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  ايران روستايي خانوارهاي غذايي امنيت بر تجاري آزادسازي اثر بررسي

  ∗يمحمد ي، حميده موسويبشرآباد يمهراب حسين
  ۲۷/۷/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش   ۱۲/۸/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

  چکيده

  توسـعه  تبيين اثـر آزادسـازي تجـاري بـر متغيرهـاي کـالن اقتصـادي در کشـورهاي در حـال         
  در همچنــين،. روديشــمار مــهــاي اخيــر بــهانان توســعه در ســالاز مباحــث اصــلي اقتصــادد

  ، شـود  مـي اي خانوار بـه افـراد يـک اجتمـاع داده     ميان تمامي حقوقي که در قالب نيازهاي پايه
هاسـت؛  نيازهاي فردي است که مسئوليت تأمين آن به عهدة  دولت ينتر مهماز » امنيت غذايي«

با توجه به اهميـت ايـن موضـوع،    . امري حياتي استو براي امنيت غذايي جهان، تجارت غذا 
ــذايي      ــت غ ــي امني ــاخص کل ــاخص شــدت تجــاري و ش ــتفاده از ش ــا اس ــة حاضــر ب   مطالع

اثـر آزادسـازي تجـاري بـر امنيـت غـذايي        ي، بـه بررسـ  ۱۳۸۵-۱۳۶۲خانوار در دورة زمـاني  
   دهد ميشان نتايج ن. پردازديکارگيري روش تصحيح خطاي برداري مخانوارهاي روستايي با به

ــه  ــر ب ــن اث ــه اي ــاه  ک ــه در کوت ــت ك ــدک اس ــزان ان ــت  مي ــدت مثب ــي، و در بلندم ــدت منف   م
  .باشدمي

  .آزادسازي تجاري/ ايران/ يروستاي يخانوارها/ امنيت غذايي: هاکليدواژه

* * * 

                                                            
، و )hmehrabi2000@gmail.com(کرمـان   ترتيب، دانشيار بخش اقتصاد کشاورزي، دانشگاه شـهيد بـاهنر  به *

  ).  h.mosavi.m2001@gmail.com(کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي 
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  مقدمه

هاي اخير، تبيين اثر آزادسازي تجاري بر متغيرهاي کالن اقتصادي در کشورهاي در سال
از آنجـا کـه در ميـان    . توسعه از مباحث اصلي اقتصاددانان توسعه بـوده اسـت   در حال

، شـود  مـي اي خانوار به افراد يـک اجتمـاع داده   تمامي حقوقي که در قالب نيازهاي پايه
نيازهـاي فـردي اسـت کـه مسـئوليت تـأمين آن بـه عهـدة          ينتر مهماز » امنيت غذايي«

. هاي تأمين امنيت غذايي جهان برشـمرد حلتجارت غذا را از راه توان ميهاست،  دولت
در واقع، با آزادسازي تجاري در کشورهاي داراي محدوديت توليد، توليد غذا از طريـق  

منظـور تـأمين   يابد؛ و براي كشورهايي كه بهيهاي رقابتي افزايش م مصرف آن به قيمت
كارآيي بپردازنـد،   محصوالت غذايي با بهترين به توليد و عرضة ندتوان ميامنيت غذايي، 

اما با توجه به جنبة خودمعيشتي بودن خانوارهاي روسـتايي،  . شود ميانگيزة الزم فراهم 
مقالة حاضر بر آن است که اثر آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي اين خانوارها را مـورد  

 .بررسي قرار دهد
ادي انجام در زمينة آزادسازي تجاري و امنيت غذايي، مطالعات داخلي و خارجي زي

) Seshamani, 1999(سشاماني : بدين موارد اشاره کرد توان ميکه از آن ميان،  است شده
هـاي اصـلي   به اثر آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي زامبيا پرداخته است تا محـدوديت 

تحليل نهايي اين تحقيـق نشـان داد   . متداول در رشد توليد و مصرف غذا را تحليل کند
ذايي، بايد فقـر شـديد موجـود در کشـور از طريـق توسـعة پايـدار و        که براي امنيت غ

پا را ي تجاري مناسب کاهش يابد و بدين منظور نيز بايد فقر کشاورزان خردهها سياست
دربارة آزادسازي تجاري و امنيت غذايي ملي ) Dorosh, 2001(پائول . به حداقل رساند

، از طريـق آزادسـازي تجـاري    ير وبه بـاو . برنج در بنگالدش و هند تحقيق کرده است
  منظـور  هـاي داخلـي افـزود؛ و بـه    بر ميـزان حمايـت   توان ميبرنج در بنگالدش و هند، 
هـاي آزادسـازي تجـاري در    مـدت افـراد، وجـود مسـاعدت    تأمين امنيت غذايي کوتـاه 

بـا ايـن   . خواهد بود تأثيري کشاورزي و رشد اقتصادي روستايي بيور بهرهبنگالدش بر 
ز آنجا که آزادسازي تجاري بر ميزان عرضة سريع غـذا همـراه بـا توليـد داخلـي      همه، ا

، )Chilowa, 1998(همچنـين، چـايلوا   . مثبت دارد ي، بر امنيت غذايي ملي اثرافزايد مي
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منظور بررسي اثر آزادسـازي تجـاري بـر امنيـت غـذايي در مـاالوي، بـا تحليـل اثـر          به
بهبـود   يهـا ي محلي و خصوصـي، بـه بيـان راه   هاي قيمتي و بازاري بر بنگاهها سياست

گويـاي آن اسـت کـه بـراي      ينتيجـة ايـن بررسـ   . امنيت غذايي خانوارها پرداخته است
ي کشاورزي، ايجاد ور بهرهافزايش امنيت غذايي خانوارها، بايد عواملي همچون افزايش 

 .ي قيمتي مناسـب، و بهبـود درآمـدهاي جـاري افـراد محقـق شـوند       ها سياستبازار و 
شـاخص کلـي امنيـت غـذايي     ) Ramakrishna and Assef, 2002(راماکريشنا و آصف 

در شمال اتيوپي را محاسبه کردند و نتيجه گرفتند که در ايـن نـواحي، امنيـت     )۱(خانوار
از مـدل   يگيـر قرار گرفتـه اسـت؛ و بـا بهـره    ) درصد ۸۵بيش از (غذايي در سطح باال 

  ، )۱۳۸۵(ابريشـمي و همکـاران   . ي مـؤثر دانسـتند  ميزان توليد را بر امنيت غذاي لوجيت،
کشور در حال توسعة منتخب در دورة  ۲۳هاي پانل براي با استفاده از روش پوياي داده

اي هاي نسبي و رابطـه اي منفي با قيمت، دريافتند که صادرات رابطه۱۹۷۱-۲۰۰۲زماني 
دار بـر  ت مثبـت معنـي  مثبت با درآمد جهاني دارد و وقوع آزادسازي تجاري داراي اثـرا 

، با بررسـي اثـر آزادسـازي    )۱۳۸۴(سلطاني و همکاران . رشد صادرات و واردات است
، دريافتنـد کـه آزادسـازي    ۱۳۵۱-۸۰ زمـاني  تجاري بر اقتصاد روسـتايي ايـران در دورة  

محمـدي  . کند ميتجاري اثرات مثبت و منفي را بر کشاورزي و اقتصاد روستايي تحميل 
اثرات آزادسازي تجاري بر عرضه، تقاضـا،  «با عنوان  يا، در مطالعه)۱۳۸۵(فرد و نقشينه

 المللـي  بـين ، بـا اسـتفاده از شـاخص سـطح     »واردات و صادرات گندم و پسته در ايران
تجارت، نتيجه گرفتند که اين شاخص بر عرضة داخلي گندم و پسته و نيز بر صـادرات  

ي اين دو محصول و نيز بر واردات گنـدم  پسته اثر مثبت دارد اما اثر آن بر تقاضاي داخل
آزادسازي تجاري بر واردات، با استفاده از  تأثير، در مطالعة )۱۳۸۳(محسني . منفي است

هاي پانل، برخي از کشورهاي در حال توسعة منتخب از جمله ايران را روش پوياي داده
واردات و  ي ايـن تحقيـق، کـاهش تعرفـة    هـا  يافتـه بر اساس . دهد ميمورد بررسي قرار 

ويژه ايران افزايش درجة آزادسازي تجاري بر رشد واردات کشورهاي در حال توسعه به
، از طريـق حرکـت پويـايي در دورة زمـاني     )۱۳۸۰(رجبي . دار داردمثبت و معني ياثر
اثر بلندمدت آزادسازي تجاري بر بودجـة دولـت پرداخـت و بـا      ي، به بررس۸۰-۱۳۳۸
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اي تجاري بر شاخص اقتصادي بودجة دولت، نشان داد کـه  آزمون آثار انتخاب راهبرده
و باعـث   دهـد  مـي ها ساختار درآمدهاي دولت را تغيير آزادسازي همراه با کاهش تعرفه

، بـا اسـتفاده از روش   )۱۳۸۴(ابريشمي و همکـاران  . افزايش کسري بودجه خواهد شد
ـ   پوياي داده ران در دورة زمـاني  هاي پانل، رابطة آزادسازي تجاري با رشـد اقتصـادي اي

ي تحقيـق حـاکي از آن اسـت کـه بـا      هـا  يافته. را مورد بررسي قرار دادند ۲۰۰۲-۱۹۷۱
دليل افزايش بيشتر رشد واردات نسبت به صادرات، کسـري تـراز   آزادسازي تجاري، به

سـطح امنيـت غـذايي    ) ۱۳۸۳(خـداداد کاشـي و حيـدري    . تجاري بيشتر خواهـد شـد  
را بر اساس شـاخص کلـي امنيـت غـذايي      ۱۳۶۴-۷۶ماني خانوارهاي ايراني در دورة ز

نتيجة اين برآورد نشان داد که رونـد تـأمين امنيـت غـذايي بـراي      . خانوار برآورد کردند
  . خانوارهاي روستايي و شهري صعودي بوده است

کـه در اکثـر مـوارد، موضـوعات      شود ميشده، مشخص به مطالعات انجام يبا نگاه
در واقـع، ظـاهرًا   . جداگانه بررسي شده اسـت  طور بهتجاري  امنيت غذايي و آزادسازي

گذاري بر عواملي همچون درآمد، صادرات، واردات و عرضـة  تأثيرآزادسازي تجاري با 
غيرمستقيم  يتأثيرمهم دارند،  يمواد غذايي، که خود در تأمين امنيت غذايي خانوار نقش

دن رابطة دو موضوع، با توجه تر شمطالعة حاضر نيز براي روشن. بر آن خواهد گذاشت
به جنبة خودمعيشتي بودن خانوارهاي روستايي، بـر آن شـد کـه بـا محاسـبة شـاخص       

اثـر   يآزادسازي تجاري و شاخص کلي امنيت غذايي خانوارهـاي روسـتايي، بـه بررسـ    
  .بپردازد ۱۳۶۲-۸۵آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي اين خانوارها در دورة زماني 

  ها روشمواد و 

اي انجـام شـده و بـراي محاسـبة     روش کتابخانـه آوري اطالعات بهاين مطالعه، جمع در

شاخص امنيت غذايي خانوارها، آمار مورد نياز از مرکز آمار و اطالعات بانـک مرکـزي   

آوري آمـار هزينـة خـوراک خانوارهـاي روسـتايي در      پس از جمـع . آمده است دست به

آمـده بـا انـرژي اسـتاندارد      دسـت  بـه مقادير هاي مختلف و تبديل آنها به انرژي، دهک

دريافتي مقايسه شدند؛ و با توجه به بعد خانوار، محاسـبة درصـد افـرادي کـه کمتـر از      
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استاندارد انرژي دريافت کرده بودند، ميانگين انرژي دريافتي کمتر از استاندارد، و ديگـر  

از آمـار بانـک   منظور محاسبة شاخص آزادسازي تجاري نيـز  به. متغيرها صورت گرفت

تجـاري بـر    )۲(در تحقيقات مختلف، براي آزمون اثـرات بـاز بـودن   . مرکزي استفاده شد

در ايـن مطالعـه، از   . گيـرد متغيرهاي اقتصادي، معيارهايي متفاوت مورد استفاده قرار مي

 مجمـوع ( کشـور  يـک  تجـارت  نسـبت  کـه  ،)تجـاري  شـدت ( تجاري آزادسازي شاخص

  :صورت زير استفاده شده استاخالص داخلي آن است، بهبه توليد ن) واردات و صادرات

GDP
MXopenness +

=                                   )۱(   

ــه در آن،  ــل  = Xک ــادرات ک ــزان ص ــال(مي ــون ري ــل = M، )ميلي ــزان واردات ک   مي

  . توليد ناخالص داخلي است= GDP، و )ميليون ريال(

ــه ــرآورد امنيــت غــذايي، ب ــ مــيمنظــور ب   يي متفــاوت هماننــد هــا شــاخصاز  وانت

  ايـن  . و شـاخص کلـي امنيـت غـذايي خـانوار کمـک گرفـت        )۳(شاخص امنيت غذايي

مطالعه از شاخص کلي امنيت غذايي خانوار استفاده کرده که فائو آن را بـر مبنـاي کـار    

توسـعه داده اسـت    ۲صـورت رابطـة   بـه  ۱۹۹۳و بـيگمن در سـال    ۱۹۷۶سن در سـال  

)Thomson and Metz, 1998 .( 
  

 )۲(  

  : که در آن

 H وPU  اند از درصد و تعداد افرادي که کمتر از اسـتاندارد انـرژي  ترتيب، عبارت، به 

  فقـر غـذايي؛   شـدت =  Gجمعيـت مـورد مطالعـه؛    تعـداد کـل  = PTانـد؛  کـرده  دريافت
 CS =استاندارد؛  انرژيCAU =دريافتي کمتر از استاندارد؛  انرژي ميانگينIP = ضـريب 

معيـار   انحراف= Sزمان؛  طي عرضة انرژي تغييرات ضريب= CVفقرا؛  بين انرژي زيعتو
 شاخص مقدار اين دامنة. زمان طي انرژي عرضة ميانگين= Xزمان؛ و  انرژي طي عرضة

  کمتـر از   اگـر مقـدار شـاخص   ). Thomson and Metz, 1998(از صفر تـا صـد اسـت    
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  حراني اسـت؛ همچنـين، اگـر بـين     يک کشور در سطح ب يدرصد باشد، امنيت غذاي ۶۵
درصد باشـد، در   ۷۵آن در سطح کم و اگر بيش از  يدرصد باشد، امنيت غذاي ۷۵تا  ۶۵

  ).Pinstrup-Andersen and Pandya-Lorch, 1995(سطح باالست 
با توجه به وجود عواملي همچون سـطح فقـر و ضـريب جينـي توزيـع انـرژي در        

طالعة حاضر کوشيده است تـا اثـر ايـن عوامـل     محاسبة شاخص امنيت غذايي خانوار، م
بـدين منظـور،   . کنـد  يهمراه آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي خانوار را بيشتر بررس به

  :صورت زير تبيين شدالگويي به
LGRULPOORULOPLAGRU γβα ++=               )۳(  

  : که در آن
LAGRU =   ــتايي؛ ــاي روس ــذايي خانواره ــت غ ــاري؛ = LOPامني ــازي تج    آزادس

LGRU = ضريب جيني توزيع انرژي؛ وLPOORU =   منظـور  بـه . سـطح فقـر روسـتايي
  ، ۱۳۸۵تـا   ۱۳۶۲کار رفته در الگوي باال در دورة زمـاني  بررسي ارتباط بين متغيرهاي به

از روش سري زماني استفاده شد که در آن، تعيين درجة همبستگي با استفاده از آزمـون  
  شـده،  هـاي بـرازش  در مورد هر کـدام از مـدل  . رفتانجام گ )۴(شدهفولر تعديل -ديکي

  که بـا اسـتفاده از آزمـون يادشـده،     (پسماندهاي حاصل از رگرسيون  يدر صورت پاياي
متغيرهـاي مـدل، ديگـر رگرسـيون      يو يکسان بودن درجة همبستگ) قابل بررسي است
وي مـورد  که الگهاي متغيرها، در صورتي وقفه يپس از انجام بررس. کاذب نخواهد بود

بـرآورد انجـام    )۵(انباشتگي باشد، از طريق الگوي تصحيح خطاي بـرداري نظر داراي هم
آورد؛ و در غيـر ايـن    دسـت  بـه روابـط بلندمـدت را     توان ميگيرد که در نتيجة آن، مي

  .صورت، از مدل خودرگرسيوني برداري استفاده خواهد شد

  بحث و نتايج

تـا   ۱۳۶۲هـاي  شده طـي سـال  تايي محاسبهشاخص کلي امنيت غذايي خانوارهاي روس

  .است ۱قرار جدول شده به بر اساس برآورد انجام ۱۳۸۵
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امنيت غذايي خانوارهاي روستايي و آزادسازي تجاري در  يمقادير شاخص کل -۱جدول 

  ۱۳۶۲-۸۵ايران طي دورة 

  سال
 H) درصد افرادي که

استاندارد  کمتر از
  )اند کرده دريافت انرژي

G   
 شدت(

)قر غذاييف 

CV ضريب(   
عرضة  تغييرات
)زمان طي انرژي

IP )ضريب 
 انرژي توزيع
 )فقرا بين

  شاخص 
  امنيت 
  غذايي

  شاخص 
 سازيآزاد

۱۳۶۲ ۱/۳۹۰۲۳۵/۰۳۴/۰۴۳/۰ ۵۴/۸۵ ۳۶/۰ 
۱۳۶۳ ۳/۴۱۰۲۲۲/۰۳۴/۰۴۳/۰ ۵۵/۸۴ ۲۷/۰  
۱۳۶۴ ۶/۴۲۰۲۱۶/۰۳۴/۰۴۳/۰ ۳/۸۴ ۲۳/۰  
۱۳۶۵ ۵/۳۳۰۲۷۴/۰۳۴/۰۴۶/۰  ۶۸/۸۶ ۱۱/۰  
۱۳۶۶ ۲/۳۴۰۲۶۹/۰۳۴/۰۴۱/۰ ۶۹/۸۷ ۱۶/۰  
۱۳۶۷ ۱/۳۵۰۲۶۲/۰۳۴/۰۴۱/۰ ۴۹/۸۷ ۱۷/۰  
۱۳۶۸ ۴/۳۶۰۲۵۲/۰۳۴/۰۴۲/۰ ۷۶/۸۶ ۲۰/۰  
۱۳۶۹ ۴/۳۷۰۲۴۶/۰۳۴/۰۴۴/۰ ۸۴/۸۵ ۲۷/۰  
۱۳۷۰ ۲/۳۵۰۲۶۱/۰۳۴/۰۴۴/۰ ۵۵/۸۶ ۳۴/۰  
۱۳۷۱ ۴/۳۹۰۲۳۳/۰۳۴/۰۴۴/۰ ۰۸/۸۵ ۲۷/۰  
۱۳۷۲ ۶/۲۹۰۳۱/۰۳۴/۰۴۳/۰ ۹۳/۸۸ ۳۵/۰  
۱۳۷۳ ۲/۳۰۰۳۰۴/۰۳۴/۰۴۳/۰ ۷۴/۸۸ ۳۰/۰  
۱۳۷۴ ۲۷۰۳۴/۰۳۴/۰۴۲/۰ ۸۹/۸۹ ۲۶/۰  
۱۳۷۵ ۲/۲۸۰۳۲۶/۰۳۴/۰۴۳/۰ ۴/۸۹ ۳۰/۰  
۱۳۷۶ ۱/۲۹۰۳۱۶/۰۳۴/۰۴/۰ ۷۳/۸۹ ۲۹/۰  
۱۳۷۷ ۸/۲۰۰۴۴۲/۰۳۴/۰۴۲/۰ ۱۷/۹۲ ۲۲/۰  
۱۳۷۸ ۵/۲۵۰۳۶/۰۳۴/۰۴۱/۰ ۶۸/۹۰ ۲۷/۰  
۱۳۷۹ ۳/۲۵۰۳۶۳/۰۳۴/۰۴۱/۰ ۸۵/۹۰ ۳۴/۰  
۱۳۸۰ ۱/۲۹۰۳۱۶/۰۳۴/۰۴/۰ ۷۱/۸۹ ۳۷/۰  
۱۳۸۱ ۲/۲۲۰۴۱۴/۰۳۴/۰۳۹/۰ ۱۴/۹۲ ۴۱/۰  
۱۳۸۲ ۱/۲۰۰۴۵۷/۰۳۴/۰۴/۰ ۶۷/۹۲ ۴۲۱/۰  
۱۳۸۳ ۲/۲۰۰۴۵۵/۰۳۴/۰۴۲/۰ ۲۸/۹۲ ۴۲۰/۰  
۱۳۸۴ ۸/۱۵۰۵۸۲/۰۳۴/۰۴۳/۰ ۸۲/۹۳ ۴۲۱/۰  
۱۳۸۵ ۷/۱۵۰۵۸۵/۰۳۴/۰۴۳/۰ ۷۷/۹۳ ۴۲۱/۰  

 )۱۲/۲/۱۳۸۷مراجعه به سايت  تاريخ( مرکز آمار ايران از ياساس آمار دريافتتحقيق، بر ي ها يافته :مأخذ
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، امنيـت غـذايي   ۱۳۸۵تا  ۱۳۶۲هاي گفت که طي سال توان مي، ۱با توجه به جدول 
  هـاي  بـا ايـن همـه، در سـال    . صعودي داشته اسـت  يخانوارهاي روستايي تقريبًا روند

بنـدي  نظام سـهميه  يو كاهش توليد و نيز اجرا يوجود شرايط جنگعلت ، به۷۰-۱۳۶۲
رونـد  . کاالهاي اساسي در کشور، امنيت غذايي خانوارهاي روستايي کاهش يافته اسـت 

ديگـر بـر ايـن     يدليلـ  تـوان  مينزولي شاخص آزادسازي تجاري در همين دوران را نيز 
همچـون تحـريم، کسـري    علت وجود عـواملي  ، به۱۳۷۰تقريبًا پس از . موضوع دانست

بودجة دولت، افزايش جمعيت و کاهش اشتغال، شاخص کلي امنيت غذايي خانوارهاي 
امـا در  . روستايي با توجه به خودمعيشتي بودن اين خانوارها اندکي نوسان داشته اسـت 

منظور تقويت توليد داخلي و بهبود شرايط کشور، دولـت  رسد که بهنظر مياين زمان، به
ها نيز بر اثر کسري بودجه سازي تجاري حرکت کرده و البته در برخي سالآزاد يسوبه

  . و کمبود توليد داخلي، از اين مهم بازمانده است
پيش از تحليل اثر متغيرهاي موجود بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي به بررسي 

 )۶(تاييبـراي بررسـي ايسـ   . پايايي، تعيين وقفة بهينه و همگرايي متغيرهـا پرداختـه شـد   
بـر  . اند، از آزمون ريشة واحـد اسـتفاده شـد   شکل لگاريتمي محاسبه شدهمتغيرها، که به

شـدة تفاضـل مرتبـة اول متغيرهـاي     فولر تعـديل  -اساس نتايج اين آزمون، آمارة ديکي
امنيت غذايي خانوارهاي روستايي، آزادسازي تجاري، سطح فقر و ضريب توزيع انرژي 

رو، همـة  از ايـن . بـوده اسـت   -۹/۵و  -۱/۷،  -۹/۴،  -۶/۶بـر بـا   ترتيب، برابين فقرا به
داري پنج درصد ايستا از درجة يک  و وقفة بهينة صفر متغيرهاي موجود در سطح معني

ايستا از درجة صفر  )۷(يجمالت خطا نيز از طريق تخمين حداقل مربعات معمول. بودند
و در نتيجه، وجود رابطـة تعـادلي    يانباشتگاين موضوع دليلي بر وجود بردار هم. بودند

نيـز تأييـد شـده     )۸(يوهانسن يانباشتگبلندمدت بين متغيرها بود، که از طريق آزمون هم
منظـور تعيـين وقفـة    به). ۲جدول (را نشان داد  يانباشتگاين آزمون يک بردار هم. است

ده شـد، کـه بـراي    استفا )۱۱(و حنان کوئين )۱۰(شوارتز ،)۹(اکائيک يبهينة مدل، از معيارها
مدل تصحيح خطاي برداري متغيرهاي موجود در الگو، هر سـه معيـار تعـداد دو وقفـة     

  .بهينه را نشان دادند
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  انباشتگي يوهانسن بين متغيرهاي موجود در الگونتايج آزمون هم -۲جدول 

فرض عدم 
معادله هم 

 يانباشتگ

 ير بحرانيمقاد
در سطح 

 %۵احتمال 

 ير بحرانيمقاد
در سطح 

 %۱تمال اح

نسبت حداکثر 
 ينمائ درست

 مقدار ويژه

 ۰.۸۱ ۵۱.۳۹ ۵۴.۴۶ ۴۷.۲۱ چيه

 ۰.۳۲ ۱۶.۳۵ ۳۵.۶۵ ۲۹.۶۸  ۱حداکثر 

 ۰.۳۲ ۸.۱۶ ۲۰.۰۴ ۱۵.۴۱  ۲  حداکثر

 ۰.۰۱ ۰.۱۹ ۶.۶۵ ۳.۷۶  ۳  حداکثر

  ي تحقيقها يافته: مأخذ   

تغيرهـا، از  بـين م  يانباشـتگ علت وجود بـردار هـم  تر گفته شد، بهطور که پيشهمان

آمـده از روابـط    دسـت  بـه نتـايج  . روش تصحيح خطـاي بـرداري اسـتفاده شـده اسـت     

  .آمده است ۴مدت و بلندمدت بين متغيرهاي موجود در الگو در معادلة  کوتاه

D(LAGRU)= - ۰۷/۱ [LAGRU(-۱) – ۰۲/۰ LOP(-۱) + ۱۱/۰ LGRU(-۱) + ۰۸/۰  

LPOORU(-۱) – ۷/۴ ۲۷/۰] + (LAGRU(-۱)) + ۰۴/۰ D(LAGRU(-۲)) – ۰۵/۰ D 

(LOP(-۱)) – ۰۰۶/۰ D(LOP(-۲)) – ۰۹/۰ D(LGRU(-۱)) + ۰۱/۰ D(LGRU(-۲)) + 

۰۸/۰  D(LPOORU(-۱)) + ۰۱/۰ D(LPOORU(-۲)) + ۰۰۸/۰                 )۴(  

مدت داراي اثر منفي بر امنيت بر اساس اين معادله، متغير آزادسازي تجاري در کوتاه

اي مبني بـر تعيـين اثـر واردات و    از بررسي جداگانه. غذايي خانوارهاي روستايي است

مدت، اثـر واردات  شد که در کوتاه يگيرصادرات بر امنيت غذايي خانوارها چنين نتيجه

بـر امنيـت غـذايي خانوارهـاي     ) با سطح ايستايي و تعداد وقفة بهينـة يـک  (و صادرات 

شـمي و همکـاران   که بـر اسـاس مطالعـات پيشـين ابري     ياگونهاست، به يروستايي منف

کـه بـا افـزايش     دهد مينيز با آزادسازي تجاري، افزايشي در حجم واردات رخ ) ۱۳۸۴(

و دولت را با کسري بودجه مواجه خواهد  شود ميدر ميزان صادرات نيز جبران ن يفور

ايـن دو عامـل   . ساخت، که اين موضوع با کاهش قيمت کاال و مواد همراه خواهد بـود 

ت و کاهش قيمت به کاهش درآمد خانوارهـاي روسـتايي و در   يعني کسري بودجة دول
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البته بايد گفت کـه بـا توجـه بـه     . انجامدنتيجه، اثرگذاري منفي بر امنيت غذايي آنها مي

  . خودمعيشتي بودن خانوارهاي روستايي، ميزان اين اثر منفي بسيار اندک است
ثبـت و واردات اثـر   که صـادرات اثـر م   دهد ميشده در بلندمدت نشان تحليل انجام

دليـل تمايـل   منفي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي دارند؛ زيرا با گذشت زمان، بـه 
توليـد   يروستايي انگيزة خـود را بـرا   يافراد براي خريد کاال و مواد وارداتي، خانوارها

و تنها در صورتي کـه واردات بـا صـادرات همـراه شـود، ايـن        دهند ميکافي از دست 
پردازنـد کـه در نتيجـة آن، ميـزان ارز و     ه افزايش عرضه و توليد داخلـي مـي  خانوارها ب

جداگانـه مبنـي بـر آنکـه      يالبته بـا توجـه بـه تحليلـ    . درآمد ملي افزايش خواهد يافت
 تـوان  مـي صادرات نسبت به واردات اثر بيشتري بر امنيت غـذايي ايـن خانوارهـا دارد،    

را  ۴خانوارهـاي روسـتايي در معادلـة    رابطة مثبت آزادسازي تجـاري و امنيـت غـذايي    
 ۴رابطة منفي متغير تابع امنيت غذايي روستايي با ضريب جينـي در معادلـة   . توجيه کرد

به يک ) دهندة توزيع درآمدي استکه نشان(هر چه ضريب جيني . نيز طبق انتظار است
بيشتري  تر باشد، فاصلة طبقاتي بيشتر بوده، ممکن است امنيت غذايي خانوارهاينزديک

رسد که رابطة مثبت امنيت غذايي خانوارهاي روسـتايي و سـطح   به نظر مي. تهديد شود
دليل عادت افراد به خريد کاالها طبق سبد مصرفي پيشين خود باشـد  به ۴فقر در معادلة 

ايـن  . مدت، متوجه کاهش درآمد و افزايش سطح فقر نخواهند شدرو، در کوتاهو از اين
شايد بتوان گفت کـه هـر چـه سـطح فقـر روسـتايي       . برعکس استرابطه در بلندمدت 

و در نتيجه، امنيت  شود ميتدريج سهم غذا در سبد مصرفي خانوارها کم افزايش يابد، به
انـدازة  که هر گونه نوسان در متغيرهـا بـه   دهد مينتايج نشان . يابدغذايي آنها کاهش مي

  .در هر دوره تعديل خواهد شد ۰۷/۱

  يشنهادهابندي و پجمع

آيد، براي تبيين بهتر اثـر آزادسـازي تجـاري بـر امنيـت      يگونه که از برآوردها برمهمان
برآوردهـاي  . مدت و بلندمدت استفاده شدهاي کوتاهغذايي خانوارهاي روستايي از مدل

متفاوت بر متغيـر تـابع    ياتتأثيرمدت و بلندمدت نشان دادند که متغيرهاي موجود کوتاه
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مدت، هر چه ضـريب جينـي   ي که در بلندمدت و کوتاهطور بهگذارند، ميامنيت غذايي 
 ياز سـو . افزايش يابد، سطح امنيت غذايي خانوارهاي روستايي کـاهش خواهـد يافـت   

مدت بر امنيـت غـذايي خانوارهـاي روسـتايي اثـر مثبـت       ديگر، سطح فقر نيز در کوتاه
خانوارهـاي روسـتايي بـه    دليل خودمعيشتي بـودن و عـادت   خواهد گذاشت، چرا که به

خريد کاالهاي مصرفي طبق روند گذشته خود، اين خانوارها اثـر منفـي سـطح فقـر بـر      
البتـه ايـن داليـل  در انـدک بـودن اثـر       . امنيت غذايي خود را احسـاس نخواهنـد کـرد   

ايـن رابطـه در   . آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي نيز دخيل بودند
که رابطة منفي سطح فقر و امنيت غذايي  ياگونهبرعکس خواهد شد، بهتعادل بلندمدت 

طور کـه گفتـه شـد، هـر چـه سـطح فقـر        همان. خانوارهاي روستايي طبق انتظار است
تدريج سهم غذا در سبد مصرفي خانوارها کمتر و در نتيجه، از روستايي افزايش يابد، به
ادسازي تجاري نيز بـر امنيـت غـذايي    ضريب متغير آز. شود ميامنيت غذايي آنها کاسته 

هر چه . مثبت خواهد گذاشت يمنفي و در بلندمدت، اثر يمدت، اثرخانوارها در کوتاه
بـا  . اين ضريب در بلندمدت افزايش يابد، امنيت غذايي خانوارها بهبـود خواهـد يافـت   
وان توجه به اثر مثبت آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي، شـايد بتـ  

كنندة تجـاري   هاي مختل چنين ابراز عقيده کرد که با آزادسازي و كاهش يا حذف يارانه
تبـع آن،  توليـد داخلـي و بـه    بـه تقويـت   توان ميهاي دسترسي به بازار، بهبود فرصت و

 ياگونـه غـذا را بـه   نـد توان مي افزايش درآمد و امنيت غذايي كشاورزاني دست يافت كه
آمده و با توجه به اينکه اثر مثبت آزادسازي تجاري  دست بهق نتايج طب. بهينه توليد كنند

مـدت  بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در بلندمدت نسبت به اثر منفي آن در کوتاه
ي تجاري مناسـب هماننـد   ها سياستاتخاذ  يکه در راستا شود ميکمتر  است، پيشنهاد 

هايي بلندتر برداشته شود؛ امل ديگر گامكاهش موانع صادراتي و ماليات بر واردات و عو
زيرا آزادسازي تجاري، از يک سو، به افزايش توليد غذا از طريق مصرف آن در کشـور  

ديگر، انگيزة کافي براي توليـد بـا بهتـرين     يو از سو شود ميهاي رقابتي منجر  با قيمت
وع بيشتر کـاال و  آورد که سرانجام، به تن محصوالت غذايي را فراهم مي كارآيي و عرضة

استانداردهاي زنـدگي افـراد و امنيـت     يخدمات مصرفي با هزينة کمتر، فقرزدايي، ارتقا
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  الملـل باعـث تضـمين عرضـة      بـين  در واقـع، تجـارت  . غذايي خانوارها خواهد انجاميد
پذير مطمئن و باثبات در بازار شده، مصرف غذا با رشدي بيش  از توليد داخلي را امکان

  . سازديم
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1. Aggregate Household Food Security Index (AHFSI) 
2. openness  
3. Food Security Index (FSI)  
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5. Vector Error Correction Model (VECM)  
6. stationary  
7. Ordinary Least Square (OLS) 
8. Johansen Cointegration Test   
9. Akaike Information Criterion(AIC) 
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11.  Hannan-Quinn (HQ) 
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