( و خارجي )سطح بین

 مطالعات داخلي

ظرفیت  ، اثر(1897(، مديريت منابع آب و امنیت غذايي؛ سالم و مجاوريان )1891نیکويي و زيبايي )

 یاستاز س يناش ييغذا یتامن ییراتتغ(، 1890؛ فتحي و بخشوده )واردات مواد غذايي بر امنیت غذايي

 ؛ را در مطالعات مختلف در مورد ايران به انجام رساندند. انرژی يارانهحذف 

ادسنجي های تعادل جزئي که عمدتا روش اقتصاين مطالعات موضوع امنیت غذايي را با به کارگیری روش

ها به صورت وجود يا است به صورت سنجش تأثیر متغیرهای مربوطه، بررسي نمودند که نتايج کلي آن

ای ديگر از ی معنادار بین متغیرهای مؤثر بر امنیت غذايي به دست آمده است. دستهعدم وجود رابطه

سازی شرايطي همچون های تعادل عمومي که عمدتا مدلمطالعات، امنیت غذايي را با استفاده از روش

های اصالحي اقتصادی است، بررسي های انرژی و ديگر سیاستآزادسازی تجاری، آزادسازی قیمت حامل

 توان به مطالعات زير اشاره نمود.اند. از جمله اين مطالعات مينموده

داد و ؛ کشاورز حی غذا بر تولید و سهم عوامل تولیدآثار اصالح يارانه(، 1819کرمي و همکاران ) 

قیمت کاالها، تقاضای عوامل تولید  وبر تولید  اثرات تخصیصي تثبیت قیمت بنزين(، 1819زاده )مرتضي

؛ بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید در هر

آبادی و شاهنوشي مقیمي فیض (، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها؛1891زاده و همکاران )حسن

(، آثار 1892الهي و همکاران )(، آثار حذف يارانه سوخت بر تولید، هزينه و سطوح قیمت؛ نعمت1891)

های تولیدی، افزايش قیمت کاالها و خدمات و های انرژی بر تولید، فعالیتهدفمندسازی يارانه حامل

بخش ر ب یزيارانه آب کشاور زیسادفمندات هراث(، 1890کنندگان و شهرکي و همکاران )مصرف مصرف

 بررسي نمودند.  و مصرف خانوارها رای زکشاور

های های انرژی، يارانه تولید غذا و ساير سیاستمطالعات فوق به طور کلي اثرات آزادسازی قیمت حامل

ه مالحظه شد اصالحي مرتبط با تولید بخش کشاورزی )تولید غذا( را مورد بررسي قرار دادند. همانطور ک

اند که به بخشي از مطالعات مطالعات مختلف مسئله انرژی و آب را در کنار ساير متغیرها بررسي نموده

 صورت گرفته در ارتباط با امنیت غذايي در ايران اشاره گرديد.
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هايي مثل کشاورزی و انرژی را است که محدوديت عرضه بخشای ديگر از مطالعات صورت گرفتهدسته

ها بر کاهش تولید ناخالص ملي و دريافتي عوامل تولید ر اساس محدوديت عرضه و تبعات آنصرفا ب

 بر کشاورزی بخش تولید کاهش آثار( 1891توان به بانويي )اند. از جمله اين مطالعات ميبررسي کرده

د و مروت ؛ فريدزاويژه و متعارف شرايط بر تأکید با را  مختلط الگوهای قالب در ها بخش ساير تولید

واسطه؛ خالقي و  واردات محدوديت عرضه از ناشي اقتصادی هایبخش پذيریآسیب (، بررسي1892)

ايران را با استفاده از ماتريس  اقتصاد بر و کشاورزی بخش تولید بر اقلیم تغییر ( اثر1892همکاران )

 در بخش زراعت را ليخشکسا اجتماعي و اقتصادی آثار( 1890حسابداری اجتماعي؛ سحابي و همکاران )

عرضه محور؛ مورد بررسي قرار دادند. بنابراين  اجتماعي حسابداری ماتريس شده اصالح الگوی چارچوب

های اقتصادی به صورت زيربخشي مورد مطالعه قرار گیرند و در ثاني بر اساس الزم است اوال بخش

ايي در ايران مورد بحث قرار های موجود ارتباط میان محدوديت عرضه و مسئله امنیت غذمتدولوژی

 گیرد.

 مطالعات خارجي

ی آب، انرژی و غذا ( با توجه به اينکه تعداد کمي از مطالعات مربوط به رابطه7110، 1)ويالمايور و همکاران 

و ها در اين مطالعه تجزيه، تحلیل اند. هدف آنبودند، به اين مسئله پرداخته به نقش نهادها پرداخته

( به بررسي 7110، 8)نارايانان و همکاران.  بودارزش  یرهزنج یلو تحل تجزيهو  7(IAD)توسعه سازمان 

و  يه. تجزپرداختند يجنوب یایآس کشورهای اقتصادبر  مدت کمبود آب يطوالن یرتأثکمبود آب و 

در گذارد و يم یرتأث یاکل منطقه جنوب آس یکمبود آب احتماال بر رشد اقتصاد داد نشان های آنانیلتحل

ستانده چند -( يک مدل داده7110، 2وار و همکاران)کوک .گذار خواهد بود یرتاث یشتربیز ن يآت یهاسال

 ی بود رابخش اقتصاد 1221 که شاملجهان  یاقتصادها ينبزرگترکشور از  21 برای را MRIO5)) ایمنطقه

و کربن را  یانرژ یهاساباست که ح MRIOمدل  یناول یق،تحق يندر ا مدل استفاده شده. توسعه دادند

بخش برق، گاز و آب داد نشان  یقتحق ينا یهاکرد. يافتهکالیبره مي یهترک یدیتول یهابخش یبرا

شده و  یهو کک، نفت تصف يندآيبه شمار م یمياقل ییراتدر تغ ییرعامل تغ ترينيمعموال به عنوان اصل

                                           
1 Villamayor and et al 
2 Institutional Analysis and Development  
3 Narayanan and et al 
4 Kucukvar and et al 
5 multi region input–output 
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)واريس و عرضه باالدست است.  یهایرهدر زنج یاستفاده از انرژ يعامل اصل یابخش سوخت هسته

 یلو تحل يهتجز هاآن. بعد از ابعاد امنیت آب را مورد بررسي قرار دادند 2ای ( در مطالعه7112، 1همکاران

. را شرح دادندتعامل  ينبر ا ييتجارت غذا گيشود و چگونيغذا م یدکمبود آب مانع تولکه  نمودند

 ينکه در ا يي نمودندرا شناسا يو مناطق پرداختند ياجتماع ریيانعطاف پذ يچگونگ ین به موضوعهمچن

( با توجه به اينکه سهم 7111، 7)ديويد جي وايت و همکاران مواجه هستند. خاصي یراستا با چالش ها

آب و  ی،به ورود انرژ یازنيد آيتجارت و واردات به دست م يقطر زيادی از افزايش تقاضا برای غذا از

 يکدر  ین الملليب یامنطقه یانم ستانده-داده يکردرو را با استفاده از يستز یطر محاختالالت د يجادا

 عواقبمنابع و  ينا یرقابت برا یتقاضا يابيارز جهت یاو غذا شرق آس یآب و انرژ یقيتلف یلتحل

را به  اعياجتم یحسابدار يسماتر( 7112، 8در ادامه نیز )ژو و همکاران .دادندمورد استفاده قرار  یطي،مح

 ياستفاده منابع آب و توسعه اجتماع ینرابطه ب یلو تحل يهتواند به تجزيمعنوان مدلي معرفي کردند که 

 .بپردازد

ای صورت گیرد که در عین دقت نظر در تفاوت با توجه به همه آنچه در باال گفته شد، الزم است مطالعه

ماتريس حسابداری اجتماعي و رهیافت  مدلهای اقتصادی، با کاربرد های هريک از بخشماهوی زيربخش

های بررسي امنیت غذايي نیز استفاده گردد و به درک کاملي از محدوديت عرضه، از تعاريف و شاخص

 شرايط محدوديت عرضه و امنیت غذايي دست يافت.

 روش تحقیق

 مباني نظری امنیت غذايي

 ها زمان همه در افراد که هنگامي»د: شومي تعريف زير صورت به 2(GFSI) غذايي جهاني شاخص امنیت

 نیازهای تا باشند داشته مغذی و کافي غذايي مواد به فیزيکي و اجتماعي اقتصادی، امکان دسترسي

 «. گردد برآورده ب نشاط و سالم زندگي يک برای آنها غذايي

الس جهاني بعد فراهمي، دسترسي، سودمندی و پايداری است )اج 2اين تعريف از امنیت غذايي شامل  

 (.1990غذا، 

                                           
1 Varis and and et al 
2 David J. White and et al 
3 Zhou and et al 
4 Global food security index 
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گیرند که از جمله ای از متغیرهای اقتصادی را در بر ميدو بعد فراهمي و دسترسي پذيری مجموعه

يي، کمبود مواد غذا ، شدتغذا فقرا ينههز ي، سهمخانگ ييمواد غذا یمتقترين آنها متغیرهای مهم

، از کل صادرات کاال ييدات مواد غذاوار ، ارزشبه واردات غله يوابستگ ، نسبتبودن غذا يناکاف شیوع

. بنابراين در ادامه b(7112سالم هستند )فائو، به منابع آب  ي و دسترسيداخل ييمواد غذا یمتق نوسانات

 اين دو شاخص به صورت مبسوط شرح داده خواهد شد.

 1فراهمي

 و عادی شرايط در که های نسبي هزينه و کشور يک در غذايي مواد قیمت پرداخت به افراد توانايي

 همبستگي فراهمي واقع، مقوله کند. درمي بررسي را شوندمي متحمل غذايي مواد با مرتبط های شوک

 (.7112دارد )شاخص امنیت غذايي جهاني،  درآمدی سطوح با تنگاتنگي

 بعد فراهمي به صورت خالصه شامل دو مورد زير است:

 خانوار مخارج در مصرفي غذايي مواد سهم -

 سرانه يالص داخلناخ یدولت -

 7يریدسترس پذ

 تأثیر کشور يک در غذايي مواد به دسترسي سهولت و عرضه بر که کندمي بررسي را عواملي

 توان به بسندگيکه از آن جمله مي شودمي گیری نماگرهايي اندازه طريق از پذيری دسترس .گذارندمي

کشاورزی اشاره نمود که  محصوالت تولید بودن کشاورزی و پرنوسان هایعرضه، زيرساخت کفايت و

 را به غذايي مواد به دسترسي که کندمي ايجاد ضروری غیر کمبود يا مازاد بالقوه طور به باالتر نوسان

 (. 7112)شاخص امنیت غذايي جهاني،  .دهدمي قرار تأثیر تحت شدت

 پذيری به صورت خالصه شامل سه مورد زير است:دسترسي

 عرضه يتکفا -

 .ييمواد غذامتوسط عرضه  -

 .یمحصوالت کشاورز یدنوسانات تول -

                                           
1 Affordability 
2 Availability 
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ی تحقیق حاضر، الزم است که در گیری مسئلهبدين ترتیب جهت ورود به موضوع امنیت غذايي و پي

ی جوانب در نظر المللي اقدام گردد تا همههای ارائه شده از سوی نهادهای بینچهارچوب تعاريف و روش

 .گرفته شود و بهترين نتیجه بدست آيد

تر بیان گرديد، کفايت عرضه در قالب محدوديت عرضه مسئله تحقیق مطالعه حاضر با توجه به آنچه پیش

است و هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي اثر محدوديت عرضه سه بخش غذا، آب و انرژی بر تولید و 

نیت غذايي درآمد است که کاهش در هريک بنابر شاخص امنیت غذايي بیانگر ناامني غذايي و تهديد ام

 است.

های برونزا در اثر وقوع وقايعي نظیر دهد چنانچه محدوديت عرضه در اثر شوک، نشان مي7نمودار 

خشکسالي، تغییرات اقلیمي، حوادث طبیعي حادث شود و تولیدات غذا، انرژی و آب کاهش يابد، منجر به 

انرژی و آب به عنوان نهاده تولید  شود که از تولیدات غذا،های اقتصادی ميکاهش تولیدات ساير فعالیت

کنند. همچنین کاهش تولید غذا، انرژی و آب به صورت برونزا، موجب کاهش تولیدات سه استفاده مي

های سیستم اقتصادی است. کاهش تولیدات شود که از جمله ويژگيعنصر مذکور به صورت درونزا مي

شود که متعاقبا کاهش درآمد نیروی کار را به ياقتصادی از يک طرف منجر به کاهش تقاضای نیروی کار م

 دنبال دارد. 
 ، الگوی اثرگذاری محدوديت عرضه آب، غذا و انرژی بر امنیت غذايي7نمودار 
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از طرفي کاهش درآمد نیروی کار بر اساس ادبیات موضوع شاهدی بر کاهش سطح امنیت غذايي است که 

مد نیروی کار منجر به کاهش تقاضا برای کاالها و خدمات مکانیسم آن نیز بدين شرح است که کاهش درآ

خواهد شد که منجر به کاهش تقاضا برای تولیدات اقتصادی و در نهايت به کاهش تولید ناخالص داخلي 

انجامد که بر اساس ادبیات تحقیق از جمله معیارهای کاهش امنیت غذايي است. از طرف ديگر کاهش مي

شود که کتهش تولید ناخالص داخلي را به کاهش تقاضای نهاده تولید ميتولیدات اقتصادی منجر به 

 شود.دنبال دارد و همانطور که گفته شد منجر به کاهش سطح امینیت غذايي مي

سازی شرايط محدوديت عرضه تولیدات بنابراين بايد مدلي را مورد استفاده قرار داد که ضمن شبیه

های درآمدی نیز بیان نمايد. مدلي که برای اين کار تشخیص وههای اقتصادی، تبعات آن را بر گربخش

 است، ماتريس حسابداری اجتماعي است که در ادامه گفته خواهد شد.داده شده

 مباني نظری ماتريس حسابداری اجتماعي

ستانده و ماتريس حسابداری اجتماعي است -های دادهرويکرد مقداری يکي از رويکرهای مبتني بر مدل

اجتماعي افزايش متغیرهای کالن سیاستي )اقالم تزريقي( بر -سنجش آثار و تبعات اقتصادی که جهت

های مختلف افزايش همزمان رشد )افزايش تولید(، افزايش درآمد عوامل تولیدی و افزايش درآمد گروه

ه کاربرد دارد ستاند-ی تراز تولیدی لئونتیف که در مدل دادهرابطه  گیرد.خانوارها مورد استفاده قرار مي

های اقتصادی، توان برای ماتريس حسابداری اجتماعي نیز بکار برد با اين تفاوت که عالوه بر بخشرا مي

 نهادها نیز وجود دارند.

                                       )1( 

بردار ستوني تقاضای   ماتريس ضرايب فني و  بردار ستوني تولید ناخالص،   ی باال در رابطه

 نهايي است. 

  ( بازنويسي نمود:7ی )ها به صورت رابطهتوان با استفاده از جبر ماتريسی يک را ميرابطه
                                   )2(                                            

      )3(   

              )4( 

 کند.ی حسابداری را آشکار ميماتريس ضرايب فزاينده 
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( و i,j=123ماتريس مبادالت سه حساب درونزای ماتريس حسابداری اجتماعي ) ( 2ی )رابطه در   

حاوی سه بخش فرضا  1ماتريس ضرايب مستقیم سه حساب، يعني حساب تولید )سطر و ستون  

( و حساب نهادهای 7صنعت، خدمات و کشاورزی(، حساب عوامل تولید )ارزش افزوده، سطر و ستون 

 ها است. های اقتصادی و اجتماعي خانوارها و شرکتداخلي مانند گروه

 صورت ماتريسي نیز نشان داد.توان به روابط فوق را مي

             )5( 

به ترتیب بیانگر متغیرهای درونزای و برونزای سه حساب  و  ( بردارهای ستوني 0ی )در رابطه

تقاضای نهايي  تا  و  8تا  1های به ترتیب تولید بخش تا  مذکور هستند. به عنوان نمونه 

باشند که به طور کلي به متغیرهای کالن گذاری، هزينه دولت و صادرات( ميها )حاوی سرمايهبخش

 و تولید عوامل درآمد ترتیب به و  ی اقتصاد کالن به اقالم تزريقي معروفند. سیاستي و يا در حوزه

 باشند. به عنوان نمونه مي و  سیاستي(  کالن ها )متغیرهایتزريقات آن اقالم و نهادها مددرآ

های انتقالي جاری خانوارها از دولت و دريافت درآمدهای عوامل تولید از حساب دنیای خارج و 

 .ندکنهای دنیای خارج را بیان ميحساب

دارد. اما چنانچه ( شرايط عادی يعني وقتیکه هیچگونه محدوديتي وجود ندارد را بیان مي0ی )رابطه

ی ی فوق را با انجام تغییراتي به صورت رابطهمحدوديتي در عرضه يک بخش خاص پديد آيد بايد رابطه

  ( نوشت:0)

   

          )6(    
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ن است که بخش سوم دارای محدوديت عرضه است. بنابراين با انجام تغییراتي ( فرض بر اي0ی )در رابطه

های ديگر اقتصاد به صورت درونزا در ( و همانند ساير بخش0ی )میزان تولیدات آن بخش که در رابطه

 ( به قسمت متغیرهای برونزا انتقال پیدا کرده است.0ی )شد، در رابطهنظر گرفته مي

( را بر افزايش و  ، ، های افزايش تقاضای نهايي )يعني ار و تبعات سیاست( نه فقط آث0رابطه )

شرايط ( در 0( همانند رابطه ) و افزايش درآمد نهادها  ، افزايش درآمد عوامل تولید ، تولید ) 

دهد، بلکه همچنین قابلیت سنجش اثر کاهش تولید بخش دارای محدوديت عرضه تولید عادی نشان مي

( و کاهش درآمد نهادهای (، کاهش درآمد عوامل تولیدی )و  ها )( بر کاهش تولید ساير بخش)

ای که برای شرايط ويژه تشکیل دارد. ماتريس ضرايب فزاينده( در شرايط ويژه را نیز بیان ميجامعه )

ی ( و يا ماتريس ضرايب فزاينده7119شود به ماتريس ضرايب فزاينده مختلط )میلر و بلیر، داده مي

 ( معروف است.1992محدوديت )تربک، 

( آثار و 0ويژه، رابطه ) شرايط در منابع ديريتم همچنین و بخشي ريزی برنامه گذاری، سیاست منظر از

( را بر کاهش تولید ساير تبعات اقتصادی و اجتماعي کاهش تولید بخش محدوديت تولید طرف عرضه )

( کاهش درآمد عوامل تولید و کاهش درآمد و  های اقتصادی )بدون محدوديت عرضه تولید، بخش

هد. يعني اينکه با ها( را از منظر تقاضاکننده به دست ميدهای جامعه )درآمد خانوارها و درآمد شرکتنها

ای مستقیم و غیرمستقیم بخش کاهش تولید فرضا بخش کشاورزی ناشي از خشکسالي، تقاضای واسطه

ابد و در نتیجه يای( کاهش ميکننده واسطههای عرضههای اقتصادی )به عنوان بخشمذکور از ساير بخش

ها ها و کاهش کل تولید اقتصاد خواهد شد. کاهش تولید ساير بخشمنجر به کاهش تولید ساير بخش

ناشي از محدوديت عرضه تولید بخش کشاورزی به کاهش درآمد عوامل تولیدی و به تبع آن کاهش 

موجب کاهش  درآمد نهادها منجر خواهد شد. کاهش درآمد نهادها موجب کاهش مصرف و در نهايت

تولید( خواهد شد. اخیرا بعضي از -مصرف-درامد-های سیکل تولیدی )تولیدتولید در زنجیره

محور ای را ضرايب فزاينده پسین ماتريس حسابداری اجتماعي عرضهگران اين اثرات زنجیرهپژوهش

 (.7119اند )چانگ و واترز، لئونتیف نامیده

 نتايج

های زراعت و باغداری های کشاورزی )زيربخشحدوديت عرضه زيربخش، آثار و تبعات ناشي از م1جدول 

a1  پرورش حیوانات ،a2داری ، جنگلa3  گیری و ماهيa4 به عنوان بخش اصلي تأمین غذا و زيربخش )

کند را بر تغییرات درآمد های مواد غذايي تولید مي( به عنوان بخشي که فرآوردهa7صنايع غذايي )
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، متوسط RULهای کم شهری و گروه URHو پردرآمد  URM متوسط ،URLآمدی کم های مختلف درگروه

RUM  و پردرآمدRUH دهد.روستايي نشان مي 

 
 GDPهای تأمین غذا بر کاهش درآمد خانوارها و درصدی بخش 11، آثار محدوديت عرضه 1جدول 

 URL URM URH RUL RUM RUH GDP 

a1 
7284/6734 17063/6953 25820/9304 1815/7804 4229/4905 

6537/263

3 

148505/182

8 

1/608 1/650 1/639 1/447 1/584 1/660 1/265 

a2 
4841/9598 11360/7463 17235/0884 1207/7818 

2813/385

3 

4354/058

3 
117025/5082 

1/069 1/099 1/094 0/963 1/054 1/106 0/997 

a3 
46/4765 111/8471 176/1757 11/7225 27/3215 43/1098 1571/8299 

0/010 0/011 0/011 0/009 0/010 0/011 0/013 

a4 
279/3406 669/3291 1047/7012 70/3218 163/8827 257/7356 7527/2504 

0/062 0/065 0/066 0/056 0/061 0/065 0/064 

a7 
5624/0998 13293/3257 20393/0794 1407/3827 

3278/867

2 
5103/2193 183010/3544 

1/242 1/286 1/294 1/122 1/228 1/296 1/558 

 های تحقیقمأخذ: يافته

، محدوديت عرضه a1, a2, a3 and a4با توجه به اين جدول، از میان تأثیر محدوديت عرضه هريک از  

a1 های درآمدی شهری و روستايي به صورت مطلق و نسبي ی گروهاثر بیشتری بر کاهش درآمد همه

 02/2712را به صورت مطلق به اندازه  URLدرآمد  a1درصدی  11ت عرضه دارد. برای مثال محدودي

 آيد.به حساب مي URLدرصد از درآمد  01/1دهد. اين میزان کاهش به صورت نسبي واحد کاهش مي

درصدی،  11است که در صورت کاهش عرضه  a3کمترين تبعات ناشي از محدوديت عرضه متعلق به 

های درآمدی شهری و صورت مطلق و چه به صورت نسبي در گروهکمترين کاهش درآمد را چه به 

 نمايد.روستايي ايجاد مي



 

7352 

 

های درآمدی شهری به صورت مطلق کاهش توان دريافت که گروههمچنین با توجه به اين جدول، مي

های ها )زيربخشی بخشهای روستايي در اثر محدوديت عرضه همهدرآمد بیشتری را نسبت به گروه

 شوند.اصلي( مورد مطالعه متحمل مي هایبخش

های درآمدی شهری و روستايي روند يکساني ندارند. برای مثال نسبت به لحاظ کاهش درآمد نسبي گروه

بزرگتر از يک است. حال آنکه نسبت کاهش درآمد مطلق دو گروه  URHبه  RUHکاهش درآمد 

 ا مذکور الزم است.هدرآمدی مذکور کوچکتر از يک است. بنابراين توجه به نسبت

( a19و برق  a20، گاز a5درصد کاهش تولید بخش انرژی )شامل نفت  11، آثار و تبعات ناشي از 7جدول 

 دهد. های درآمدی را نشان مي( بر کاهش مطلق و نسبي درآمد گروهa21همچنین بخش آب )
 GDPدرآمد خانوارها و های تأمین انرژی و آب بر کاهش درصدی بخش 11، آثار محدوديت عرضه 7جدول 

 URL URM URH RUL RUM RUH GDP 

a5 

3803/864

9 
10343/5665 18984/0036 1014/4020 

2370/718

3 

4087/836

2 
154497/1061 

0/840 1/000 1/205 0/808 0/888 1/038 1/316 

a19 
826/8631 2070/2956 3442/9952 212/2719 495/1773 804/7981 26444/0005 

0/183 0/200 0/219 0/169 0/185 0/204 0/225 

a20 
2813/4150 6929/9470 11276/3079 716/9771 1671/9191 

2684/587

3 
66805/7300 

0/621 0/670 0/716 0/571 0/626 0/682 0/569 

a21 
285/5424 683/3252 1067/6456 71/8431 167/4233 263/0512 8313/8755 

0/063 0/066 0/068 0/057 0/063 0/067 0/071 

 های تحقیقمأخذ: یافته

های درآمدی شهری و بیشترين اثرات را بر کاهش درآمد گروه a5بر اساس اين جدول محدوديت عرضه 

بر کاهش درآمد نسبي و  a19روستايي به صورت مطلق و نسبي دارد. کمترين تأثیر را محدوديت عرضه 

دهد، کاهش درآمد هم نشان مي a21درصدی  11های درآمدی دارد. محدوديت عرضه مطلق گروه

 های روستايي بیشتر است.های شهری هم به صورت مطلق و هم به صورت نسبي از گروهگرو

به دلیل اينکه بیشترين ضرايب در زمینه  a5و  a1های مورد بررسي، محدوديت عرضه در بین بخش

 شوند.بررسي مي 2و  8ی تر و در قالب نمودارهاکنند به صورت جزئيکاهش درآمد را ايجاد مي
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 1aدرصدی  11های درآمدی شهری و روستايي در اثر محوديت عرضه ، کاهش درآمد مطلق و نسبي گروه8نمودار 

 
 های تحقیقمأخذ: يافته

رآمد های درآمدی شهری کاهش درآمد مطلق به ترتیب برای گروه کم د، برای گروه8با توجه به نمودار 

(URL،)  متوسط درآمد(URM) و پردرآمد (URH)  صعودی است. نمودار کاهش درآمد مطلق پس از طي

های روستايي نسبت به کند )چرا که کاهش درآمد گروههای شهری، نزول ميروند صعودی در گروه

و  (RUM)، متوسط (RUL)های کم شهری کمتر است(، سپس روند صعودی آن به ترتیب برای گروه

 يابد.روستايي ادامه مي (RUH)ردرآمد پ

های شهری و روستايي دارد، نمودار بر خالف نمودار کاهش درآمد مطلق که روندی صعودی در بین گروه

ی از همه RUHکاهش درآمد نسبي روندهای نسبتا متفاوتي دارد. برای مثال کاهش نسبي درآمد 

 های ديگر بیشتر است.گروه
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 a5های درآمدی شهری و روستايي در اثر محدوديت عرضه ايسه کاهش درآمد مطلق و نسبي گروه، مق2نمودار 

 
 های تحقیقمأخذ: يافته

های کم درآمد های درآمدی شهری از گروهگردد کاهش درآمد گروهمالحظه مي 2همانطور که در نمودار  

های درآمدی روستايي نیز صعودی ل اين نمودار، کاهش درآمد گروهبه پردرآمد صعودی است. پس از نزو

است. روندهای کاهش درآمد مطلق و نسبي يکسان است. به عبارت ديگر اثرات مطلق و نسبي کاهش 

 های مختلف درآمدی مشابه هم است.درآمد برای گروه

توان مورد بررسي قرار داد. با مي 7و  1وضعیت امنیت غذايي را  نیز با توجه به نتايج موجود در جداول 

های قبل بیان گرديد، صرف نظر از کلیه عواملي که امنیت غذايي را به مخاطره توجه به آنچه در قسمت

توانند امنیت غذايي به عنوان عواملي که مي  GDPهای درآمدی و کاهش اندازند، کاهش درآمد گروهمي

 ن تحقیق است.را به عدم امنیت غذايي  تبديل کنند مدنظر اي

های شهری نسبت به روستايي به لحاظ با توجه به بزرگتر از يک بودن نسبت کاهش درآمد همه گروه

توان گفت امنیت های درآمدی به لحاظ کاهش نسبي درآمد، ميکاهش مطلق درآمد و در بیشتر گروه

های روستايي به گروههای مذکور بیشتر از های درآمدی شهری در اثر محدوديت عرضه بخشغذايي گروه

 افتد.مخاطره مي

های مورد مطالعه به صورت مطلق درصدی هريک از بخش 11نیز در صورت محدوديت عرضه  GDPکاهش 

 است.گزارش شده 8و  7و نسبي در جداول 
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را منجر  GDPبیشترين میزان کاهش  GDPدرصد کاهش در  00/1با  a7های تأمین غذا، در بین بخش

اين میزان کاهش مبنايي برای به مخاطره افتادن امنیت غذايي محسوب گردد، اين  شود. چنانچهمي

آيد. ترين تهديد برای امنیت غذايي به حساب ميکند عمدهبخش به لحاظ کاهشي که در درآمد ايجاد مي

را کاهش  GDPدرصد از  70/1و  81/1، به ترتیب a1و  a5درصدی  11پس از آن محدوديت عرضه 

 توان به همین نحو تفسیر نمود.ها نیز ميبرای ساير بخشدهند. مي

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

در اين تحقیق بعد خانوارهای شهری و روستايي يا به عبارتي بعد اجتماعي که شاکله اين تحقیق است 

. اش به کار گرفته شدمورد توجه جدی قرار گرفت. از طرفي شاخص امنیت غذايي بر اساس اجزای سازنده

به عبارت ديگر يک نوع مدلسازی در قالب ماتريس حسابداری اجتماعي صورت گرفت و نتايج آن با 

 شاخص امنیت غذايي سنجش شد. 

(، پرورش حیوانات a1زيربخش کشاورزی يعني زراعت و باغداری ) 2اين مطالعه اثرات محدوديت عرضه 

(a2جنگل ،)( داریa3و ماهي )( گیریa4زيربخش صنايع غذ ،)( اييa7زيربخش ،) های بخش انرژی

( را به صورت يک بخش اقتصادی بر کاهش درآمد a21( و بخش آب )a19و برق  a20، گاز a5)شامل نفت 

 مورد بررسي قرار داد. GDPهای درآمدی شهری و روستايي و همچنین کاهش در مطلق و نسبي گروه

های مورد مطالعه که هر يک از بخش نتايج بدست آمد از اين تحقیق نشان داد که محدوديت عرضه

های درآمدی شهری و روستايي کنندگان غذا، آب و انرژی هستند، اثرات متفاوتي را بر درآمد گروهتأمین

 به صورت مطلق و نسبي دارند.

ضرايب بدست آمده از اين تحقیق که در قسمت نتايج ارائه گرديد، به صورت مجزا و به لحاظ کمي مد نظر 

نبوده است، بلکه مقايسه نسبي اين ضرايب و سناريوهای مختلف محدوديت عرضه هريک از  اين تحقیق

ها بدست يابد. اين امر يک ديد چند بعدی نسبت به تأثیرات هريک از بخشها است که اهمیت ميبخش

 های آينده استفاده نمود.گذاریتوان از آن در سیاستدهد که ميمي

های مورد بررسي بر کاهش درآمد و امنیت غذايي دارند به لحاظ ماهوی در اين تحقیق تأثیری که بخش

های مذکور انتخاب گردد چرا که های ديگری نیز به جای بخشتوانست بخشمدنظر نبوده و حتي مي

ها است. بنابراين های شهری و روستايي از بعد عوامل تولید بودن آنزاويه نگاه به کاهش درآمد گروه

های مورد مطالعه به های ديگری را مورد مطالعه قرار داد. اما در اين تحقیق بخشبخششد که حتي مي
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ای جدی قرار دارند و البته داليل ديگر که ذکر  های عرضهنحوی انتخاب گرديد که در معرض محدوديت

 آن خارج از حوصله اين بحث است.

یت غذايي از دو جنبه معتبر است. يکي بدين ترتیب نتايج حاصل از اين تحقیق و بسط آن به مسئله امن

کنندگان امنیت غذايي هستند و های مورد مطالعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمیناينکه بخش

ها اندازد. از طرف ديگر تولیدات اين بخشها امنیت عذايي را به مخاطره ميطبیعتا کاهش تولید آن

دهندگان اين نیروی کار خانوارهای شهری و روستايي  مستلزم استخدام نهاده نیروی کار است که ارائه

هستند. بنابراين کاهش عرضه نیروی کار و در نتیجه پرداختي کمتر به آن را به دنبال دارد. اين دو عامل 

کنند. بنابراين الزم بود که تحلیلي در چهارچوب يکديگر را در جهت کاهش امنیت غذايي تقويت مي

 گفته شده صورت گیرد.

های درآمدی را به دو صورت های اقتصادی، درآمد گروهدرصدی تولیدات بخش 11ديت عرضه محدو

دهد. نتايج اين تحقیق نشان داد ممکن است کاهش درآمد يک گروه درآمدی از مطلق و نسبي کاهش مي

گروه ديگر به صورت مطلق بیشتر باشد اما به لحاظ نسبي و سهمي که اين کاهش درآمد از درآمد 

 تر باشد. های درآمدی مذکور دارد کمگروه

های درآمدی بر اساس برخي از نماگرهای شاخص امنیت غذايي بیانگر نوعي ناامني کاهش درآمد گروه

های تواند بیانگر کاهش توانايي گروههای درآمدی ميغذايي است. به عبارت ديگر کاهش درآمد گروه

 ها باشد.درآمدی برای تأمین سبد غذايي آن

ای های مختلف بر امنیت غذايي متفاوت است. به گونهين ترتیب آثار دو وجهي محدوديت عرضه بخشبد

های تأمین کننده غذا مثل زراعت و باغداری و بخش فرآوری محصوالت کشاورزی بیشترين که بخش

نفت، هايي مثل صنايع غذايي و تأثیر را در کاهش امنیت غذايي از بعد کاهش درآمد خانوارها و بخش

بیشترين اثر را از بعد کاهش تولید ناخالص ملي دارند. بنابراين دقت نظر در ابعاد اثرگذاری هريک از 

 ها که البته ماهیتا در تولید غذا نقش اساسي را دارند ضروری است.بخش

ها نیز به نوعي ديگر شیوع ناامني غذايي را بیان در اثر محدوديت عرضه هر يک از بخش GDPکاهش 

ها در واقع بیانگر ارتباطات بین بخشي است که محدوديت عرضه هريک از بخش GDPت. کاهش داش

های مورد نیاز تولیداتشان دچار مشکل نمايد که در های ديگر را در زمینه تأمین نهادهتواند بخشمي

 گردد.مي GDPنهايت منجر به کاهش 
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