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در  ییغذا تیبر امن یدولت از بخش کشاورز تیو حما دیتول سکیاثر ر

  رانیا
 1، حسن آزرم*حسین نوروزی

 

 چكیده
با توجه به اهميت بخش کشاورزي در توليد، مصرف و ايجاد امنيت غذايي، کشورهاي مختلف جهان اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه، 

بر امنيت غذايي  يدر بخش کشاورز ديتول سکيدهند. در مطالعه حاضر اثر رد حمايت قرار ميرا مور يمختلف بخش کشاورز يهابا روش
 روشيپژوهش پ جياست. نتامورد بررسي قرار گرفته 9331-9315با وقفه گسترده در دوره زماني  يحيخود توض الگويدر قالب  رانيدر ا

از  تيحما زانيم دکنندگان،ياز تول تيحما زانيم ،يخش کشاورزب داتيارزش تول نيب يکه رابطه مثبت و معنادار دهدينشان م
 داتيارزش تول يدرصد کي شيکه با افزا يوجود دارد به طور ييغذا تيو امن يبخش کشاورز يريپذکنندگان و شاخص رقابتمصرف

و  دکنندگانياز تول تياحم زانيم يدرصد کي شيصورت افزا ني. به همابدييم شيدرصد افزا 74/02 ييغذا تيامن ،يبخش کشاورز
. ضريب شوديم ييغذا تيامن سطح يدرصد 9/2×92-5 و 23/2موجب ارتقاء  بيبه ترت يکنندگان بخش کشاورزاز مصرف تيحما

 لذا. رفت خواهد بين از تعادل عدم خطاي از درصد 13 دوره هر در که است آن يدهندهنشان. باشدمي -13/2خطا حاضر برابر با  حيتصح

و کاهش  ديو تول يوربهره شيدر جهت افزا دکنندگانياز تول تحماي و دارکنندگان به صورت هدفاز مصرف تيحما يهااستيس اعمال
 .گردديم شنهاديپ ييغذا تيامن يبه منظور ارتقا سکير

 

 (PSE) کنندگاندياز تول تي، حما(CSE) کنندگاناز مصرف تيحما د،يتول سکي: امنيت غذايي، رهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

ها و ارتباط آن با توسعة اقتصادی، طي تحقیقات جهاني به نقش تغذیه در سالمت، افزایش کارایي، یادگیری انسان

دهد قریب یك میلیارد نفر ها نشان ميبررسي(. Smith, 3178; Carletto Calogero et al., 3178)است اثبات رسیده

بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، در  (.Klotz et al., 3113)غذایي مواجهند  در جهان با سوء تغذیه و ناامني

 763های کودکان نقش داشته است. همچنین، در این سال مبتال شدن درصد مرگ 54سوء تغذیه در  3173سال 

 World Health)میلیون نفر به الغری از اثرات سوء تغذیه عنوان شده است  47قدی و میلیون کودک به کوتاه 

Organization, 3174 .) ،در این راستا، اجالس جهاني سران در زمینه غذا در شهر ایتالیا برگزار شد. در این اجالس

اجتماعي است، بیان شد که  –شرطي برای توسعه اقتصادی ای پیشضمن تأکید بر این نکته که تحقق رفاه تغذیه

کني ي و در نتیجه رهایي از گرسنگي حق هر فرد است و ریشهدسترسي به غذای سالم و مغذی، دریافت غذای کاف

بنابراین در بین  .( ;Bloem et al., 3112 Fao, 3173)بایستي در کلیه کشورها در اولویت قرار گیرد گرسنگي مي

 et al., 3111  Del Ninno Ruel) دارد ایویژه اهمیت غذایي امنیت تأمین کشور، هر توسعه اهداف هایاولویت

et al., 3171; Babatunde & Qaim, 3171;  .) 

باشد. برای تأمین امنیت میلیون نفر مي 1/5، تعداد افراد دچار سوء تغذیه در ایران  ,FAO(3173)بر اساس آمار 

 غذایي این جمعیت بایستي تولیدات مواد غذایي افزایش یابد.

به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات و 

به رشد اقتصادی کمك نموده و فضای امنیت غذایي کشور را  یي،برای خدمات و کاالهای صنعتي در جوامع روستا

 يوجود عوامل یيغذا یتدر امن یبخش کشاورز یباال یتاهم یرغمعل .(Hosseini et al., 3177) بخشدبهبود مي

و روش کشت،  خیخاک، تار یزیهرز، افت حاصلخ یهاعلف ها،یماریآفات و ب ،یيوهواآب یرهاییهمچون تغ

 تیفعال نیمقدار و زمان واردات و صادرات، ا ها،متیدر مورد ق نانیاقتصاد و عدم اطم یداریدولت، ناپا یهااستیس

وامل مختلف طبیعي، یك فرایند ریسکي است و تحت تاثیر ع یکشاورز همراه کرده است. تولید یيباال سكیرا با ر

گیرد. این عوامل با ایجاد نوسان در قیمت و نوسان در عملکرد تولید موجب عدم ثبات اقتصادی و سیاسي قرار مي

شوند. لزوم تأمین نیاز مصرف کنندگان به کاالهای کشاورزی همواره درآمد تولید کنندگان بخش کشاورزی مي

 (.Mousavi et al., 3177) ورزی را به امری موجه بدل نموده استدر فرآیند تولید محصوالت کشا هادولتدخالت 

اقشار مختلف  نیعادالنه درآمد در ب عیدر کشور، توز یاقتصاد گذاراناستیاهداف س نیاز مهمتر يکی در این راستا،

 (.Shakibaei et al., 3177)مردم است 

کشاورزان دارند که باعث تشویق آنها به تولید بیشتر ابزارهای مختلف حمایتي از بخش کشاورزی اثراتي را بر دریافتي 

های سیاسي ها، دورهها در طول زمان نوساناتي دارد که تحت تاثیر طراحي سیاستشود، اما سطوح این حمایتمي
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گیرد. این نوسانات، پایداری درآمدی مزارع را که اغلب از اهداف کشور و وجود بودجه برای اجرای آنها، قرار مي

که حمایت از بخش کشاورزی تغییرات درآمدی را دهد. در صورتيهای کشاورزی است، تحت تاثیر قرار ميتسیاس

کنند. لذا حمایت از بخش گریز نیز برای بهبود وضعیت خود به تولید بیشتری اقدام ميکاهش دهد، کشاورزان ریسك

 دهدجامعه را تحت تأثیر قرار مي هایضرورتي است اجتناب ناپذیر که تحقق آن منافع همه بخش اورزیکش

(Hosseini, 3116.) 

و ماهیت  رشود؛ ناکارایي یا شکست بازاهای کشاورزی ذکر ميبه طور کلي دو هدف اساسي برای اجرای سیاست

(. در این راستا، کشورهای عضو سازمان توسعه و Hosseini, 3116غیرپذیرفتني تخصیص طبیعي بازار برای جامعه )

های ها و معافیتسازی روش محاسبه حمایتاقدام به یکسان 7231( ، از سال OECDاقتصادی ) هایهمکاری

کنندگان، با استفاده از شاخص حمایت از اند. در این روش، میزان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفحمایتي کرده

  شود. (  محاسبه ميCSEکننده )از مصرف تی(  و شاخص حماPSEتولیدکننده )

 از خارج و داخل در کشاورزی محصوالت از  حمایت هایمطالعات مختلفي نیز در زمینه محاسبه شاخص نونتاک

 نیشتریسوخت ب ارانهی یدیتول یهانهاده نینشان داد که در ب (Rezaei, 3112)مطالعه نتایج . است شده انجام کشور

از  يمختلف نرخ ارز حاک یهانیو راه گز ستادر همه محصوالت به خود اختصاص داده هاتیحما زانیسهم را از م

 نیکه ب دهدينشان م ائویگرنجر هس تیرابطه عل نیداشت. همچن هاتیبر روند حما یارز یهااستیموثر بودن س

 يابیبه ارز (Torshizi, 3115)وجود ندارد.  يرابطه عل چیه يو عملکرد محصوالت منتخب باغبان هاتیحما

محصوالت گندم، جو،  یراهبرد تیزراعت(، با توجه به اهم ربخشی)ز یکشاورز شبخ دولت در يتیحما یهااستیس

 گذاراستیس دگاهیآن ها از د تیو اهم يرانیخانوار ا يمصرف یوکلزا در سبد کاالها ایذرت، برنج، پنبه، چغندرقند، سو

در  (Cakmak, 3118). خترداتوسعه پ یهادر برنامه یدولت از بخش کشاورز يتیحما یهابرنامه لیو به منظور تحل

 فیاز راه تحر یاز کشاورز تیدر حما يسع هیترک گذاراناستیدهه گذشته، س ينشان داد که ط هیدر ترک يپژوهش

کشور صورت گرفته، از راه مداخله در  نیا یکه به بخش کشاورز يدرصد از انتقال 11از  شیاند و بداشته هامتیق

در هر سال  يناخالص مل دیدرصد تول كیدر حدود  یابودجه یهاه پرداختیاول نهیها و هزها، ستادهنهاده متیق

)  ي(، خدمات عمومCSEکننده ) (، مصرفPSEکننده )  دیاز تول تیپژوهش، برآورد حما نیدر ا یاست. وبوده

GSSEی(، کل بخش کشاورز  (TSEو مع )7236-3117 یدوره یها را برااز آن كیمربوط به هر يفرع یارهای 

مورد  یاقتصاد یهایعضو سازمان توسعه و همکار یمربوط به کشورها جیرا با نتا جیکرد و نتا لیو تحل اسبهمح

اروپا و  ةدر پژوهشي به بررسي حمایت داخلي از کشاورزی در اتحادی (Gopinath et al., 3115)قرار داد.  سهیمقا

( برای اتحادیه اروپا بیش از دو برابر مقدار این شاخص PSE)اند. شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده آمریکا پرداخته

 Orden et)درصد بیشتر از آمریکاست.  81برای آمریکاست، هر چند ارزش تولیدات کشاورزی در اتحادیه اروپا تنها 

al., 3115) کشاورزی برای کشورهای در حال توسعه )چین، اندونزی ۀدر پژوهشي به برآورد حمایت از تولیدکنند ،
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محصول اصلي قرار دارد، نشان  77پرداختند. نتایج برای کشور هند که بر پایه  7234 -3113 ۀدور ''و هند( یتنامو

  های جهاني نسبت عکس دارد. دهد که حمایت از بخش کشاورزی با قیمتمي

است که  رفتهیصورت پذ يمطالعات یو بخش کشاورز یيغذا تیبر امن يدولت یهاتیحما یرگذاریرابطه با تأث در

 استیکالن و س یرهایآثار متغ يبه بررس یادر مطالعه( Noroozi, 3176)اشاره نمود.  ریبه مطالعات ز توانيم

افزوده بر رشد و ارزش يتیحما یهااستیمثبت س یرگذاریتأث انگریمطالعه ب جیبر رشد بخش پرداخت. نتا يتیحما

به  (Mehrparvar Hosseini, 3178). باشديم یبخش کشاورز  وارداتصادرات  و  ،یگذارهیسرما ،یبخش کشاورز

پرداخت. نتایج نشان داد، اثر حمایت دولت از بخش کشاورزی بر  یبررسي عوامل موثر بر تراز تجاری بخش کشاورز

( و Hosseini et al., 3177) یهای دیگرتراز تجاری این بخش مثبت بوده است. همچنین در پژوهش

(Hosseini et al., 3176) مطالعات  نیهای حمایتي بر امنیت غذایي در ایران پرداختند. نتایج ابه بررسي اثر سیاست

مطالعه  جینتا نی. همچندهديهای صورت گرفته از جانب دولت بر امنیت غذایي در ایران را نشان ماثر مثبت حمایت

(Barikani & Shahbazi, 3176) بخش کشاورزی بر  یهااز نهاده یاارانهی تینشان داد که در بلندمدت، حما

اشاره  (Mehrabi Basharabadi & Mousavi Mohammadi, 3112)وری کل عوامل تولید اثر مثبت دارد. بهره

بر امنیت  AMSهای حمایتي بخش کشاورزی را در غالب شاخص ساده شده سیاست ارکه در مطالعه خود آث ندداشت

ارزیابي قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مجموع حمایت های قیمتي و غذایي خانوارهای روستایي ایران مورد 

ند، اما در بلند مدت اهنهاده ای از بخش کشاورزی بر امنیت غذایي خانوارهای روستایي در کوتاه مدت اثر مثبت داشت

 غذایي هایدر بین گروه های مستقیم دولت برای تهیه غذا در آمریکا رااثر پرداخت (Miller & Coble, 3116)خیر.  

های مستقیم تاثیر اقتصادسنجي مورد ارزیابي قرار دادند. نتایج نشان داد که پرداخت الگوهای از استفاده با خاص

 خاص افراد ندارند.  هایگروه غذای تهیه در داریمعني

صورت گرفته است اما  يتمطالعا یيغذا تیو امن یاز بخش کشاورز تیکه در رابطه حما دهدمرور مطالعات نشان مي

است. با توجه به اهمیت  رفتهیصورت نپذ یيغذا تیبر امن یدیتول سكیر یرگذاریدر رابطه تاث یامطالعه چیتاکنون ه

مصرفي خانوار و تامین مواد ریزمغذی مورد نیاز  سبدو نقش محصوالت کشاورزی و جایگاه ویژه این محصوالت در 

بر  یدولت از بخش کشاورز یهاتیعالوه بر حما یدیتول سكیدر مطالعه حاضر اثر ربرای برقراری امنیت غذایي آنها، 

 است. کشور در قالب مدل اقتصاد سنجي مورد ارزیابي قرار گرفته یهاامنیت غذایي خانوار

 روش تحقیق
ذا بردین باشرد. لرهمانطور که اشاره شد، یکي از اهداف پژوهش حاضر بررسي اثر ریسك تولید برر امنیرت غرذایي مي

 –ها اسرتفاده گردیرد. اسراس کرار روش فیلترر هودریرك پروسکات بررای تجزیره شروک –منظور از فیلتر هودریك 

در  شروک به عنوان نظر مورد معادله پسماند از استفاده ها،شوک تجزیه باشد که به منظورپروسکات بدین صورت مي

 قابرل هرایمؤلفره تکانره دو بره ،یدات بخش کشاورزی()ارزش تول نظر مورد متغیر روش این درشود. نظر گرفته مي
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 پسرماند و شده تجزیه نشده، ینيبهای پیشکشو یا انتظار غیرقابل هایتکانه و شده بینيپیش هایشوک یا انتظار

 قررار اسرتفاده مرورد هاشوک نامتقارن اثرات بررسي برای غیرقابل انتظار هایهتکان عنوان به متغیر، رشد رگرسیون

 .است گرفته قرار استفاده مورد منفي و مثبت هایشوک عنوان به آن، و منفي مثبت مقادیر که گیردمي

 گیرریانردازه خطای با ممکن است رگرسیوني پسماند روش از استفاده که چرا است؛ مشکالتي دارای روش این اما

 همراندات بخرش کشراورزی، ارزش تولیر و منفري مثبرت هرایشوک روش این در که آنجا از. شود مواجه هاشوک

 و تخمرین هرای مناسربروش از استفاده لذا باشد؛ مي ارزش تولیدات بخش کشاورزی معادله از حاصل پسماندهای

 مطابق ادبیرات و است برخوردار سزایي به اهمیت ازرشد ارزش تولیدات بخش کشاورزی  نرخ معادله مناسب تصریح

 و شرده غیردقیرق هرایتخمرین بره منجرر ات بخرش کشراورزیارزش تولیرد معادلره تصرریح تورش اقتصادسنجي،

 غیرر نترایج بره پسرماندها منجرر گیرریانردازه خطای لذا. بود نخواهد صحیح چندان تخمین از حاصل پسماندهای

 . شد خواهد ارزش تولیدات بخش کشاورزی هایشوک اثرات بررسي به مربوط معادله در صحیحي

 طروری بره. است زماني متغیر سری زماني روند از استفاده منفي و مثبت ایهتکانه آوردن بدست هایروش از یکي

 مقرادیر تروانمري با رونرد، واقعي مقادیر مقایسه و زمان روی بر ارزش تولیدات بخش کشاورزی کردن رگرس با که

 باید اما گرفت؛ نظر در منفي هایتکانه عنوان به را روند از ترپائین مقادیر و مثبت هایشوک عنوان به را روند باالی

 صرورت ایرن غیر در باشد، برخوردار نسبي ثبات از کشور اقتصاد است که درست زماني تا تحلیل این که کرد توجه

 .کرد لحاظ را نیز ساختاری تغییرات باید

(Hodrick & Prescott, 7221( یك سری زماني را که گاهي به آن سیگنال اصلي )Original signalنیز مري )گوینرد ،

و  (، Smooth growth componentبه صورت مجموع دو جزء رونرد دائمري یرا ترکیبرات رشرد همرواری سرری )

 کنند.به صورت زیر تعریف مي ای، ترکیبات چرخه

(7)  
 بره است،چرخه  و روند بخش دو صورت به که را شده سریِ مشاهده یا اصلي ی سیگنالدهنده تشکیل اجزای این

( Conceptual artifactتصرنعي ) مفراهیم براسراس لزومراً ایتجزیره هرگونه رو، ازاین کرد؛ مشاهده تواننمي آساني

شود  مي شروع چیزی آن از دلخواه تعریفي با به نحوی روندزدایي از روشي هر نیز اساس همین گیرد. بر صورت مي

 یرك ایبخش چرخره استخراج برای معمول بسیار هایروش از شود. یکي استخراج باید چرخه و روند عنوان به که

 از را هراسیکل به مربوط تواترهای اینکه لحاظ به روش ایناست.  پرسکات -هودریك  فیلتر از استفاده زماني، سری

-نزدیرك مري بسریار واقعري مقادیر به را زمانيسری متغیر سیکلي اجزای همچنین و کندجدا مي زمانيسری متغیر

 آن پرسرکات - هودریرك فیلترر از استفاده منطق. دارد را کاربرد بیشترین و بوده برخوردار بسزایي اهمیت از ،سازد

 رونرد یرا رشرد . ترکیبراتنمایدمي  تفکیك موقت و دائمي اجزای بهرا  شده مشاهده تکانه یك ،روش این که است

 آید:مي دست به به  نسبت زیر یابيبهینه مسئلة حل با این تجزیه در دائمي



 

555 

 

(3) 
 

 

. بره کنرد مري تعیرین را بودن روند هموار میزان که است شاخص هموارسازی پارامتر مشاهدات ،  تعداد Tآن  در

زماني حقیقي خواهرد برود. در حالرت کند روند، همان سریبه سمت صفر میل مي عبارت دیگر در حالت حدی که 

 بررای  مقردارشرود. زماني تبدیل به خط راست مرينهایت میل مي کند، روند سریبه سمت بي گر که حدی دی

 .باشد مي 7611 با فصلي برابر آمارهای برای و 711 با برابر ساالنه آمارهای

 میرزان داخرل کروشره، بخرش یرا فوق عبارت دوم بخش و برازش است خوبي بیانگر درواقع ،3رابطه  در اول بخش

 نشان کروشه داخل دیگر، عبارت عبارت شود. به مي گرفته نظر در سری روند از ناهمواری برای که است ای جریمه

 طروری به است؛ هموارسازی ی بعد، شاخصدوره یك در چه و قبل دورۀ یك در چه سری، روند از انحراف دهدمي

 ست.ا بهتر باشد، کمتر هرچه حدی، حالت در که

هرا و شرامل معافیت ،قالب کلي معرفي نمود. گروه اول 8توان در های حمایتي در بخش کشاورزی ایران را ميسیاست

های ترجیهي بررای اعتبرارات های وارداتي، نرخهای مالیاتي، موانع و تعرفهتوان از معافیتامتیازات قانوني است که مي

هایي است که بصورت آشرکار و تحرت همرین عنروان از یارانه ،. گروه دومبانکي، آب و سوخت و سایر امتیازات نام برد

گردد و شرامل دو کنندگان و تولیدکنندگان از محل بودجه عمومي دولت پرداخت ميطریق سازمان حمایت از مصرف

ا تحرت تروان آنهرا رهای حمایتي که ميسیاست ،های تولیدی است. گروه سومهای مصرفي و یارانهبخش اصلي یارانه

های ای است که به منظور توسعه زیرسراختهای بودجهعنوان خدمات عمومي بخش کشاورزی معرفي نمود، پرداخت

 گررددهای عمراني بخش کشاورزی پرداخرت ميزیست و سایر فعالیتکشاورزی، تحقیقات و ترویج، حفاظت از محیط

(Hosseini, 3116مقایسه .) وجرود برا دهردمي نشران دنیرا مختلرف یکشرورها کشراورزی بخرش در حمایت سطوح 

 نمایندمي اعمال را حمایت از باالیي سطح کشورها اغلب شده، اعمال هایسیاست گستردگي و نوع نظر از هایيتفاوت

. اسرتمشاهده قابرل آمریکرا جدید زراعي قانون و اروپا اتحادیه مشترک کشاورزی سیاست در ویژه به موضوع این که

  قیمترري، هایسیاسررت: شررامل اروپررا اتحادیرره مشررترک کشرراورزی سیاسررت در حمررایتي یهاسیاسررت ترینعمررده

 درآمردی مسرتقیم هرای پرداخرت ،(مالیرات کراهش تولیرد، هراینهاده بهره، نرخ) غیرمستقیم درآمدی هایپرداخت

 (.Noroozi, 3176باشد )مي بازاریابي و تبلیغات تحقیق، برای دولتي مخارج سایر و( طبیعي خسارات جبران)

 هرایوام یارانره شرامل شرده انجرام هرایحمایت کشراورزی، هایبرنامره سرایر و آمریکرا جدید زراعي قانون براساس

 در حمایرت کلي طور به. است صادراتي هاییارانه و محصوالت بیمه قیمتي، هایحمایت منابع، از حفاظت کشاورزی،

 سرمت بره یافتره توسرعه کشورهای در و کنندگانمصرف و تولید هاینهاده سمت به بیشتر توسعه حال در کشورهای

 کشراورزی بخرش از حمایرت کل چهارم سه حدود در که بطوری بوده کشاورزی تولیدکنندگان از قیمتي هایحمایت
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شراخص  .اسرت قیمتري هرایحمایت بره مربروط آن سوم دو که بوده تولیدکنندگان به مربوط  OECDکشورهای  در

های اقتصادی تعریف و محاسبه گردیرد. ایرن سرازمان، ( توسط سازمان توسعه و همکاریPSEحمایت از تولیدکننده )

PSE  کنندگان و هررای انتقررالي ناخررالص از مصرررفیررك شرراخص از ارزش پررولي سررالیانه پرداخت»را برره عنرروان

بخرش  های حمایرت از تولیدکننردهکنندگان مالیات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که ناشري از سیاسرتپرداخت

تعریرف « ها برر تولیرد و یرا درآمرد تولیدکننردهکشاورزی است، صرف نظر از ماهیت، اهداف و یا آثرار ایرن سیاسرت

های شود. براساس تعریف سازمان توسعه و همکاریبه دو صورت مقداری و درصدی انجام مي PSEنماید. محاسبه مي

یعنري  PSE(. محاسربه Atghaei, 3171شوند )ی ميبنددر هشت طبقه تقسیم PSEهای مربوط به اقتصادی، سیاست

ها در شود و انرواع سیاسرتمقدار حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، به دو صورت مقداری و درصدی انجام مي

( محصوالت است کره برر MPS)7از قیمت بازاری شوند. اولین طبقه یا دسته، حمایتبندی ميآن به هشت جزء طبقه

شرود. هفرت دسرته دیگرر تحرت عنروان مت داخلي محصول و قیمت معادل جهاني آن محاسبه مياساس اختالف قی

های مستقیم و غیرر مسرتقیم دولرت بره کشراورزان را شرامل ( هستند که سایر پرداختBP) 3ایهای بودجهپرداخت

شراورزی بره کنندگان هرر یرك از محصروالت ک(. معیارهای ارزشي و درصدی حمایت از تولیدOECD, 3111شود)مي

 (. Chang, 3114آید )(  بدست مي3( و )7ترتیب از روابط )

(8) PSEi=MPSi+BPi 

(5) 
100

VOP

PSE
PSE%

i

i
i 












 
ای از محصول ، حمایت بودجهBP، حمایت بازاری از تولیدکنندگان و MPS، حمایت از تولیدکنندگان، PSEکه در آن

i  وVOP های جهاني تعدیل شده است.ارزش تولید آن در قیمت 

حمایت از قیمت بازاری، با فرض رقابتي بودن بازارها و یك کشرور کوچرك در تجرارت جهراني، قیمرت  برای محاسبه

شروند. نحروه محاسربه و تعردیل ، مقایسه ميPm، با قیمت مرجع تعدیل شده، Pdداخلي در سر مزرعه یك محصول 

Pm ( بیان شده است.6( و )4برای محصوالت وارداتي و صادراتي به ترتیب در روابط ) 

 (  برای محصوالت وارداتي4)
Pm = Pr ×Qadj + 

(Cp+Td7)       

 ( برای محصوالت صادراتي 6)
Pm = Pr× Qadj - 

(Cp+Td7)-M 

های گمرکي و غیرگمرکي در سرمرز به غیرر های مرزی )انواع هزینههزینه pCقیمت مرجع در سرمرز، Prکه در آن، 

نقرل، وهای برارگیری، حملی هزینرههمره d1Tشروند(،ی ناشري ميهای تجرارهایي که از سیاستها و هزینهاز تعرفه

                                           
1-  Market Price Support 

2 - Budget payments 
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های فرراوری و بازاریرابي کراالی ی هزینرههمره Mتخلیه، نگهداری و بازاریابي کاالی وارداتي از سرمرز ترا سررمزرعه 

(. 3111است )سازمان توسعه و همکاری اقتصرادی،  7های کاالیيضریب تعدیل تفاوت adjQداخلي از مزرعه تا سرمرز،

( محاسربه 3( و )1(  بره صرورت روابرط )i( در سطح مزرعه بررای محصرول)MPSiبنابراین، حمایت از قیمت بازاری)

 iمقردار کراالی  Qi: قیمرت مرجرع تعردیل شرده آن  و i ،Piarقیمت تولیرد کننرده کراالی  Pidشود که در آنها، مي

 باشد.مي

(1)          
i

ar

i

d

ii Q)PP(MPS 
 

(3) % 100

d ar

j j

j ar

j

P P
MPS

P

 
   
 

 

به تولیدکنندگان، بخش دیگر  شاخص حمایت از تولیدکننردگان  اسرت. براسراس ( BPای دولت)های بودجهپرداخت

شروند: الرف( برر اسراس ای به هفت دسرته تقسریم ميهای بودجهروش سازمان همکاری و توسعة اقتصادی، پرداخت

، د( بر های کشاورزیمقدار محصول، ب( بر اساس سطح زیرکشت یا تعداد دام، ج( بر اساس سابقه مشارکت در برنامه

های خاص، و( بر اساس درآمرد کلري ای، ه( به منظور محدود کردن استفاده از نهادههای یارانهاساس استفاده از نهاده

انردک اسرت و  OECDای ایران مبتني بر روش های بودجه(. پرداختOECD, 3111ها )کشاورزان و ز( دیگر پرداخت

پذیرد، به طروری کره هزینرة خریرد ها انجام ميالت در بازار نهادهحمایت غیرقیمتي از کشاورزان بیشتر به صورت دخ

انواع کود و سموم شیمیایي، خوراک دام و سوخت برای کشاورزان ایراني در مقایسه با رقبای جهاني و تولیدکننردگان 

تفراوت  های دولت در زمینة اعطای تسهیالت بانکي بره شرکلهای اقتصاد کاهش یابد. برای مثال، حمایتسایر بخش

شود. روش کلري های اقتصادی در نظر گرفته مينرخ سود تسهیالت کشاورزی با میانگین موزون نرخ سود سایر بخش

 .( ارائه شده است2)رابطة  ای  از تولیدکنندگان درمحاسبة حمایت بودجه

(2) CDMi Q)PP(BP 
 

هرای یا قیمت آن برای سایر بخش ۀ نهادهشدقیمت مرجع تعدیل PM های کشاورزی،حمایت از نهاده BPi، که در آن

سهم هر محصول از کرل نهرادۀ مصررفي براسراس  مقدار مصرف نهاده است. QCای نهاده، قیمت یارانه PD، اقتصادی

 شود. مقدار مصرف نهاده در هر هکتار و سطح زیرکشت محصول در کشور محاسبه مي

های ایت از قیمت بازار محصروالت کشراورزی و یارانرههای حمکنندگان همة سیاستشاخص برآورد حمایت از مصرف

پردازد، کنندگان بر اثر تغییر قیمت کاالهای کشاورزی ميشده بر مصرفمصرفي که دولت برای جبران مالیات تحمیل

( حاصرل 77( و )71های )بررای هرر محصرول از رابطره CSE(. مقدار ارزشري و درصرد OECD, 3111گیرد )دربرمي

 شود:مي

                                           
تر از کاالی تر از صفر باشد، به این معني است که کیفیت کاالی داخل نامطلوبکند و هنگامي که بزرگهای کاالیي مياین ضریب داللت بر تفاوت7

  .تجاری )وارداتي یا صادراتي( است
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(71) 
i

ar

i

d

iii Q)PP(BPCSE 
 

(77) 100
VOP

CSE
CSE%

i

i 









 

 i  ،BPiقیمرت مرجرع کراالی  i  ،Piar قیمت داخلي )سررمزرعه( کراالی i   ،Pid مقدار مصرف کاالی Qiکه در آنها، 

ارزش مصرف محصول بر حسب قیمرت جهراني  VOPiو  iای دولت ازکاالی های بودجهمقدار یارانه مصرفي و حمایت

)فرائو( شراخص جمعري امنیرت غرذایي خرانوار)  ر کشراورزیسازمان خوار و برا(. OECD, 3111باشد )شده ميتعدیل

(AHFSI  را توسعه داده است. این شاخص روی کار(Sen, 7216( و )Bigman, 7228 ) بنا نهراده شرده اسرت. در ایرن

غذایي یعني موجود بودن غذا و پایداری عرضه غذا و دسترسي به غرذا مبرادرت شاخص با شرکت هر سه عنصر امنیت

 (.Safarkhanlou & Mohammadinejad, 3177) غذایي شده استی سطح امنیتبه اندازه گیر

(73)        
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 باشد.مي 

:   H ،تعداد کل جمعیت مورد مطالعه :، تعداد افرادی که کمتر از استاندارد انرژی یا پروتئین دریافت کرده اند :

 :، انررژی یرا پرروتئین اسرتاندارد :، درصد افرادی که کمتر از استاندارد انرژی یا پروتئین دریافت نمروده انرد

انحراف معیار  :S، فتيشدت کمبود انرژی و یا پروتئین دریا :G، انگین انرژی یا پروتئین دریافتي کمتر از استانداردیم

: ضریب تغییرات عرضه انرژی CV، : میانگین عرضه انرژی یا پروتئین طي زمان، عرضه انرژی یا پروتئین طي زمان

 امین i :i، اند گرفته قرار فقر طخ ریز که یافراد کل :N، ریفق افراد نیب مخارج عیتوز ينیج بیضر   :، و پروتئین

: m، اسرت گرفتره قررار فقرر خرط ریرز کره یفرد نیام i ناخالص نهیهز :، است گرفته قرار فقر خط زیر که فردی

ش اول مربوط بره کرار این شاخص به دو بخش اصلي قابل تجزیه است. بخ. فقر خط ریز افراد ناخالص نهیهز نیانگیم

 7شاخص فقر آمارتیاسن   1 pH G G I  که با استفاده از سه عنصر سرطح فقرر غرذایي(H) عمرق فقرغرذایي ،

(G)تعریف گردیده است. بخش دوم مربوط به کار بیگمن ( ) غذایي، توزیع فقر    0.5 1 1 pCV H G G I   

 4/1 درخصوص احتمال مواجهه افراد با فقرغذایي است که عالوه بر سه عنصر یاد شده ضریب تغییررات را برا ضرریب

غرذایي در یرك کشرور برر پایره شرکاف پذیر برای تعیین رتبه امنیتوارد نموده است. این شاخص یك شاخص تجزیه

باشد. دامنه این شراخص از صرفر غذا بین خانوارها و ناپایداری در دستیابي ساالنه به غذا مي غذایي، نابرابری در توزیع

غرذایي اسرت. اگرر درصد باشد کشور در وضعیت بحراني از نظر امنیت 64اگر مقدار شاخص کمتراز  .مي باشد 711تا 

                                           
9 sen 
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 34ترا  14مقردار شراخص برین  غذایي کمي است و اگردرصد باشد کشور دارای امنیت 14تا  64مقدار شاخص بین 

غرذایي براالیي باشد کشرور دارای امنیرت 34غذایي متوسط و اگر مقدار شاخص باالی درصد باشد کشور دارای امنیت

غرذایي کشرورها و یرا ارائره تصرویری از رونرد این شاخص برای مقایسه وضعیت امنیرت (.Yotopoulos, 7221)است 

غذایي گروههرای مختلرف توان با آن وضعیت امنیتاده است. همچنین ميپیشرفت یك کشور در طي زمان قابل استف

شردت کمبرود انررژی یرا پرروتئین  Gغرذایي خرانوار، در محاسبه شاخص جمعي امنیت درآمدی را نیز مقایسه نمود.

دهرد. ای نشران مريسروء تغذیره نیز میزان فقدان نسبي غذا را در بین گروههای افراد pI دهد ودریافتي را نشان مي

. پرس از گردد و به میانگین مصررف غرذای هرر فررد بسرتگي داردمي به میانگین یکسال بر pIو  Gو   Hمتغیرهای

محاسبه شاخص، ریسك تولید، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی و شاخص امنیت غرذایي، 

 شود. اقدام به تصریح الگو مي

هرای اقتصراد سرنجي گونراگوني وجرود دارد کره در ها، روشمدت و بلندمدت بین متغیرکوتاه روابطبه منظور برآورد 

مدت مدت و بلندبرای تخمین مدل و بررسي روابط کوتاهمطالعه . در این ندامطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته

، توسرط ARDL الگروی .شرده اسرت، اسرتفاده (ARDL)ترده با وقفه گس يها از الگوی الگوی خودتوضیحبین متغیر

(Pesaran & Shin, 1111)ه شده اسرت. ایرن روش، ئها ارامدت بین متغیرجمعي و بلندی هم، به منظور بررسي رابطه

گرفتره مرورد اسرتفاده قررار  در مطالعات تجربري لذا به طور گسترده، ها داشتهروشسایر های زیادی نسبت به مزیت

در شررایطي کره متغیرر مرورد نظرر، مترأثر از مقرادیر  گسترده هایوقفه با رگرسیوني خوداستفاده از الگوهای . است

در شرایطي که برر اسراس  طور این الگوهمینسایر متغیرهاست، کاربرد دارد.  یهگذشته خود و مقادیر جاری و گذشت

 .شودسویه علي برقرار باشد، توصیه ميیك یآزمون علیت، رابطه

 برودن نامانرا یرا 7مانرا از نظر صرف ها،متغیر بین روابط بررسي برای آن از استفاده قابلیت روش، مزیت این مهمترین

ی روابرط هرا، امکران محاسربهمدت بین متغیری روابط بلند. همچنین در این روش، عالوه بر امکان محاسبههاستآن

مدت در هر دوره، برای رسریدن بره تعرادل ل عدم تعادل کوتاهمدت وجود دارد. ضمن آن که سرعت تعدیپویا و کوتاه

های کوچرك یرا محردود کرارایي نسربتاً بیشرتری در همچنین ایرن روش در نمونره مدت نیز قابل محاسبه است.بلند

زایي به دلیرل همبسرته نبرودن جمرالت اخرالل در رویکررد افزون براین مشکل درون های دیگر دارد.مقایسه با روش

ARDL کندوز نميبر (Pesaran & Shin, 1111.) 
های گسرترده بره طرور کلري بره صرورت رگرسیوني با وقفه یك الگوی خود

1 1 2
( ... )

k
ARDL p q q q  نشران داده

 به صورت ذیل خواهد بود: ARDLمتغیر توضیحي باشد، مدل  Xمتغیر وابسته و  Yشود. به طور مشخص اگرمي

(78) ( , ) ( , )
0 ,

1

k
L P Y L q X U

t i i t t
i

    

  
                                           

1 Stationary 
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 دهد که در آن:را نشان ميها بین متغیرکوتاه مدت پویای  (، مدل78) یرابطه

(75) 
2

1 2

0 1

( , ) 1 ...

( , ) ...

p

p

q

q

L p L L L

L q L L

   

   

    

    
و

0
  ،مقدار ثابتL ،عملگر وقفهP  های به کار رفتره بررای متغیرر وابسرتهتعداد وقفهY   وq های مرورد تعرداد وقفره

-آمرارهبه کمك یکي از  ARDLالگو  به منظور برآوردهای بهینه تعداد وقفه است.X های مستقل استفاده برای متغیر

 ARDLهرای کرانره آزمرون (. ,1111Pesaran) شرودمريمشرخص  8نحنان کویی و یا 3ز بیزینت، شوار 7آکاییك های

 هرم تحلیرل ( به منظرورUECMنامقید ) تصحیح خطای الگوی ( یكOLSبرآورد حداقل مربعات معمولي ) براساس

 از دسرت بردون مردتبلند تعادل با را مدتکوتاه هایپویایي  ECMهمکاران که و بنرجيشده است.  بنا انباشتگي

مدل  ( ,3117Pesaran & Shin)( و  ,1111Pesaran & Pesaran) کار کند براساسمي ادغام بلندمدت اطالعات دادن

1 1 2
( ... )

k
ARDL p q q qشود: مي بیان زیر صورت به 

 

(74) 
t=7, ….. , n 0

1

( , ) y ( , )
k

t i i it i t t

i

L P c L q x w u  


   
 

y(، 3که در رابطه )
t

؛ متغیر وابسته، 
0

c ، ؛ عررض از مبرد
it

xهرای مسرتقل، ؛ متغیرL ؛ عملگرر وقفره و
t

w  شرامل

زا برا وقفره ثابرت هرای  بررونهرای رونرد و سرایر متغیرهای دامري، متغیرهای از پیش تعیین شده مانند متغیرغیرمت

 دسرتبه زیرر صرورت ( بره74) معادله بازنویسي با استفاده از  ARDLالگوی نامقید خطای تصحیح باشند. مدلمي

 آید: مي

(76) 1 1
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)روند و  tعملگر تفاضل مرتبه اول،  Dکه  , )
t t

z y x باشند ومي 
i

 دهرد. مدت مدل را نشان ميهای کوتاهپویایي

با اعمال 
0 1

0, 0c c  ( را به صورت زیر خواهیم داشت:76رابطه ) 

(71) 1 1

0 1 1

1 1
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بررسي  برای( F)آماره   Wald، از آزمون ضرایب ARDLهای آزمون کرانه انجام برای (،et al., 3117 Pesaran) مطابق

 محدود به توجه با شود.مي استفاده (UECMنامقید ) خطای تصحیح یمتغیرها الگو وقفه با سطوححذف  معناداری 

 باید آنها که صورت این باشد به داشته وجود هاوقفه انتخاب بین ظریف تعادل یك باید زماني، سری هایبودن داده

 کوچك کافي قدر به همزمان و کنند کمتر را هامانده سریالي باقي همبستگي مشکل تا باشند، بزرگ کافي اندازه به

                                           
1 Akaike (AIC) 
5 Schwarz-Bayesian (SBC) 
5 Hannan-Quinn (HQC) 
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 وقفره با UECMمدل  (. ابتداet al., 3117 Pesaranنمایند ) جلوگیری UECMحد پارامترسازی  از بیش از تا باشند

 ، براARDLمردل  تخمرین از شرود. پرساسرتنتاج مري ARDLعمومي  مدل و سپس برآورد  OLS روش و مناسب

 مردل یرك مردل، از معنريبي هرای و وقفره هرامتغیر حذف از استفاده با، جزء به کل سازی روش مدل از استفاده

   .آوریممي دست به جوصرفه

 در بلندمردت همجمعري رابطه وجود تعییننخست،  گام است. ضروری گام ها، سهآزمون کرانه رویکرد اجرای برای

 فررض مقابرل، در سرطح، در وقفه یك با متغیرها تمام ضرایب بودن صفر. بدین منظور، است معادله متغیرهای بین

 قررار وسریله بره  Waldآزمرون یرا  Fآزمون ضرایب حاضر مطالعه در. شودآزمون ميمخالف صفر بودن این ضرایب 

دادن
1 2 3 4 5 6

0           ( به73برای معادله )سرطوح براساس مرحله، این در شود.کار گرفته مي 

 ایرن .شرودمري سرهمقای جدول Fی مقدار بحراني آماره با محاسباتي، F(، آماره 71و % %4، %7)  مرسوم داری معني

 دهد، کهمي نشان مدل در روند)یا(  و مبد  از عرض وجود به توجه با مختلف مورد 6  برای را بحراني مقادیر جدول،

 کرانره از محاسرباتي، Fآمراره  اگر باشد.ميهای توضیحي و تعداد متغیر I(1)و پاییني   I(7) باالیي های کرانه شامل

 زده تخمین F آماره  اگر شود.مي رد انباشتگيهم عدم مبني بر صفر، فرضیه گاهد، آنباشبیشتر  بحراني آماره باالیي

 رد توانردوجود همانباشرتگي نمري عدم بر مبني صفر، فرضیه گاه آن باشد، بحراني مقدار پاییني کرانه از شده کمتر

 مرتبه اینجا در بود. نخواهد قطعي یمتصم گیرد، قرار پاییني و باالیي کرانه بین محاسباتي Fآماره  اگر شود. هر چند

 I(1)متغیرهرا  اگرر وضرعیت، ایرن باشد. در شده شناخته باید اینتیجه هر برای، I(d)توضیحي  متغیرهای انباشتگي

 .برعکس و بود خواهند انباشتههم پاییني، کرانه براساسباشند، 

 تخمرین ضررایب از بلندمردت، هایکشش. است آنها مقادیر تعیین و بلندمدت روابط های کشش تخمین دوم، گام

 ضررب ، وقفه یك با سطح در وابسته متغیر بر تقسیم وقفه یك با سطح در (مستقل) توضیحي متغیرهای شده زده

 (.Tang, 3118شوند )مي محاسبه منفي، عالمت یك در

 درصرورتي تنهرا دوم امگر. آیدمي دست به شده زده تخمین معادله از مستقیماً مجازی متغیر برای بلندمدت مقدار

 ضرایب از مدتهای کوتاهکشش سوم، گام در تایید شده باشد. سرانجام رابطه بلندمدت اول، گام در که شودمي اجرا

 نشان ،UECMمتغیرهای مدل  اول مرتبه تفاضل ضرایبآیند. دست ميبه ARDLمدل  متغیرهای اول مرتبه تفاضل

-ها نسبت بره روش یوهانسرون دارای مزیرتآزمون کرانه روش (.Tang, 3118هستند ) مدتهای کوتاهکشش دهنده

دهرد، در صرورتي کره در روش برآورد کاراتری از مدل ارائه مي ARDLباشد. اول، در مشاهدات پایین، روش هایي مي

، ARDLدوم، در بررآورد مردل برا اسرتفاده از روش  .داریرم احتیاج بزرگ نمونه یكبه  بودن معتبر برای یوهانسون،

هرایي در مرتبره های مختلف انباشتگي وجود دارد، امرا در روش یوهانسرون، محردودیتامکان وجود متغیرها از درجه

مناسرب اسرت.  ARDLها مشخص نباشد، اسرتفاده از روش شود.  اگر ماهیت پایایي دادهانباشتگي متغیرها اعمال مي

 انتخراب زیرادی تعرداد، ARDLاز مردل  استفاده با که هستند، درحالي محدود هاانتخاب یوهانسون، مدل در سوم،

 و وجرود صورت در قطعي عناصر رفتار زا،درون و زابرون تعداد متغیرهای با مرتبط هایتصمیم شامل که دارد وجود



 

555 

 هاستفاد با که (. بدین معناSmith et al., 3116گیرد )مي قرار استفاده مورد بهینه هایوقفه تعداد و VARمرتبه  نیز

 در ایرن شررایط، که میسر است، مدل در انباشتگيهم آزمون فرایند مجازی در امکان وجود متغیر ،ARDLمدل  از

 متغیرهرای برای بهینه هایوقفه از مختلفي تعداد ARDLمدل  در عالوه، به .نیست شده پذیرفته آزمون یوهانسون

در . دارد نیراز یکسران بهینره هایوقفره تعرداد بره روش یوهانسون که درحالي ، باشدداشته وجود تواندمي مختلف،

 اثر آوردن دستبه برای یك( و صفر مقادیر مجازی )با متغیر دو از (( et al., 3117 Pesaran)  ها،آزمون کرانه کاربرد

 کردند.  استفاده انگلستان درآمد معادله برای درآمدهای متوسط بر درآمدی هایسیاست
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ی سرعت تعدیل عدم ها و محاسبهی کوتاه مدت بین متغیر، بررسي رابطهARDLفرآیند  ی ین مرحلهبنابراین درآخر

 باشد:به صورت ذیل ميا دل بلندمدت است. مدل تصحیح خطامدت در هر دوره برای رسیدن به تعهای کوتاهتعادل
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 CSEریسرك تولیردات بخرش کشراورزی،  RISKلگاریتم شاخص امنیت غذایي کشور،  LAHFSI(، 73که در رابطه )

لگاریتم ارزش تولیدات بخرش کشراورزی  LVAشاخص حمایت از تولیدکننده،  PSEکننده، شاخص حمایت از مصرف

ی درجه باز بودن بخش کشاورزی که نسبت حجرم تجرارت پذیری بخش کشاورزی )نشان دهندهشاخص رقابت TTو 

ی زماني شد. الزم به ذکر است که اطالعات مورد نیاز مربوط به دورهباکشاورزی به کل حجم تجارت اقتصاد است( مي

 و از منابع اطالعاتي بانك مرکزی و سازمان فائو استخراج گردیدند. 24-7863

 نتایج و بحث
کننده و تولیدکننرده و امنیرت غرذایي کشرور، ابتردا الزم های حمایت از مصرفبه منظور بررسي ارتباط بین سیاست

تر شدن مدل مرورد ت مانایي متغیرها مورد بررسي قرار گیرد. همچنین قابل یادآوری که به منظور کاملاست تا وضعی

دهرد( و های خانوار که توانایي خانوار در تهیه مواد غذایي را نشان ميبررسي، هزینه متوسط خانوار )معیاری از هزینه

باشد، زیررا حجرم کل حجم تجارت اقتصادميپذیری بخش کشاورزی )که نسبت حجم تجارت بخش به شاخص رقابت

صادرات و واردات بخش کشاورزی بر روی امنیت غذایي تأثیر دارد( به عنوان عواملي که امنیت غذایي را تحرت تریثیر 

لگراریتم شراخص  LAHFSIزا در مدل وارد شدند. به همین منظرور، متغیرر های بروندهند، به صورت متغیرقرار مي

کننده، شراخص حمایرت از مصررف PSEشاخص حمایت از تولیدکننده بخرش کشراورزی،  PSEر امنیت غذایي، متغی

LVA  لگاریتم ارزش تولیدات بخش کشاورزی وRISK و   ریسك تولید در بخش کشاورزیTT پرذیری شاخص رقابت
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ش متغیرر دهد که از شرنشان مي 7دهد. بررسي ایستایي متغیرهای مورد نظر در جدول بخش کشاورزی را نشان مي

( TTپرذیری )( و شراخص رقابتRISKشوند و متغیر ریسك )گیری ایستا ميمورد بررسي چهار متغیر با یکبار تفاضل

 استفاده شده است.  PPو  ADFی ها، از دو آمارهباشد، که برای اطمینان از نتایج بررسيدر سطح ایستا مي

 
 لبررسي ایستایي متغیرهاي مورد استفاده در مد -1جدول 

 متغیر

 تفاضل اول سطح
درجه 

 ایستایي

ADF PP ADF PP 

 محاسباتي معني داری محاسباتي معني داری محاسباتي
معني 

 داری
 محاسباتي

معني 

 داری

LAHFSI 44/1- 34/1 64/1- 35/1 31/8- 18/1 75/76- 11/1 (7) I 

PSE 54/7- 48/1 54/7- 48/1 46/8- 16/1 27/8- 11/1 (7) I 

CSE 23/7- 87/1 21/7- 83/1 88/5- 11/1 38/4- 11/1 (7) I 

RISK 52/8- 17/1 43/8- 17/1 38/4- 11/1 11/3- 11/1 (1) I 

LVA 74/3- 33/1 82/3- 74/1 41/4- 11/1 62/4- 11/1 (7) I 

TT 17/5- 13/1 12/3- 11/1 51/4- 11/1 81/6- 11/1 (1) I 

 ماخذ: نتایج تحقیق

ترین وقفره بره منظرور برآورد گردیرد. مناسرب مدتکوتاه پویای الگوی ابتدایت غذایي برای بررسي عوامل مؤثر بر امن

( 3) جدول در ARDL پویای الگوی نتایج مربوط به برآوردباشد. برآورد مدل با استفاده از معیار شوارتز بیزین یك مي

 .است شده آورده
 (1،1،1،1،1،1،1پویا ) مدل برآورد نتایج -2جدول 

 معني داری tآماره  انحراف معیار پارامترمقدار  متغیر

LAHFSI(-7) 1812/1 3117/1 7754/1 2715/1 

LVA 7235/1 1666/1 2166/3 ***1711/1 

RISK 1113/1- 1115/1 7131/3- **1457/1 

PSE 1116/1 1118/1 6122/7 7747/1 

CSE 
1-716111/3 1-715311/7 3158/7 *1372/1 

TT 3587/1 7835/1 3333/7 *1323/1 

 1345/1** 4171/3 1113/1 2544/7 عرض از مبد 
3R  2453/1 

 F  5174/86آماره 

 مقدار احتمال مقدار محاسباتي )کای دو( 

Serial Correlation 5823/7 3813/1 

Heteroscedasticity 4631/77 7174/1 
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Functional Form 335/1 425/1 

Normality 7652/1 2313/1 

 دهند(.درصد را نشان مي 7و  4، 71ای پژوهش )*،**،*** به ترتیب معني داری در سطوح همأخذ: یافته

 کره باشردمي 51/86 برا برابرر  F آماره و درصد 24 تعیین بیش از ضریب شود،مي مشاهده 3 جدول از که طورهمان

، فروض کالسریك مرورد در جهت دستیابي به استنتاجات صحیح. باشدمي مدل دهندگي باالیتوضیح قدرت از حاکي

 ها مورد تأیید بوده است.آزمون قرار گرفت و تمامي آن

فرراهم شرود و  ARDLکه امکان اسرتفاده از تحلیرل همجمعري در رهیافرت با عنایت به مباحث مطرح شده برای این

ها اجرازه بررآورد آزمون کرانه Fمدت گرایش یابد آن است که مقدار آماره مدت به سمت تعادل بلندرابطه پویای کوتاه

و مقایسره آن برا کمیرت بحرانري  tهمچنین آماره  باشد.امکان برآورد رابطه بلندمدت مي Fرا بدهد. لذا با توجه آماره 

باشرد. پرس از تأییرد وجرود نشانگر وجود رابطه بلندمردت مي %24ارائه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر در سطح 

 ارائه شده است. 8شد که نتایج حاصل از برآورد در جدول رابطه بلندمدت به برآورد آن اقدام 
 نتیجه برآورد مدل بلند مدت -3جدول 

 معني داری tآماره  انحراف معیار مقدار پارامتر متغیر

LVA 3151/1 1666/1 1118/5 ***1118/1 

RISK 1112/1- 1115/1 2443/3- ***1715/1 

PSE 1116/1 1118/1 1754/3 *1686/1 

CSE 
1-717/1 1-71157/1 5717/3 **1818/1 

TT 3521/1 1783/1 2631/7 ***1162/1 

 1131/1*** 1164/8 3117/1 1111/3 عرض از مبد 

 دهند(.درصد را نشان مي 7و  4، 71های پژوهش )*،**،*** به ترتیب معني داری در سطوح مأخذ: یافته

که رابطه مثبرت و معنراداری برین ارزش تولیردات بخرش دهد مدت نشان مينتایج به دست آمده از برآورد مدل بلند

پذیری بخرش کشراورزی کنندگان بخش کشاورزی و شاخص رقابتکشاورزی، میزان حمایت از تولیدکنندگان، مصرف

ی درجه باز بودن بخش کشاورزی که نسبت حجم تجارت کشاورزی به کل حجم تجارت اقتصاد اسرت( )نشان دهنده

د، به طوری که با افزایش یرك درصردی ارزش تولیردات بخرش کشراورزی، امنیرت غرذایي و امنیت غذایي وجود دار

یابد. به همین صورت افزایش یك درصردی میرزان حمایرت از تولیدکننردگان و حمایرت از درصد افزایش مي 51/31

 شروددرصدی سطح امنیت غرذایي مي 717/1-4و  16/1کنندگان بخش کشاورزی به ترتیب موجب ارتقاء مصرف

 Mehrabi( و )Hosseini et al., 3176( ،)Hosseini et al., 3177( ،)Miller & Coble, 3116کرره بررا مطالعرره )

Basharabadi & Mousavi Mohammadi, 3112 مطابقت دارد. همچنین متغیر ریسك تولید در بخرش کشراورزی )

ش ریسك تولید، سطح امنیرت غرذایي کراهش مطابق با انتظار بر امنیت غذایي اثر منفي دارد. بدین معني که با افزای

درصرد  12/1یابد. به بیان دیگر با افزایش یك درصدی ریسك تولید در بخرش کشراورزی، سرطح امنیرت غرذایي مي
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پذیری بخش کشاورزی بر امنیت غذایي مثبت برآورد گردید. در واقع با افزایش حجرم یابد. اثر متغیر رقابتکاهش مي

یابد که به سبب افزایش دسترسري جم کل تجارت اقتصاد، سطح امنیت غذایي ارتقاء ميتجارت کشاورزی نسبت به ح

 باشد. به مواد غذایي در صورت تجارت مي

پرذیرد، مدت به چه صورت انجام ميمدت به سمت تعادل بلندهای کوتاهدر ادامه برای بررسي اینکه تعدیل عدم تعادل

دهد که در هر دوره، چند درصد از عدم تعرادل تصحیح خطا نشان مي از مدل تصحیح خطا استفاده شده است. ضریب

گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح خطا در جردول مدت تعدیل ميمدت در جهت رسیدن به تعادل بلندکوتاه

 گردد.مالحظه مي 5
 نتایج برآورد مدل تصحیح خطا -4جدول 

 داری معني tآماره  انحراف معیار مقدار پارامتر متغیر

D(LVA) 7235/1 1666/1 2166/3 ***1711/1 

D(RISK) 1113/1- 1115/1 7131/3- ***1457/1 

D(PSE) 1116/1 1115/1 6122/7 7747/1 

D(CSE) 
1-7114/5 1-7148/3 3158/7 *1372/1 

D(TT) 3578/1 1783/1 3333/7 *1323/1 
ECM(-7) 2621/1- 3117/1 4314/8- ***1181/1 

 دهند(.درصد را نشان مي 7و  4، 71های پژوهش )*،**،*** به ترتیب معني داری در سطوح مأخذ: یافته

باشد. ضرریب مي آماری معنادار نظر از و یك از ترکوچك مدل خطای تصحیح ضریب که قدر مطلق شودمي مشاهده

درصرد از عردم تعرادل  21/26به دست آمده است و این یعني در هر دوره  -2621/1جمله تصحیح خطا در این مدل 

دهنده سررعت نسربتاً براالی شود. کره نشراندر امنیت غذایي تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیك مي

 باشد.مدت ميهای وارد شده در کوتاهفرایند تعدیل شوک

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

ان بخش کشاورزی برر شراخص امنیرت کنندگان و تولیدکنندگرو، اثر سیاست های حمایت از مصرفدر پژوهش پیش

های حمایرت از بخرش غذایي کشور در قالب یك الگوی اقتصاد سنجي مرورد تحلیرل قررار گرفرت. بررسري شراخص

 7821کننده بخرش کشراورزی و در سرالباالترین مقدار حمایت از مصرف 7862دهد که در سال کشاورزی نشان مي

از  های حمایرتدار بین شاخصده است. با توجه به ارتباط مثبت و معنيباالترین مقدار حمایت از تولیدکننده انجام ش

هرای کنندگان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی با امنیرت غرذایي خانوارهرای ایرانري، بهبرود شررایط حمایرتمصرف

جا که رسد. از آنبر وضعیت امنیت غذایي کشور ضروری به نظر مي سیاستي و هدفدار نمودن آن در جهت تاثیر مثبت

کننده تاثیر بیشتری از حمایت از تولیدکننده بر امنیت غذایي خانوارهای ایرانري دارد، لرذا توجره اثر حمایت از مصرف

کننده بره عنروان راهبرردی در جهرت افرزایش امنیرت غرذایي ها، به خصوص حمایت از مصرفبیشتر بر این حمایت
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ها، گامي موثر و اثرگذار بر وضعیت معیشت هدفمندی یارانهگردد. در همین راستا، اجرایي شدن سیاست پیشنهاد مي

خانوارهای کم درآمد و در نتیجه به عنوان یك ابزار سیاستي حمایت از مصرف کننده، منجر به بهبود وضعیت امنیرت 

های پردرآمد و تخصریص شود. لذا توجه به اجرای دقیق سیاست، شناسایي خانوارهای ضعیف، حذف دهكغذایي مي

جویي شده به منظور حمایت از خانوارهای با درآمد کمتر، از راهکارهای پیشنهادی به منظور حرکرت در ه صرفهبودج

 باشد. جهت ارتقاء وضعیت امنیت غذایي خانوارهای کشور مي

های حمایت از تولید کننده بر امنیت غذایي، یکري از مهمتررین عوامرل همچنین، با توجه به اثرگذاری مثبت سیاست

وری تولیدکننردگان هایي به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهها، اعمال سیاستر بر بهبود این نوع حمایتموث

بخش کشاورزی است که از طریق بهبود شرایط فني و تکنولوژیکي، تقویت و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و اعطرای 

کنولوژی میسر خواهد بود. افرزایش اسرتفاده از تکنولروژی تسهیالت بانکي الزم به کشاورزان به منظور تهیه امکانات ت

وری، به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به بهبرود وضرعیت در جهت تولید محصوالت کشاورزی، از طریق بهبود بهره

خانوارهای شهری و روستائي کمك کرده و با افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد غرذایي و تقاضرای بیشرتر بررای 

شود که در نهایت دارای اثرات مثبتي بر وضرعیت تولیردات داخلري و در نهایرت ای همراه ميخدمات واسطه کاالها و

بخرش گرذاری سررمایههای تشرویقي در حمایرت از باشد. از سویي دیگر الزم است تا سیاستامنیت غذایي کشور مي

صنایع تبدیلي اسرت. همچنرین  صورت گیرد که یکي از مهمترین مباحث در این بخش، خصوصي در بخش کشاورزی

های حمایتي در بخش کشاورزی که در نهایت منجرر بره بهبرود وضرعیت امنیرت یکي دیگر از موارد مهم در سیاست

ترین سازوکارهای ایجراد امنیرت در بیمه کشاورزی یکي از مهمهای کشاورزی است. غذایي در کشور خواهد شد، بیمه

کنرد. بره های بخش را تهدیرد ميگذاریهای فراواني است که سرمایهه با ریسكهای انجام شده و مقابلگذاریسرمایه

بیمه محصوالت کشراورزی  شود.ترین ابزار برای تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسك محسوب ميبیان دیگر، مهم

پایردار را بره کرار  هایهای مدیریتي و استراتژیکند تا به منظور کاهش ریسك، بهترین برنامهبه کشاورزان کمك مي

های قیمتي دولت در زمینه سیاست قیمت تضمیني و تعیین به موقع و بهینه آن و همچنرین . همچنین حمایتببرند

بندی قیمت خرید آنها بر اساس کیفیت تولیدی، منجر به تشویق بیشرتر کشراورزان خرید به موقع محصوالت و طبقه

صرندوق حمایرت گرردد. زایش کارایي و کیفیت محصوالت آنهرا مريدر تولید محصوالت و همچنین دقت بیشتر در اف

جلروگیری توان به که از جمله آن مي دارد ایتامین امنیت غذایي کشور جایگاه ویژهی نیز در زمینهتوسعه کشاورزی 

-سرتریرزی و سیابرداران در فراینرد برنامره، سهیم کردن تولیدکنندگان و بهرهکشاورزی های بخشاز خروج سرمایه

ها، مدیریت بهینره منرابع مرالي و های بخش کشاورزی، هدفمندکردن و تزریق بهینه یارانهگذاری، تکمیل زیر ساخت

ای مانند ایران برای ایفای نقرش رقابرت آمیرز، اشاره داشت. کشورهای در حال توسعهگذاری افزایش نرخ رشد سرمایه

طریق اعمال تغییرات الزم در الگوهای مناسب کشرت، بهبرود  وری محصوالت کشاورزی خود را ازها و بهرهباید مزیت

های بازاریابي و دیگر راهکارهای تکمیلي افزایش دهند تا از منافع واقعي ناشري از آزاد های تولید، ارتقای کانالفناوری

رفرع مروانعي مند شوند که همانا یکي از منافع مهم آن برقراری و ثبات امنیت غذایي کشور اسرت. سازی تجاری بهره
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ی فقرر زدایري برخروردار های سنگین واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایي، از ابعاد مهمي در چرخهمانند تعرفه

مند شود. از آن جرا کره کننده بهرهشود تا قیمت مواد غذایي پایین آمده و درنهایت، مصرفاست. این پدیده سبب مي

خود را صرف غذا مي کند، به دنبال کاهش موانع تجاری، این گرروه از  جمعیت فقیر، بخش قابل مالحظه ای از درآمد

منفعت بیشتری بهره مند خواهند شد، هر چند در این بین نباید از بحث تولیرد داخلري و حمایرت از تولیدکننردگان 

 غافل بود.
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