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 چکیده

 
 امنیت وترین متولی تولید، تأمین مواد غذایی از آنجا که بخش کشاورزي به عنوان بزرگ

 ولوژي تکنو باشد، لذا نیاز به افزایش تولید در این بخش وجود دارد که منوط بهغذایی می
زي بر بررسی تأثیر ضریب مکانیزاسیون کشاورهدف این مطالعه  ،لذا سطح مکانیزاسیون است.

اده از و با استف 1363 -1392براي دوره زمانی امنیت غذایی خانوارهاي روستایی در ایران 
 بلندمدت در داد که. نتایج نشان باشدمی )ARDL(الگوي خود توضیح با وقفه توزیعی 

بتی ثیر مثغذایی خانوارهاي روستایی تأهاي ضریب مکانیزاسیون و درآمد سرانه بر امنیتمتغیر
رهاي بر امنیت غذایی خانوا تأثیري منفی متغیر شاخص قیمت غذا کهحالی در اند،گذاشته

 آالتشود که دولت از واردکنندگانی که ماشینپیشنهاد می ،روستایی داشته است. لذا
ه ببا توجه  ،کنند در برابر نوسانات نرخ ارز حمایت کند. همچنینکشاورزي را وارد می

-بومی ،لذا ؛کارگیري تکنولوژي با مشکل مواجه استکوچکی و پراکندگی مزارع در ایران، به
 شود.بر پیشنهاد میهاي سرمایهسازي و ترویج تکنولوژي

 
 .JEL :Q18 , C22 , R51طبقه بندي 

عی، الگوي خود توضیح با وقفه توزیضریب مکانیزاسیون، امنیت غذایی،  :يکلیدهاي واژه

 .بخش کشاورزي
 

 مقدمه
دسترسی همه مردم «بانک جهانی امنیت غذایی را 

در تمام اوقات به غذاي کافی براي داشتن یک زندگی 
تعریف کرده است که در کنفرانس رم مورد تأکید » سالم

، »اموجود بودن غذ«قرار گرفت. این تعریف به سه عنصر 
استوار » پایداري در دریافت غذا«و » دسترسی به غذا«

تنها به میزان مواد » موجود بودن غذا«است. عنصر 
غذایی در مرزهاي ملّی که در گذشته عنصر اصلی امنیت 

شامل تولید (عرضه  ،غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه

دسترسی «باشد. مفهوم داخلی) و واردات مواد غذایی می
یز دسترسی فیزیکی و اقتصادي به منابع جهت ن» به غذا

تأمین اقالم غذایی مورد نیاز جامعه است که تابعی از 
پایداري در «درآمد، اشتغال و قیمت بوده و معناي 

هاي غذایی ، ثبات و پایداري دریافت ارزش»دریافت غذا
باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم مورد نیاز جامعه می

بلکه  ،باشدیی در سطح کالن میعرضه کافی مواد غذا
منظور دستیابی همگان به ناظر بر توزیع عادالنه غذا به

). بانک جهانی امنیت Esmailifar, 2013آن نیز هست (

mailto:s2009.ehsan@gmail.com


 1395، 3 ، شماره47-2دوره  جله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایرانم           610

هاي مهم توسعه معرفی عنوان یکی از شاخصغذایی را به
نه درآمد، را همتراز درآمد سرانه، توزیع عادالنموده و آن

یست و رعایت حقوق بشر زنرخ اشتغال، حفظ محیط
شایسته  ).Ahmadpoor Kakhk,2003دانسته است (

بخش کشاورزي بر حسب نقش و سهم تعیین  تا به است
از منظري صحیح و  ،فرایند توسعه دارد اي که درکننده

نگریسته شود. کشاورزي براي تحقق با رویکردي مناسب 
ي امنیت غذایی جامعه، نیازمند گذري سریع از مرحله

ي تولید صنعتی و لید معیشتی و سنتی به مرحلهتو
ضرورت دارد با اتخاذ تدابیرکارشناسانه  ،لذا .تجاري است

ترین از جمله مهمبه نوسازي همه جانبانه آن پرداخت. 
بایست در جریان نوسازي بخش تدابیري که می

کشاورزي به آن اهتمام ورزید، توسعه فناوري و کاربرد 
ود کیفی و کمّی تولید و رقابت در باشد. براي بهبآن می

چه دولتی و  -بازار محصوالت کشاورزي، فعـاالن بخش
مجبـور به انطبـاق خود با شرایط حاصل  -چه غیردولتی

 & Bagheriهاي نوین هستند (از کاربرد فناوري

Moazen, 2008(. 
 غذاییمواد براي تقاضا رفتن باال و جمعیت افزایش با

 هايبخش سایر سوي از کار نیروي جذب ،همچنین و

 بخش از نیرو این مهاجرت ،نتیجه در و اقتصادي

 انجام منظوربه ماشین نیروي از استفاده کشاورزي،

رواج  کشاورزي بخش فرسايطاقت هايفعالیت از بسیاري
اساس، مکانیزاسیون کشاورزي  این است. بر کرده پیدا

عبارت از کاربرد ماشین در مراحل مختلف تولید 
منظور افزایش سرعت صوالت کشاورزي و دامی، بهمح

ها، کاهش زمان تولید، تسهیل عمل، کاهش هزینه
هاي کشاورزي و افزایش عملیات، استفاده بهینه از نهاده

). Kohansal & mansoori, 2013تولید است (
مرحله کشاورزي  مکانیزاسیون شرط اساسی گذر از

مورد نیاز  سنتی به کشاورزي مدرن است. تأمین غذاي
تأمین امنیت  ،طور کلیجمعیت رو به رشد فعلی و به

هاي سنتی امکان پذیر نیست. غذایی کشور با روش
امروزه نقش و جایگاه مکانیزاسیون در چرخه تولیدات 

که همگان بر آن وقوف  استمحصوالت کشاورزي امري 
مکانیزاسیون همواره در برنامه  ،روکامل دارند. از این

ریزان برنامه تمام کالن بخش کشاورزي مدنظرهاي ریزي
هاي کشاورزي و تحقیقاتی قرار داشته است. زیر بخش

 ،ترین مراحل برنامه ریزي مکانیزاسیونیکی از مهم
هاي مکانیزاسیون و بررسی وضعیت شاخص تعیین

ه افق برنامه یها و ادامه اراموجود به کمک این شاخص
هاي یر بخشهاي مختلف کشاورزي و سازیر بخش
بخش کشاورزي یک  ،باشد. از طرف دیگرمرتبط می

فعالیت عمده اقتصادي در سطح کشور است. افزایش 
-هتولید منوط به تکنولوژي و سطح مکانیزاسیون است. ب

زیر  سطح افزایش با کشاورزي آالت ماشین ،طورکلی
، )چندکشتی( تراکم و فشرده شرایط ایجاد کشت،
 زمین، بهبود روي اییعملیات اجر سرعت افزایش
 و تولید افزایش به منجر زراعی به زراعی و عملیات

 بخش در آمد در افزایش ،نهایت در و کشاورزان درآمد
 ).Nabiean & Alavi Naeini, 2007( شودمی کشاورزي

بخش عظیمی از محصوالت کشاورزي که با صرف 
هاي نسبتاً گران قیمت، مشقت کشاورزان و فشار بر نهاده
شود، به دالیل متعددي در چرخه زیست تولید میطمحی

شود که در تضاد با تولید تا مصرف دچار تلفات می
اهداف کشاورزي ارگانیک در دستیابی به محصوالت 

 ،. لذااستغذایی سالم و تأمین امنیت غذایی جامعه 
کارگیري هگسترش صنایع وابسته و پیوسته کشاورزي، ب

ون کشاورزي در کلیه تکنولوژي و انجام مکانیزاسی
سبب مراحل کاشت، داشت، برداشت و نگهداري، 

 ،. بنابراینخواهد شدبه اهداف مورد نظر دستیابی 
منیت غذایی بسیار مکانیزه شدن کشاورزي در تأمین ا

 ).Mashayekhi & et al, 2012ز اهمیت است (حای
مطالعاتی انجام  حاضر در رابطه با موضوع پژوهش

 Mehrabiشود. ها اشاره میی از آنشده است که به برخ

Boshrabadi & Owhadi )2014( اي به در مطالعه
بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در ایران پرداختند. 
نتایج نشان داد که متغیرهاي تنوع زراعی، درآمد سرانه 

داري و واردات محصوالت کشاورزي تأثیر مثبت و معنی
اي حمایتی دولت هو متغیرهاي ضریب جینی و سیاست

داري بر امنیت از بخش کشاورزي اثر منفی و معنی
اند. قیمت غذایی خانوارهاي شهري و روستایی داشته

محصوالت کشاورزي در مناطق روستایی اثر مثبت و در 
غذایی داشته است. مناطق شهري اثر منفی بر امنیت

Nabiean & Alavi Naeini )2007(  به بررسی تأثیر
بر رشد بخش کشاورزي در ایران پرداختند.  مکانیزاسیون
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طرفه مثبت از نتایج نشان داد که یک رابطه علّی یک
اسب بخار به سمت ارزش افزوده واقعی وجود دارد، اما 

 )Zhai )2013پذیرد. این اتفاق در بلندمدت صورت می
غذایی در چین در چارچوب ساختار، به بررسی امنیت

وي با استفاده از روش  سیستم و منابع پرداخته است.
غذایی تئوري سیستم نشان داده است که تحقق امنیت

در چین باید بر اساس شرایط خاص ملی، تخصیص 
 بهینه منابع و بهینه سازي ساختاري صورت گیرد. 

Regmi & Meade)2013(هاي امنیت ، به بررسی محرك
ها در غذایی از طرف تقاضا در جامعه پرداختند. آن

ود چگونگی تغییر ترجیحات مصرف کننده را ي خمطالعه
هاي تخمین کشش ها بامورد بررسی قرار دادند. آن

اند قیمتی و درآمدي براي کشورهاي زیادي نتیجه گرفته
کنندگان در کشورهاي فقیر سهم زیادي از درآمد مصرف

 Costa et alدهند. خود را به خرید غذا اختصاص می
ناامنی غذایی در  شاورزي ووري کي بهره، درباره)2013(

ها نتیجه گرفتند که بین سطح اند. آنبرزیل تحقیق کرده
تحصیالت سرپرست خانوار، حضور افراد زیر هجده سال 

وري زارعین و ناامنی غذایی رابطه در خانواده، بهره
 داري برقرار است.معنی

بررسی تأثیر مکانیزاسیون هدف مطالعه حاضر 
ی خانوارهاي روستایی در ایران غذایکشاورزي بر امنیت

این مقاله از چهار . باشدمی 1363 -92 هايطی سال
قسمت تشکیل شده است. در قسمت دوم به روش 

ي تحقیق مورد استفاده در این مطالعه و معرفی الگو
هاي مورد مطالعه پرداخته شده مورد نظر و معرفی متغیر

ه شده یاست. در قسمت سوم، نتایج حاصل از تحقیق ارا
به بحث در مورد نتایج به دست  ،و در قسمت چهارم

 شود.پیشنهادهایی پرداخته می یهآمده و ارا
 

 روش تحقیق
در این مطالعه جهت بررسی تأثیر مکانیزاسیون 
کشاورزي بر امنیت غذایی خانوارهاي روستایی در ایران 

از الگوي خودتوضیح با  1363-1392هاي طی سال
منظور به ) استفاده شده است.ARDLهاي توزیعی (وقفه

برآورد امنیت غذایی از شاخص کل امنیت غذایی خانوار 
)AHFSI استفاده شده است. که (FAO  آن را بر مبناي

) 1به صورت رابطه شماره ( 1976کار سن در سال 

 Mehrabi Boshrabadi & Mousaviتوسعه داده است (

Mohammadi, 2009.( 
  

                                                  )          1ه (رابطه شمار
                                       
                      

به ترتیب درصد و تعداد  PUو  Hدر این معادله، 
اند دهافرادي است که کمتر از استاندارد انرژي دریافت کر

کالري در نظر گرفته شده است)  2300(استاندارد انرژي 
 Gباشد. نیز تعداد کل جمعیت مورد مطالعه می PTو 

میانگین  CAUانرژي استاندارد،  CSشدت فقر غذایی، 
ضریب جینی  IPانرژي دریافتی کمتر از استاندارد، 

دلیل در دسترس نبودن توزیع انرژي بین فقراست که به
ي دریافتی تک تک خانوارهاي فقیر از ضریب ارقام انرژ

 CVجینی توزیع مخارج خانوارها استفاده شده است. 
انحراف معیار  ضریب تغیرات عرضه انرژي طی زمان، 

میانگین عرضه انرژي طی  Xعرضه انرژي طی زمان و 
 100ي نوسان این شاخص از صفر تا زمان است. دامنه

). اگر مقدار شاخص Thomson & Metz, 1998باشد (می
درصد باشد کشور در سطح بحرانی امنیت  65کمتر از 

درصد باشد کشور داراي  75تا  65غذایی و اگر بین 
درصد باشد کشور  85تا  75امنیت غذایی کم و اگر بین 

 ,Andersen & Rajulداراي امنیت غذایی باالست (

1995.( 
 Mehrabiدر این مطالعه، با الهام از مطالعه 

Boshrabadi & Owhadi  )2014 و (Zhai )2013 در (
غذایی، متغیرهاي شاخص قیمت غذا، زمینه امنیت

ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزي و درآمد سرانه 
روستایی به عنوان متغیر هاي مؤثر بر امنیت غذایی در 

 مدل مطالعه وارد شدند.
                                                                                    )  2رابطه شماره (

منظور بررسی اثر ضریب مکانیزاسیون بر لذا، به
صورت رابطه غذایی خانوارهاي روستایی الگویی بهامنیت

 ) تبین شده است.3شماره (
 

                                                  ) 3رابطه شماره (
و در نهایت، از تمامی متغیرهاي موجود در مدل لگاریتم 
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صورت رابطه طبیعی گرفته شده و شکل نهایی رابطه به
 ) در نظر گرفته شده است.4شماره (

 
                    )                           4رابطه شماره (

غذایی لگاریتم شاخص امنیت lnAHFSIکه در آن؛ 
لگاریتم شاخص قیمت غذا،  lnFPهاي روستایی، خانوار
lnMI  ،لگاریتم ضریب مکانیزاسیون کشاورزيlnCI 

 جزء خطاي تصادفی teلگاریتم درآمد سرانه روستایی و 
 باشند.می

 روش انجام پژوهش
 هايوقفه با توضیح خود روش از مطالعه این در

 لحاظ از روش این. شده است ) استفادهARDLتوزیعی (
روابط  تعیین براي دارترمعنی و بهتر روشی آماري

 کهحالی در. است کوچک هاينمونه در همجمعی
 هاينمونه به اعتبار نتایجش جهت جوهانسون تکنیک
بر  ).Ghatak & Siddiki, 2001(دارد  زیادي نیاز بزرگ
 از استفاده با ،)Pesaran & et al )2001 يمطالعه اساس
 ننمود منظور با و وزیعیت هايبا وقفه توضیح خود روش
 مدت سازگاريبلند ضرایب توانمی مناسب، هايوقفه
آورد  دستبه مدل یک در نظر مورد هايمتغیر میان

)Pahlavani & et al, 2007.( 
غذایی براي محاسبه شاخص امنیت ،در این مطالعه

ها از خانوارهاي روستایی و گردآوري آمارهاي دیگر متغیر
ر ایران، بانک مرکزي، وزارت جهاد آمارهاي مرکز آما

 کشاورزي و مطالعات پیشین استفاده شده است.
اطالعات مربوط به متغیرهاي شاخص قیمت غذا، 
مکانیزاسیون کشاورزي، درآمد سرانه روستایی و شاخص 

 کل امنیت غذایی خانوارهاي روستایی به ترتیب از
 

آمارهاي موجود در سایت بانک مرکزي جمهوري 
 هاي وزارت جهاد کشاورزي ویران، آمارنامهاسالمی ا

 اند.مرکز آمار ایران استخراج شده
 

 نتایج و بحث
یکی از مشکالت اساسی تحقیقات، در نظر نگرفتن 

ها در طی زمان به مانایی متغیرها یا روند تغییرات آن
هاي عنوان یک عامل اثرگذار بر تجزیه و تحلیل

-مهمی که داده رگرسیونی است. از طرفی از خصوصیات
ها هاست. مانا بودن دادهها باید دارا باشند، مانا بودن آن

شود. مانع از ایجاد رگرسیون کاذب میان متغیرها می
پس قبل از برآورد مدل، براي اطمینان از ساختگی 
نبودن و در پی آن داشتن نتایج نامطمئن، الزم است از 

طالعه از مانایی متغیرها اطمینان حاصل کنیم. در این م
آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته براي بررسی 

 به مربوط نتایج. مانایی متغیرها استفاده شده است
 است. ه شدهیارا )1جدول شماره ( در واحد ریشه آزمون
شود، می مشاهده )1جدول شماره ( در که طورهمان

باشند. متغیرهاي درآمد متغیرها از مرتبه صفر و یک می
روستایی و شاخص قیمت غذا پایا نبوده و با یک  سرانه

باشند. گیري پایا شده و از مرتبه یک میبار تفاضل
متغیرهاي ضریب مکانیزاسیون کشاورزي و  ،همچنین

شاخص کل امنیت غذایی خانوارهاي روستایی پایا بوده و 
 باشند.از مرتبه صفر می

 آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته -1جدول 
 وضعیت پایایی آماره دیکی فولر متغیر

 I(0) I(1) تفاضل مرتبه اول سطح 
CI (درآمد سرانه روستایی) 4,62 -2,65-  * 
FP (شاخص قیمت غذا) 3,39 -2,15-  * 

AHFSI (امنیت غذایی روستایی) 3,76-  *  
MI (ضریب مکانیزاسیون کشاورزي) 3,66-  *  

 هاي تحقیق مأخذ: یافت

ه نتایج به دست آمده از آزمون ریشه واحد با توجه ب
مبنی بر اینکه متغیرها همجمع از مرتبه صفر و یک 

هاي هستند، مجاز هستیم از الگوي خود توضیح با وقفه

مدت و ) براي تخمین روابط کوتاهARDLتوزیعی (
 بلندمدت استفاده کنیم.
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، ARDLمدت مطابق الگوي براي برآورد الگوي کوتاه
از  استفاده شده است. نتایج حاصل Microfitر افزااز نرم

ه ه شدی) ارا2مدت در جدول شماره (تخمین الگوي کوتاه
 2 وقفه است. براي مدل مورد نظر این مطالعه حداکثر

 ARDL(3,0,2,3)اعمال شده و در نهایت مدل با وقفه 
بیزین به عنوان بهترین مدل  -مطابق معیار شوارز

 برآوردي، برآورد شده است.
 

 ARDLنتایج حاصل از الگوي اولیه  -2جدول 
 سطح احتمال  tآماره  خطاي استاندارد ضریب متغیر

1-tAHFSI (امنیت غذایی روستایی) 0,578 0,5692 0,1681 0,0957 
2-tAHFSI (امنیت غذایی روستایی) 0,068 1,962 0,1529 0,3001 
3-tAHFSI (امنیت غذایی روستایی) 0,048 2,148 0,1473 0,3166 

MI (ضریب مکانیزاسیون کشاورزي) 0,015 2,731 0,0056 0,0153 
FP (شاخص قیمت غذا) 0,047 2,168 0,0233 0,0505 

1-tFP (شاخص قیمت غذا) 0,832 -0,2156 0,0454 -0,0098 
2-tFP (شاخص قیمت غذا) 0,177 -1,416 0,0346 -0,0490 

CI (درآمد سرانه روستایی) 0,046 2,170 0,0358 0,0778 
1-tCI (درآمد سرانه روستایی) 0,941 0,0747 0,0406 0,0030 
2-tCI (درآمد سرانه روستایی) 0,063 -2,004 0,0449 -0,0901 
3-tCI (درآمد سرانه روستایی) 0,002 3,733 0,0302 0,1129 

C (عرض از مبدأ) 0,001 4,388 0,0071 0,0314 
0,938ضریب تعین تعدیل شده=  2,2واتسون=دوربین    آماره  

F=37,3 
0,964ضریب تعیین=  

 هاي تحقیق مأخذ: یافته  
 

 در مدل تخمین از آمده دستبه نتایج به توجه با
)، در کوتاه مدت متغیرهاي شاخص 2جدول شماره (

قیمت غذا، درآمد سرانه روستایی و ضریب مکانیزاسیون 
باشند. بر امنیت غذایی خانوارهاي روستایی مؤثر می

 تعیین ضریب و تعیین ، ضریب2ابق نتایج جدول مط
 Fو آماره  0,938و  0,964ترتیب برابر با  به شده تعدیل

 دهندگی توضیح از نشانباشند که می 37,30برابر با 

 مقادیر بودن نزدیک دلیل به طرفی، ازدارد.  مدل باالي

 یکدیگر به شده تعدیل تعیین و ضریب تعیین ضریب

 .است نداشته وجود مدل در اضافی متغیر ورود مشکل
بعد از تخمین معادله پویا و قبل از بررسی رابطه 

مدت بین متغیرهاي موجود در الگو، آزمون تعادلی بلند
مدت در بین متغیرهاي موجود وجود همجمعی بلند

از الگوي تصحیح خطا  ،انجام شده است. در این مطالعه
)ECMآمده 3ه () استفاده شده و نتایج در جدول شمار (

 است.
 

 نتایج مربوط به الگوي تصحیح خطا -3جدول 
 سطح احتمال tآماره  خطاي استاندارد ضریب متغیر

dAHFSI (امنیت غذایی روستایی) 0,000 -4,346 0,1418 -0,6167 
dAHFSI1 (امنیت غذایی روستایی) 0,046 -2,148 0,1473 -0,3166 

dMI (ضریب مکانیزاسیون کشاورزي) 0,014 2,731 0,0056 0,0153 
dFP (شاخص قیمت غذا) 0,045 2,168 0,0233 0,0505 

1dFP (شاخص قیمت غذا) 0,175 1,416 0,0346 0,0490 
dCI (درآمد سرانه روستایی) 0,044 2,170 0,0358 0,0778 

1dCI (درآمد سرانه روستایی) 0,451 -0,7718 0,0296 -0,0228 
2dCI (درآمد سرانه روستایی) 0,002 -3,733 0,0302 -0,1129 

dC (عرض از مبدأ) 0,000 4,388 0,0071 0,0314 
ECM (الگوي تصحیح خطا) 0,001 -3,827 0,0751 -0,2875 

 هاي تحقیق مأخذ: یافته
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)، ضریب تصحیح خطا 3مطابق نتایج جدول شماره (
چون  ،دار و داراي عالمت منفی است. بنابراینمعنی

ن صفر و منفی یک است، وجود ضریب تصحیح خطا بی
ها تأیید شده مدت بین متغیررابطه همجمعی و بلند

است. با توجه به اینکه ضریب تصحیح خطا با عالمت 
منفی ظاهر شده است، نشانگر سرعت تصحیح خطا و 

مدت خواهد بود. این ضریب نشان میل به تعادل بلند
ر در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیکه دهد می

مدت نزدیک وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلند
 شود.می

) و تأیید ECMبا توجه به نتیجه آزمون همجمعی (
ر دوجود رابطه بلندمدت، نتیجه برآورد رابطه بلندمدت 

 ه شده است.ی) ارا4جدول شماره (
 بلندمدت )، در4( جدول شماره نتایج اساس بر

ت سرانه بر امنیمتغیرهاي ضریب مکانیزاسیون و درآمد 
 رد اند،غذایی خانوارهاي روستایی تأثیر مثبتی داشته

 تأثیري منفی متغیر لگاریتم شاخص قیمت غذا حالیکه
 بر امنیت غذایی خانوارهاي روستایی داشته است.

 از مدل، ضرایب ثبات بررسی منظور به ،ادامه در
و مجموع مجذور  )CUSUM( تجمعی مجموع آزمون

  این در. است شده ستفادها )CUSUMQتجمعی (

 5 سطح در را پارامترها ثبات صفر، يفرضیه هاآزمون
هاي شکل در نتایج. دهدمی قرار آزمون مورد درصد

 این نتایج مطابق. است شده هی) ارا2و ( )1شماره (
 خطوط مستقیم داخل ها درآزمون این يآماره نمودارها،

 سطح در بضرای ثبات معنی به خود این که داشته قرار
 مبنی يفرضیه عبارتی،به. است بوده درصد 5 داريمعنی

 رد قابل درصد 95 اطمینان سطح در ضرایب ثبات بر
 .است نبوده
 

 نتایج تخمین معادله بلند مدت -4جدول 
خطاي  ضریب متغیر

 استاندارد
سطح  tآماره 

 احتمال
MI  ضریب)

مکانیزاسیون 
 کشاورزي)

0,0553 0,0234 2,274 0,038 

FP  شاخص)
 قیمت غذا)

0,0289- 0,0094 3,051- 0,008 

CI  درآمد)
سرانه 

 روستایی)

0,3607 0,0046 77,77 0,000 

C  عرض از)
 مبدأ)

0,1092 0,0390 2,800 0,013 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته

 
 
 

 
 )CUSUM(آزمون مجموع تجمعی  -1شکل 
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 )CUSUMQ(تجمعی  مجذور آزمون مجموع -2شکل 

 

دست آمده، رابطه کوتاه مدت نشان نتایج به بر اساس
متغیرهاي ضریب مکانیزاسیون، شاخص  دهد کهمی

غذایی خانوارهاي قیمت غذا و درآمد سرانه با امنیت
روستایی رابطه مستقیمی دارند. از آن جهت که شکل 
لگاریتمی متغیرها به کار رفته است، ضرایب به دست 

به متغیرها نیز آمده حساسیت امنیت غذایی را نسبت 
دهند. ضرایب متغیرهاي ضریب مکانیزاسیون، نشان می

درآمد سرانه و شاخص قیمت غذا در کوتاه مدت به 
باشد. بر می 0,050و  0,077، 0,015ترتیب برابر با 

غذایی اساس ضرایب به دست آمده، حساسیت امنیت
خانوارهاي روستایی در کوتاه مدت نسبت به درآمد 

دیگر متغیرهاست. نتایج آزمون الگوي  سرانه بیشتر از
هاي مدل رابطه تصحیح خطا نشان داد که بین متغیر

مدت نیز هر سه در بلند تعادلی بلندمدت وجود دارد.
متغیر ضریب مکانیزاسیون، شاخص قیمت غذا و درآمد 

-منیت غذایی تأثیر معناداري داشتهسرانه روستایی بر ا
ت، رابطه امنیت غذایی اند، با این تفاوت که در کوتاه مد

اي مثبت خانوارهاي روستایی با شاخص قیمت غذا رابطه
باشد. ولی در بلندمدت این رابطه منفی می ،بوده

که در بلندمدت رابطه امنیت غذایی خانوارهاي درحالی
روستایی با ضریب مکانیزاسیون و درآمد سرانه روستایی 

بر اساس  باشد.اي مستقیم میهمانند کوتاه مدت، رابطه
ضرایب به دست آمده در بلندمدت، ضرایب متغیرهاي 
ضریب مکانیزاسیون، شاخص قیمت غذا و درآمد سرانه 

 0,360و  -0,028، 0,053روستایی به ترتیب برابر با 
مدت به دست آمده، باشد. همانند آنچه که در کوتاهمی

در بلندمدت نیز حساسیت امنیت غذایی خانوارهاي 

ه درآمد سرانه بیشتر از دیگر روستایی نسبت ب
 متغیرهاست.

بر اساس نتایج این مطالعه، در بلندمدت تأثیر ضریب 
مکانیزاسیون بر امنیت غذایی خانوارهاي روستایی اثري 

دست آمده است. توسعه مکانیزاسیون از آن مثبت به
جهت که باعث افزایش کارایی در تولید محصوالت 

افزایش سطح زیر باعث  ،شود و همچنینکشاورزي می
باعث بهبود  ؛شودکشت و متعاقب آن افزایش تولید می
 شود. امنیت غذایی خانوارهاي روستایی می

در کوتاه مدت، رابطه شاخص قیمت غذا و امنیت 
غذایی خانوارهاي روستایی مستقیم به دست آمده و 

کنندگان اصلی مواد غذایی، دلیل آن است که عرضه
غذایی فقط افزایش قیمت مواد ،کشاورزان هستند و لذا

تواند باعث بهبود امنیت غذایی مدت میدر کوتاه
کشاورزان شود، چرا که افزایش قیمت مواد غذایی به 

است. افزایش مستمر منزله افزایش درآمد کشاورزان 
غذایی در بلندمدت باعث تورم لجام گسیخته خواهد مواد

ش یابد و شود که نرخ تورم در کشور افزایشد و باعث می
ثباتی اقتصاد و افزایش این افزایش نرخ تورم نشان از بی

باشد و نیز ریسک درآمدي و قیمتی براي کشاورزان می
وري بخش مانعی بر ورود تکنولوژي و بهبود بهره

باشد که باعث کاهش امنیت غذایی در کشاورزي می
غذایی مواد . از طرف دیگر، وقتی قیمتشودبلندمدت می

تواند باعث بدتر شدن یابد این افزایش مییافزایش م
غذایی رزان شود، چرا که وقتی قیمت موادوضعیت کشاو

-یابد همراه با این افزایش قیمت، قیمت نهادهافزایش می
که قیمت یابد. اما زمانیهاي تولید نیز افزایش می
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هاي تولید یا یابد، قیمت نهادهغذایی کاهش میمواد
ش به اندازه کاهش قیمت ا کاهیابد یکاهش نمی

در مجموع کشاورز متضرر  ،غذایی نیست. بنابراینمواد
 .شودمی

 و پیشنهادها گیرينتیجه
به بررسی تأثیر مکانیزاسیون  ،در این مطالعه

کشاورزي بر امنیت غذایی خانوارهاي روستایی در ایران 
و با استفاده از الگوي خود  1363-1392هاي طی سال

پرداخته شد. جهت  )ARDL(زیعی توضیح با وقفه تو
نیل به هدف مطالعه از متغیرهاي؛ شاخص قیمت غذا، 
درآمد سرانه روستایی و ضریب مکانیزاسیون کشاورزي 

دهد که در کوتاه مدت و استفاده شد. نتایج نشان می
-بلندمدت، هر سه متغیر مورد نظر این مطالعه بر امنیت

. با توجه به باشندغذایی خانوارهاي روستایی مؤثر می
نتایج الگوي کوتاه مدت و بلندمدت، متغیر درآمد سرانه 
روستایی نسبت به دیگر متغیرها، بیشترین اثر را بر 
امنیت غذایی خانوارهاي روستایی دارد. دلیل این امر نیز 
آن است که با افزایش درآمد سرانه خانوارهاي روستایی، 

ین نیاز خود ها در تأمتوانایی آن ،قدرت خرید و همچنین
مثبتی بر انرژي افزایش یافته و در نتیجه این امر تأثیر 

 امنیت غذایی آنان دارد. دریافتی و در نهایت،
مطابق نتایج، ضریب مکانیزاسیون کشاورزي در کوتاه 
مدت و بلند مدت بر امنیت غذایی خانوارهاي روستایی 
اثري مثبت و معنادار دارد. چرا که توسعه مکانیزاسیون 

عث افزایش کارایی در تولید محصوالت کشاورزي و با
افزایش سطح زیر کشت و متعاقب آن افزایش میزان 

باعث بهبود امنیت غذایی  ،شود. در نتیجهتولید می
نتایج حاصل از  ،شود. بنابراینخانوارهاي روستایی می

مطالعه حاکی از آن است که متغیر ضریب مکانیزاسیون 
تکنولوژي تولید کشاورزان  در بخش کشاورزي باعث رشد

جدید، منجر به  هاي نوین و محصوالتو استفاده از روش
گردد. این امر با وري در بخش کشاورزي میافزایش بهره

 با تولید هاي تولیدات و کاهش هزینه ارتقاء کیفیت

تر انرژي و همچنین کاهش نوآوري جدید، مصارف بهینه
اهد بود که بخش کشاورزي همراه خو  تولیدي ضایعات

افزایش تولید و درآمد و در نتیجه باال رفتن امنیت 
 غذایی خانوارهاي روستایی را در پی خواهد داشت.

نتایج برآورد ضریب متغیر شاخص قیمت غذا نشان 
دهد که این متغیر در کوتاه مدت اثري مثبت و در می

بلندمدت اثري منفی بر امنیت غذایی خانوارهاي 
مثبت آن بدان علت است که افزایش روستایی دارد. اثر 

تواند باعث غذایی فقط در کوتاه مدت میقیمت مواد
بهبود امنیت غذایی کشاورزان شود، چرا که افزایش 
قیمت مواد غذایی به منزله افزایش درآمد و در نتیجه 
افزایش میزان دسترسی فیزیکی و اقتصادي به 

ن به دو باشد. اثر منفی آموادغذایی (امنیت غذایی) می
باشد؛ اول اینکه، افزایش مستمر مواد غذایی در دلیل می

بلندمدت باعث تورم شده و افزایش تورم باعث افزایش 
باشد و نیز ریسک درآمدي و قیمتی براي کشاورزان می
وري بخش مانعی بر ورود تکنولوژي و بهبود بهره

باشد که باعث کاهش امنیت غذایی در کشاورزي می
ود. دوم اینکه، وقتی قیمت مواد غذایی شبلندمدت می

-یابد همراه با این افزایش قیمت، قیمت نهادهافزایش می
که قیمت مواد یابد. اما زمانیهاي تولید نیز افزایش می

هاي تولید یا کاهش یابد، قیمت نهادهغذایی کاهش می
یابد یا کاهش به اندازه کاهش قیمت مواد غذایی نمی

شود. مجموع کشاورز متضرر مینیست. بنابراین در 
دار، سطح هاي جهتدر صورتی که با حمایت ،بنابراین

هاي اقتصاد درآمد کشاورزان در مقایسه با سایر بخش
حفظ شود و نسبت درآمدي براي محصوالت مختلف 

تواند به افزایش انگیزه و رعایت شود، در بلند مدت می
باتبع آن مشوقی براي تولید بیشتر و کسب سود بیشتر و 

-تر با سطوح بهرهاستفاده از متدها و تکنولوژي پیشرفته
 وري باالتر براي کشاوزان همراه باشد. 

هاي بر اساس نتایج حاصله از این مطالعه، توصیه
سیاستی در جهت بهبود امنیت غذایی خانوارهاي 

 شود که عبارتند از:ه مییروستایی به دولت ارا
مکانیزاسیون بر با توجه به تأثیر مثبت ضریب 

غذایی خانوارهاي روستایی در کوتاه مدت و امنیت
بلندمدت، دولت بایستی در رابطه با توسعه مکانیزاسیون 

که بیشتر اقدمات مؤثرتري را انجام دهد. به دلیل این
یکی  ،تکنولوژي مربوط به مکانیزاسیون وارداتی است، لذا
اسیون از کارهاي دولت، حمایت از واردکنندگان مکانیز

کشاورزي در برابر نوسانات نرخ ارز است. دولت بایستی 
حاشیه امنیتی براي واردکنندگان مکانیزاسیون 
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کشاورزي را فراهم کند تا بتواند در شرایط نوسانی نرخ 
ارز، تأثیر منفی شوك ارزي بر واردات مکانیزاسیون 

 کشاورزي کاهش یابد.
-ن، بهبا توجه به پراکندگی و کوچکی مزارع در ایرا

-بومی ،لذا .کارگیري تکنولوژي با مشکل مواجه است
تواند هاي سرمایه بر و ترویج آن میسازي تکنولوژي

 مثمر ثمر واقع شود.
هاي دولت در جهت حمایت از توسعه از دیگر برنامه
-تواند این موارد باشد: حمایت از تعاونیمکانیزاسیون می

ي اعتبارات هاي مربوط به مکانیزاسیون کشاورزي، اعطا
بانکی ویژه به بخش مکانیزاسیون، حمایت از تحقیقات 
علمی در رابطه با مکانیزاسیون و تجاري کردن این 
تحقیقات، افزایش آگاهی بخشی به کشاورزان در رابطه با 

هاي مکانیزه کشاورزي از طریق تبلیغات، استفاده از روش
صدا و سیما، دانش آموختگان رشته ترویج و آموزش 

ورزي، رفع موانع اداري در اعطاي تسهیالت مربوط کشا
به مکانیزاسیون کشاورزي و حمایت از تولیدکنندگان 

 آالت کشاورزي.داخلی تولید ماشین
با توجه به اثر مثبت درآمد سرانه روستایی بر امنیت 

هاي مستقیم و غیر غذایی، دولت بایستی با کمک
زایش دهد. ها را افمستقیم به بخش روستایی، درآمد آن

تواند در قالب دادن یارانه هاي مستقیم دولت میکمک
هاي غیرمستقیم نقدي بیشتر به روستاییان باشد. کمک

هایی با نرخ سود کمتر و تواند در قالب اعطاي وامنیز می
در قالب افزایش خدمات مربوط به تأمین  ،همچنین

 اجتماعی باشد.
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