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  بررسي اثر ظرفيت واردات مواد غذايي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در ايران

  
  2، مجتبي مجاوريان*1جالل سالم

  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزد .1
  دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ساري عضو هيئت علمي .2

  )9/12/91تاريخ تصويب:  -19/4/91(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
  

ي مهم ارزيابي امنيت غذايي، شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي است. شاخص ها شاخصيكي از 
هر ي ظرفيت مالي هامعيار، يكي از نسبت كل صادرات به واردات غذاظرفيت واردات مواد غذايي يا 

مطالعة حاضر با  .استكشور براي واردات غذا و درآمدهاي مورد استفاده از واردات كاالها و خدمات 
گيري از شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي و شاخص كلي امنيت غذايي خانوار در دورة زماني  بهره

يي با استفاده از به بررسي اثر ظرفيت واردات مواد غذايي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستا 1362-1387
درصد در  45/77شاخص امنيت غذايي از  دهد يم. نتايج نشان پردازد يمروش تصحيح خطاي برداري 

افزايش يافته است. همچنين تأثير شاخص ظرفيت واردات مواد  1387درصد در سال  56/91به  1362سال 
ثر منفي شاخص ظرفيت واردات غذايي بر امنيت غذايي در سطح ملي مثبت بوده و براورد الگو حاكي از ا

دهندة اثر مثبت آن در بلندمدت  مدت و نشان مواد غذايي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در كوتاه
  است.

  
  امنيت غذايي، ايران، خانوارهاي روستايي، ظرفيت واردات مواد غذايي. هاي كليدي:واژه

  
 مقدمه

غذا و تغذيه از جمله نيازهاي بنيادي جامعة بشري است و 
گنجد. در تعريف  تأمين آن در مقولة امنيت غذايي مي

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، امنيت غذايي 
وضعيتي است كه مردم دسترسي مطمئن به مقدار كافي 
غذاي سالم و مغذي براي رشد و توسعه و زندگي سالم و 

 اي امنيت غذايي مقوله ).(FAO,2008bند فعال داشته باش
چندبعدي است و تأمين پايدار آن و بهبود بسياري از 

ي اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي در ها شاخص
   ).Bakhshi, 2008( جامعه الزم و ملزوم يكديگرند

 ةمحصوالت كشاورزي با افزايش عرضواردات و صادرات 
رات يي براي رفع نيازهاي مصرفي، كاهش تغييداخلي مواد غذا

ا ثر و كارؤم ةافزايش استفاد افزايش رشد اقتصادي، ميزان عرضه،
نسبي هر  يها تياز منابع جهان و گسترش توليد بر اساس مز

ويژه در بعد موجود  بهي يامنيت غذاتأمين به  ،منطقه از جهان
تجارت مواد غذايي . (FAO,2009) كند يكمك مبودن غذا 

غذا به طور  شود سبب ميي دارد و يمستقيم با امنيت غذا رابطة
از صادرات  حاصل مستقيم در بازارهاي جهاني با درآمد

به  يا هيتجارت كلي و ناح .(FAO,2009) خريداري شود
بازار جهاني، تعديل  غذا در شخريد يا فرو كشورها اجازة

اقتصادي، توليد درآمد براي  يها شوك هنگام بروزتوليدات در 
هر  كه دهد يمرا به رشد سراسري اقتصاد  دستيابيدولت و 

 يا هيكدام از آنها اثر مستقيم يا غيرمستقيم بر وضعيت تغذ
 يها بررسي تراز پرداخت .(FAO,2009) مردم كشور دارد
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شهري و ديگري در مورد فقر و ناامني غذايي خانوارهاي 
 & Jafari Sani 2008روستايي صورت گرفته، از جمله (

Bakhshode, ي ايران يدر مناطق روستا هنشان داد  نتايج) كه
حالي كه وضعيت  در؛ درصد فقرا كمتر از مناطق شهري است

 (كالري، شده ي با توجه به سه شاخص محاسبهيامنيت غذا
شهري در مناطق  پروتئين و كربوهيدرات مورد نياز بدن)

  بوده است. ي يمناطق روستااز  تر مناسب
در مطالعات خارجي نيز امنيت غذايي در سطح ملي و 
 خانوار براورد شده است، به عنوان نمونه احمد و همكاران

Ahmad & et al., 2004)شاخص امنيت غذايي ( 
)AHFSI 2004) خانوارهاي روستايي پاكستان را در سال 
اند كه سطح پاييني از امنيت  درصد ارزيابي كرده 1/70

 .دهد يمغذايي را نشان 

اين شاخص را  )Gabbert & et al., 1998همچنين (
 ,Ramakrishna & Assefكشور افريقايي و ( 36براي 

كه  اند ) در شمال اتيوپي محاسبه كرده و نتيجه گرفته2002
در اين نواحي (شمال اتيوپي)،امنيت غذايي در سطح بااليي 

درصد) و با استفاده از مدل لوجيت، ميزان  85است (بيش از 
امنيت اند. همچنين  توليد را بر امنيت غذايي مؤثر دانسته

غذايي خانوارهاي روستايي منطقة تيگري كشور اتيوپي 
امنيت  بر عوامل مؤثر بررسي ارزيابي شد. هدف از اين كار،

 مشترك طور به كه ي بودا عمده عوامل شناسايي و غذايي
باعث تفكيك خانوارهاي روستايي منطقة تيگري به خانوارهاي 
داراي امنيت غذايي و خانوارهاي ناامن از نظر مواد غذايي 

درصد از  42. نتايج توصيفي نشان داد كه حدود دشون يم
درصد  57برند و  ميدر ناامني مواد غذايي به سر  ها خانواده

). در برخي ديگر Tsegay,2009داراي امنيت غذايي هستند (
از مطالعات خارجي، رابطة بين امنيت غذايي و آزادسازي 
تجاري، اصالحات تجاري، واردات، ظرفيت واردات مواد غذايي، 

بررسي شده  ها شاخصافزايش جمعيت غيركشاورزي و ساير 
بررسي شود.  العات اشاره مياست. در ادامه به برخي از اين مط

آزادسازي تجاري و امنيت غذايي ملي برنج در بنگالدش و 
هند نشان داد كه از طريق آزادسازي تجاري برنج در بنگالدش 

 به منظوري داخلي افزود و ها تيحمابر ميزان  توان يمو هند، 
ي آزادسازي ها مساعدتمدت افراد،  تأمين امنيت غذايي كوتاه

وري كشاورزي و رشد اقتصاد  الدش بر بهرهتجاري در بنگ
تأثير خواهد بود. با وجود اين، از آنجا كه  روستايي بي

آزادسازي تجاري بر ميزان عرضة سريع غذا همراه با توليد 
 ، بر امنيت غذايي ملي اثر مثبت داردديافزا يمداخلي 

)Dorosh, 2001.( كلي اصالحات تجارت كشاورزي و  آثار
نيز ي در كشور مالي يوضعيت بازار جهاني بر رفاه و امنيت غذا

 ةتحليل بر اساس محاسب تجزيه و. است شدهبررسي 
 نشان دادنتايج  .استپذيرفته سازي تعادل عمومي انجام  شبيه

كه كشور مالي منافع بيشتري از افزايش اصالحات تجاري در 
بازرگاني  ةبت به منافع وابستگي به اتحاديبازارهاي جهاني نس

درآمدها و ، تجاري يها تياولو ةتوسع و فريقا دارداغرب 
 مصرف غذا را در كشور مالي افزايش خواهد داد

)Nouve,2004(.  و ي يبين واردات و امنيت غذا رابطةبررسي
ي در كشورهاي يروند وابستگي به واردات مواد غذاهمچنين 

ثر بر ميزان ؤعوامل م نيتر مهم داد كه نشاندر حال توسعه 
است. ي يدسترسي به ارز خارجي و قيمت مواد غذا، واردات

بر دسترسي به  به طور مستقيمميزان  صادرات اين كشورها 
ي باعث يو كاهش قيمت مواد غذا گذارد يثير مأارز خارجي ت

نشان همچنين  تحقيقاين  .شود يافزايش واردات اين مواد م
ثر بر امنيت ؤعوامل م نيتر المللي از مهم تجارت بينداد كه 

 و امنيت غذايي .)Rosen,2005( رود شمار مي  بهي يغذا
تجزيه و  ةليبه وسسازمان تجارت جهاني   در مذاكرات تجاري

در اين مطالعه،  شده و  بررسي كشور از گروه يا خوشه  تحليل
ي ها شاخصشاخص ظرفيت واردات مواد غذايي يكي از 

نتايج نشان داده است كه  .امنيت غذايي شمرده شده است
  واردات  بندي  كشورهاي در حال توسعه داراي خالص دسته

قدرها  پذيري غذايي آن به مثابة يك شاخص آسيب مواد غذايي
  .(Diaz & Bonilla,2000)دقيق نيست 

  
  ها مواد و روش

در اين مطالعه به منظور محاسبة امنيت غذايي خانوارهاي 
روستايي  از شاخص كلي امنيت غذايي خانوار كه فائو آن را 

، ) پذيرفتهBigman,1993) و (Sen,1976بر مبناي كار (
  .استفاده شده است 1به صورت رابطة 
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به ترتيب درصد و تعداد افرادي Pu  وHدر اين روابط 
نيز   Pt،اند كردهاست كه كمتر از استاندارد انرژي دريافت 

 CSشدت فقر غذايي،  Gتعداد كل جمعيت مورد بررسي، 
ميانگين انرژي دريافتي كمتر از  CAUانرژي استاندارد، 

ضريب  CVضريب توزيع انرژي بين فقرا،  IPاستاندارد، 
انحراف معيار عرضة  Sن، تغييرات عرضة انرژي طي زما

ميانگين عرضة انرژي در طول زمان  Xانرژي طي زمان و 
  .است
دليل در دسترس نبودن ارقام انرژي تحقيق به در اين  

تك خانوارهاي فقير، به جاي ضريب توزيع  دريافتي تك
انرژي از ضريب توزيع مخارج خانوارهاي فقير استفاده شده 

نياز خانوارهاست و  نيتر ياساساست زيرا نياز به غذا 
همبستگي بااليي بين مخارج مصرفي و انرژي دريافتي 

درآمد وجود دارد. شاخص فوق به دو بخش  ي كمها گروه
است: بخش اول كه از شاخص بندي  اصلي قابل تقسيم

اقتباس شده است، در مجموع  H(G+(1-G)IP)  (Sen)فقر
و توزيع  (G)شدت فقر غذايي  ،(H)  سه عنصر فقر غذايي

  .رديگ يمرا در بر  (IP)غذا بين فقرا 
مربوط به كار  1/2CV(1-H(G+(1-G)IP)بخش دوم  

(Bigman)  دربارة احتمال مواجهة افراد با فقر غذايي است
كه عالوه بر سه عنصر يادشده، عنصر ضريب تغييرات را با 

. شاخص كلي امنيت غذايي كند يمدوم وارد  ضريب يك
پذير براي تعيين رتبة  شاخصي تجزيه (AHFSI)خانوار

امنيت غذايي در يك كشور بر پاية شدت فقر غذايي، 
ا بين خانوارها و ناپايداري در دستيابي نابرابري در توزيع غذ

 100ساالنه به غذاست. دامنة مقدار اين شاخص از صفر تا 
اگر مقدار شاخص  . (Thomson and Metz,1998)است

درصد باشد، كشور در سطح بحراني امنيت  65كمتر از 
درصد باشد داراي  75تا  65برد، اگر بين  غذايي به سر مي

درصد باشد، از امنيت  85تا  75ين امنيت غذايي كم و اگر ب
 (-Pinstrup and Pandya غذايي بااليي برخوردار است

Lorch,1995.(  شاخص فوق براي مقايسة وضعيت امنيت
غذايي كشورها و يا روند پيشرفت يك كشور در طول زمان 

  قابل استفاده است. 
محاسبة شاخص ظرفيت واردات مواد  به منظورهمچنين 

سازمان تجارت جهاني استفاده شده است. غذايي، از آمار 
شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي برابر است با نسبت 

اين ارزش كل صادرات به ارزش كل واردات مواد غذايي.
كرده استفاده )Diaz  Bonilla 2000,دياز بونيال ( رامعيار 

معكوس از به طور گسترده  (FAO,2001)است. همچنين 
باشد،  تر كوچك. هر چه اين نسبت است برده بهره اين نسبت

در صورتي كه مصرف سرانة  مواد غذايي در كشور كاهش 
نيافته باشد،  تأثير آن بر امنيت غذايي در سطح ملي مثبت 

به  2در اين مطالعه نيز نسبت فوق بر اساس رابطة است. 
  شود: صورت  معكوس محاسبه و در الگو استفاده مي

 )2(               FICI= VTIF /VTE  
شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي،   FICIدر اين رابطه 

VTIF  ارزش كل واردات مواد غذايي به ميليون دالر و
VTE  .كه  از آنجاارزش كل صادرات به ميليون دالر است

واردات غذا يا كل صادرات در مخرج نسبت  قرار داده 
غذا  معيار ظرفيت واردات مثابة،انتخاب اين نسبت به شود يم

ي محسوب يي امنيت غذاهامعياريكي از ي يتنها و اينكه به
كننده خواهد بود. هنگامي كه واردات غذا  گمراه ،شود
نسبت كاهش خواهد ، ابدي يتر از كل صادرات كاهش م سريع
كل  كاهش سطحتواند  مي، نتيجةاحتمالي آنكه  يافت

، شود يگيري م اندازه با اين نسبت  مصرف غذا باشد. آنچه
ظرفيت كشور براي پرداخت واردات غذا در حالت جاري 

يا  ندارد و يكل مصرف غذا ارتباطو رات يبا تغي و است
يرات يتغباره دربايد نسبت  اينارتباط كمي دارد. 

بنابراين نسبت فوق  در مصرف غذا تفسير شود. شده مشاهده
در مصرف غذا مقايسه ايجادشده رات يمحاسبه و با تغي

بين كاهش وابستگي به واردات غذا و  ةبطو را شود يم
در نهايت  .كردافزايش مصرف غذا در كشور را روشن خواهد 

براي بررسي اثر شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي بر 
استفاده شده  3امنيت غذايي از الگوي رگرسيوني رابطة 

  است:
     )3(        LAG = α FICI + β H + θ IP  

ي ا كتابخانهآوري اطالعات به روش  در اين تحقيق، جمع
صورت گرفته و براي محاسبة شاخص امنيت غذايي 
خانوارها، آمار مورد نياز از مركز آمار ايران به دست آمده 

آوري آمار هزينة خوراك خانوارهاي  است. پس از جمع
ي، مقادير ژهاي مختلف و تبديل آنها به انر روستايي در دهك

اندارد دريافتي بر اساس توصية آمده با انرژي است دست به
المللي سياست غذا مقايسه شد و با توجه به بعد  انستيتو بين

خانوار و محاسبة درصد افرادي كه كمتر از استاندارد انرژي 
دريافت كرده بودند، ميانگين انرژي دريافتي كمتر از 

  استاندارد و ديگر متغيرها انجام گرفت.
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  نتايج تحقيق
  ايراني در يامنيت غذا ارزيابي

سطح  ي دريبراي ارزيابي كلي امنيت غذا تحقيقدر اين 
ي يايران، شاخص كلي امنيت غذا خانوارهاي روستايي

(AHFSI)  ها محاسبه شده است. اين شاخص خانواراين
معرفي شده و بر پاية سه عنصر سطح فقر   FAOتوسط 

 غذايي، توزيع غذا بين فقرا و پايداري عرضة غذا استوار است.
آوري آمار هزينة خوراك خانوارهاي روستايي بر  پس از جمع

محاسبة با  ها نهيهزدهك درآمدي، مقادير  10حسب 
ي به انرژي تبديل شد. شاخص كلي ا هيتغذماتريس عملكرد 

 1387تا  1362هاي روستايي طي دورة خانوارامنيت غذايي 
نشان داده شده است.  1شده در جدول بر اساس براورد انجام

سطح فقر غذايي يا درصد افرادي را نشان (H) در اين جدول 
كالري) انرژي دريافت 2750كه كمتر از استاندارد( دهد يم

و از نسبت تعداد افرادي كه كمتر از استاندارد انرژي  اند كرده
به كل جامعه بر حسب درصد تعريف  كنند يمدريافت 

 .كند يمتغيير  100. اندازة اين شاخص بين صفر تا شود يم
(IP)  با توجه به ارقام دهد يمتوزيع غذا بين فقرا را نشان .

تا  1362ي ها سالنتيجه گرفت كه طي  توان يم 1جدول
، امنيت غذايي خانوارهاي روستايي تقريباً روندي 1387

رغم بهبود امنيت غذايي در سطح  صعودي داشته است اما به
 1387درصد از جمعيت روستايي در سال  44/9روستاها، 

  .اند كردهكمتر از ميزان استاندارد انرژي دريافت 

  و شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي در ايران هاي روستاييي خانواريشاخص كلي امنيت غذا. مقادير 1جدول
 H FICI*  IP  AHFSI سال H FICI* IP AHFSI سال

1362  8/40  03/8 43/0 45/77 1376 3/35  02/1  41/0  29/87  
1363  9/39  89/7 43/0 15/78 1377 2/29  77/0  42/0  08/89  
1364  4/40  03/4 45/0 58/79 1378 7/31  77/0  41/0  50/88  
1365  7/41  86/1 42/0 6/78 1379 5/31  68/0  41/0  57/88  
1366  1/43  79/1 41/0 5/79 1380 3/33  62/0  41/0  81/87  
1367  4/45  82/1 43/0 5/82 1381 4/28  50/0  39/0  09/90  
1368  6/42  51/2 42/0 52/84 1382 3/26  43/0  4/0  54/90  
1369  6/43  12/2 44/0 47/83 1383 4/26  44/0  42/0  10/90  
1370  4/44  92/1 44/0 15/83 1384 2/22  30/0  43/0  33/91  
1371  6/45  23/1 44/0 43/82 1385 1/22  37/0  43/0  37/91  
1372  8/39  99./ 43/0 23/85 1386 2/21  35./  44/0  54/91  
1373  4/36  82./ 43/0 61/87 1387 8/20  36./  45/0  56/91  
1374  2/33  37/1 42/0 01/89          
1375  4/34  09/1 43/0 15/87   

           * FICI=   (صادرات غيرنفتي) شاخص ظرفيت واردات  
  ي تحقيق، بر اساس آمار دريافتي از مركز آمار ايرانها افتهمأخذ: ي            

  

بررسي اثر شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي بر امنيت 
  غذايي در سطح ملي

اينكه نسبت واردات مواد غذايي به كل صادرات با توجه به 
در سال  03/8غيرنفتي در ايران طي دورة مورد بررسي از 

كاهش يافته و در اين دوره  1387/. در سال 36 به 1362
مصرف انواع مواد غذايي سرانه نه تنها كاهش پيدا نكرده 

 توان يم) FAO,2012بلكه افزايش نيز داشته است (
ه افزايش ظرفيت واردات مواد غذايي گيري كرد ك نتيجه

(كاهش معكوس آن) نقش مثبتي در امنيت غذايي در سطح 
  ملي داشته است.

ي بر امنيت يبررسي اثر شاخص ظرفيت واردات مواد غذا
  خانوارهاي روستايي غذايي

با توجه به ماهيت سري زماني داده، الزم است ضمن بررسي 
. نتايج حاصل از الگوي مناسب طراحي شود ها دادهپايايي 

در  (Dickey-Fuller)آزمون پايايي به روش ريشة واحد 
مطابق جدول مزبور تمام متغيرها ارائه شده است.  2جدول 

ند. با شدگيري پايا  در سطح ناپايا و بعد از يك بار تفاضل
 ةاز آماره شوارتز براي تعيين وقف ،توجه به حجم كم نمونه

  د. شبهينه استفاده 
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  فولر براي متغيرهاي الگو زمون ديكيآ. نتايج 2جدول

  متغير
 تفاضل اول سطح

  ةدرج
 جمعي

 ةتعداد وقف
 SICبهينه 

-Dickeyآماره 

Fuller 

ةاحتمال ريش
 واحد

ةتعداد وقف
 SICبهينه

-Dickeyآماره 

Fuller 

احتمال 
 واحد ةريش

AHFSI 1 59/2- 0/287 0 897/3- 0/0332 I(1) 

FICI 0 85/2- 0/1974 4 88/6-  0/0003 I(1) 

H 0 179/3- 0/1166 0  897/4- 0/005 I(1) 

IP 0 106/1- 0/9024 0 637/5- 0/0012 I(1) 

  مأخذ: نتايج تحقيق
  

 ةهاي معمول ريشن، آزمونااز ديد بسياري از محقق
، رود يكار مه هاي سري زماني بواحد كه در مورد داده

فولر يا هاي ديكياساس، آزمون نيار . بداردهايي ضعف
يافته و فيليپس پرون و قدرتشان در برابر  فولر تعميمديكي

نمونه  ةكه انداز ويژه زمانيبه ؛فرضيات آلترناتيو اندك است
50nمحدود است (  ،(صفر ندارد  ةتمايلي به رد فرضي

چندين روش  ،). براي جلوگيري از اين مشكالت2001(كونيا،
هاي يكي از آنها، استفاده از آزمون كه ه استشدپيشنهاد 

هاي واحد ديگر از قبيل تعديالت خيلي قوي آزمون ةريش

Dickey-Fuller  وPhillips and perron  شده  داده توسعه
 ، Elliott, Rothenberg and Stock (1996)توسط 
1996)( Perron and Ng ،Park and Fuller (1995)  ،
1995) (Leypourne  وKwiatkowski and et al 

 از سوي ديگر با توجه به . است (Konia,2001)و (1992)
گونه آزموني به اطالعات دردسترس بستگي  اينكه قدرت هر

واحد ممكن است  ةدارد، از لحاظ تئوري عملكرد آزمون ريش
  .يابدنمونه بهبود  ةهمراه با افزايش انداز

 واحد ةريش يها آزمون .3جدول 

  متغيرهاي سري زماني در سطح
  %95فرضيه با احتمال  ةنتيج  احتمال مقدار آماره H0ةفرضي  نوع آزمون

Levin, Lin & Chu ناپايا هستند ها يسر  234/0 726/0 واحدةوجود ريش  
Breitung  ناپايا هستند ها يسر  415/0 -214/0 واحدةوجود ريش 

Pesaran and Shin  ناپايا هستند ها يسر  489/0 -026/0 واحدةوجود ريش 

ADF - Fisher Chi-square ناپايا هستند ها يسر  248/0 246/10 واحدةوجود ريش 

Hadri Z-stat  3/2 86/5 سري پاياستe-09  ناپايا هستند ها يسر 

  متغيرهاي سري زماني در اولين تفاضل

 
Levin, Lin & Chu 8/1-63/4 واحدةوجود ريش e-06  پايا هستند ها يسر  

Breitung t  پايا هستند ها يسر  011/0 -29/2 واحدةوجود ريش  
Pesaran and Shin  79/2 -554/6 واحدةوجود ريشe-11  پايا هستند ها يسر  

ADF - Fisher Chi-square 7/9 33/38 واحدةوجود ريش e-07  پايا هستند ها يسر  
Hadri Z-stat  پايا هستند ها يسر  697/0 -515/0 سري پاياست  

  مأخذ: نتايج تحقيق
  

هاي زماني سري ةاز طرف ديگر از آنجا كه افزايش دامن
همراه شود، براي كسب شايد با مشكالت تغييرات ساختاري 

توان از ادغام مشاهدات مقطعي و اطالعات بيشتر مي

امكان  Eviews 5افزار  هاي زماني بهره گرفت. نرم سري
هاي تلفيقي را واحد داده ةهاي ريشانجام تعدادي از آزمون

 ,Levin(هاي ها شامل آزمونكرده است. اين آزمون فراهم
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Lin & Chu ( Breitung  ،Pesaran and Shin 1 ،
در  .است  Hadriو در نهايت آزمون   Fisherهاي  آزمون

در  زماني يها يواحد براي سر ةون ريشمنتايج آز 3جدول 
نشان  ترمعتبر يها با استفاده از آزمونسطح و تفاضل اوليه 
 Schwartz ةبهينه با استفاده از آمار ةداده شده است. وقف

(SIC)  انتخاب  ،مناسب استبا حجم كوچك  ةكه براي نمون
نتايج حكايت از جمعي بودن تمام متغيرها در مرتبة اول  د.ش

(I[1])  .دارد  

از آزمون  ،بلندمدت بين متغيرها ةبراي تعيين وجود رابط
با استفاده از آزمون  4يوهانسون استفاده شد. جدول 

و آزمون حداكثر مقدار ويژه نشان  TRACEغيرمقيد 
انباشتگي)   جمعي (هم داراي يك بردار هم ها يسركه  دهد يم

 ةو بنابراين براي شناسايي رابط هستند  درصد 5در سطح 
بين متغيرها از روش تصحيح خطاي برداري استفاده 

  .شود يم

 انباشتگي  اي هم آزمون رتبه .4جدول 

  )Trace( غيرمقيد 
  سطح احتمال %5مقدار بحراني در سطح  Traceآماره مقدار ويژه انباشتگي عدم: تعداد بردار همةفرضي

 000/0 175/40 039/70 889/0 صفر

 007/0 276/24 445/30 693/0 حداقل يك

 157/0 32/12 206/9 313/0 حداقل دو

 1381/0 13/4 458/2 128/0 حداقل سه

  حداكثر مقدار ويژه
  سطح احتمال %5مقدار بحراني در سطح  حداكثر مقدار ويژهةآمار مقدار ويژه انباشتگي عدم: تعداد بردار همةفرضي

 0002/0 159/24 593/39 889/0 صفر

 015/0 797/17 24/21 693/0 حداقل يك

 27/0 225/11 747/6 313/0 حداقل دو

 138/0 13/4  458/2 128/0 حداقل سه

  مأخذ: نتايج تحقيق
  

 از روش متغيرها، بين انباشتگي هم بردار وجود علت به

 از حاصل . نتايجشود يم استفاده برداري خطاي تصحيح

 الگو در موجود متغيرهاي بين بلندمدت و مدت روابط كوتاه

  :است آمده زير ةمعادل در

( ) ( ) ( ) ( ){ }( ) / / / /

( ( )) / ( ( )) / ( ( )) ( ( )) /

P

P

D AHFSI AHFSI FICI H I

D AHFSI D FICI D H D I

=- ´ - - ´ - + ´ - + ´ - +

´ - - ´ - + ´ - - ´ - +

0 227 1 0 107 1 0 349 1 31 148 1
0984 1 3 191 1 0 441 1 11925 1 0 165  

مدت، ظرفيت واردات  گرفته در كوتاه مطابق براورد انجام
داري بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي  اثر منفي و معني

 Mehrabi & Mousaviدارد. اين نتيجه با نتايج (

Mohammadi , 2009 و ((Abrishami & et al, 2005) 
اي از واردات شامل مواد  مطابقت دارد. از آنجا كه بخش عمده

غذايي است و اين فرايند به كاهش قيمت محصوالت مذكور 
، احتماالً سبب افزايش سطح شود يمدر بازار مصرفي منجر 

موازات آن سطح  رفاه خانوارهاي شهري خواهد شد ولي به
محصوالت رفاه خانوارهاي روستايي را كه عمدتاً توليدكنندة 

اگر  .آورد يمكشاورزي و مواد خام غذايي هستند، پايين 

ي كشاورزي كه ها نهادهي وارداتي دولت بر واردات ها استيس
شود، متمركز  سبب افزايش توليد و يا كاهش هزينه مي

باشد، در بلندمدت خانوارهاي روستايي از ظرفيت واردات 
ت غذايي شوند و اين موضوع موجب بهبود امني مي مند بهره

ي معيشتي امنيت غذايي ها يكشاورزآنان خواهد شد. در 
خودكفايي، كمتر متأثر از شرايط بازار است.  ليبه دلخانوارها 

اين در حالي است كه در كشاورزي تجاري درآمد 
پذيرد و از افزايش  شدت از بازار تأثير مي توليدكنندگان به
اما در  مدت) (در كوتاه شود يم مند بهرهظرفيت واردات 

معيشتي ايران كه در آن كشاورزان مازاد نياز  كشاورزي نيمه

1. Im, Pesaran and Shin 
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مندي يا زيان آن منوط  كنند، بهره يمخود را به بازار عرضه 
به درصد وابستگي به بازار است. منفي شدن ضريب 

كه خانوارهاي روستايي به هنگام  دهد يممدت نشان  كوتاه
ايي) كه پايين آمدن قيمت (با افزايش واردات مواد غذ

شود،  مي آنهاهمزمان باعث كاهش هزينة زندگي و درآمد 
اما در  شوند يمبيشتر از كاهش درآمد متأثر و متضرر 

اي (باال رفتن  و كاالهاي سرمايه ها نهادهبلندمدت با ورود 
يابد و منتفع خواهند  ظرفيت توليد)درآمدشان افزايش مي

رابطة بين امنيت غذايي  مدت شد. به اين ترتيب در كوتاه
  خانوارهاي روستايي معكوس و در بلندمدت مستقيم است. 

رابطة بين درصد افرادي كه كمتر از استاندارد انرژي 
با امنيت غذايي مطابق انتظار مستقيم است.  كنند يممصرف 

گرچه اين رابطة منفي از پيش محتمل بوده و در مطالعات 
صورتي كه شكاف  مختلف نشان داده شده است اما در

، امكان العاده شديد باشد درآمدي در جامعة روستايي فوق
. رابطة بين ضريب جيني شود يمبروز رابطة معكوس فراهم 

توزيع انرژي نيز منفي شده كه بيانگر همسويي توزيع 
مناسب غذا و امنيت غذايي در بين افراد جامعة روستايي 

 در نوسان هگون هر كه دهد يم نشان نتايجاست. همچنين 

  .شد خواهد تعديل دوره هر در 227/0 ةانداز به متغيرها
  

  گيري  و پيشنهادها نتيجه
درآمد حاصل از صادرات نفت، از ظرفيت باالي  ليبه دلايران 

واردات برخوردار است. بر اساس محاسبات اين مطالعه از سال 

1تنها به بعد،  2000
1تا  3

صادرات غيرنفتي، واردات ارزش  2

انداز كلي،  مواد غذايي انجام گرفته است. بنابراين در يك چشم
كشور نبايد با بحران امنيت غذايي مواجه شود. در دورة مورد 

) ظرفيت واردات افزايش پيدا كرده 1387-1362بررسي (
، كاهش يافته است (معكوس آن كه در تحقيق استفاده شده

است). شاخص امنيت غذايي در جامعة روستايي ايران در 

) و در طول زمان بهبود نيز 75سطح باال بوده (همواره بيش از 
شده در اين  يافته است. اين نتيجه با نتايج ديگر مطالعات انجام

 KHodadad Kashi & Heydari( زمينه همخواني دارد

(2004) ،.Mehrabi &Mousavi Mohammadi (2009), 

در  اند كردهدرصد افرادي كه كمتر از استاندارد انرژي دريافت 
حال كاهش است اما همچنان با شاخص امنيت غذايي 

بيانگر توزيع نامناسب  تواند يمهمخواني ندارد. اين نتيجه 
   درآمد باشد كه با نتايج مطالعات فقر در ايران همخواني دارد

) (KHodadad Kashi & Heydari , 2009 براورد رابطة .
كه در  دهد يمبين ظرفيت واردات و امنيت غذايي نشان 

 مدت رابطة مزبور منفي است. بر اساس مطالعات كوتاه
)Abrishami & et al, 2005 با آزادسازي تجاري، حجم (

كند كه با افزايش فوري ميزان صادرات  واردات افزايش پيدا مي
كسري بودجه مواجه خواهد و دولت را با  شود ينمنيز جبران 

كرد كه اين موضوع با كاهش قيمت كاال و مواد همراه خواهد 
بود. اين دو عامل يعني كسري بودجة دولت و كاهش قيمت، 
به كاهش درآمد خانوارهاي روستايي و در نتيجه، تأثير منفي 

انجامد. البته بايد گفت با توجه به  بر امنيت غذايي آنها مي
انوارهاي روستايي، اين تأثير بسيار اندك خودمعيشتي بودن خ

است اما در بلندمدت، برآورد رابطة بين ظرفيت واردات و 
امنيت غذايي مثبت است. به اين ترتيب اختصاص بيشتر 

به مدت  ي صادراتي به واردات مواد غذايي در كوتاهدالرها
ة كاهش قيمت و درآمد روستاييان، امنيت غذايي آنان را واسط

اما در بلندمدت به نفع آنان خواهد بود. در  اندازد يمخطر ه ب
درآمدهاي حاصل از صادرات بيش  شود يماين زمينه پيشنهاد 

وري در  از پيش صرف واردات فناوري به منظور افزايش بهره
وري باعث افزايش عملكرد  افزايش بهره بخش كشاورزي شود.

شود كه خود به افزايش عرضة محصوالت  محصوالت مي
كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان و در نهايت ارتقاي امنيت 

  انجامد. غذايي خانوارهاي روستايي مي
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