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  مقدمه
و  ها ناانس يادگيري ي،يکارا افزايش سالمت، در تغذيه نقش

وسيع جهاني  يهاپژوهش دراقتصادي  ةارتباط آن با توسع
اهداف  هايويتلاوبنابراين در بين  ؛به اثبات رسيده است

 ايويژه تياهمهر کشور دستيابي به امنيت غذايي  ةتوسع
 يمفهوم غذايي امنيت. (del Ninno et al., 2007) دارد 

اي از عوامل بيولوژيکي، تعامل مجموعه ابگسترده است که 
 شود کشاورزي و فيزيکي تعيين مي ،اقتصادي، اجتماعي

 (Ahmad et al., 2004)اين پيچيدگي را  ،حال نيابا  ؛
غذايي يعني  اصلي امنيت ةسه مؤلفبا تمرکز بر توان  مي

 يغذايموادو استفاده از  يمواد غذايموجودي غذا، دسترسي به 

 درآمد،. در کشورهاي کم(Scanlan, 2004) کردخالصه 
بخش کشاورزي به دليل گستردگي و پيوندهاي قوي با ساير 

بهرشد اقتصادي  ةياولو محرک  موتورهاي اقتصادي،  بخش
اقتصادي، بخش کشاورزي در  ة. از ديدگاه توسعروديم شمار

را برعهده دارد. به  يوظايف مهم کشور ةفرايند رشد و توسع
 ،جانبه عليه کشورمان هاي يک دليل وضعيت سياسي و تحريم

از توليد محصوالت کشاورزي  حمايت باامنيت غذايي  نيتأم
 بخش. دشومي پيگيريبيشتري  دقتبا حساسيت و داخلي 

 و صادرات و بيشتر توليد طريق از مستقيم طور به کشاورزي
 و خدمات براي تقاضا افزايش راهاز  مستقيم غير صورت به
به رشد اقتصادي کمک  روستاييصنعتي در جوامع  الهايکا
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 بخشديمفضاي امنيت غذايي کشور را بهبود  و کنديم
(Hosseini et al., 2011) .بخش  تياهمبه  توجه با

کشاورزي در توليد، اشتغال و ايجاد امنيت غذايي، کشورهاي 
 به ،توسعه  حال دريا  يافته توسعهاعم از  ،مختلف جهان

 Hosseini)دکننيم حمايتاين بخش را  گوناگون يها روش
et al., 2011)  اجتناب. حمايت از بخش کشاورزي ضرورتي

هاي جامعه را  بخش ةهم منافع آن تحقق که است ناپذير
حمايت  بنابراين ؛ (Hosseini, 2006)دهدميقرار  ريتأثتحت 

حمايت از  و ستها دولت توجهاز بخش کشاورزي همواره مورد 
-سياست. روديم شمار به آنبخش کشاورزي جزء جدانشدني 

 بخش در اقتصادي هاي سياست نيتر مهم از حمايتي هاي
به شمار  توسعه  حال درو  يافتهتوسعه کشورهاي کشاورزي

بخش  فرد منحصربهو جايگاه  تياهم ،امروزه. روندمي
آن همچون  لاوکشاورزي در قالب کارکردهاي کالسيک و متد

 و ارزآوري صادرات، يع،مواد غذايي و مواد خام صنا نيتأم
کشورهاي  ةتضعيف نشده، بلکه در روند توسع تنهانه اشتغال

.  (Atghayi, 2010)پيشرفته بيش از پيش تقويت شده است
 از حمايت يها و جايگاه سياست تياهمحاضر،  ةمطالع در

کشور  کنندگانمصرف غذايي امنيت بر کشاورزي بخش
شناسايي  ةمطالعات مختلفي در زمين ،تاکنون. شودمي يبررس

بر برقراري امنيت غذايي در مناطق مختلف  مؤثرعوامل 
 صورت گرفته است.

Faridi and Wadood (2010) مدل از استفاده با 
بر امنيت غذايي خانوارهاي بنگالدشي را  مؤثرعوامل  ،لوجيت
. نتايج نشان داد که سطح تحصيالت سرپرست کردند بررسي

 کشاورزي درآمد خانوار، عدبخانوار، زمين ملکي، قيمت برنج، 
بر امنيت غذايي در اين  مؤثراز عوامل  کشاورزي غير درآمد و

همچنين سطح تحصيالت سرپرست  ؛وندرمي شمار بهکشور 
نشد. قيمت برنج مصرفي  دارخانوار در مدل مورد نظر معني

 غذايي امنيت احتمال تغيير در عامل نيتر مهمخانوار نيز 
 مطالعةدر  Abebaw et al. (2010) .شود مي محسوب خانوار
 خانوارهاي غذاي مصرف بر را غذايي امنيت برنامةاثر  خود

با استفاده از رهيافت لوجيت بررسي  اتيوپي غربي شمال
اثر  1IFSPکردند. نتايج مطالعه نشان داد که متغير 

همچنين  دارد؛ غذايي مواد کالري دريافت ارمقد بر داري معني
IFSP خانوار،به عواملي همچون بعد  ايبه صورت گسترده 

 مالکيت زمين، جنسيت سرپرست خانوار بستگي دارد. 

                                                                                       
1. Integrated Food Security Program (IFSP) 

Caglayan and Dayioglu (2011)  خود مطالعةدر 
بر فقر خانوارهاي ترکيه در سال  مؤثربه بررسي عوامل 

براي اين منظور از دو رهيافت لوجيت  پرداختند. 8002
پارامتري و شبه پارامتري استفاده شد. نتايج بررسي نشان 

 مداد که متغيرهاي شغل سرپرست خانواده، درآمد و سه
 کنندةو تعيين مؤثر عواملنيروي کار خانوادگي و منطقه 

در  Bashir et al (2012). .هستندفقر در اين کشور  سطح
بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي را  مؤثرعوامل  ايمقاله

 ها آن. کردندبررسي  استان پنجاب پاکستان ةدر سه منطق
لوجيت دودويي استفاده  گرسيونراز مدل  در اين مطالعه

کردند. نتايج مطالعه نشان داد که مناطق پنجاب مرکزي، 
 خانوار درصد5/11و  15 ،11 با ترتيب بهشمالي و جنوبي 

 شناختهمناطق از نظر امکانات غذايي  ترينناامنفقير، 
 سه در خانوار دام تعداددرآمد ماهيانه و  همچنين ؛شوند مي

خانوار اثر منفي و معنادار بر ايجاد  ةازاند  و مثبت اثر منطقه
 اند.  امنيت غذايي داشته
Malik et al. (2012) جمعيتي متغيرهاي کارايي و اثر 

در  را ييغذا امنيت و فقرزدايي بر مؤثر عياجتما -اقتصادي و
. نتايج کردند يبررسروستاهاي استان پنجاب پاکستان 

 01/11و  61/11، 96/19مطالعه نشان داد که به ترتيب 
فرامطلق، مطلق و نسبي  فقر به يبررس مورددرصد افراد 

بسيار  نقش يبررس موردعوامل  جينتا اساس بر .دچارند
 . دارندمهمي در کاهش فقر و بهبود شرايط زندگي 

Mehrabi and Mousavi (2009)  به خود مطالعةدر 
 خانوارهاي غذايي امنيت بر تجاري آزادسازي اثر بررسي

 اين که داد نشان مطالعه نتايج. پرداختند ايران روستايي
اثر منفي و در  مدتکوتاه در و است کاند  بسيار اثرگذاري

 . داردمثبت  اثر مدتبلند
هاي  دو هدف اساسي براي اجراي سياست ،يکل طور به

و  ناکارايي يا شکست بازار ،نخست: شود کشاورزي ذکر مي
 جامعه براي بازار طبيعي تخصيص پذيرفتني ماهيت غير

در بيشتر  اساس اين بر. ,Hosseini) (2006 است
تعداد  کشورهاي جهان بدون حمايت از بخش کشاورزي

 مشکالت با کاند  درآمد با روستاييان و کشاورزان از زيادي
 يبرا کشورها اين کهآن ويژهبه ؛شد خواهند رو روبه جدي

 دخالت و واردات اهرم از استفاده با غذايي امنيت نيتأم
 در اساسي غذايي و کشاورزي محصوالت قيمت در مستقيم

 کنندگان مصرف از حمايت يبرا قيمت داشتننگه پايين
 بنابراين ؛(Gade et al., 2006)اند داشته تالش شهري



 494        ...یيغذا تیامن بر یکشاورز بخش از تیحما اثر: همکاران و ينیحس 

1 .Organization for Economic Co-operation and Development.   2 .Producer Support Estimates. 
3. General Services Support Estimate     4. Total Support Estimate 

 و ماهيت. است ضروري دولت حمايتي هاي سياست ياجرا
متفاوت است و  مختلف کشورهاي در ها حمايت اين نميزا

 ارزيابي و يبراهاي مختلفي  تاکنون شاخص ليدلبه همين 
 نيا. است شدهاستفاده  ها حمايت اين ميزان گيري ازهاند

 براييا  براي هرکدام از محصوالت به طور مجزا هاشاخص
 راستا، اين در. است وردآبر قابل کشاورزي بخش کل

 اقتصادي هاي همکاري و توسعه سازمان عضو کشورهاي
(OECD)1،  و ها حمايت محاسبة روش 1621از سال 

اند. در اين روش، ميزان  کرده کسانيرا  حمايتي هاي معافيت
حمايت از توليدکنندگان با استفاده از شاخص حمايت از 

 مطالعات ،شود. تاکنون محاسبه مي 8(PSEتوليدکننده )
از محصوالت  حمايت هايشاخص محاسبة زمينةدر  مختلفي

 يبرا ؛کشاورزي در داخل و خارج از کشور انجام شده است
در پژوهشي به بررسي  Gopinath et al. (2004)مثال 

اروپا و آمريکا  ةحمايت داخلي از کشاورزي در اتحادي
( PSE) توليدکننده از حمايت وردآبر شاخص. ندتپرداخ
 براي شاخص اين مقدار برابر دو از بيش اروپا اتحاديةبراي 

 اروپا اتحاديةارزش توليدات کشاورزي در  هرچند ؛آمريکاست
 درصد بيشتر از آمريکاست.  10 تنها

Ordon et al. (2004)  برآورد''در پژوهشي با عنوان 
  حال درکشورهاي  در کشاورزي ةتوليدکنند از حمايت
 و ويتنام ونزي،اند  چين، ةتجرب و محاسباتي مسائل) ''توسعه

هاي کشاورزي در چهار  به تحليل تحوالت سياست (هند
پرداختند. نتايج  8008 -1625 يهاسال در ادشدهيکشور 

محصول اصلي قرار دارد،  ازدهي ةکه بر پاي ،براي کشور هند
هاي  که حمايت از بخش کشاورزي با قيمت دهدنشان مي

 دارد.  سوعکمجهاني نسبت 
Cakmak (2003)  ارزيابي''پژوهشي با عنوان 

 آيا) "ترکيه در آينده و گذشته کشاورزي هاي سياست
 ،انجام داده است. در اين مطالعه (؟شونديم داريپاها  سياست
 کنندهمصرف(، PSE) کنندهتوليد از حمايت هايشاخص

(CSE ،)عمومي خدمات (GSSE)1،  کل بخش کشاورزي
(TSE)1 در ها آناز  يکهاي فرعي مربوط به هر و شاخص 

نشان  محاسبه و تحليل شد. نتايج 8001-1629 يهاسال
بيشتر  ثروتمند کشاورزان به جاري هاي سياست که دهندمي

 به درآمدکم طبقات و رسانندمي سوداز کشاورزان فقير 
 هايبار مالي سياست دولت يمتيق يهامداخله ليدل

 .کننديم تحملحمايتي را 
 

Hosseini et al. (2011) هايسياست اثر ايدر مطالعه 
 ايران در کشاورزي بخش وريبر تغييرات بهره را حمايتي
 از حمايت شاخص که داد نشان نتايج. کردند ارزيابي

اثر منفي و در  مدتبخش کشاورزي در کوتاه ةتوليدکنند
کل عوامل  وريبهره بر دارياثر مثبت و معني مدتبلند

اثر  حاضر ةمطالع در کهبه اين توجهتوليد دارد. با 
 بررسيدولت بر امنيت غذايي کشور  حمايتي يها سياست

 مؤثرعوامل  شناسايي حوزةاست، بررسي مطالعات در  شده
 . رسدبر اين شاخص ضروري به نظر مي

 امنيت بر حمايتي يها سياست اثر بررسي زمينة در
 Mehrabi and Mousaviةمطالع به توانمي نيز غذايي

 يها سياست آثار خود مطالعة در هاآن. کرداشاره  (2010)
 شدةهساد شاخص قالببخش کشاورزي را در  حمايتي
AMS  ارزيابيبر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ايران 
 يها حمايت مجموع درو به اين نتيجه رسيدند که  کردند
 ذاييغ امنيت بر کشاورزي بخش از اينهاده و قيمتي

در  اما انداثر مثبت داشته مدتکوتاه در روستايي خانوارهاي
 خير.  مدتبلند

(2006) Miller and Coble  مستقيم هاي اثر پرداخت 
غذايي  هايغذا در آمريکا را در بين گروه ةتهي براي دولت

. کردند ارزيابيخاص با استفاده از الگوهاي اقتصادسنجي 
در  داريمعني ريتأث مستقيم يها پرداخت که داد نشان نتايج
 ندارند.  خاص يها گروه غذاي تهية

 ايجاد در حمايتي هايو نقش سياست تياهمبه  توجه با
همچنين جايگاه  وتوليد محصوالت کشاورزي  منديرضايت

مواد  نيتأممحصوالت در سبد مصرفي خانوار و  اين ويژة
در  ،ها آنريزمغذي مورد نياز براي برقراري امنيت غذايي 

 امنيت بر دولت حمايتي يها سياست اثر حاضر مطالعة
 سنجياقتصاد مدل قالب در کشور کنندگانفمصر غذايي
زماني  ةمربوط به دور الزم. اطالعات است شده ارزيابي
 .است 1192-1122
 

 تحقیق روش
 ةمحاسب با( TSE) کشاورزي بخش کل از حمايت شاخص

PSE  وCSE  بخش عمومي خدمات از حمايت شاخصو با 
  دشويممحاسبه  1 رابطةاز  استفاده( و GSSE) کشاورزي

(Hosseini et al., 2011)  
(1) GSSECSEPSETSE 
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1. Adjusted reference price 
 ،بزرگ تر از صفر باشد، به اين معني است که کيفيت کاالي داخل نامطلوب تر از کاالي تجاري  اگرکند و مي داللت هاي کاالييبر تفاوت . اين ضريب8

 است.  ،وارداتي يا صادراتي

برآورد نرخ با عنوان  يياتقا الديم يارشد آقا ينامة کارشناس انيبه پا آن، محاسبةو روش  يارز تعادل نرخ مقدارمربوط به  يهابه آمار و داده يابيدست يبرا. 1
 يمهندس دانشکدةدانشگاه تهران،  طبيعي منابع و کشاورزي پرديس ،يبخش کشاورز دکنندةيتولاز  تياثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حما يو بررس يارز تعادل

 .ديمراجعه کن کشاورزي اقتصاد گروه ،کشاورزي توسعة و اقتصاد

 

سازمان توسعه  را (tPSE) توليدکننده از حمايت شاخص
 سازمان اين. کردهاي اقتصادي تعريف و محاسبه  و همکاري

PSE  هاي انتقالي  پرداخت از ارزش پولي ساليانة يشاخص»را
کنندگان ماليات به  کنندگان و پرداخت ناخالص از مصرف

ناشي از  که کندمي تعريف «توليدکنندگان بخش کشاورزي
است؛  زيکشاور بخش توليدکنندةهاي حمايت از  سياست

 بر ها سياست اين آثاريا  اهداف ماهيت، از نظر صرفالبته 
به دو صورت  PSE محاسبة توليدکننده درآمديا  توليد

 سازمان تعريف اساس شود. بر مقداري و درصدي انجام مي
 PSEمربوط به  هايسياست اقتصادي، هايهمکاري و توسعه

 دسته يا طبقه يناول. شوندمي بنديدر هشت طبقه تقسيم
 معيار اين. است( محصوالت MPSحمايت از قيمت بازاري )

 معادل قيمت و محصول داخلي قيمت اختالف اساس بر
 هايپرداخت ديگر دستة. هفت شودمي محاسبه آن جهاني
 غير و مستقيم هايپرداخت ساير که هستند( BP) ايبودجه

 محاسبة. براي رنديگيم بر در رادولت به کشاورزي  مستقيم
( Pd) يک محصول ةمزرع سر قيمت بازاري، قيمت از حمايت

 فرض با. شودمقايسه مي (Pm) 1شدهتعديل مرجع قيمت با
 که ،جهاني تجارت در کوچک کشور يک و بازارها بودنرقابتي

هاي جهاني  تواند قيمت هاي داخلي و خارجي آن نمي سياست
 با( Pd) محصول يک مزرعةقيمت داخلي در سر  ،کند متأثررا 

 محاسبه ةنحو. دشو مي مقايسه( Pm) شدهتعديل مرجع قيمت
براي محصوالت وارداتي و صادراتي به ترتيب در  Pmو تعديل 

 بيان شده است. 1و  8روابط 
 Pm = Pr ×Qadj + (Cp+Td1) وارداتي محصوالت براي (8)
 Pm = Pr× Qadj - (Cp+Td1)-M صادراتي محصوالت براي (1)

هاي  هزينه pCمرز، قيمت مرجع در سر Pr آن در که

 به مرز سر در گمرکي غير و گمرکي هاي هزينه)انواع  مرزي
 ناشي تجاري هاي سياست از که هايي هزينه و ها تعرفه از غير
dT(،شوند مي  نقل، تخليه، و هاي بارگيري، حمل هزينه همة 1

مزرعه، سر تا مرز نگهداري و بازاريابي کاالي وارداتي از سر

M از داخلي کاالي بازاريابي و فراوري هاي هزينه همة 
 که انگور مانند محصوالتي مورد)در  مرز سر تا مزرعه

ضريب تعديل  adjQ( و شود مي صادر شدهوريافر صورت به

انجام محاسبات از  يبراهمچنين  ؛است 8هاي کااليي تفاوت
به اين  ؛(Atghayi, 2010) 1نرخ ارز تعادلي استفاده شد

داخل و وارداتي يا  توليد محصوالتقيمت  مسائل نيا ترتيب
. کنند مي مقايسه قابل بازار از خاصي سطح در راصادراتي 

 ،نقلوحمل بارگيري، هاي هزينه از تفادهاس با مرجع قيمت
و  مزرعه سر تا مرز از سر تجاري کاالي بازاريابي و تخليه

 ؛شود تعديل مي تجاري و داخلي کاالي تفاوت تعديلضريب 
شکاف قيمتي )حمايت از قيمت بازاري( در سطح  بنابراين

 قيمت اختالف صورت به( j) مزرعه براي محصول
 شدهمزرعه( و قيمت مرجع تعديل سر)يا  توليدکننده

 . (Hosseini et al., 2011)دشو مي محاسبه

(1)   j
ar
j

d
jj QPPMPS  

Pj آن در که
d کاالي  قيمت توليدکنندةj، Pj

ar  قيمت
. است jمقدار کاالي  Qjو  jکاالي  شدةمرجع تعديل

( به سه دسته BP) محصوالت به ايبودجه هاي پرداخت
 :دنشوتقسيم مي

يا تعداد دام:  کشت بر اساس سطح زير  پرداخت  الف( 
هاي ناخالصي که از  معياري از ارزش پولي پرداخت

محصول يا محصوالتي خاص  توليدکنندگانپردازان به  ماليات
 .شوديم هددااساس سطح زير کشت يا تعداد دام جاري  بر

 ييهاارانهي: ياانههاي يار استفاده از نهاده با پرداخت( ب
 بينکاهش شکاف  يبرا  هاي حمايتي اثر سياست رب که

 کنندگان توليدبه  هاي توليدي نهاده جهاني و داخلي قيمت
 باها  اين پرداخت .شوديم رداختپ کشاورزي محصوالت

 : شوند ميمحاسبه  زير رابطة

(5) 
n

i

BP (PDi-PWi)Qi



1

 

 PDiام در توليد،  i نهادةميزان استفاده از  Qiدر آن  که
 قيمت PWiام،  i نهادة يهاانهقيمت داخلي يا قيمت يار

niام و iنهاده  ةشدتعديل ,...1 يهاانههاي يار تعداد نهاده 
در توليد محصوالت کشاورزي است. از حاصل  شدهاستفاده

هاي  جمع حمايت از قيمت بازاري و مجموع پرداخت
 از هريک انکنندگ اي مقدار حمايت از توليد بودجه

 آيد. مي دست هب کشاورزي محصوالت
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1. General Services Support Estimate   2. sen 

  

(9) iii BPMPSPSE  
هاي  کل از کل پرداخت MPSمقدار  که  صورتي در
کنندگان کسر شود، مقدار کل  اي دولت به مصرف بودجه

 2008) آيد مي دست هب( CSEکنندگان ) حمايت از مصرف
,OECD.) 

(1) MPSBPCSE  
 کنندگان مصرف از حمايت کل مقدار محاسبةديگر  روش

(CSE ،)مقدار محاسبة CSE از کاالها و جمع  يکهر براي
براي هر محصول از  CSEموارد محاسبه شده است. مقدار 

 (:Ibid) شود مي حاصل زير رابطة
(2) ( )i i d aCSE BP Q p p   
 قيمت داخلي i، Pdمقدار مصرف کاالي  Qiدر آن  که

ميزان  i، BPiقيمت مرجع کاالي  i، Pa( کاالي مزرعه )سر
است.  i کاالي از دولت اي بودجه هاي حمايت و مصرفي يارانة

 1(GSSE) کشاورزي بخش در عمومي خدمات از حمايت

 يافتهاختصاص ساالنةاست که ارزش پولي ناخالص  معياري
. کند مي گيري ازهاند  کشاورزي بخش در را عمومي خدمات به

ها و  هاي خدمات عمومي کشاورزي به تصميم پرداخت
 ؛کنندگان ارتباط ندارد فردي کشاورزان يا مصرف يها تيفعال

 فردي صورتهکنندگان ب همچنين توليدکنندگان و مصرف
هاي  ها بر دريافتي اين پرداخت و کنند نمي دريافت چيزي

(. Ibid) گذارند نمي يريتأثکننده  هاي مصرف مزرعه و هزينه
کشاورزي )فائو( شاخص جمعي امنيت  بارخوارسازمان 

را توسعه داده است. اين شاخص  AHFSI)) غذايي خانوار
بنا نهاده شده  Bigman (1993)و  Sen (1976)روي کار 

غذايي  با شرکت هر سه عنصر امنيت ،است. در اين شاخص
غذا و دسترسي به  ةعرضبودن غذا و پايداري يعني موجود

شده است گيري اندازهغذايي  سطح امنيتغذا 
.(Safarkhanloo and Mohamadi Nejhad, 2011) 

(6) 
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 .است 1

انرژي يا  ،استاندارد زانيم ازکمتر تعداد افرادي که :   
مورد تعداد کل جمعيت  :   ،اند کردهپروتئين دريافت 

 زانيرا به م درصد افرادي که انرژي يا پروتئين: H ،يبررس
انرژي يا پروتئين  :   ،اند دهکردريافت کمتر از استاندارد 

انگين انرژي يا پروتئين دريافتي کمتر از يم :    ،استاندارد
 ،پروتئين دريافتييا  کمبود انرژي شدت :G ،استاندارد

 S انرژي يا پروتئين طي زمان ةعرض: انحراف معيار،  ̅ :
: ضريب CV ،انرژي يا پروتئين طي زمان ةعرضميانگين 
 توزيع جيني ضريب :   ،انرژي و پروتئين ةعرضتغييرات 

 قرار فقر خط زير که افرادي کل: N فقير، افراد بين مخارج
 است، گرفته قرار فقر خط زير که فردي امين i :i ،اند گرفته
 گرفته قرار فقر خط زير که فردي امين i ناخالص هزينة :  

 .فقر خط زير افراد ناخالص هزينة ميانگين: m است،
بخش  .به دو بخش اصلي قابل تجزيه استاين شاخص  
 8رتياسنامابه کار شاخص فقر  ،اول   pIGGH  1 

که با استفاده از سه عنصر سطح فقر غذايي مربوط است 
(H)غذايي  ، عمق فقر(G) ،تعريف  (   غذايي ) توزيع فقر
 مربوط به کار بيگمن ،دوماست. بخش  شده

   p/  CV H G G I  0 5 1  ةاحتمال مواجه بارةدر 1

شده ايي است که عالوه بر سه عنصر يادغذ افراد با فقر
 است. اين شاخصده کروارد  5/0ضريب تغييرات را با ضريب 

غذايي در يک  امنيت ةرتبپذير براي تعيين تجزيه يشاخص
شکاف غذايي، نابرابري در توزيع غذا بين  ةپايکشور بر 

 ةدامن. ستخانوارها و ناپايداري در دستيابي ساالنه به غذا
از  . اگر مقدار شاخص کمتراست 100اين شاخص از صفر تا 

 کشور در وضعيت بحراني از نظر امنيت ،درصد باشد 95
 ،درصد باشد 15تا  95غذايي است. اگر مقدار شاخص بين 

 15و اگر مقدار شاخص بين  داردغذايي کمي  امنيتکشور 
يي متوسط و اگر مقدار غذا امنيتکشور  ،درصد باشد 25تا 

 دارد ييغذايي باال امنيتکشور  ،باشد 25شاخص باالي 
(Yotopoulos, 1997) . 

 غذايي کشورها وضعيت امنيت ةمقايساين شاخص براي 
 زمان ولتصويري از روند پيشرفت يک کشور در ط ةارائيا 

غذايي  با آن وضعيت امنيت همچنين ؛قابل استفاده است
 ة. در محاسبشوديم بهمحاسنيز هاي مختلف درآمدي گروه

کمبود انرژي  شدت Gغذايي خانوار،  شاخص جمعي امنيت
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در  رانسبي غذا  نبود قدارمنيز  pIو يا پروتئين دريافتي 
و  Gو   Hدهد. متغيرهاياي نشان ميافراد سوء تغذيه بين

pI گردد و به ميانگين مصرف ميسال بر به ميانگين يک
حمايت  شاخص محاسبةاز  پس ؛غذاي هر فرد بستگي دارد

 رابطة وجوداز کل بخش کشاورزي و شاخص امنيت غذايي، 
شد. بدين منظور، ابتدا  يبررس هابين اين شاخص مدتبلند

. بر اساس ميپرداخت هاشاخص ايستايي مرتبةبه بررسي 
 يکلدو حالت  هاشاخص انباشتگيهم مرتبةماهيت 

 ايستا سطح در شاخص دو هر ،نخست: است پذير امکان
باشند و حالت  يک مرتبةشاخص انباشته از  دو ،دوم باشند؛

 در. باشد متفاوت شاخص دو انباشتگي درجةاينکه  سوم
 وجودباشند،  اول مرتبةهر دو شاخص انباشته از  که صورتي

 رابطةاگر يک  البته ؛است ممکن مدتبلند رابطةحداقل يک 
بين دو متغير برقرار باشد. پس از تشخيص  طرفهدو يعل

 هينهب وقفةاقدام به تعيين تعداد  ،مدتبلند رابطةوجود 
 الگوي برآورد هدف که شرايطي در. شد خواهد

بيزين  -باشد، معيار شوآرتز 1(VECM) برداري خودتوضيح
 براي هر حجم نمونه بهترين مالک براي انتخاب وقفة

 الگوست. 
Phillips and Ploberger  (1994) مطالعات اساس نيز بر 

معيار شوآرتز  بهينه، ةوقفنشان دادند که در انتخاب  سازيشبيه

از معيار آکائيک است. بدين منظور و پس از بررسي  بهتر عموماً
 –جوهانسن نماييدرست حداکثر روش از ،تعيين و باالشرايط 

 مدتبلند ارتباط بررسي براي انباشتگي هم تحليل درجوسليوس 
و  Johanson (1998). با پيروي از دش بين متغيرها استفاده 

Johanson and josilous (1990)،  با يک نمايشVAR  از
براي شناسايي و برآورد  .ميکرد آغاز Pبا بعد Z هايبردار داده

ساده به  VARابتدا از يک مدل  بين متغيرها مدتارتباط بلند
 :شودمي آغاز 10 ةرابطصورت زير 

(10) 
k

t i t i t
i

x c A x




   
1

 

برداري از متغيرهاي ناايستا و از  txدر اين مدل،  که
که يک  ،بايد با يک بردار همگراي  که است 1Iدرجه 
يک  iAهمچنين  ؛باشند جمعهم است 13بردار 

نيز يک بردار  tاز پارامترهاي مدل و  33ماتريس 

13  وجود براي الزم شرط. استاز پسماندهاي مدل 
 مرتبة برابربودن متغيرها بين جمعيو هم مدتبلند ارتباط

 مدل متغيرهاي مانايي مرتبةبررسي  يبرا. ستها آنايستايي 
بررسي  يبرا. شداستفاده  PP1و  ADF8 هايآزمون از نيز

 VAR مدتهکوتا مدل ديبا مدتوجود تعديالت پوياي بلند
 منظور بدين. کردتبديل  VECM مدترا به يک مدل بلند

 :شودمياضافه  10 رابطةبه طرفين  1txعبارت 
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 (11) 

و در قالب  شدهخالصه صورت به توانمي را 11 رابطة
 :نوشت 18 رابطة

(18) 
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 صورت به 10 رابطة از ديگري يکل فرم همچنين است؛

 :است 11 رابطة

(11) 
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صورت  معموالً به که در اين روابط ماتريس 

   است که يک ماتريسrn   .استn  تعداد
جمعي و  تعداد روابط هم rمتغيرهاي موجود در مدل و 

دهد  تفاضل مرتبة اول عملگر را نشان مي همچنين 
(2010 ,Congregado et. alدر .)  در اين مطالعه ،واقع 

 روابط زير استفاده شده است:

1. Vector Error Correction Model (VECM)         2. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 3. Phillips-Perron (PP) 
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 و شاخص امنيت غذايي کشور AHFSI 11 رابطةدر  که
CO2 است. کشور ياانهمقدار انتشار گازهاي گلخ 
 Aggarwal et al (2004)، Tilman et.نظر  اساس رب 

al. (2002)  وBruinsma (2003) بر  ياانتشار گازهاي گلخانه
 محصوالت توليد مقدار و کيفيت نهايت محيط زيست و در

 وضعيتاست  ممکن مسئلهکه اين  است اثرگذار اورزيکش
 مثال يبرا ؛اندازد طرخ به راتوليد و امنيت غذايي يک کشور 

Wang  (2010) تغييرات که داد نشان خود مطالعة در 
 توليد غذا را کاهش ياانهگلخ گازهاي انتشار و اقليمي نامناسب

 بر جهينت در و دنشويم منجر غذا عرضةو به کمبود  دندهيم
 دهندةنشان TSEهمچنين  ؛گذارنديم اثر غذايي امنيت

 ECT، 12 رابطة. در استکل از بخش کشاورزي  حمايت
به سمت  مدتکوتاه رابطةتعديل و حرکت  ضريب دهندةنشان
که مقدار آن بايد منفي، معنادار و بين صفر و  است مدتبلند

وارد مدل  که ستبرونزا متغير يک CO2متغير  و باشديک 
 هم بردارهاي تعداد تعيين براي ونشده است. دو آزم

 حداکثر آزمون و تريس آزمون هاينام به کننده انباشته
 روابط صورت به هاآزمون اين. دارد وجود مشخص هاي ريشه

  (Shareef and Tran, 2007):اند شده تعريف 19 و 15

(15)  


n

riTrace LnTr
1 11 )ˆ()(  

(19) )ˆ(),(max   
n

ri rLnTrr
1 111  

 هايريشه از شده زده تخمين ارزش دهندةنشان îکه
تعداد بردار   rتعداد مشاهدات قابل استفاده و Tمشخص، 

فرض صفر  ،Trace. در آزمون است متمايز ةکنندانباشته هم

 اين. دارد وجود کنندهانباشتهبردار هم rاين است که حداکثر 
عليه آلترناتيوهاي عمومي آزمون شده است. به همين  فرض

 صفر فرض مشخص، هايترتيب در آزمون حداکثر ريشه
0r  1عليه فرض ديگرr به همين  .است شده آزمون

10 صورت به توانمي ترتيب rH 21 عليه : rH و  :
در  انباشتهآخر اين روند را ادامه داد تا تعداد بردار هم تا

 .شود دييتأصورت وجود 
 

 بحث و نتایج
 بخش از دولت حمايتي يها بررسي ارتباط بين سياست يبرا

مانايي  وضعيت ديبا ابتدا کشور غذايي امنيت و کشاورزي
 گازهاي انتشار رهايمتغ نياز ا يکي .شود بررسيمتغيرها 

 ،يهوايوآب شرايط شدننامطلوب باعث که است ايگلخانه
بر ميزان آب مصرفي و کيفيت  اثرگذاري ،زمين شدنگرم

 امنيت وضعيت  به زدنبيآس نهايت در و توليدي محصوالت
در تحليل و بررسي  سوم ريمتغ متغير، نيا .شوديم غذايي

شاخص  AHFSI. به همين منظور، متغير است مدل حاضر
ميزان کل حمايت از بخش  TSEامنيت غذايي، متغير 

را نشان  ياانهميزان انتشار گازهاي گلخ CO2کشاورزي و 
 1 جدول در نظر مورد متغيرهاي ايستايي بررسي. دهدمي

 ايستا گيريتفاضل بار يک با متغير سه هر که دهدمي نشان
 ةرامآاز دو  هابررسي نتايج زا اطمينان براي که شوندمي

ADF  وPP  .استفاده شده است 

 
 مدل در شدهاستفادهایستایي متغیرهای  بررسي. 2 جدول

 متغير
 ةجدر اول تفاضل سطح

 ADF PP ADF PP ايستايي
 داري معني محاسباتي داري معني محاسباتي داري معني محاسباتي داري معني باتيمحاس

AHFSI 702/0- 82/0 1/0- 73/0 32/7- 000/0 17- 000/0 (1) I 
CO2 88/1 11/0 08/1 11/0 21/3- 0001/0 21/3- 0001/0 (1) I 
TSE 83/3 000/1 7/3 000/1 1/2- 038/0 88/2 071/0 (1) I 

 تحقيق نتايج: مأخذ
 

وجود  ،شدهبررسيمتغيرهاي  ايستايي درجةبه  توجه با
نيازمند بررسي و آزمون  که است پذيرامکان مدتبلند رابطة

با استفاده از يک مدل  بعد مرحلةاست. به همين منظور، در 
VAR  با استفاده از  بهينه وقفةتعداد  يه،اول وقفة يتعدادبا
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 وقفة. نتايج حاصل از تعيين شوديمتعيين  مختلف يها رهآما
 هايرهاآماساس  اين بر. است شده ارائه 8 جدول در بهينه
AIC، SBC  وHQC  دارند  راکمترين ارزش  اول وقفةدر

بررسي  يبرا بهينه وقفة مقدار يک وقفة دهديمنشان  که
 است.  مدتبلند رابطة

 

 VARبا استفاده از مدل  بهینه وقفةتعداد  تعیین. 1 جدول

 LogL LR FPE AIC SBC HQC وقفه دتعدا

0 37/832- - 18e+ 30/3 20/01 8/01 23/01 
1 71/387- 70/38 13e+ 83/0 02/87 31/87 08/87 
2 38/383- 78/8 17e+ 11/1 3/87 33/88 7/87 
3 13/378- 01/8 17e+ 82/2 01/88 88/81 13/88 

 تحقيق نتايج: مأخذ               

 مرحلةدر  شدهتعيين ةبهين وقفةبه  توجهادامه و با  در
تحليل  يبرا جوسيلوس -جوهانسون مدل از قبل،
بين متغيرها  مدتبلند ارتباط بررسي براي انباشتگي هم

 1 جدول در انباشتگيهمآزمون  بررسي. نتايج شداستفاده 
که در چهار حالت از پنج حالت ممکن با  دهدمي نشان

Mو  Trace ةراآماستفاده از هر دو  a x  تعداد يک بردار

 و بدون روند مبدأبا عرض از  حالتدر  فقطو  مدتبلند
وجود دارد. با  مدتبلند رابطة( دو 1در جدول  دوم)حالت 

 مختلف يها حالت از استفاده و شدهانجام رسيبه بر توجه
بين متغيرها، حالت چهارم )با عرض از  انباشتگيهم درجة
 رابطةبرآورد  يبرانظر  مورد پاية يبراو روند خطي(  مبدأ
 استفاده شد. مدتبلند

 

 انباشتگيبین متغیرهای مورد بررسي با استفاده از آزمون هم مدتبلند رابطة تعداد. 9 جدول

 هآمار
 مبدأعرض از  بدون

 و روند
و  مبدأعرض از  با

 بدون روند
و بدون  مبدأعرض از  با

 روند )خطي(
و  مبدأعرض از  با

 روند )خطي(
و روند  مبدأعرض از  با

 (2)درجه 

Trace 1 2 1 1 1 

Max 1 2 1 1 1 
 تحقيق نتايج: مأخذ

 

حالت چهارم در  انباشتگيهم هايرهآما بررسي نتايج
در حالت  ،Trace رةآماارائه شده است. بر اساس  1جدول 

 ةرآمامقدار محاسباتي آن از  ،مدتبلند رابطة نبودفرض صفر 
 وجود امکان و رد صفر فرض نيبنابرا ؛استبحراني بيشتر 

 مرحلةدارد. در  وجودبه تعداد يک و بيشتر  مدتبلند رابطة
 ةرآمامقدار  مدتبلند رابطةو با فرض صفر حداکثر يک  دوم

( 21/85که از مقدار بحراني آن ) است 69/88 محاسباتي
فرض صفر قبول و وجود حداکثر يک  نيبنابرا است؛کمتر 
نيز در  Max ةرآما. بررسي شودمي دييتأ مدتبلند رابطة

 ةرآما مقدار مدتبلند رابطةفرض صفر وجود حداکثر يک 
 .  است( 12/16( کمتر از مقدار بحراني آن )91/11محاسباتي )

 

 و روند خطي( مبدأحالت چهارم )با عرض از  Maxو  Trace یهاآماره بررسي. 4 جدول

 داریمعني سطح بحراني ةآمار محاسباتي ةآمار Eigenvalue صفر فرض  

 حالت
(8) 

 0001/0 11/82 3/01 778/0 رابطه بدون 

Trace 1103/0 87/20 13/22 807/0 رابطه یک حداکثر 
 0777/0 01/12 38/11 881/0 رابطه دو حداکثر 
 0221/0 82/20 33/28 778/0 رابطه بدون 

Max 8018/0 38/11 31/11 807/0 رابطه یک حداکثر 
 0777/0 01/12 38/11 881/0 رابطه دو حداکثر 

 تحقيق نتايج: مأخذ

  



 442        ...یيغذا تیامن بر یکشاورز بخش از تیحما اثر: همکاران و ينیحس 

بين  انباشتگيهم وجود بررسي از پس و بعد مرحلة در
بين  مدتبلند رابطة آن، درجةمتغيرها و تعيين نوع و 

 و حمايتي هايسياست متغيرهاي و غذايي شاخص امنيت
 پارامترهاي تحليل از قبل. شد برآورد ياهناگلخ گازهاي

 يها ويژگي ديبابرآوردي،  مدتبلند مدل از آمدهدست به
. شود بررسيبرازش مناسب آن  دييتأ يبرامدل  اقتصادي

 در که شده برآورد مدل خودهمبستگي وضعيت بررسي
هر دو  اساس بر که دهدمي نشان است شده ارائه 5 جدول

 دييتأخودهمبستگي سريالي  نبودفرض صفر  Q ةآمار
 قابل شدهبرآورد مدل پارامترهاي دليل همين به و شود يم

 .هستند اطمينان و اعتماد

 

 VECM شدةبرآورد مدل سریالي خودهمبستگي بررسي. 4 جدول

 آزادي درجة داريمعني سطح شدهتعديل Q آماره داريمعني سطح Q ةآمار وقفه

1 3317/3 7000/0 3111/3 3312/0 1 

2 7033/18 382/0 0828/13 0813/0 18 

3 2833/18 8108/0 2833/20 8202/0 27 

8 8838/23 8380/0 1878/31 3137/0 33 

0 0707/32 1130/0 1121/38 7238/0 80 

3 8812/37 1078/0 0138/83 7313/0 08 

7 3112/81 1882/0 1073/02 8333/0 33 

8 8837/83 1103/0 3118/31 8018/0 72 

1 0028/00 1138/0 7871/38 8322/0 81 

10 8180/02 1110/0 8088/72 1038/0 10 

11 0321/03 1118/0 8330/82 8803/0 11 

12 3873/32 1111/0 2180/18 7313/0 108 

 تحقيق نتايج: مأخذ
 

 داريمعني هايآمارهاستفاده از  يبرا ،همچنين
 بودنفرض نرمال ديبا شدهبرآورد مدل پارامترهاي
 از منظور بدين. شودبررسي  شدهبرآورد مدل پسماندهاي

 JB ةآماربر مبناي  که شودمي استفاده 1چولسکي روش
 511/1 ،يکلدر حالت  باال ةآمار. براساس نتايج، مقدار است

 صفر فرض نتيجهو در ستين معنادار که است شده برآورد
. شودمي دييتأجمالت پسماند مدل برآورد شده  بودننرمال

 پارامترهاي احتمال سطوحو  داريمعني نتايج دليل همين به
 يبراهمچنين  است؛در مدل قابل قبول و اعتماد  شدهبرآورد

بررسي همساني واريانس در مدل برآوردشده، از آزمون 
 يکل ةآمار. براساس شود ناهمساني واريانس استفاده مي

محاسبه شده  11/0و در سطح  19/19آزمون که مقدار آن 
 دييتأاست، فرض صفر همسان بودن واريانس در مدل نهايي 

 . شودشده و در واقع فرض ناهمساني واريانس رد مي
-هبصحت نتايج  دييتأ و باال هايبه آزمون توجه با
 ،VECMبا استفاده از روش  شدهبرآوردهاز مدل  آمده دست

                                                                                       
1. Cholesky of Covariance (Lutkepohl)  

 حمايتي، يها بين سياست مدتبلند رابطةنتايج حاصل از 
و شاخص امنيت غذايي کشور در  ياانهگلخ گازهاي انتشار

 جدول، در شدهارائه  ارائه شده است. طبق نتايج 9جدول 
 بر منفي اثر بررسي مورد دورةدر  ياانهگلخ گازهاي انتشار

زيست يها افزايش آالينده .دارد کشور غذايي امنيت شاخص
اثر منفي  و غذايي مواد سالمت ميزانکاهش  باعث ،محيطي

اثر  باعث که ،است شده توليدي بر عملکرد محصوالت و
. شوديم کنندگانمنفي بر امنيت و سالمت غذايي مصرف

 و مثبت اثر کشاورزي بخش از حمايت يها سياست
 ازاي به و دارد شورک غذايي امنيت شاخص بر داري معني

 کشاورزي، بخش از حمايت شاخص در افزايش واحد يکهر
 خواهد افزايش واحد 00001/0 غذايي امنيت شاخص مقدار
به صورت کشش بيان  باالدر واقع اگر مقدار ضريب  .داشت

شود، به ازاي افزايش يک درصدي در شاخص حمايت، مقدار 
درصد افزايش خواهد داشت.  005/0شاخص امنيت غذايي 

 Mehrabi مطالعةاست که مقدار اين ضريب در  ذکر انيشا
and Mousavi (2010)، 009/0 است شده محاسبه درصد .

بر  حمايتي يها سياست داربه اثر مثبت و معني توجه با
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بخش  هايبر بهبود حمايت مؤثرعوامل  ديباامنيت غذايي، 
آن بر امنيت  مثبتآثار  شاهدتا  شودکشاورزي شناسايي 

 9در جدول  شدهارائه ECM. ضريب متغير ميباش غذايي
به سمت تعادل  مدت کوتاه پوياي الگوي تعديل سرعت بيانگر

 -811/0با  برابر حاضر تحقيق در ضريب اين. است مدتبلند
و منطبق  دارمعني ريآمادرصد از نظر  65در سطح  که است

درصد از  81هر دوره  در نکهيا دهندةنشانبر تئوري است و 
   تعادل از بين خواهد رفت. نبودخطاي 

 

با استفاده از روش  مدتبلند رابطةبرآورد  نتایج. 5 جدول
VECM 

 t ةآمار معيار انحراف پارامتر مقدار متغير

 CO2 00012/0- 000022/0- 78/0 اول وقفة
 TSE 00001/0 00002/0 11/8 اول وقفة

 733/2 237/0 73/0 روند
 - - -011/30 مبدأاز  عرض
 -ECM 277/0- 138/0 00/2 ضریب

 تحقيق نتايج: مأخذ
 

 گذاريريتأثمعکوس اين ضريب سرعت  ،ديگر سويي از
 به ؛دهد مي نشان را غذايي امنيت شاخص بر مدل متغيرهاي

تعديل کامل نتايج حاصل از اجراي يک  يبرا ديگر، عبارت
 اين که دوسال زمان الزم خواهد ب 5/1سياست کمتر از 

 طوالني است.  باًيتقر زمان
 

 پیشنهادها
دولت از بخش  حمايتي يها سياست اثر حاضر، مطالعة در

الگوي  قالب در کشور غذايي امنيت شاخصکشاورزي بر 
 غذايي امنيت شاخص بررسي. شد تحليلاقتصاد سنجي 

 سال در 15/29 از آن مقدار که دهدمي نشان شده محاسبه
 در .تاس داشته افزايش 1122 سال در 61 مقدار به 1192

که وضعيت امنيت  دهداين روند رو به رشد نشان مي ،واقع
 در البته ؛است يافته بهبود زماني دورة اين درغذايي کشور 

 طشراي يکلبه طور  اما بوده مواجه نوساناتي با هااين سال
و پس از اجراي  1121مثال در سال  يبرا ؛است يافته بهبود

 52/68 معادل شاخص مقدار ارز، نرخ سازيسياست يکسان
 داشته کياند  کاهش 21/68به سال قبل با مقدار  تنسب که

همچنين بررسي شاخص حمايت از بخش کشاورزي  ؛است
 نيشتريب 1121و  1121 هايسال در که دهدنشان مي

حمايت از بخش کشاورزي انجام شده است. نتايج بررسي 

 بخش از حمايت شاخص و حمايتي هايارتباط بين سياست
 هايسياست معنادار و مثبت اثر دهندةنشان کشاورزي،

بهبود  پس ؛است ايراني خانوارهاي غذايي امنيت بر حمايتي
 ريتأث يبرا آن کردنسياستي و هدفدار  هايشرايط حمايت

بر وضعيت امنيت غذايي کشور ضروري به نظر  مثبت
 هايبر بهبود سياست مؤثرعوامل  نيتر مهم. يکي از رسد مي

 يبرا هاييسياست اعمال ،شود توجه آن به ديباحمايتي که 
توليدکنندگان بخش  وريبهره افزايش و توليد هزينةکاهش 

و  يفنشرايط  بهبود راهکشاورزي است که اين امر از 
هاي  ها و پتانسيل قابليت  امکانات، مطالعة با تکنولوژيکي

 مکانيزاسيون توسعةمکانيزاسيون کشاورزي، تقويت و 
 هدايت حمايت، توليد، مختلف مراحل و سطوح در کشاورزي

اعطاي  و مکانيزاسيون خدمات هاي تشکل بر نظارت و
 تامکانا ةتهي يبراتسهيالت بانکي الزم به کشاورزان 

ميسر خواهد بود. افزايش استفاده از تکنولوژي  تکنولوژي
و رشد  وريبهره بهبود بهتوليد محصوالت کشاورزي،  يبرا

اين رشد به صورت  .شد خواهد منجربخش کشاورزي 
مستقيم به بهبود وضعيت خانوارهاي شهري  غيريا  مستقيم

کاهش قيمت  دستمزدها افزايش با و کرده کمک ييروستاو 
 ايمواد غذايي و تقاضاي بيشتر براي کاالها و خدمات واسطه

بر وضعيت توليدات  مثبتيآثار   نهايت که در استهمراه 
همچنين بحث  ؛داردغذايي کشور  امنيتداخلي و 

 قيمتارزان هاينهاده کردنفراهم راهاز  اينهاده هاي حمايت
 پذيرامکان را امر اين شدهاصالح هايبذر مانند باال کيفيت با

تشويقي در حمايت  هايسياست ديبا ،ديگر سويي از. کندمي
 انجامخصوصي در بخش کشاورزي بخشگذاري از سرمايه

صنايع  مباحث در اين بخش نيتر مهمکه يکي از  شود
صنايع تبديلي، عالوه بر جلوگيري از  ةتوسعتبديلي است. با 

 دست بهارزش افزوده در توليد  ،ضايعات صنعتي جاديا
. در هر بخش از توليد ضايعاتي وجود دارد که با ديآ يم

توليد  ةچرختوان آن را در هاي نوين، مياستفاده از روش
عوامل  نيتر مهمدوباره بازآفريني کرد که اين خود يکي از 

 يکي همچنين ؛استکاهش ناامني غذايي در يک کشور 
 بخش در حمايتي هايسياست در مهم موارد از ديگر

بهبود وضعيت امنيت غذايي در  به نهايت که در ،کشاورزي
 ةکشاورزي است. بيم هايبيمه شد، خواهد منجرکشور 

کارهاي ايجاد امنيت در وساز نيتر مهمکشاورزي يکي از 
هاي فراواني  شده و مقابله با ريسکهاي انجام گذاري سرمايه

به  ؛کند بخش را تهديد مي نياهاي  گذاري است که سرمايه
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ابزار براي تبديل مديريت بحران به  نيتر مهمبيان ديگر، 
محصوالت کشاورزي  ةبيم. ودر مي شمار هبمديريت ريسک 

بهترين  کاهش ريسک يبراکند تا به کشاورزان کمک مي
 ؛هاي پايدار را به کار ببرندهاي مديريتي و استراتژيبرنامه

قيمت  سياست زمينةقيمتي دولت در  هايهمچنين حمايت
 به خريد همچنين و آن بهينةتضميني و تعيين به موقع و 

بر اساس  ها آنقيمت خريد  بندي طبقه و محصوالت موقع
تشويق بيشتر کشاورزان در توليد  به کيفيت توليدي

بيشتر در افزايش کارايي و  دقتمحصوالت و همچنين 
 ةصندوق حمايت توسع. شودمي منجرکيفيت محصوالتشان 

مين امنيت غذايي کشور جايگاه أت زمينةدر  نيزکشاورزي 
به جلوگيري از خروج  توانمي آن جملةدارد که از  ايويژه

برداران هاي بخش، سهيم کردن توليدکنندگان و بهرهسرمايه
گذاري، تکميل ريزي و سياست در فرايند برنامه

 ةبهينهاي بخش کشاورزي، هدفمندکردن و تزريق  ساخت زير
منابع مالي و افزايش نرخ رشد  ةبهينها، مديريت يارانه

 ترويج و آموزش و تحقيقات بحث. کرد اشارهگذاري سرمايه
 بر گذارريتأثنيز از عوامل مهم و  برداريبهره نظام

بهبود شرايط امنيت غذايي است.  يبرا حمايتي هاي سياست
آشنايي با مباني کيفيت در توليد محصوالت سالم، آشنايي با 
استانداردهاي توليد محصول سالم، آشنايي با کشاورزي 

مزارع نمايشي،   آموزشي، هاي کالس برگزاري ،ارگانيک
هاي  توليد برنامه و يفنتکثير و انتشارات  هاي آموزشي، فيلم

 ةمجموع در مثبت تااميزيوني از جمله اقدراديويي و تلو

 به يابيدست است که باعث دولت حمايتي هايسياست
 به دستيابي و کمتر هزينةو با  ترباکيفيت بيشتر، توليدات

به  توجهبا  ،نهايت در. شودميبر امنيت غذايي  مثبتآثار 
 برخي و هاهنهاد وارداتي هايقيمت و هاتعرفه تياهم

از روند رشد  با هدف حمايت کشاورزي خاص محصوالت
از  توسعه  حال درنظام اقتصادي  ديبا کشاورزي و فقرزدايي

 حذف يا کاهش موانع تجاري با اقتصاد جهاني تلفيق و راه
 و خود ميان در جانبههمراه شود و به موضوع تجارت چند

 توسعه  حال در. کشورهاي دبپرداز يافته توسعهکشورهاي 
ها و  بايد مزيت آميزرقابت نقش ايفاي براي ايران انندم

 تغييرات اعمال راهمحصوالت کشاورزي خود را از  وري بهره
 توليد، هاي فناوري بهبود کشت، مناسب الگوهاي در الزم

 تکميلي راهکارهاي ديگر و بازاريابي هاي کانال ارتقاي
 تجاري سازيتا از منافع واقعي ناشي از آزاد دهند افزايش

 امنيت ثبات و برقراري آن مهم منافع از يکي. شوند مندبهره
 سنگين هاي تعرفه مانند موانعي رفع. است کشور غذايي
مهمي در  ابعاد غذايي مواد و کشاورزي محصوالت واردات
قيمت مواد  شود مي سبب پديده اين. دارد داييزفقر چرخة

. شود مندبهره کنندهمصرف نهايت و در ديايب غذايي پايين
 درآمد از ايبخش قابل مالحظه فقير جمعيت که جاآن از

کاهش موانع تجاري اين  از پس د،نکنمي غذا صرف را خود
در اين  هرچند ؛شد خواهند مندگروه از منفعت بيشتري بهره

بين نبايد از بحث توليد داخلي و حمايت از توليدکنندگان 
 غافل بود.
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