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Introduction
Food security and food security are considered important development goals in all countries, so that reducing
food insecurity is seen as an important political goal for all people. Accessing this goal can be achieved by
increasing food supply, improving access to food, and increasing people's purchasing power. But evaluating
these programs is challenging. In this regard, the purpose of this study is to investigate food insecurity and
determine the economic value of food in the country. For this purpose, the analysis of welfare economics
proposed by Chavez (2017) has been used.

Materials and Methods
The data and information required in this study include household consumption expenditure for six major
food groups: 1- bread and cereals, 2- meats, 3- dairy products, 4- fresh fruits, 5- oils and fats, and 6- fresh
vegetables that have been used from the statistics of the raw income-household data questionnaire for 2018. In
this study, household demand was estimated using the near-ideal Quadratic Almost Ideal Demand System
(QUAIDS) and then the income, compensatory price (Hicks), and non-compensatory elasticities (Marshall) were
calculated. Finally, the economic value of food (food benefit) was calculated for the six groups of food under
three scenarios: 1- High food insecurity, 2- Moderate food insecurity, and 3- Food security.

Results and Discussion
The results of income elasticity calculations showed that the group of bread and cereals, dairy products, oils
and fats, and vegetables are among the essential goods and the meat of luxury goods and fruits have the same
elasticity According to the results of compensatory price elasticity (Hicks), all negative own-price elasticities are
consistent with economic theory and show a negative relationship between the price of each commodity and the
demand for that commodity. In all studied groups, own-elasticity is less than one price and therefore they are less
elastic concerning their price. A comparison of the own-price elasticity of demand for the studied goods showed
that the absolute value of own-price elasticity is higher for dairy products than other goods and less for meat than
other goods. In other words, for a one percent increase in the price of dairy products, the demand for it decreases
more than other goods. The amount of cross-price elasticity for all food groups in terms of absolute value is less
than one. In other words, in most cases, consumers change the demand of another group less by changing the
price of one group. After calculating price and cross-price elasticities, the economic value of food (food benefit)
of each urban household was calculated in three scenarios: 1- high food insecurity, 2- moderate food insecurity,
and 3- food security. The food benefit of each household in the high food insecurity scenario for the group, bread
and cereals are 2903.7 (1000Rials), meat 5947.3 (1000Rials), dairy 5601.4 (1000Rials), fruit 5486.1 (1000Rials),
oils and fats 1859.2 (1000Rials) and vegetables 2394.3 (1000Rials). In total, the economic value of food for an
urban household with a high level of food insecurity is equal to 24192.0 (1000Rials). While for the food security
1, 2 and 3- Associate Professor and M.Sc Graduateds, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture,
University of Tabriz, Tabriz, Iran, respectively.
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scenario equal to 77046.8 (1000Rials) has been obtained.

Conclusion
A comparison of the economic value of the food groups studied in the moderate food insecurity scenario
compared to the high food insecurity scenario indicates that the value of food under the second scenario is at
least 1.6 times higher than the first scenario and the economic value of meat in the moderate food insecurity
scenario has increased more than other food items and the economic value of oils and fats has increased less than
other food items. Also, the economic value of selected food groups in the food security scenario compared to the
high food insecurity scenario, indicates that bread and cereals are 3.18 times, meat 3.29 times, dairy products
3.22 times, fruit 3.16 times, Oils and fats are 2.94 times and vegetables are 3.11 times. In this case, the economic
value of meat has increased more than other foods and the economic value of oils and fats has increased less than
other foods. According to the results of food insecurity scenarios, it was observed that household income is the
main factor in household food security and food benefit and has the greatest impact on it. Therefore, it is
suggested that the goals of policies in the field of supporting low-income groups are to pave the way for
increasing the income of this group.
Keywords: Economic value of food, Demand system, Food insecurity, Welfare economics
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چکیده
تأمین غذا و امنیت غذایی یکی از اهداف مهم توسعه در همه کشورها تلقی میشود ،بهطوریکه کاهش ناامنی غذا برای همه افراد بههعنهوا یه
هدف مهم سیاسی قلمداد می گردد .در این راستا ،هدف از مطالعه حاضر بررسی ناامنی غذایی و تعیین ارزش اقتصادی غذا در کشهور مهیباشهد و بهدین
منظور از تحلیل اقتصاد رفاه چاوز ( )7102بهره گرفته شد .در این خصوص با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل درجهه دو ( )QUAIDSتقاضهای
خانوار برای مواد غذایی بهرآورد گردیهد و ارزش اقتصهادی غهذا بهرای شهش گهروه عمهده مهواد غهذایی تحهت سهه سهناریو  -0نهاامنی غهذایی بها ،
 -7ناامنی غذایی متوسط و  -3امنیت غذایی محاسبه گردید .نتایج مؤید آ است که در مجموع ارزش اقتصادی غذا برای ی خانوار شههری در سهط
ناامنی غذایی با برابر  79047هزار ریال است در حالیکه تحت سناریو وجود امنیت غذایی برابر با  22197هزار ریال به دست آمده است .مقایسهه ارزش
اقتصادی گروهها ی مواد غذایی متفاوت تحت سناریو ناامنی غذایی متوسط نسبت به سناریو ناامنی غذایی با  ،حاکی از آ است که ارزش غذا در سناریو
دوم حداقل  0/7برابر بیشتر از سناریو اول بوده و همچنین ارزش اقتصادی گروههای مواد غذایی منتخب تحت سناریو وجود امنیت غذایی در مقایسهه بها
سناریو وجود ناامنی غذایی با  ،بیانگر آ است که نا و غالت  3/01برابر ،گوشت  3/74برابر ،لبنیات  3/77برابر ،میوه  3/07برابهر ،روغهن و چربهیهها
 7/49برابر و سبزی  3/00برابر میگردد .با توجه به نتایج سناریوهای ناامنی غذایی ،مالحظه گردید که درآمد خانوار عامل اصلی در امنیت غذایی خانوار و
کسب منفعت غذایی بوده و بیشترین تأثیر را بر آ دارد ،لذا پیشنهاد میشود دولت در برنامههای تأمین امنیت غذایی خود ،بسترهای زم جههت بهبهود
سط درآمد قشر متوسط و کم درآمد جامعه را در جزء گروههای هدف اصلی خود قرار دهد.
واژههای کلیدی :ارزش اقتصادی غذا ،اقتصاد رفاه ،سیستم تقاضا ،ناامنی غذایی

مقدمه

1

نقش غذا در بقا و سالمت فرد ،خانواده و جامعه بر کسی پوشهیده
نیست .تأمین غذا و رفع گرسنگی از نیازهای اولیه بشهر مهیباشهد .در
طول تاریخ زندگی بشری ،غذا نقش کلیدی و اساسی در پیدایش بقا و
زوال تمد ها داشته اسهت .دسترسهی بهه غهذای کهافی و مطلهو و
سالمت تغذیهای از محورهای اصلی توسعه و سالمت جامعه میباشد.
نقش تغذیه در سالمت ،افزایش کارایی ،یادگیری انسا ها و ارتباط آ
 7 ،0و  -3بهترتیب دانشهیار و دانهشآموختههگها کارشناسهی ارشهد گهروه اقتصهاد
کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرا
(* -نویسنده مسئول (Email: Ghahremanzadeh@Tabrizu.ac.ir
DOI: 10.22067/JEAD.2022.70211.1044

با توسعه اقتصادی طی تحقیقات وسیع جهانی به خصهوص در بیسهت
سال أخیر با مبانی علمی و شهواهد تجربهی بهه اثبهات رسهیده اسهت.
بنابراین در بین اولویتهای اهداف توسعه کشور ،دسهتیابی بهه امنیهت
غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار اسهت ( Mehrabi and Owhadi,
 .)2014امنیت غذایی بهصورت دسترسی همه مردم در ههر زمها بهه
غذای کافی برای زندگی سالم و فعال تعریف شده است ،در حهالیکهه
ناامنی غذایی ،ناتوانی خانوار یا هر فرد برای داشتن سط مصرف مورد
نیاز در مقابل نوسانات تولید ،قیمت و درآمد میباشهد ( Ziaei et al.,
.)2013
سرچشمه فکری امنیت غذایی به بحرا غذا در جهها در اوایهل
دهه  0421و حتی پیش از آ به اعالمیه حقهو بشهر سهازما ملهل

710

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،63شماره  ،6پاییز 1041

متحههههههههد در سههههههههال  0491بههههههههر مههههههههیگههههههههردد
( .) Rahbar and Mobini Dehkordi, 2005دسترسهی بهه غهذای
ایمن و سالم یکی از اصلیترین حقو شهروندی بوده که بایهد مهورد
مطالبه عمومی قرار بگیرد .دستیابی به غذا همچنین تهابعی از محهیط
فیزیکی ،اجتماعی و سیاسی مهیباشهد .یکهی از شهاخ ههای مههم
سنجش امنیت غذایی در سط کال ضریب خودکفهایی محصهو ت
غذایی یا بهعبارتی دیگر درجه تأمین نیازهای غذایی اساسی کشهور از
منههابع تولیههد داخلههی مههیباشههد .اگرچههه خودکفههایی کشههور در زمینههه
محصو ت اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار (از منظهر
دسترسی به مواد غذایی) نمیباشد ولی افزایش عرضه مهواد غهذایی و
تقویت ضریب خودکفایی کشور به گسترش دسترسی به مواد غهذایی،
کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گهروهههای محهروم و
اقشار آسیبپذیر و کم درآمد روستایی به مواد غذایی بسیار مؤثر است
(.)Mohammadpour Koldeh et al., 2011
با توجه به رشد روزافهزو جمعیهت جهها و بحهرا آ و غهذا،
دستیابی به عرضه با ثبات مواد غذایی و تأمین امنیهت غهذایی جامعهه
یکی از مهمترین اولویتهای راهبردی ملی مهیباشهد ( Jafari Sani
 .)and Bakhshoudeh, 2008ارزش مهواد غهذایی بهه ویژگهیههای
تغذیهای و سالمتی آ مربوط میشود که اندازهگیری آ دشوار اسهت
( .)Barrett, 2010این پیچیدگیها برای اقتصاددانا و تحلیهلگهرا
سیاست برای ارزیابی مسائل مربهوط بهه امنیهت غهذایی و طراحهی و
ارزیابی برنامههای در نظر گرفته شده جههت کهاهش نهاامنی غهذایی
دشوار است ( .)Webb et al, 2006اهمیت غهذا ،انگیهزهههای قهوی
برای تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به امنیت غهذایی ایجهاد مهیکنهد
( .)Barrett, 2010ارزیابی ارزش اقتصادی غذا و امنیت غذایی چالش
برانگیز است و علت آ  ،ارتباط نزدی آ با پویایی جامعه و سالمتی
و رفاه مردم دارد .این مساله اهمیهت وافهرای را بهرای اقتصهاددانا و
تحلیلگرا سیاست در تشخی مسهائل امنیهت غهذایی و طراحهی و
ارزیابی برنامههای از قبل تعیین شده بهمنظور کاهش نهاامنی غهذایی
ایجاد کرده است ( .)Webb et al., 2006نیاز به امنیت غذایی یکی از
چالشها و نیازهای مهم جامعه بشری اسهت .انسها بههعنهوا رکهن
اصلی اقتصاد دارای نیازمندیهایی است که مهمترین آ هها نیهاز بهه
امنیت غذایی و تغذیه سالم میباشهد .از طرفهی امنیهت غهذایی نقهش
تعیینکنندهای در سالمت ،یادگیری و افهزایش کهارایی داشهته اسهت.
امنیت غذایی سنگ بنای ی جامعهه توسهعه یافتهه و عنصهر اصهلی
سالمت فکری ،روانی و جسمی اعضای آ است .ایهن مههم بههویهژه
برای کشورهای در حال توسهعهای چهو ایهرا از اهمیهت مضهاعفی
برخوردار میباشد .امنیت غذایی مستلزم عرضه کافی مهواد غهذایی در

سط کال و توزیع عاد نه بهمنظور دستیابی همه به آ میباشد .در
جامعه ایرا دو گروه از افراد وجود دارد که از امنیت غهذایی برخهوردار
نیستند ،کسانی که یا به علت بضاعت مالی توانایی تهیه غذای سالم را
ندارند و یا اینکه علیرغم توانایی مالی بهه علهت مصهرف غیرصهحی
مواد غذایی فاقد امنیت غذایی هستند .لذا دو عامهل درآمهد و ارتقهای
دانش غذایی در ایجاد امنیت غذایی جامعه نقش اساسی ایفا میکننهد
(.)Eesapareh, 2016
تأمین امنیت پایدار ی دغدغه ملی و فرا ملی میباشهد و روش-
های مختلفی برای اندازهگیری آ وجهود دارد .بها توجهه بهه اهمیهت
تأمین امنیت غذایی در فرآیند توسعه اقتصادی ،بحه امنیهت غهذایی
همواره در کشورهای درحال توسعه مطرح بوده و متغیهر قیمهت مهواد
غذایی بهعنوا ی متغیر کلیدی و اثرگذار بر عرضه و تقاضای مهواد
غذایی و محصو ت کشاورزی ،مورد توجه سیاستگذارا بهوده اسهت
( .)Layani and Esmaeili, 2015این مسئله در ایرا بها توجهه بهه
تحریمهای اقتصادی آمریکا و رشد فزاینده نهر ارز و قیمهت کا هها
اساسی در کنار کمبود عرضه کا بیش از پیش به چشم میخورد .بهه
همین دلیل دولت از طریق اعمال سیاستهای کال نظیهر سیاسهت-
های پولی و ارزی (مانند نر ارز ترجیحی  97111ریالی بهرای واردات
مواد غذایی) و نهادههای کشاورزی با تأثیرگهذاری بهر رونهد قیمهت و
تولید این محصو ت در جهت دستیابی به هدف تأمین امنیت غهذایی
در جامعه میباشد .پر واض است که تجهارت محصهو ت کشهاورزی
همواره از مولفهههای اصهلی امنیهت غهذایی اسهت .در ایهرا واردات
محصو ت کشاورزی و غذایی در سال  0341برابر با  04/2میلیو تن
به ارزش  01/9میلیارد د ر بوده که نسبت به مدت مشابه سهال قبهل
 73/23درصد به لحاظ وزنی و  72/9درصد به لحاظ ارزشهی افهزایش
داشته است .این میزا واردات در برابر صادرات آ ( 2/2میلیو تهن)
حکایت از تراز منفی غذایی کشور به میزا  09میلیو تهن بهه ارزش
 -0/77میلیهو د ر دارد ( Islamic Republic of Iran Customs,
 .)2020طبیعتاً این حجم واردات مواد غذایی جایگاه ویژهای در تأمین
امنیههت غههذایی کشههور دارد .در کنههار ایههن واردات ،وضههعیت تولیههد
محصو ت کشاورزی نیز اهمیت ویژهای در تأمین امنیت غذایی کشور
دارد .در طی سالهای  0343-41تولیدات زراعی از  29/12میلیو تن
به  17/2میلیو تن ( 00/72درصد) ،تولیدات باغی از  07/27میلیهو
تن به  73/2میلیو تن ( 97/72درصد) ،تولیهد گوشهت قرمهز از 212
هزار تن به  124هزار تن ( 4/93درصد) ،تولید گوشهت مهرا از 7133
هزار تن به  7233هزار تن ( 39/93درصهد) ،تولیهد گوشهت مهاهی از
 407/0هزار تن به  0777/9هزار تن ( 33/12درصهد) ،تولیهد شهیر از
 1111هزار تن به  00117هزار تن ( 72/17درصد) و تولید تخم مهرا
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از  472هزار تن به  0102هزار تن ( 4/42درصد) رسیده است که همه
این ارقام حکایت از افزایش تولید غهذا در کشهور دارد ( Ministry of
 .)Agriculture-Jihad of Iran, 2018از بعههد مصههرف خانوارههها،
همواره مصرف غذا در کشور از جایگاه ویژهای برخوردار بهوده و سههم
قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است و همچنین
در بعد خانوار مهمترین عامل تعیینکننده امنیت غذایی ،توانایی خانوار
در تأمین کا های ضروری میباشد که بهرای تهأمین آ نیهز عوامهل
متعدد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیرگهذار اسهت ( Jafari Sani
 .)and Bakhshoudeh, 2008شکل  0سهم هزینهای زیرگروهههای
عمده کا های خوراکی و آشامیدنی سا نه ی خانوار ایرانی در سهال
 0341را نشا میدهد .با توجه به این نمودار مشاهده میشود گهروه-
های کا یی  -0نا و غالت -7 ،انواع گوشت -3 ،شهیر و فهرآورده-
ههههههای آ و تخهههههم پرنهههههدگا  -9 ،میهههههوهههههههای تهههههازه،
 -2روغهههن و چربهههیهههها و  -7سهههبزیههههای تهههازه از عمهههده
گروههای کا یی مصرفی بوده که حدود  12درصد از هزینه خانوارهها
انواع نا و بیسکویت ( 2/0درصد)
)Bread and biscuit (7.1%
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را تشکیل میدهد ( Central Bank of the Islamic Republic of

 .)Iran, 2020بر این اساس مالحظه میگهردد کهه ایهن گهروهههای
غذایی جایگاه ویژهایی در سبد خانوارها دارد و به نظر میرسد بررسهی
این گروههای کا یی نماینده خهوبی از اقهالم مهواد غهذایی خانوارهها
باشد .طبیعتاً هر گونه تغییرات در روند تولید این محصو ت و یا قیمت
آ ها اثرات چشمگیری بر هزینه غذا و رفاه خانوارها خواهد داشت .در
این راستا ،در مطالعه حاضر نیز سعی خواهد شد تها ایهن شهش گهروه
اصلی بهعنوا گروه مواد غذایی مد نظر قرار گیرند و بههطهور خهاص
تالش شود تا ی ارزیابی از ارزش اقتصهادی غهذا درکشهور صهورت
گیرد .نتایج حاصل میتواند اطالعات جدید و مفیدی برای اقتصاددانا
و تحلیلگرا سیاستی که عالقهمند به بخش مواد غهذایی و ارزیهابی
سیاستهای تأثیرگذار بر امنیت غذایی هستند ،ارائه نمایهد .همچنهین
سعی خواهد شد تا ی چارچو مفهومی برای ارزیابی اقتصادی غهذا
ارائه گردد.

آرد ،رشته و غالت ( 4/1درصد)
)Flur and cereals (9.8%

نوشابه ،آبمیوه و شربت ( 7/7درصد)
)Beverages (2.6 %

انواع گوشت ( 73/0درصد)
)Meat (23.1 %
چای ،قهوه و کاکائو ( 0/3درصد)
)Tea and Coffee (1.3%
انواع ادویه ،سس ها و سایر ترکیبات خوراکی ( 0/7درصد)
All kinds of spices, sauces and other food
)… ingredients (1.2%
انواع شیرینی و مربا (به جز شیرینی خش ) ( 3/7درصد)
)Chocolate and confectionary (3.2%

شیر و فرآورده های آ و تخم پرندگا (07
درصد)
Dairy products and eggs
)(12%

قند و شکر ( 1/1درصد)

روغن ها و چربی ها ( 3/7درصد)
)Oils and fats (3.2%

)Sugar (0.8%
انواع کنسرو ،فرآورده های سبزی ،چیپس (0/0
درصد)
All kinds of canned goods,
vegetable products, chips
)(1.1%

میوه های تازه ( 01درصد)

)Fresh Fruit (18%

خشکبار و آجیل ( 3/7درصد)
سبزی های تازه ( 00/2درصد)
)Fresh Vegetables (11.5%

)Nut (3.2%

حبوبات ( 7درصد)
)pulses (2%

شکل  -1سهم هزینهای زیرگروههای عمده کاالهای خوراکیها و آشامیدنیهای ساالنه یک خانوار شهری در سال 1931
مأخذ بان مرکزی جمهوری اسالمی ایرا 0344 ،
Figure 1- The Budget share of the major food and beverage subgroups of an urban household in 2019
Source: Central Bank of the Islamic Republic of Iran, 2020

مطالعات زیادی در زمینه امنیت غذایی و ناامنی غذایی در داخل و
خارج از کشور صورت گرفته است که در ادامه به چنهد مهورد از آ هها

اشاره میشود .کلهری و همکارا ( )Kalhori et al., 2016اقدام بهه
سنجش نسبی وضعیت امنیت غذایی ایرا در بین کشهورهای منطقهه
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منا نمودند و بیا کردند که ایرا از لحاظ امنیهت غهذایی در جایگهاه
چهاردهم قرار دارد و همبستگی مثبت میا امنیهت غهذایی بها تولیهد
ناخههال داخلههی سههرانه ،آزادسههازی تجههاری و مکانیزاسههیو بخههش
کشاورزی و همبستگی منفی میا این متغیهر بها جمعیهت و نهابرابری
توزیع درآمد وجود دارد .نی سرشت ( )Nikseresht, 2018ابراز می-
دارد که بعد خانوار ،قرار گرفتن در دو دهه پهایین درآمهدی ،داشهتن
درآمد از بخش خصوصی و تعداد افراد باسواد بر احتمال ناامنی غهذایی
اثر مثبت داشته و در مقابل ،شهرنشینی ،داشتن فرزنهد زیهر  01سهال،
افزایش تعداد مناسبتهای سال گذشهته و قهرار گهرفتن در دو دهه
با ی درآمدی اثر معنادار بر کاهش احتمال ناامنی غذایی دارند .بینیاز
و محمدی ( ) and Mohamadi, 2018Biniazدر چهارچو الگهوی
خودرگرسیونی با وقفههای تهوزیعی در دوره زمهانی  0321-47نشها
دادند که درجه باز بود تجارت بخش کشاورزی اثر مثبتی بر شاخ
امنیت غذایی کشور داشته بهطوریکه به ازای افزایش یه درصهدی
درجه باز بود تجارت بخش کشاورزی ،مقدار شاخ امنیهت غهذایی
 1/70درصد در بلندمدت افهزایش خواههد یافهت .اکبهری و همکهارا
( )Akbari et al., 2020بههه ایههن نتیجههه رسههیدند کههه  27درصههد
خانوارهای روستایی کشور دارای امنیت غذایی بوده و تنها  79درصهد
از آ ها ناامنی غذایی را تجربه کردهاند و استا کرما دارای با ترین
امنیت غذایی و کرمانشاه دارای کمترین امنیت غذایی از لحاظ مصرف
کالری دارند .رضائی ( )Rezaei, 2020به بررسی شیوع ناامنی غذایی
و ارتباط آ با حمایت اجتماعی در میا کارمنهدا سهالمند بازنشسهته
سازما تأمین اجتماعی شهر مشهد پرداخت .نتایج نشا داد که 22/2
درصد از سالمندا دارای امنیهت غهذایی کامهل 00/2 ،درصهد نهاامنی
غذایی خفیف 70/2 ،درصد ناامنی غذایی متوسط و  00/2درصد ناامنی
غذایی شدید مهیباشهند .کهوهی ( )Kouhi, 2021بها بررسهی نقهش
متغیرهای جمعیتی در ناامنی غذایی خانوارههای شههر تبریهز بهه ایهن
نتیجه رسید که از هر  011خانوار تبریهزی تقریبهاً  01/9خهانوار دچهار
ناامنی غذایی میباشند و از این میزا نیز  7/0درصهد در طهول سهال
دچار ناامنی غذایی هستند .همچنین طبهق نتهایج بها افهزایش سهن از
میزا ناامنی کاسته میشود ،اما با با رفتن بعد خانوار ،ناامنی غهذایی
روند صعودی پیدا میکند.
رگمی و میده ( )Regmi and Meade, 2013به بررسی محرک-
های امنیت غذایی از طرف تقاضا در جامعه پرداخته و چگونگی تغییهر
ترجیحات مصرفکنندگا را مورد بررسی قرار دادند و نشا دادند کهه
مصرفکنندگا در کشورهای فقیر سهم زیهادی از درآمهد خهود را بهه
خرید غذا اختصاص میدهنهد .زاکهاری و همکهارا ( Zakari et al.,
 )2014عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوار در آفریقای غربی را مهورد

بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که اگرچه ممکن است غذا در
همه زما ها و برای همه اعضای خانوار به مقدار کافی فهراهم باشهد،
اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که رژیم غذایی موجود کالری مهورد نیهاز
افراد برای تحقق امنیت غذایی آ ها را فراهم کند .همچنهین مطهابق
نتایج تحقیق احتمال برخهورداری اعضهای خهانوار از غهذای کهافی از
عواملی مانند جنسیت سرپرست خانوار ،دسترسی به بازار ،فاصله روستا
از جاده اصلی و عرضهه نیهروی کهار اثرپهذیر اسهت .نتهر و همکهارا
( )Neter et al., 2014به بررسی نهاامنی غهذایی در میها دریافهت-
کنندگا بانه غهذای هلنهدی پرداختنهد و نتهایج نشها داد کهه در
خانوارهای بدو فرزند ،احتمال کمبود غذا وجهود نهدارد ،در حهالیکهه
افراد دارای تحصیالت پایین به احتمال زیهاد از امنیهت غهذایی بسهیار
پایین برخوردارند .لی و همکارا ( )Li et al., 2016تأثیر تغییهرات در
سیاستهای اجتماعی بر ناامنی غذایی خهانواده را در بهریتیش کلمبیها
ارزیهابی نمههوده و نتهایج حههاکی از حساسهیت نههاامنی غهذایی در بههین
دریافتکنندگا کم های اجتماعی به بهبود درآمدها است و اهمیهت
بررسی شدت عدم امنیهت غهذایی هنگهام ارزیهابی اثهرات مهداخالت
سیاستی را برجسته میکند .حوسهو ( )Hosoe, 2016ضهمن بررسهی
ارتباط بین امنیت غهذایی ملهی و فوایهد ناشهی از آزادسهازی تجهاری
محصههو ت کشههاورزی در ژاپههن نشهها داد کههه آزادسههازی تجههاری
محصو ت برنج ،گندم ،ذرت و دانههای روغنهی ،منجهر بهه افهزایش
سط رفاه مورد انتظار و امنیت غذایی و کاهش نوسانات رفاهی مهی-
گردد .بروسارد ( )Broussard, 2019تفاوت جنسیتی در ناامنی غذایی
را مورد ارزیابی قرار داده و بیا میکنند که درآمد خانواده ،دستیابی به
تحصیالت و شبکههای اجتماعی ،سیاستهای تشهدیدکننده نهابرابری
جنسیتی و دستیابی بهه فرصهتههای شهغلی ،بخهش اعظهم شهکاف
جنسیتی را در ناامنی غذایی توضی مهیدههد .سیشها ()Sisha, 2020
ناامنی غذایی در سط خهانواده در اتیهوپی را ارزیهابی نمهوده و نتهایج
نشا داد ،وضعیت تغذیهای کودکا در منهاطق روسهتایی نسهبت بهه
مناطق شهری بدتر است .همچنین درصد با تری از پسرا نسبت به
دخترا از سوء تغذیه رنج میبرند .گیوا و چوگا ( Giwa and Choga,
 )2020تأثیر تغییرات قیمت مواد غذایی و ناامنی مواد غذایی بهر رفهاه
اقتصادی در کشورهای منتخب جنو آفریقا را مورد بررسی قرار دادند
و یافتههای این مطالعه نشا داد که تغییرات قیمهت مهواد غهذایی در
بلندمدت بر رفاه اقتصادی کشورها تأثیر میگهذارد و خانوارههایی کهه
خال فروشنده مواد غذایی هستند با افزایش قیمت ،درآمد با تری را
کسب میکنند.
با بررسی پیشینه تحقیق بیا شده ،مالحظهه مهیگهردد موضهوع
امنیت غهذایی و فاکتورههای تعیهینکننهده آ از اهمیهت ویهژهای در
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اقتصاد برخوردار اسهت و همهواره در کهانو توجههات اقتصهاددانا و
سازما های مربوطه بوده است و مطالعات متعهددی در زمینهه امنیهت
غذایی در داخل و به خصوص خارج از کشور صورت گرفته اسهت کهه
نشا از جایگاه و اهمیت ویژه بح امنیت غهذایی دارد .البتهه بیشهتر
این مطالعات تمرکز بر بررسی تأثیر عوامل مختلف بهر امنیهت غهذایی
داشته و کمتر به تعیین ارزش اقتصادی غذا پرداختهاند .در ایهن راسهتا
در مطالعه حاضر سعی خواهد شهد ضهمن بررسهی نهاامنی غهذایی در
کشور ،ی برآوردی از ارزش اقتصادی غذا در کشور در سط خهانوار
تحت سناریوهای متفاوت ناامنی غذایی صورت گیرد.
مواد و روشها
انسا دارای نیازهایی است که درصدد برآورد آ ها میباشد تها
بتواند به حیات خود ادامه دهد .نیازها از طریق اکتسا کا و خدمات
برطرف میشوند .بنابراین ،تقاضا ناشی از وجود نیازهای بشری است و
بدین ترتیب انسا برای کا ها و خدماتی تقاضا دارد که مصرف آ ها
ضمن برطرف کرد نیازهای طبیعی فرد ،موجب خشنودی فرد گهردد.
از طرفی مصرفکننده ی بودجه محدود داشهته و بایهد ایهن بودجهه
محدود را طوری به کا های مختلف تخصی دهد تا به ههدف خهود
که حداکثر شد مطلوبیت است ،دسترسی پیدا کند .بهطور فنی ،تقاضا
مقدار کا و خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامهل در ههر
دوره خریداری میشود .مطالعه رفتار مصرفکننده و تحلیل چگهونگی
اختصاص درآمد محدود خانوار به کا ها و خدمات گونهاگو  ،یکهی از
مباح علم اقتصاد خرد به شمار میرود .برآورد توابع تقاضا و شهناخت
جایگاه عواملی چو درآمد و قیمتهای نسبی ،در چهارچو کشهش-
های درآمدی و قیمتی کا های مختلف در شناخت ترجیحات مصرفی
و پیشبینی نیازهای آیندهی مصرفکنندگا جهت سیاسهتگهذاری و
برنامهریزی از اهمیت با یی برخوردار است .جهای تردیهد نیسهت کهه
برنامهریزی در عرصههای گوناگو زندگی از جمله مسائل اقتصادی و
معیشتی مردم اهمیتی ویهژه دارد .بهدین جههت تحقیقهات در رفتهار و
الگوی مصرف در جامعه میتواند کم مؤثری بر دقت هر چه بیشهتر
برنامه داشته باشد .توزیهع درآمهد بهر روی میهزا تقاضهای کا ههای
مختلف و در نتیجه بر کهل فرآینهد تولیهد در جامعهه تأثیرگهذار اسهت
( .)Hosseinzad et al., 2014اثرات قیمت و درآمد مصرفکننده بهر
مصرف غذا بهطور گسترده مهورد مطالعهه قهرار گرفتهه اسهت .از نظهر
مصرفکننده ،این اثرات را میتوا با توجه به خواص تقاضای مارشال
بیا کرد .تقاضای مارشال برای مواد غذایی ) X ∗ (P,Iنشانگر حداکثر
مطلوبیت مصرف مواد غذایی )∗  (Xاست که مصرف ،تابع قیمت مهواد
غههههههذایی ) (Pو درآمههههههد مصههههههرفکننههههههده ) (Iاسههههههت
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( .), Deaton, 1992Deaton and Muellbar, 1980از طرف دیگهر
قدرت خرید مواد غذایی با  I/Pتعریف میگردد که بیشترین مقدار مواد
غذایی است که میتواند با درآمد خریداری شود .اولین نظریه تجربهی،
مر بوط به اثر درآمد بر مصرف مواد غذایی است که ابتدا توسهط انگهل
در سال ( )0122به دست آمد .مطابق قانو انگل ،سهم بودجهی مواد
)∗ (P.I

غذایی  W=px Iبا درآمد مصرفکننده کاهش مییابد و همچنهین
خانوادههای فقیرتر سهم بیشتری از بودجه خود را صهرف خریهد مهواد
غذایی میکنند .این قانو در ارزیابی رفاه و فقهر مهورد اسهتفاده قهرار
میگیرد .همچنهین از قهانو انگهل در تجزیهه و تحلیهل بهینالمللهی
الگوهای مصرف مواد غذایی نیز اسهتفاده مهیشهود ( ; Seale et al.,
 .)Gao, 2012 2003کشههش درآمههدی تقاضههای غههذا برابههر بهها
) E1 = ∂ ln(x∗ ) / ∂ ln(Iاست .اما با توجه به سههم بودجهه غهذا،
 ،W=px ∗(p. I)/Iکشش درآمدی بهصورت رابطه ( )0میباشد
()0
) E1  1   ln( w) /  ln( I
0
کشش درآمدی تقاضای غذا عموماً  0 < E1 < 1اسهت .وقتهی
که درآمد کاهش مییابد ،سهم بودجهای غذا به طهرف یه افهزایش
مییابد (افراد برای اجتنا از گرسنگی سهم بیشتری از درآمد خهود را
صرف خرید مواد غذایی میکنند) .از طرفی زمانیکهه درآمهد افهزایش
مییابد ،سهم بودجهای کاهش مییابد (افراد نسبت بیشتری از درآمهد
خود را برای خرید کا های لوکس صرف میکننهد) و کشهش درآمهد
مهههههههواد غهههههههذایی نیهههههههز کهههههههاهش مهههههههییابهههههههد
( .)Gao, 2012 ; Seale et al., 2003از حاصلضهر  E1و  Wاثهر
درآمدی غذا حاصل میشود .درآمد ،عامل مهمهی اسهت کهه بهر نیهاز
غذایی تأثیر میگذارد و طبیعتاً فاکتور اساسی در تأمین امنیهت غهذایی
است .دومین خط مشی تجربی مربوط به اثر قیمهت مهواد غهذایی بهر
مصرف غذا است ،این میتواند بهه لحهاظ کشهش قیمهت مارشهال در
تقاضای مواد غذایی بهصورت رابطه ( )7بیا شود ،که عمومهاً کشهش
قیمتی تقاضای غذا −1 < E P* < 0 ،است.

)EP*   ln( x* ) /  ln( p
()7
قیمت با تر مواد غذایی تأثیر منفی بر تقاضای غذا دارد .مصهرف
خیلی کم غذا باع کمبود غذا و در مهوارد شهدید گرسهنگی و مهر
میشود و مصرف بیش از حد غذا منجر به سوء تغذیه و چاقی شهده و
اثرات نامطلو بر سالمتی دارد .مصرفکنندگا در مواجهه با تغییرات
 -0البته به لحاظ نظری کشش درآمدی میتواند بزرگتر از ی یعنی کا ی لهوکس
و کمتر از صفر یعنی کا ی گیفن باشد ولی عموماً بر اساس تجربیات داخل کشور و
خارج کشور ،کشش درآمدی مواد غذایی بین  1و  0قرار دارد .در مورد کشش قیمتی
نیز به لحاظ نظری مقدار آ میتواند کوچکتر از  -0نیز باشهد ولهی عمومهاً کشهش
قیمتی مواد غذایی بین  1و  -0قرار دارد.
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قیمت مواد غذایی ،تنظیم مقادیر کمّی در مصرف غهذا را انجهام مهی-
دهند و از سوء تغذیه (در افزایش زیاد قیمت) و یا فهرا تغذیهه (اضهافه
وز ) (در کههههاهش زیههههاد قیمههههت) جلههههوگیری مههههیکننههههد
(.)Seale et al., 2003
c
تقاضای هیکسی برای غذا ) x (p. Uبه حداقل رسهاند هزینهه
مصرف مواد غذایی را بیا میکند xc .بهعنوا تابعی از قیمهت مهواد
غذایی با ثابت نگه داشتن مطلوبیت است ( .)Chavas, 2017شکل 7

تقاضای هیکسی سرانه برای غذا را نشا میدهد .سود غهذای فهردی
])∙ ،[𝐵(𝑥.یعنی عایدی فرد از مصرف غذا توسط ناحیهی زیر منحنی
تقاضای هیکسی و بین نقطهه گرسهنگی (  )xsو نقطهه مصهرف مهواد
غذایی ) )xنشا داده شده است ،یعنهی ناحیهه } }A+Dو بها ناحیهه
{ {B+Dهزینه مصرف غذا اندازهگیری میشود.

Food Price
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شکل  -2تقاضای هیکسی سرانه غذا)Chavas, 2017( ،
Figure 2- Per capita Hicksian food demand
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شکل  -9عرضه وتقاضای غذا)Chavas, 2017( ،
Figure 3- Food supply and demand

در این شکل ( )3قیمت آستانهای است .اگر قیمهت مهواد غهذایی
بیشتر از قیمت آستانهای باشد ،مصرفکننده درآمد کافی بهرای خریهد

مواد غذایی نداشته و بنابراین درآمهد کهافی بهرای جلهوگیری از قهرار
گرفتن در منطقه گرسنگی را ندارد .در این حالت تمایل مصرفکننهده
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به پرداخت ،محدود به صفر میباشد (عدم توانایی پرداخت) .اجتنا از
گرسنگی میتواند با کاهش قیمت مواد غذایی یها بها افهزایش درآمهد
مصرفکننده انجام شود .در حالت افزایش درآمد منحنی تقاضها بهرای
مواد غذایی به سمت راست انتقال مییابد .این امر نشانگر نقهش ههر
دو ،سیاست قیمتگذاری و سیاست توزیع درآمهد در مهدیریت مسهائل
مربوط به امنیهت غهذایی اسهت ( .)Chavas, 2017بها فهرا اینکهه
) x ∗ (pتابع عرضهه بهرای غهذا را مشهخ کنهدE s = ∂ ln(x ∗ ) /،
) ∂ ln(pنشا دهنده کشش قیمتی عرضه مواد غذایی است .حهال بها
داشتن توابع عرضه و تقاضای غهذا ماننهد شهکل  ،3مهیتهوا ارزش
ناخال بازاری غذا را بهصورت  GMV=PXبهه دسهت آورد .ارزش
خال بازاری غذا پس از کسر هزینه غذا ( )Cبرابهر NMV=GMV-
 Cمیباشد .مطهابق شهکل  GMV ،3توسهط نهواحی } }B+D+Fو
 NMVتوسط نواحی } {B+Dحاصل میشهود NVM .را مهیتهوا
بهعنوا بازگشت به عوامل ثابت تعبیر نمود .محاسبه این نواحی یه
نوع ارزیابی اقتصادی از غذا تلقی میگردد .در این شکل هزینه تولیهد
غذا ( )Cبرابر با ناحیه ( )Fمیباشد (.)Chavas, 2017
ارزش غذا را میتوا به واسهطه تمایهل مصهرفکننهدگا بهرای
پرداخت خرید مواد غذایی به دست آورد .ایهن امهر مهیتوانهد بها تهابع
منفعت فردی بیا شود .ی فرد مصرفکننده مواد غهذایی  xو مهواد
غیرغذایی  yرا با ترجیحات ارائه شده توسط تهابع مطلوبیهت )،u(x. y
میتوا در نظر گرفت .لذا میتوا تابع منفعت فهردی 0را بههصهورت
رابطه ( )3تعریف نمود
()3
} Bx, y,U   MaxB {B : ux, y  B  U
که  Uسط مطلوبیت مرجع x ،مصرف مواد غهذایی و  yمصهرف
مواد غیرغهذایی مهیباشهد ( B(x, y, u).)Luenberger, 1996تهابع
منفعت فهردی اسهت .در رابطهه ( )y( ،)3تعهداد واحهدهای غیرغهذایی
مصرفکننده بوده که وی مایل است صرفنظرکند تا با تابع مطلوبیت
 ،Uبسته مصرفی ) (x, yرا به دست آورد .هنگامی کهه قیمهت مهواد
غیرغذایی معادل ی ریال است ،تابع منفعت ) B(x. y. uیه معیهار
تمایل به پرداخت میشود .منفعت نهایی غهذا ( ) ∂B⁄∂xتمایهل بهه
پرداخت نهایی برای ی واحد بیشتر از  xاست .در بازارههای رقهابتی
سود نهایی برابر قیمت بازاری میباشد و این ی اندازهگیری از قیمت
غذای مصرفی بوده که شهکل ریاضهی آ در رابطهه ( )9آمهده اسهت
()Chavas, 2017
d (x.
P
y. U) = ∂B(x. y. U)/ ∂x
()9
که در آ ) Pd (x. y. Uقیمت مواد غذایی مصرفی است .با توجهه
به این رابطه مالحظه میگردد که منفعهت نههایی مصهرفکننهده ،بها
1- Individual benefit function
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افزایش مصرف مواد غذایی  ،xکاهش مییابد.
بر اساس مطالب بیا شده ،میتوا ی برآورد تجربی از منفعت
غذایی و ارزیابی هزینه ناامنی غذا به شرح زیر به دسهت آورد .فهرا
کنید  xsنشا دهنده حداقل مصرف غذا است که برای حفه زنهدگی
انسا ضروری است .به تعبیری  xsبهعنوا آستانه گرسنگی است ،به
این معنی که هر نوع مصهرف غهذا در محهدوده )  (0. xsگرسهنگی و
مر را به دنبال دارد .معیار منفعت غهذای فهردی )∘ B(x.در معادلهه
( )3تنها زمانی اعمال میشود که  x≥ xsباشد ،این ی نکتهه مههم
است .بر این اساس زمانیکه  x≥ xsباشد با ترکیبی از معادلهه ( )3و
( )9میتوا منفعت فردی غذا را از طریق رابطه ( )2اندازهگیری نمهود
(.)Chavas, 2017
= dz

()2

)∘x ∂B(z.
∂z

s

B(x.∘) = ∫x

x
∫x pd (z.∘)dz
s

رابطه ( )2پایهایی برای ارزیهابی منفعهت غهذای فهردی را فهراهم
میکند .آستانه گرسنگی در معادله ( )2دلیل قوی برای ارزیابی امنیهت
غذا و مواد غذایی است .برای روشن شد قضیه ،وضهعیتی را در نظهر
بگیرید که قدرت خرید برای مواد غذایی ،بسیار کم و کمتهر از آسهتانه
گرسنگی است .در چنین شرایطی  (I⁄P) ≤ xsاست و مصرفکننهده
نمیتواند هزینه ی رژیم غذایی که زندگی را حفه مهیکنهد را نیهز
پرداخت کند .این نشا میدهد که گرسنگی در شرایطی ر میدههد
که مصرفکنندگا بسیار فقیر هستند و یا جایی کهه قیمهت غهذا بهه
اندازه کافی با است ( .)Sen, 1981اجتنا از گرسنگی میتوانهد بها
کاهش قیمت غذا و یا با افزایش درآمد مصرفکننده انجام شهود .ایهن
نقش هر دو سیاست قیمتگذاری و سیاست توزیع درآمهد در مهدیریت
مسهائل مربههوط بهه امنیههت غهذایی را بههازی مهیکنههد .بها اسههتفاده از
کششهای قیمتهی و درآمهدی تقاضهای مهواد غهذایی و معادلهه (،)2
میتوا منفعت فردی غذای  xرا بهصورت رابطه ( )7بازنویسی نمهود
()Chavas, 2017
x

1

= B(x. y. U) = ∫ d(y. U)z E∗ dz

()7

1
Epc
∗ 1+
Ep
[x
1 + Epc

]

xs

)∝ (y, U
1

∗ 1+
E

p

− xs

که در آ  ∝ (y. U) ،ی پارامتر است که با توجه به سط رفهاه
مصرفکننده متفاوت میباشد .بهرای یه قیمهت مشهخ غهذا∝ ،
) (y. Uتقریباً بر اساس  pو  p xبه دست میآید .این رابطه نشا -
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دهنده ی رابطه مثبت قوی بین سهط زنهدگی فهردی و تمایهل بهه
پرداخت هزینه غذا است .در این رابطهه  ،Epcکشهش قیمتهی جبرانهی
(هیکس) ،Ep∗ ،کشش قیمتی غیرجبرانی (مارشال) ،x ،میهزا مصهرف
غههذا ،xs ،آسههتانه گرسههنگی مههیباشههد ( .)Chavas, 2017آسههتانه
گرسنگی ،میزا کالری مورد نیاز برای اینکه فرد به زندگی ادامهه داده
و از گرسنگی نمیرد ،است .در حقیقت ایهن آسهتانه گرسهنگی ،ارتبهاط
تنگاتنگی با تعریف فقر و خط فقر دارد .پس زم خواهد بود که جهت
برآورد رابطه ( ،)7میزا خط فقر در کشور محاسهبه گهردد .بسهته بهه
اینکه در تعریف فقر مفههوم مطلهق یها نسهبی در نظهر گرفتهه شهود،
آستانهای تعریف میشود که مرز بین فقیهرا و سهایر افهراد جامعهه را
مشخ میکند .این آستانه ،خط فقر نامیده میشهود .سهنجش فقهر،
کلیتهی از مفههوم فقههر ارائهه مهیدهههد .ایهن کهار بههه تهدوین آزمههو
فرضیههایی درباره د یل فقر کم مینماید و تصهویری منجسهم از
فقر را طی زما ارائه میدهد .روشهای محاسبه خط فقر بسیار متنوع
بوده و بسته به اینکهه کهدام مفههوم از فقهر مهورد نظهر باشهد ،روش
محاسبه نیز متفاوت خواهد بود .روشهای اندازهگیری خط فقر عبارتند
از الف -روش اندازهگیری خط فقر بر اساس نیهاز کهالری - ،روش
اندازهگیری خط فقهر بهر اسهاس  21یها  77درصهد میهانگین مخهارج
خانوارها و ج– تعیین خط فقر بر اساس  21یا  77درصد میانه مخهارج
خانوارها ( ،)Arzrum Chiller, 2005کهه در مطالعهه حاضهر از روش
اندازهگیری خط فقهر بهر اسهاس  21یها  77درصهد میهانگین مخهارج
خانوارها استفاده میگردد.
همههها طهههوریکهههه در معادلهههه ( )7بیههها گردیهههد ،مالحظهههه
میگردد جهت محاسبه این معادله نیاز خواههد بهود کهه کشهشههای
درآمدی و قیمتی تقاضای مواد غذایی نیز محاسبه شود .بهدین منظهور
در مطالعههه حاضههر از سیسههتم تقاضههای  QUAIDSکههه یکههی از
پرکاربردترین سیسهتمههای تقاضها اسهت ،بههره گرفتهه خواههد شهد.
 QUAIDSبهترین سیسهتم تقاضهای جمهعپهذیر کامهل در دسهترس
میباشد که واکنشهای غیرخطی تغییرات قیمتها و مخارج بر تقاضا
را نشا میدهد .بهعبهارت دیگهر ،در ایهن مهدل ایهن امکها فهراهم
می شود تا وجود رابطهه درجهه دوم بهین مصهرف کها و درآمهد فهرد
(منحنی انگل) خود را به خوبی منکعس نماید .برخالف مدل  AIDSو
مدل ترانسلو کامالً جمعپذیر ،مدل  QUAIDSاجازه مهیدههد کهه
کا ها در برخی سطوح درآمدی لهوکس و در سهطوح دیگهر ضهروری
باشند .یکی دیگر از مزایای مدل  QUAIDSدر این امر نهفتهه اسهت
که این مدل اجازه میدهد با تغییر سهط مخهارج ،کها ی پسهت بهه
کا ی نرمال و یا بالعکس تبدیل شود ،در حهالیکهه در مهدل AIDS
کششهای مخارج همواره ثابت بودند .اما مشکلی که بر سهر راه ایهن

مهدلههها وجههود دارد سههم بودجهههای صههفر اسههت کهه بهها توجهه بههه
تقسیمبندی مواد غذایی به تعداد زیادی گهروه و اسهتفاده از دادهههای
مقطع عرضی در سط خانوار معمو ً پدیده صفر بهود مصهرف یه
کا مشاهده میشود که این امر با فرضهیات تهابع تقاضها تضهاد دارد.
حذف این گروه از خانوارها میتواند پدیدهههای انتخها غیرتصهادفی
نمونه را به دنبال داشته باشد .سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل درجهه دو
( )QUAIDSبهصورت رابطه ( )2بیا میشود.
]

()2

x

[ wi =∝i + ∑kj=1 γij ln pj + βi ln

)Q(p

2

]]

x

[ [ln

)Q(p

λi
)b(p

+

که در آ  wi ،سهم بودجهای کا ی iام برای خانوار که بهصورت
 Wi  Ciمحاسبه شهده کهه در آ  ، C i ،هزینهه کها ی iام و ، C
C

هزینه کل خانوار (مجمهوع شهش گهروه کها ی مهد نظهر در مطالعهه
حاضر) i ،کا ی مورد نظر که در مطالعه حاضر شامل شاخ قیمهت
شش گروه کا یی  -0نا  ،غالت و بیسکویت -7 ،انواع گوشهت-3 ،
لبنیات -9 ،میوههای تازه -2 ،روغن و چربیها و  -7سبزیهای تازه،
 ، Pjشاخ قیمت کا ی iام ،X ،مخارج کل خانوار ،Q(P) ،شاخ
قیمت استو  ، ln ،نماد لگاریتم طبیعی و ∝  𝛽، λ ،و 𝛾 پارامترههای
مدل که بایستی برآورد گردند.
برای اعمال محدودیتهایی نظیر (جمعپذیری ،همگنی و تقهار )
باید قیود زیر در سیستم ( )QUAIDSبرقرار باشند.
k

شرط جمعپذیری

k

∑ βi = 0

∑ ∝i = 1

i=1
k

i=1
k

∑ λi = 0

∑ γij = 0

i=1

i=1

k

شرط همگنی

∑ γij = 0
j=1

شرط تقار

γij = γji

اگر فرضیۀ  H 0  i  0رد شود ،مدل ( )QUAIDSاز لحهاظ
ویژگیهای آماری نسبت به مهدل ( )AIDSبهتهر مهیباشهد .اگهر از
معادله سهم بودجه نسبت به  lnxو نسبت به  lnpjمشتق گرفته شود

قهرمان زاده و همکاران ،تحلیل ناامنی غذایی و ارزش اقتصادی غذا در ایران

به ترتیب  μiو  μijبه شرح رابطه ( )1به دست میآیند

نتایج و بحث

∂wi
2λi
x
= βi +
[ln
]
∂lnx
)b(p
)Q(p
∂wi
= μij
∂lnpj
= γij

= μi

() 1

k
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2λi
x
[ {ln
) ]}) (∝j+ ∑ γjl ln pl
)b(p
)b(p
l=1
λi Bj
x 2
−
[ {ln
}]
)b(p
)a(p
− ( βi +

پس از محاسهبه  μiو  μijکشهشههای قیمتهی مارشهال (  ) eijو
کشش مخارج (  )eiبه ترتیب بهصورت معهاد ت ( )4و ( )01محاسهبه
میشوند.
() 4

μi
wi

()01

μij
− sij
wi

ei = 1 +
= eij u

که در آ  ،sij ،دلتای کرونکر میباشد که اگر  j=1باشد،
 sij =1و در غیر این صورت برابر با صفر میباشد ( Hosseinzad et
.)al., 2014
دادهها و اطالعات مورد نیاز در این مطالعه ،شامل قیمت و هزینهه
مصرفی خانوارها برای گروههای اصلی مواد غذایی است که در مطالعه
حاضر از آمار پرسشنامههای دادههای خام درآمد -هزینه خهانوار بهرای
سال  0341استفاده گردیده و جهت برآورد مدل از نرمافهزار Stata14
بهره گرفته شده است .برای محاسبه سهم بودجه اختصاص یافته ههر
خانوار به هر ی از انواع محصو ت خوراکی ،ارزش آ کا به هزینه
کل اختصاص یافته برای خریهد محصهو ت خهوراکی ههر خهانوار در
یکسال تقسیم شده اسهت .در جهدول  0سههم هزینههای (بهر حسهب
درصد) زیرگروههای عمده کا های خوراکیها و آشامیدنیهای سا نه
ی خانوار شهری در سال  0341بهر اسهاس دادهههای خهام درآمهد-
هزینه خانوارها به همراه اطالعات موجود برای خانوارها گزارش شهده
اسهت .بهر اسهاس جهدول  ،0گهروهههای کها یی  -0نها  ،غههالت و
بیسکویت -7 ،انواع گوشت -3 ،لبنیات -9 ،میوههای تازه -2 ،روغهن
و چربیها و  -7سبزیهای تازه جزء گروههای عمده بوده کهه حهدود
 12درصد از هزینه خانوارها را تشکیل میدهد .در مطالعه حاضهر نیهز
این شش گروه اصلی بهعنوا گروه مواد غذایی مد نظر قرار گرفت.0
 -0نظهههر بهههه اینکهههه فقهههط  111خهههانوار دارای اطالعهههات مربهههوط بهههه
هزینه -مخارج و قیمت گروه خشکبار بوده و در صورت انتخها ایهن گهروه بخهش

آمار توصیفی قیمت ،هزینهه و مقهدار مصهرف شهش گهروهههای
کا یی نا  ،غالت و بیسکویت ،انواع گوشت ،لبنیات ،میوههای تهازه،
روغن و چربیها و سبزیهای تازه در جدول  7ارائهه شهده اسهت .بهر
اساس جدول  ،7مالحظه میگردد بیشترین مصرف خانوارهای ایرانهی
مربوط به گروه نا  ،غالت و بیسکویت و کمترین آ بعهد از روغهن و
چربیها مربوط به گروه گوشت ،میباشند که خود این مسئله تا حهدود
زیادی جایگاه قیمت و سهم هزینههایهی کا هها را در اقتصهاد خهانوار
منعکس مینماید.
نتایج برآورد الگوی تجربی سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل
درجه دوم ()QUAIDS

سیسههتم تقاضههای ( )QUAIDSبههرای شههش گههروه نهها  ،غههالت و
بیسکویت ،انواع گوشت ،لبنیات ،میوههای تهازه ،روغهن و چربهیهها و
سبزیهای تازه از طریق روش سیستم معاد ت ( )SUREبرآورد گردید که
نتایج مربوطه در جدول  3آمده است .بر اسهاس نتهایج جهدول  3مشهاهده
میشود ،ضریب  iکه در این مدل بیانگر شکل منحنی انگهل اسهت
در تمامی گروه ههای کها یی بهه جهز لبنیهات و میهوه معنهادار اسهت.
همچنین اکثر ضرایب متغیرهای قیمت و درآمد معنادار بوده و بیش از
 24درصد ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند .نظر به اینکه ضرایب
برآورد شده تفسیر مستقیمی ندارند ،جهت بررسی شدت تغییرات مقدار
تقاضا نسبت به درآمد و قیمت کا ها ،کششهای درآمهدی (مخهارج)،
قیمتی جبرانی (هیکس) و غیرجبرانی (مارشال یا نرمهال) بهرای همهه
گروهای کا یی محاسبه شد که نتایج مربوطه در جدول  9ارائه شهده
است.
بر اساس نتایج جدول  ،9با توجه به مقادیر کشش درآمدی تقاضها
مالحظه میشود که کشش درآمدی نا  ،غالت و بیسکویت ،لبنیهات،
روغن و چربیها و سبزی کمتر از ی است و ایهن امهر نشها دهنهده
ضروری بود این کا ها در سبد مصرفی خانوارهای شهری میباشد.
کشش درآمدی گوشت بیشتر از ی بوده و بیانگر لوکس بهود ایهن
محصول برای این خانوارها است .مالحظه میگردد کشهش درآمهدی
گوشت با ترین میزا و گروه لبنیات کمترین مقدار را دارا میباشد .بر
اساس نتایج ،به ازای ی درصد افزایش درآمد ،تقاضا برای گروههای
نا  ،غالت و بیسکویت  1/43درصهد ،گوشهت  0/09درصهد ،لبنیهات

زیادی از اطالعات خانوارها بالغ بر  0111خانوار از بین خواهد رفهت ،لهذا بههمنظهور
جلوگیری از حذف اطالعات  0111خانوار ،از در نظر گرفتن گروه خشکبار و حبوبهات
صرف نظر شده است.
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 1/11درصد ،میوه  0/17درصد ،روغن و چربیها  1/4درصد و سهبزی
 1/47درصد افزایش مییابد.
نتایج به دست آمده منطبق با یافتههای خلیلی ملکشاه و همکارا
( )Khalili Malakshah et al., 2020و ورهرامههی و همکههارا
( )Varahrami et al., 2016میباشد .در خصوص کششهای قیمتی
جبرانی و غیرجبرانی ،قطر اصلی بیانگر کششهای خود قیمتهی بهوده
که تمامی کششهای خود قیمتی منفی میباشد که این عالمت منفی
منطبق بر تئوری اقتصادی است و د لت بر وجود رابطهه منفهی بهین
قیمت هر کا و مقدار تقاضای آ کا دارد .در همه گروههای مهورد
بررسی قدرمطلق کشش خود قیمتهی کمتهر از یه اسهت و بنهابراین
تمامی این کا ها کم کشش میباشند .همچنین مقهدار کشهشههای
قیمتی متقاطع برای کل گروهههای مهواد غهذایی از لحهاظ قهدرمطلق
کوچکتر از ی است ،بهعبارت دیگر مصرفکنندگا در بیشتر موارد با
تغییر قیمت ی گروه غذایی ،مصرف گروه غذایی دیگر را کمتر تغییر
میدهند.

نتایج محاسبه ارزش اقتصادی غذا

جهت محاسبه ارزش اقتصادی غذا (منفعت غذا) ،سهه سهناریو بهر
اساس سط درآمد خانوارهای شهری بهه صهورت  -0سهط نهاامنی
غذایی با  -7 ،ناامنی غذایی متوسط و -3سط امنیت غذایی تعریف
شد .بر اساس نتایج مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
( 0)0341در خصوص تعیین خط فقر بهرای یه خهانواره چههار نفهره
شهری و پیشنهاد چاوز ( ،)7102سط درآمدی ده سوم و کمتهر از
آ بهعنوا سط ناامنی غهذایی بها (سهناریو اول) ،سهط درآمهدی
ده پنجم بهعنوا نهاامنی غهذایی متوسهط (سهناریو دوم) و سهط
درآمدی ده هشتم و با تر از آ بههعنهوا سهط امنیهت غهذایی
(سناریو سوم) با استفاده از اطالعهات دادهههای خهام هزینهه -درآمهد
خانوارها در نظر گرفته شد .آستانه گرسنگی (  ) x sنیز مطابق پیشنهاد
چاوز ( )7102برابر با نصف مخارج ده اول محاسبه و تعیین گردید.
بر اساس این سه سناریو ارزش اقتصادی غذا برای شهش گهروه مهواد
غذایی محاسبه گردید که نتایج حاصله در جدول  2گزارش شده است.
1

جدول  -1سهم هزینهای گروههای عمده کاالهای خوراکیها و آشامیدنیهای ساالنه یک خانوار شهری در سال 1931
Table 1- The budget share of the major food and beverage subgroups of an urban household in 2019

سهم هزینهای

تعداد خانوار

نام گروه

کد گروه

Budget share

Number of households

Name of group

Group code

17

2002

نا  ،غالت و بیسکویت

1

23.1

1989

12

1964

18

1868

3.2

1806

11.5

1985

0.8

1747

2

1200

3.2

800

Cereal

گوشت
Meat

لبنیات
Dairy

میوه
Fruit

روغن و چربیها
Oils and Fats

سبزی
Vegetables

قندها
Sugar

حبوبات
Pulses

خشکبار
Nuts

2
3
4
5
6
7
8
9

مأخذ محاسبات محقق بر اساس دادههای خام مرکز آمار ایرا 0344 ،
Source: Statistical Centre of Iran. 2020

 -0البته جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص میتوا به منبع ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ( ،)0341گزارش خط فقر  7ماهه نخسهت سهال  ،0342معاونهت
پژوهشهای اقتصادی ،دفتر مطالعات اقتصادی مراجعه نمود.
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جدول  -2آمار توصیفی گروههای عمده غذایی برای خانوارهای شهری در سال 1931
Table 2- Descriptive statistics of major food for urbun housholds 2019

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

مشاهدات

نام متغیر

Maximum

Minimum

Standard deviation

Average

Observations

Variable

159.4

11.3

23.0

43.4

1686

قیمت نا  ،غالت و بیسکویت (هزار ریال)

9617.2

60.0

907.3

1253.9

1686

344.9

3

25.65

46.95

1686

392.8

45.0

81.0

171.8

1686

7319.1

25.0

989.4

1298.9

1686

65

0.4

7.11

11.43

1686

399.5

10.0

37.5

62.7

1686

3027.0

17.0

321.9

425.2

1686

120

0.2

11

13.32

1686

319.3

4.9

19.8

37.2

1686

8005.0

19.8

428.8

467.8

1686

179

0.5

15.71

19.45

1686

1407.6

24.0

82.1

90.8

1686

6207.3

24.0

311.5

277.8

1686

30

0.1

2.92

4.19

1686

112.5

10.0

8.6

24.3

1686

3885.0

40.0

373.1

587.9

1686

123

2

15.59

28.28

1686

)Cereal price (1000Rial

هزینه نا  ،غالت و بیسکویت (هزار ریال)
)Cereal cost (1000Rial

مقدار مصرف نا  ،غالت و بیسکویت (کیلوگرم)
)Amount of consumed Cereal (Kg

قیمت گوشت (هزار ریال)
)Meat price (1000Rial

هزینه گوشت (هزار ریال)
)Meat cost (1000Rial

مقدار مصرف گوشت (کیلوگرم)
)Amount of consumed meat (Kg

قیمت لبنیات (هزار ریال)
)Dairy price (1000Rial

هزینه لبنیات (هزار ریال)
)Dairy cost (1000Rial

مقدار مصرف لبنیات (کیلوگرم)
)Amount of consumed dariy (Kg

قیمت میوه (هزار ریال)
)Fruit price (1000Rial

هزینه میوه (هزار ریال)
)Fruit cost (1000Rial

مقدار مصرف میوه (کیلوگرم)
)Amount of consumed fruit (Kg

قیمت روغن و چربیها (هزار ریال)
)Oils and Fats price (1000Rial

هزینه روغن و چربیها (هزار ریال)
)Oils and Fats cost (1000Rial

مقدار مصرف روغن و چربیها (کیلوگرم)
)Amount of consumed oil&fat (Kg

قیمت سبزی (هزار ریال)
)Vegetables price (1000Rial

هزینه سبزی (هزار ریال)
)Vegetables cost (1000Rial

مقدار مصرف سبزی (کیلوگرم)
)Amount of consumed vegetables (Kg

مأخذ یافتههای تحقیق
Source: Research finding

طبق نتایج ارائه شده در جذول  ،2در سناریو اول که نشا دهنهده
ناامنی غذایی با است ،ارزش اقتصادی غذا برای ی خانوار شههری
برای گروه غذایی نا  ،غالت و بیسکویت  7413/2هزار ریال ،گوشت
 2492/3هزار ریال ،لبنیات  2710/9هزار ریهال ،میهوه  2917/0ههزار

ریال ،روغن و چربیها  0124/7ههزار ریهال و سهبزی  7349/3ههزار
ریال میباشد .مالحظه میشود تحت این سناریو ،بهرای یه خهانوار
شهههری گوشههت دارای بهها ترین ارزش اقتصههادی و گههروه روغههن و
چربیها دارای کمترین ارزش اقتصادی اسهت .جمهع ارزش اقتصهادی
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غذا برای ی خانوار شهری تحت شرایط ناامنی غهذایی بها معهادل
 79047/1هزار ریال میباشد .در سناریو دوم که نشها دهنهده نهاامنی
غذایی متوسط است ،ارزش اقتصادی گروههای مواد غهذایی منتخهب
برای گهروه نها  ،غهالت و بیسهکویت  9210/1ههزار ریهال ،گوشهت
 4210/0هزار ریال ،لبنیات  4002/2هزار ریهال ،میهوه  1194/0ههزار
ریال ،روغن و چربیها  7141/7ههزار ریهال و سهبزی  3137/1ههزار
ریال میباشد .در این سناریو نیز مالحظه مهیگهردد ،ارزش اقتصهادی
گوشت بیشترین مقدار و گروه روغن و چربیها ،کمترین مقهدار را دارا
میباشد .جمع ارزش اقتصادی غذا تحت شرایط ناامنی غذایی متوسط
برای ی خانوار شهری معادل  34074/2هزار ریال است .در سهناریو
سوم که نشا دهنده امنیت غذایی میباشد ،ارزش اقتصادی گروههای
مواد غذایی منتخب برای ی خانوار شهری برای گروه نا  ،غهالت و
بیسکویت  4799/9هزار ریال ،گوشت  04291/3ههزار ریهال ،لبنیهات
 01107/1هزار ریال ،میوه  02330/3هزار ریهال ،روغهن و چربهیهها
 2921/7هزار ریال و سبزی  2992/4هزار ریال محاسهبه گردیهد کهه
همانند سایر سناریوها ،گروه گوشت دارای جایگاه خاصی است و جمع
ارزش اقتصادی غذا تحت سناریو سوم معهادل  22197/1ههزار ریهال

میباشد .بر اساس جدول  2میتوا نتیجه گرفت که برای گروهههای
دارای امنیت غذایی کهه غالبهاً گهروه پردرآمهد جامعهه هسهتند ،ارزش
اقتصادی غذا بیش از سه برابر آ برای گروههای دارای ناامنی غذایی
است که عمالً طبقات کم درآمد جامعه را تشکیل میدهنهد .شهکل 9
مقایسه هر سه سناریو در کنار هم را برای این گروههای غذایی نشا
میدهد .مقایسه سه سناریو حهاکی از آ اسهت کهه ارزش اقتصهادی
گروههای عمده مواد غذایی برای خانوار شهری در حالت ناامنی غذایی
متوسط ،نسبت به حالت ناامنی غذایی با برای گهروه نها  ،غهالت و
بیسکویت  0/77برابر ،گوشت  0/79برابهر ،لبنیهات  0/73برابهر ،میهوه
 0/70برابر ،روغن و چربیها  0/22برابهر و سهبزی  0/7برابهر بهوده و
ارزش اقتصادی گوشت نسبت به سایر مواد غهذایی افهزایش بیشهتر و
روغههن و چربههیههها افههزایش کمتههری داشههته اسههت .همچنههین ارزش
اقتصادی گروههای مواد غذایی منتخب در حالت امنیت غذایی خهانوار
نسبت به سناریو ناامنی غذایی با برای نا  ،غالت و بیسکویت 3/01
برابر ،گوشت  3/74برابر ،لبنیات  3/77برابر ،میوه  3/07برابر ،روغن و
چربیها  7/49برابر و سبزی  3/00برابر شده است.

جدول  -9نتایج برآورد ضرایب مدل ( )QUAIDSگروههای مواد غذایی
Table 3- Results of estimating the QUAIDS models of food groups

گروههای غذایی

سبزی

روغن و چربیها

میوه

لبنیات

گوشت

نان ،غالت و

Vegetables

Oils and Fats

Fruit

Dairy

Meat

بیسکویت Cereal

***0.230
()44.00

***0.055
()15.12

***0.140
()32.37

***0.103
()24.08

***0.123
()15.93

***0.349
()48.67

𝑖α

***-0.033
()-4.27

0.003

0.003

-0.006

()0.48

()0.42

()-0.79

***0.074
()5.53

***-0.040
()-2.81

βi

***0.139
()28.38

𝛾1

***0.143
()34.04

***-0.061
()-17.40

𝛾2

***0.017
()7.25

***-0.014
()-6.48

***-0.008
()-3.74

𝛾3

***0.047
()21.29

-0.001
()-0.24

***-0.014
()-6.77

***-0.025
()-11.10

𝛾4

***0.035
()18.89

***-0.005
()-3.71

***0.006
()3.84

***-0.015
()-8.75

***-0.011
()-5.91

𝛾5

***-0.008
()-4.74

-0.002
()-0.85

0.001
()0.12

***-0.039
()-16.69

***-0.033
()-13.08

𝛾6

Food groups

متغیرها
Variables

***0.082
()23.55

0.005
*-0.018
***0.028
-0.003
*0.008
***-0.019
()0.90
()-1.79
()2.89
()-0.62
()1.84
()-3.44
مأخذ یافتههای تحقیق (* و *** به ترتیب معنیداری در سط  01درصد و  0درصد است و مقادیر داخل پرانتز مقدار آماره  tمیباشد).
( Source: Research findings (* and *** are significant at the 10% and 1% respectively and the t statistcs is in parenthesis
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جدول  -4نتایج برآورد کششهای درآمدی ،قیمتی جبرانی و غیرجبرانی گروههای مواد غذایی
Table 4- Results of estimating the Estimates the expenditure, compensated and uncompensated price elasticity of food groups
نان ،غالت و
گوشت
لبنیات
میوه
روغن و چربیها
سبزی
بیسکویت
Vegetables

Oils and Fats

Fruit

Dairy

Meat

0.92

0.90

1.06

0.88

1.14

Cereal

0.93

کشش مخارج
Expenditure elasticity

کشش قیمتی جبرانی
Compensated price elasticity
0.030

0.028

0.019

0.072

0.086

-0.236

0.011

0.013

0.056

0.056

-0.224

0.088

0.144

0.122

0.102

-0.735

0.157

0.210

0.128

0.016

-0.450

0.098

0.153

0.054

0.014

-0.408

0.025

0.186

0.055

0.127

-0.228

0.006

0.094

0.103

0.023

0.061

نا  ،غالت و بیسکویت
Cereal

گوشت
Meat

لبنیات
Dairy

میوه
Fruit

روغن و چربیها
Oils and Fats

سبزی
Vegetables

کشش قیمتی غیرجبرانی
Uncompensated price elasticity

-0.104

-0.034

-0.079

-0.023

-0.184

-0.512

-0.152

-0.063

0.064

-0.060

-0.553

-0.248

0.018

0.063

0.009

-0.825

-0.097

-0.051

-0.025

-0.055

-0.562

-0.010

-0.154

-0.260

-0.114

-0.468

-0.069

0.094

-0.205

-0.139

-0.420

-0.055

-0.003

0.008

-0.244

-0.212

نا  ،غالت و بیسکویت
Cereal

گوشت
Meat

لبنیات
Dairy

میوه
Fruit

روغن و چربیها
Oils and Fats

سبزی
Vegetables

مأخذ یافتههای تحقیق
Source: Research findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
در ایههن پهههژوهش بههها اسههتفاده از سیسهههتم تقاضهههای تقریبههاً
ایدهآل درجه دو ( )QUAIDSتقاضای مواد غهذایی بهرای خانوارههای
شهههری بههرآورد گردیههد و کشههش درآمههدی ،کشههش قیمتههی جبرانههی
(هیکس) و غیرجبرانی (نرمال یها مارشهال) محاسهبه شهد .در نهایهت
ارزش اقتصادی غذا (منفعت غذا) برای شش گروه مورد بررسی (نها ،
غالت و بیسکویت ،گوشت ،لبنیات ،میوه ،روغن و چربیها ،سبزی) در

سه سناریو ناامنی غذایی محاسبه گردید .نتایج کشش درآمدی نشها
داد که نا  ،غالت و بیسکویت ،لبنیات ،روغن و چربیها ،سهبزی جهز
کا های ضروری بوده و گوشت کا ی لوکس و میهوه دارای کشهش
واحد است .بنابر نتایج ،کشش قیمتی جبرانی (هیکس) و خود قیمتی منطبق
بر تئوری اقتصادی منفی بوده و اکثر مواد غذایی مهورد مطالعهه کهم کشهش
میباشند .یافتههای حاکی از آ است که قدرمطلق کشهش خهود قیمتهی
برای لبنیات بیشتر از سایر کا ها است ،بهعبارت دیگر بهه ازای یه
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درصد افزایش قیمت لبنیهات میهزا تقاضها بهرای آ بیشهتر از سهایر
کا ها کاهش مییابد و لذا حساسیت خانوارههای شههری نسهبت بهه
قیمت گروه کا ی لبنیات بیشتر از سایر گروه کا هها اسهت .کوچه

بود مقادیر کششهای قیمتی متقاطع برای کل گروهههای مهواد غهذایی
د لت بر این امر دارند که مصرفکنندگا در بیشتر موارد با تغییر قیمت ی
گروه مواد غذایی ،میزا مصرف گروه غذایی دیگر را کمتر تغییر میدهند.

جدول  -5نتایج برآورد ارزش اقتصادی غذا برای یک خانوار شهری تحت سه سناریو ناامنی غذایی (بر حسب هزار ریال)
Table 5- Results of estimating the economic value of food for an urban household under three scenarios of food insecurity
)(in1000 Rials

سناریو  :9امنیت غذایی

سناریو  :2ناامنی غذایی متوسط

سناریو  :1ناامنی غذایی باال

The third scenario:
Food security

The second scenario:
Moderate food insecurity

The first scenario:
High food insecurity

9244.4

4701.8

2903.7

19540.3

9781.1

5947.3

18012.8

9115.5

5601.4

17331.3

8849.1

5486.1

5470.2

2890.2

1859.2

7447.9

3832.0

2394.3

77046.8

39169.7

24192.0

مأخذ یافتههای تحقیق

گروههای غذایی
Food groups

نا  ،غالت و بیسکویت
Cereal

گوشت
Meat

لبنیات
Dairy

میوه
Fruit

روغن و چربیها
Oils and Fats

سبزی
Vegetables

جمع
Total

Source: Research findings

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
امنیت غذایی Food security

ناامنی غذایی متوسط Moderate food
insecurity

 3لبنیات Dairy

ناامنی غذایی باال High food insecurity

 2گوشت Meat

 1نان ،غالت و بیسکویت Cereal

 6سبزی  5 Vegetablesروغن و چربی ها Oils and Fats

 4میوه Fruit

شکل  -4ارزش اقتصادی غذا (بر حسب هزار ریال)
)Figure 4- Economic value of food (in 1000Rials
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با توجه به ضهروری بهود کا ههای نها  ،غهالت و بیسهکویت،
لبنیات ،روغن و چربیها ،سبزی ،اعمال سیاستهای بهبود سط تولید
این محصو ت که بتواند جوابگوی رشد تقاضها غهذا در آینهده باشهد،
میتواند بهعنوا سیاستی مطلو در برنامههههای آتهی دولهت جههت
افزایش رفاه مصرفکنندگا (به خصوص ده های پهایین درآمهدی)
قلمداد گردد .نتایج حاصل از محاسبه ارزش اقتصهادی غهذا نشها داد
که هر چه شرایط از حالت نهاامنی غهذایی بهه سهمت امنیهت غهذایی
حرکت گردد ،ارزش اقتصادی غذا برای خانوارهای ایرانی رشد چشهم-
گیری پیدا نموده و چند برابهر مهیگهردد .بهه ایهن ترتیهب کهه ارزش
اقتصادی گروههای عمده مواد غذایی در سناریو ناامنی غذایی متوسط،
نسبت به سناریو ناامنی غذایی با  ،بهه ترتیهب بهرای نها  ،غهالت و
بیسکویت  0/77برابر ،گوشت  0/79برابهر ،لبنیهات  0/73برابهر ،میهوه
 0/70برابر ،روغن و چربیها  0/22برابر و سبزی  0/7برابر مهیشهود.
همچنین ارزش اقتصادی گروههای مواد غذایی منتخب تحت شهرایط
امنیت غذایی نسبت به شرایط وجود ناامنی غهذایی بها  ،بهرای گهروه
نا  ،غالت و بیسکویت  3/01برابر ،گوشت  3/74برابر ،لبنیهات 3/77
برابر ،میوه  3/07برابر ،روغن و چربیهها  7/49برابهر و سهبزی 3/00
برابر میگردد .بهعبارت دیگر هر چقدر سط ناامنی غهذایی در کشهور
در سط خانوار کاهش یابد و به سمت بهبهود امنیهت غهذایی حرکهت
گردد ،ارزش اقتصادی غذا برای خانوار شهری نیز افزایش مییابد .بهر
اساس یافتههای تحقیق میتوا نتیجه گرفت که گروههای پردرآمد و
ثروتمند که عمدتاً از سط امنیهت غهذایی خهوبی برخهوردار هسهتند،
بیشترین منفعت را از گروههای غذایی برده (تقریباً بیش از  3برابهر) و
خانوارهای فقیر که عمدتاً دارای نهاامنی غهذایی بها یی مهیباشهند از
منفعت غذایی کمتری برخوردار بوده و عمدتاً ی سوم منفعت غهذایی
خانوارهای ثروتمند ،کسب منفعت مینمایند .در نهایهت ،کهل منفعهت
کسب شده برای ی خانوار با سط ناامنی غذایی با برای گروه مواد

غذایی برابر با  79047/1هزار ریال میباشد ،در حهالیکهه بهرای یه
خانوار برخوردار از امنیت غذایی این مبلغ برابر با  22197/1هزار ریال،
یعنی بیش از  301درصد منفعت غذایی حاصل میشود.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،پیشنهاد مهیگهردد بهه
دلیل حساسیت با ی مواد غذایی به تغییرات قیمت و درآمد ،در اجرای
هرگونه سیاست که بر قیمتها و درآمد خانوار اثرگذار است ،سیاست-
های تکمیلی جبرا قدرت خرید خانوار برای خرید مواد غذایی مد نظر
دولت قرار گیرد .بهعنوا مثال ،نظارت بر بازاریابی و بهبود بازاررسانی
محصو ت کشاورزی در کنار سیاسهت تنظهیم بهازار ،مهیتوانهد مهانع
افزایش غیراصولی قیمت مواد غذایی شده و دسترسی فیزیکی مردم را
به مواد غذایی تسهیل نماید که این امر میتواند بهعنوا ی سیاست
و راهبرد مناسب مدنظر سیاستگذارا قرار گیرد .همچنین با توجه به
نتایج سناریوهای مختلف ناامنی غذایی ،مالحظهه گردیهد کهه درآمهد
خانوار عامل اصلی در تأمین امنیهت غهذایی خهانوار و کسهب منفعهت
غذایی با است و بیشترین تأثیر را بر آ دارد .لذا پیشهنهاد مهیشهود
اهداف سیاستهها در زمینهه حمایهت از اقشهار کهم درآمهد ،بیشهتر در
راستای بسترسازی برای بهبود سط درآمد این خانوارها طراحی گردد.
همچنین نظر به آسیبپذیر بود دهه ههای پهایین درآمهد و کسهب
منفعت غذایی بیشتر از مصرف غذا ،توصهیه مهیگهردد سهازما ههای
حمایتکننده اعم از دولتی و غیردولتی ،با توجه به نیازهای تغذیهایهی
اقشار کم درآمد ،ی سبد غذای مناسب طراحی نموده و حمایتههای
خود را در جهت تأمین مواد غذایی موجود در این سهبد ماننهد اعطهای
سبد غذایی معیشتی به مردم ،ارائه این کا ها از طریق برنامهه تنظهیم
بازار از طریق فروشگاههای زنجیرهای (که قابلیهت کنتهرل بهر نحهوه
فعالیت آ ها وجود داشته باشد) و کم های جنسی به مردم هدفمنهد
سازند.
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Introduction
The forest ecosystem is one of the most important natural resources of any country, which provides various
functions and services for human beings. Therefore, recognizing the functions and services related to the forest
and determining the most appropriate valuation method for them is of particular importance. Also, the
continuation of using the functions and services of forests requires programs to protect and improve their
environmental status. This issue itself requires the participation of stakeholders and finding out about their
preferences for forest ecosystem protection and valuing them. But estimating the real value of some functions,
ecosystem services and developing appropriate mechanisms to obtain their economic value requires economic
valuation methods using non-market methods. Although there are different interpretations of the economic
valuation methods of functions and services forest ecosystems but among the various valuation methods,
economists have more emphasis on the value of money that is estimated through stated preferences. One of these
methods to estimate the stated preferences is the Choice Experiment.

Materials and Methods
The purpose of this study is to evaluate the preferences and willingness to pay (WTP) of native communities
for the conservation of Shiadeh and Diva forest ecosystems of Babol city located in Mazandaran province using
the evaluation Choice Experiment (CE) method. The Choice Experiment is a subset of the choice modeling
method and the stated preference method family. Choice modeling is based on Lancaster's value theory and
random utility theory. Also, Shiadeh and Diva forests are one of the green areas with all kinds of forest covers,
plants and valuable trees and as one of the useful and valuable resources for the residents of the region. These
forests play an important role in the lives of the forest dwellers, herdsmen and villagers on its outskirts. Also,
Shiadeh and Diva forests because of the presence of natural forest ecosystem, beautiful landscapes, unique
vegetation and diverse animal species, as well as special human and cultural effects, are always one of the
centers of interest. This forest ecosystem is very valuable and can provide services for the residents of this area.
Therefore, in this study, the statistical population of the study includes 150 native households in the villages of
Shiadeh and Diva forests. In the study, research data were completed and collected by field sampling in the
summer of 2020 by native communities of the region. Socio-economic variables include eight variables: age,
marriage, gender, job, household size, education, income and household expenditure. The effect of these
variables on the WTP of communities was surveyed. In this study, the WTP of individuals for the forest
ecosystems conservation was estimated by the CE method and conditional logit model. To validate the
conditional logit model, the independence of irrelevant alternatives (IIA) was performed using HassmanMcFadden statistic. Also, a multinomial logit model was used to investigate the effect of socio-economic
variables on the WTP.
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Results and Discussion
In this study, the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha test and was obtained
as α=0.87, which indicates its reliability. WTP of each household for the conservation of Shiadeh and Diva forest
ecosystem services, including regulatory, habitat and information services, from the status quo to the
improvement situation was equal to 1020.68, 630.25 and 1026.49 thousand Rials per month, respectively. The
study results showed that WTP native communities for the forest ecosystem conservation to provide regulatory
services and its improvement is the first priority, and habitat and information services took the next positions.

Conclusion
The aim of this study was to evaluate the preferences and willingness to pay (WTP) of native communities
for the conservation of Shiadeh and Diva forest ecosystem using the evaluation Choice Experiment (CE)
method. In general, it can be concluded that regulatory services was the most important forest ecosystem
services in terms of native communities in the region. Also, the final WTP of native communities' estemated at
33329.04 Rials per year (2777.42 Rials per household per month).Therefore, considering the great importance of
the regulatory services of Shiadeh and Diwa forest ecosystem, such as water protection, soil protection, carbon
sequestration and climate regulation, etc., it is suggested that relevant institutions such as the country natural
resources and watershed management organization, the general department of natural resources of the province
Mazandaran, regional water organization and agricultural Jahad organization allocate the necessary investments
for the protection of Shiadeh and Diwa forests, and implementation of projects such as forest management
projects, water protection, soil protection, species protection flora and fauna of the region projects, etc.
Keywords: Choice experiment, Ecosystem functions, Rural communities, Shiadeh and Diva, Willingness to
pay
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چکیده
اکوسیستم جنگل از مهمترین ثروتهای طبیعی هر کشور به شمار میآید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم میکند .لذاا شذناخ
کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل ،تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جه حفاظ از آنها باید هدف اساسی فعالی های انسذا
قرار گیرد .از اینرو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخ جوامع بومی بذرای حفاظذ اکوسیسذتم جنگلذی شذیاده و دیذوا از توابذع
شهرستا بابل واقع در استا مازندرا با استفاده از روش ارزشگااری آزمو انتخاب اس  .جامعه آماری این پژوهش شامل  154خانوار بومی روستاهای
حاشیه جنگلهای شیاده و دیوا میباشد .در این مطالعه دادههای پژوهش بهصورت پیمایش میدانی و از طریق نمونهگیذری تصذادفی در تابسذتا 1611
توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمعآوری گردید .متغیرهای اجتماعی  -اقتصادی در این تحقیق شامل هش متغیر سن ،تأهل ،جنسی  ،شغل ،بعُد
خانوار ،تحصیالت ،درآمد و مخارج خانوار بوده اس که اثر این متغیرها بر میزا تمایل به پرداخ جوامع مورد بررسی قرار گرف  .در این مطالعه ،تمایل
به پرداخ افراد برای حفاظ اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمو انتخاب و مدل رگرسیونی الجی شرطی برآورد گردید .برای راستیآزمایی مذدل
الجی شرطی ،آزمو استقالل بین گزینههای نامرتبط ( )IIAبه کمک آماره هاسمن -مکفاد انجام شد .همچنذین جهذ بررسذی تذأثیر متغیرهذای
اجتماعی -اقتصادی بر روی میزا تمایل به پرداخ از مدل الجی چندجملهای استفاده گردید .در این پژوهش پایایی پرسشنامه بذا اسذتفاده از آزمذو
آلفای کرونباخ ( )4/72محاسبه شد .تمایل به پرداخ هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جه ارائذه خذدمات تن یمذی ،زیسذتگاهی و
اطالعاتی از وضعی فعلی به وضعی بهبود بهترتیب برابر با  364/75 ،1174/73و  1473/01ریال در ماه بهدس آمد .نتایج این مطالعه نشا داد تمایل
به پرداخ جوامع بومی جه حفاظ اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تن یمذی و بهبذود آ در اولذین اولویذ قذرار دارد و خذدمات زیسذتگاهی و
اطالعاتی جایگاههای بعدی را بهخود اختصاص دادند .لاا خدمات تن یمی مهمترین خدمات اکوسیستمی جنگل از ن ر جوامع بومی منطقه شناخته شذده
اس  .همچنین ،میزا تمایل به پرداخ نهایی جوامع بومی بهازای هر خانوار  66671/40ریال در سال ( 7222/07ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه
شد.
واژههای کلیدی :آزمو انتخاب ،تمایل به پرداخ  ،جوامع روستایی ،شیاده و دیوا ،کارکردهای اکوسیستمی

مقدمه

2 1

اکوسیستم جنگل از مهمترین ثروتهای طبیعذی هذر کشذور بذه
شمار میآید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم مذی-
 7 ،1و  -6بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استاد و دکتری جنگلداری ،گروه
جنگلداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
)Email: fallaha2007@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JEAD.2021.72269.1078

کند و حفظ و نگهداری آ باید هدف اساسی فعالی های انسا قذرار
گیرد ( .)De Groot et al., 2002ایذن کارکردهذا و خذدمات رایگذا
نیسذذذذذتند و ارزش و بهذذذذذای اقتصذذذذذادی نهفتذذذذذهای دارنذذذذذد
( ،)Esmaeili and Paroon, 2010اما ما امروزه شاهده ایذن مسذئله
هستیم که خدمات اکوسیستمهای طبیعی به طور کامل در چهذارچوب
ن ام اقتصادی مورد توجه قرار نمیگیرند و در مقایسه با دیگر خدمات
اقتصادی و سرمایههای شناخته شده به اندازهی کافی کمی نمیشوند.
از سوی دیگر ارزش بسیاری از خدمات اکوسیستمی جنگذل بذه دلیذل
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اینکه قیم بازاری ندارند و قابل داد و ستد در بازار نیستند ،کم برآورد
شده و اغلب در تصمیمهای مربوط به توسعه و سیاس های کذاربردی
اراضی لحاظ نمیشود و این اکوسیستمها در رقابذ بذا کذاربریهذای
رقیب از بین میروند یا تبدیل میشوند .بذا از بذین رفذتن اکوسیسذتم
جنگل به واسطهی فشارهای انسانی ،بیتوجهی به کارکردها ،خذدمات
اکوسیستمی و ارزشهای زیس محیطی آنها ،بهرهبرداری غیراصولی و
غیرمجاز (قاچاق) ،انقراض گونههای جنگلی و ساماندهی نکرد مراکز
جمعیتی حاشیه آنها و تغییرات طبیعذی ماننذد تغییذر اقلذیم از ظرفیذ
اکوسیستم جنگلی در تولیذد خذدمات مذیکاهذد کذه خذود پیامذدهای
اقتصذذذادی و اجتمذذذاعی بذذذرای انسذذذا در پذ ذی خواهذذذد داشذ ذ
( .)Mashayekhi et al., 2017به همین دلیذل امذروزه ارزشذگااری
کاالها و خدمات ناملموس حاصل از جنگذلهذا از اهمیذ فزاینذدهای
برخوردار شده و ابعاد محلی ،ملی و بینالمللی آ در بحثهای مربوط
به تخریب منابعطبیعی و جنگذلزدایذی جایگذاه ویذژهای یافتذه اسذ
( .)Mobarghai, 2008لاا شناخ صحیح کارکردها و خدمات مربوط
به جنگل و تعیین مناسبترین روش ارزشگااری برای آنها از اهمیذ
ویژهای برخوردار اس ( .)Niazi and Malikonia, 2013اما تخمین
ارزش واقع ذی برخ ذی از کارکردهذذا و خذذدمات اکوسیسذذتمی نی ذاز بذذه
روشهای ارزشگااری اقتصادی با استفاده از شیوههای غیربازاری دارد
( .)Mobarghai, 2008اگرچذذه تفس ذیرهای مختلف ذی از روشهذذای
ارزشگااری اقتصادی اکوسیستمهای جنگلذی وجذود دارد امذا در بذین
روشها و ترجیحات متنوع ارزشگااری ،اقتصاددانا بیشذتر بذر ارزش
پولی که از طریق ترجیحات بیا شده برآورد مذیشذود تأکیذد دارنذد.
یکی از این روشها جه برآورد ترجیحات بیا شده آزمذو انتخذاب
اسذ (  .)Sharzehi and Jalili Kamjoo, 2013آزمذو انتخذاب1
زیرمجموعهای از شیوهی مدلسازی انتخذاب و از خذانوادهی رویکذرد
ترجیحات بیا شده 7اس  .مدلسازی انتخاب یکی از مشتقات تحلیذل
تذومم اسذ ( )Carson et al., 1994کذه بذر اسذاس تئذوری ارزش
النکستر )Lancaster, 1996( 6و تئوری مطلوبیذ تصذادفی 0شذکل
گرفتذذذه اسذذذ ( .)Manski, 1977تئذذذوری النکسذذذتر
( )Lancaster, 1996بیا میدارد مطلوبی کسبشده از یک کاال یا
خدم از مجموع مطلوبی ویژگیهای کمی و کیفی مختلف توصیف-
کنندهی کاال یا خدم ناشی میشود بهطوری که هر ویژگی میتواند
دارای چند سطح کیفی و کمی متفاوت باشذد .سذاختار ن ذری آزمذو
انتخاب از تحلیل انتخاب گسسته چندجملهای 5ناشی میشود که در آ
سطوح خدمات اکوسیستمی را بر اسذاس ویژگذیهذای مختلذف و بذا
1- Choice Experiment
2- Stated Preference
3- Lancaster Value Theory
4- Random Utility Theory
5- Multinomial Discrete Choice

استفاده از الگوی احتمالی انتخاب بذین گزینذههذای مختلذف خذدمات
(ویژگیها) ارزشگااری میشود .اگر یکی از این ویژگیهذا قیمذ یذا
هزینه باشد ،تمایل به پرداخ برای تغییر در سطوح ویژگیهذا بذرآورد
میگردد (.)Arcidiacono et al., 2016
بدیهی اس در شرایط کشور ایرا که جزو کشورهای با پوشذش
جنگلی پایین بوده و در بذین  53کشذور دارای جنگذل رتبذه  05را دارد
( ،)Muharramnejad and Mafi, 2006تداوم استفادهها از جنگلها
مستلزم برنامه های حفاظ و بهبود وضعی محیطزیستی آنهاس که
خود نیازمند مشارک داد ذینفعا و آگاهی یافتن از ترجیحذات آنهذا
برای حفاظ اکوسیستم جنگلی بخصوص جنگلهای معتدلذه شذمال
کشور و ارزشگااری آنها اس ( .)Marvi Mohajer, 2016با توجه به
ویژگیهای کمی و کیفی جنگلهای شمال کشور بهرهگیری از روشذی
جه ارزشگااری جنگلهای شذمال کشذور بخصذوص جنگذلهذای
استا مازندرا در شمال کشور مهم اس  .زیرا استا مازندرا دارای
بیش از یک میلیو هکتار عرصه جنگلی میباشد که معادل  56درصد
کل جنگلهای شمال کشور میباشد .جنگلهای تح مدیری حوزه
اداره کل منابعطبیعی استا مازندرا (ساری) نیز بخشی از جنگلهای
شمال کشور اس که  67درصد استا هذای شذمالی کشذور را تحذ
پوشش قرار میدهد .در ایذن میذا نذواحی جنگلذی شهرسذتا بابذل
خصوصاً بخش بندپی غربی که در جنوب این شهرستا قرار دارد یکی
از مناطق سرسبز دارای انواع پوشذشهذای جنگلذی ،گیذاهی و دارای
درختا ارزشمند و بعنوا یکی از منابع مفید و ارزشمند برای سذاکنا
این منطقه میباشد که نقش مهمی در زندگی جنگلنشینا  ،دامدارا
و روستاییا حاشیه آ دارد .این بخش دارای حذدود  75هذزار هکتذار
جنگل و مرتع اس که جنگلهای آ بیشذتر در حاشذیه و باالدسذ
روستاهای شیاده و دیوا قرار دارد .جنگلهای شیاده و دیوا از دیر باز به
دلیل وجود اکوسیستم جنگلی طبیعی ،جاذبهها ،چشمانذدازها ،پوشذش
گیاهی منحصر به فرد و گونههای جذانوری متنذوع و نیذز جلذوههذای
انسانی و فرهنگی خذاص همذواره یکذی از کذانو هذای مذورد توجذه
طبیع دوستا محسذوب مذیشذود .بذا توجذه بذه اینکذه وجذود ایذن
اکوسیستم جنگلی بسیار ارزشمند اس و مذیتوانذد خذدماتی را بذرای
ساکنا این منطقه داشته باشد بن ر میرسد برخی اقدامات و پروژهها
از جمله احداث سازههای مصنوعی مثل سد شذیاده در ابتذدای ورودی
جنگلهای شیاده از پاییندسذ بذا وجذود اثذرات مطلذوبی در زمینذه
کشاورزی ،جاب گردشگری و حتی درآمدزایی ساکنا اطراف حاشذیه
جنگل سبب آثار و پیامدهای نامطلوبی از جمله تخریب و از بین رفتن
سطح اراضی جنگلی منطقه شده اس  .همچنین در روستاهای شذیاده
و دیوا بدلیل نبود طرحهای مدو و متمرکز جنگلداری ،افراد فرص -
طلب و سودجو به دنبال قاچاق چذوبآالت جنگلذی بذوده و از سذوی
دیگر افرادی بصورت غیرمجاز و بذدو پروانذه چذرا تعذداد زیذادی از
دامهای خود را به داخل عرصذههذای جنگلذی روانذه نمذوده و سذبب

حاجی زاده و همکاران ،ارزیابی ترجیحات جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی…

تخریذب جنگذلهذای منطقذه شذدهانذد ( .)Anonymous, 2020لذاا
میطلبد که کلیه جوامع محلی و جنگلنشینا روستاهای شیاده و دیوا
باید نسب به حفظ و بهبود وضعی ایذن جنگذلهذا تذالش معذاعف
داشته باشند و همچنین مسئولین متولی (سازما جنگذل هذا و مراتذع
کشور ،محیط زیس و )...باید در انجام امذورات محولذه قذانونی خذود
نهای تالش را انجام دهند تا اصل توسعه پایدار جه حفاظ از این
منابع خدادادی برای نسلهای فعلی و آینده به نحو درستی انجام گیرد
(.)Haghjou et al., 2019
بررسی مطالعات انجامشذده در ایذن زمینذه نشذا مذیدهذد کذه
موضوعات اندکی در ارتباط با ارزیابی ترجیحذات جوامذع بذومی بذرای
حفاظ اکوسیستم جنگلی انجام شده اس که در اینجا به ذکر برخی
از آنها که به موضوع مذورد مطالعذه نزدیذک اسذ اشذاره مذیشذود.
مشایخی و همکارا ( ،)Mashayekhi et al., 2018در مطالعهای بذا
عنوا مقایسه روشهای ترجیحات بیا شده در ارزشگااری اقتصادی
خدمات اکوسیستمی جنگلهای حرا قشم از دو روش کلی ارزشگااری
مشذروط و آزمذذو انتخذاب اسذذتفاده نمودنذذد .در ایذن مطالعذذه جهذ
دستیابی به میزا تمایل به پایرش مردم محلی ساکن در روسذتاهای
مجاور این جنگلها برای تغییر در وضعی کیفی جنگلها از دادههای
جمعآوری شده از طریق پرسشنامه استفاده نمودند .نتایج مدل الجی
شرطی نشا داد بیش از نیمی از پاسخدهندگا برای پایرش ریسذک
محیطزیستی ناشی از حفاظ تمایل بذه دریافذ غرامذ دارنذد و از
دیدگاه آنها خدمات گردشذگری در جنگذلهذای حذرا بیشذترین ارزش
نهذذایی را نسذذب بذذه سذذایر خذذدمات دارد .حذذقجذذو و همکذذارا
( ،)Haghjou et al., 2019ارزش کل اقتصادی جنگلهای ارسذبارا
را با استفاده از روش آزمو انتخاب برآورد نمودند .دادههای مورد نیاز
پژوهش آنها از طریق پژوهشهای میدانی و تکمیل  660پرسشنامه از
بازدیدکنندگا و شهروندا  14شهر از سه استا آذربایجذا شذرقی،
آذربایجا غربی و اردبیل با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلذهای
جمعآوری شد .نتایج پژوهش آنها نشذا داد ارزش کذل جنگذلهذای
ارسبارا حدود  0153میلیارد ریال اس که کارکردهذای اطالعذاتی و
زیستگاهی با  06درصد بیشترین و کارکردهای تولیدی با  4/7درصذد
کمترین جز از ارزشهای جنگلهای ارسبارا را بذه خذود اختصذاص
میدهند .همچنین ارزش غیراستفادهای بذا  60درصذد و کارکردهذای
تن یمی با  71درصد رتبههای بعدی را در ارزش کل جنگلهذا دارنذد.
نتایج این مطالعه نشذا دهنذده رابطذه مثبذ و معنذیدار متغیرهذای
تحصیالت ،درآمد ،شاخص دیدگاه افراد نسب بذه جنگذلهذا و تعذداد
بازدید سذاالنه افذراد بذا تمایذل بذه پرداخذ آنهذا مذیباشذد .رزنذدی
( ،)Rezende, 2015ارزش اقتصادی تجدیذد جنگذلهذای مذانگرو از
بینرفته در ریودوژانیروی برزیل را با استفاده از روش آزمذو انتخذاب
برآورد نمودند .در این مطالعه ،ترجیحات مردم محلی نسب به تجدیذد
این جنگلها با ارائه سناریوهای مختلف بررسی شد .نتایج این مطالعه
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نشا داد مردم محلی تمایل به پرداخ بذرای برنامذههذای تجدیذدی
حمای دارند که بهبود سالم پوشش گیاهی موجود را در کمتر از ده
سال ایجاد کند.
نود و همکارا ( ،)Noden et al., 2017در مطالعهای اخذتالف
در ترجیحات ذینفعا را با استفاده از روش آزمو انتخذاب در جنگذل
سوئد مذورد بررسذی قذرار دادنذد .نتذایج مطالعذه آنهذا نشذا داد کذه
شهروندا سوئدی تقاضای حفاظ از تنوعزیسذتی منطقذه جنگلذی را
دارند اما در مقابل مقامات جنگلذی ترجیحذات مذدیریتی کذه تولیذد را
ترویج میدهد به حفاظ از تنذوعزیسذتی منجذر مذیشذود را تذرجیح
میدهند .تذای و همکذارا ( ،)Taye et al., 2018نگذرش محیطذی
برای توضیح تغییرات تمایذل بذه پرداخذ بذرای خذدمات اکوسیسذتم
جنگلی را با استفاده از آزمو انتخاب بررسی نمودند .نتایج مطالعه آنها
نشا داد در هر دو مدل الجیذ پذارامتر تصذادفی و الجیذ سذاده ،
نگرش محیطزیستی بر برآورد ترجیحات و تمایذل بذه پرداخذ افذراد
تأثیرگاار بذود .جانذ و همکذارا ( ،)Jaung et al., 2018پرداخذ
برای خدمات آبخیزداری اکوسیسذتم جنگذل در روسذتاهای ده بخذش
وِس لمبوک اندونزی را با استفاده از روش آزمو انتخاب مورد بررسی
قرار دادند .نتایج مطالعذه آنهذا نشذا داد تمایذل بذه پرداخذ ماهانذه
شهروندا وِس لمبوک برای خذدمات تن یمذی اکوسیسذتم جنگذل از
قبیل کیفی آب ( 6512روپیه) و کاهش سیالب ( 6410روپیه) بیشذتر
از سایر خدمات بود .همچنین بنجذامین و همکذارا ( Benjamin et
 ،)al., 2019ترجیحذذات ذینفعذذا جهذذ پرداخذذ بذذرای خذذدمات
اکوسیستم در مقابل سایر رویکردهای مذدیری محذیطزیسذتی بذرای
جنگذذلهذذای حذذرا را بررسذی نمودنذذد .نتذذایج ایذن مطالعذذه نشذذا داد
ترجیحات ذینفعا برای مجموعذهای از گزینذههذای توسذعه پایذدار و
حفاظ از جنگلها شامل اکوتوریسم ،فروش محصوالت جنگلی غیذر
چوبی ،تولید ذغال سن و احیای جنگل از طریق مسئولی اجتمذاعی
شرک بوده اس  .بامویسذجی و همکذارا ( Bamwesigye et al.,
 ،)2020تمایل به پرداخ افراد برای موجودی و پایذداری جنگذل در
 746شهر و روستا اوگانذدا بذا اسذتفاده از روش ارزشذگااری مشذروط
بررسی نمودند .نتایج مطالعه آنها نشا داد مقادیر تمایل بذه پرداخذ
پاسخگویا بین  1تا  744دالر بود .همچنذین نتذایج نشذا داد 71/1
درصد از نمونههای مورد بررسی ،حاضذر بذه پرداخذ هزینذه و ارزش
پایداری جنگل بودند و میانگین تمایل بذه پرداخذ در منطقذه مذورد
بررسی  15دالر در سال بذود .فاکسذیولی و همکذارا ( Facciolia et
 ،)al., 2021در مطالعه خود نگرشهای محیطذیزیسذتی و باورهذای
هوی مکانی را بهعنوا عوامل تعیینکننده ترجیحات بذرای خذدمات
اکوسیستم با اسذتفاده از آزمذو انتخذاب در اراضذی زغذال سذن در
اسکاتلند بررسی نمودند .نتایج حاصذل از بذرآورد مذدلهذای انتخذاب
ترکیبی آنها نشا داد که افراد با نگرش مثب محذیطزیسذتی تمایذل
بیشتری به ترمیم اراضی ذغال سن در اسکاتلند با استفاده از خدمات
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اکوسیستمی طبیعی داشتند.
با با توجه به پیشینه اشاره شده در این زمینه مطالعات انذدکی آ
هم در خارج از کشور به مسئله ارزیابی ترجیحات جوامع برای حفاظ
اکوسیستم جنگلی صورت پایرف و در مطالعات داخلذی در خصذوص
ارزشگااری کارکردها و خدمات اکوسیستمی جنگلی شذمال کشذور بذا
روش آزمو انتخاب مطالعهای انجام نشده اس و این مطالعذه ،جذز
مطالعات جدید در جه ارزشگااری کارکردها و خدمات اکوسیسذتمی
جنگلی شذمال کشذور بذا روش آزمذو انتخذاب اسذ  .همچنذین در
مطالعات داخل نیز به جنگلهای شذیاده و دیذوا کمتذر توجذه شذده و
کارکردها و خدمات اکوسیستمی آ کمتر به جوامع اطذراف شناسذانده
شده اس  .از سوی دیگر در مطالعات داخل کمتر به بررسی تمایل بذه
پرداخ جوامع بومی جه حفاظ از اکوسیسذتم جنگلذی از دیذدگاه
جوامع بذومی پرداختذه شذد و بیشذتر از دیذدگاه جوامذع غیذر بذومی و
گردشگرا مورد بررسی قرار گرف  .از اینرو این مطالعذه در ن ذر دارد
جه توجه به حفاظ از اراضی جنگلذی شذیاده و دیذوا و بذاال رفذتن
اطالعات و دانش جوامع بومی در خصوص اهمی جنگلهای منطقه،
با استفاده از روش آزمو انتخاب ترجیحات جوامع بومی برای حفاظ
از اکوسیستم جنگلی منطقه در قالب میزا تمایل بذه پرداخذ بذرای
حفاظ هر یک از کارکردها تعیین و عوامل اقتصادی -اجتماعی مؤثر
بر حفاظذ از اکوسیسذتم جنگلذی از تغییذر در وضذعی موجذود ایذن
جنگلها شناسایی نماید.

مواد و روشها

بندپی غربی در فاصله حدود  64کیلومتری جنوب شهرسذتا بابذل در
استا مازندرا انتخاب گردیده اس  .ایذن جنگذلهذا از پذائیندسذ
همجوار روستاهای شیاده و دیوا شروع شده و تا ارتفاعذات بذاال ادامذه
مییابند و به مراتع غیرمشجر بسیار با ارزش فیلبند منتهی مذیشذوند.
جنگلهای دیوا و شیاده از جنگلهای منحصر به فرد و در حوزه آبخیز
 56شمال کشور میباشد که سطحی معادل  13هزار هکتذار را شذامل
شده و در مختصذات جغرافیذایی بذین" 36˚،14´،20تذا "36˚،51´،61
طول شرقی و  04˚،14´،702تا " 04˚،72´،721عذرض شذمالی واقذع
شده اس (شکل  .)1حداقل ارتفاع آ از سطح دریای آزاد  744متر و
حداکثر ارتفاع آ  1244متر مذیباشذد ( .)Anonymous, 2013ایذن
جنگلها یکی از منذاطق سرسذبز دارای انذواع پوشذشهذای جنگلذی،
گیاهی و دارای درختا ارزشمند مثذل سذرخدار ،ملذج ،توسذکا ،راش،
افراپل  ،شیردار ،نمدار ،گیالس وحشی ،بارانک و غیره اس  .همچنین
بدلیل عدم احداث جذاده حتذی جذادههذای جنگلذی فرعذی و نداشذتن
طرحهای مدو جنگلداری بصورت بکذر و دسذ نخذورده باقیمانذده
اس  .وجود سد شیاده با امکانات زیاد آ و سقاخانههای چوبی موجود
در آ و تکیه قدیمی  154سذاله دیذوا و آبشذار و مناظرهذای زیبذا در
روستای دیوا مثل خرساکایی ،وصه وشذا ،کذل مینذایی ،ذرلتذه ،مسذیر
رودخانه تبرو ،کالرود ،کهولی ،چارخونیبنذد واقذع در آ باعذث شذده
اس که گردشگرا داخلی از اقصی نقاط کشور به آنجا سذفر نماینذد.
در ضمن از لحاظ جمعیتذی ،منطقذه مذورد مطالعذه جمعذاً دارای 113
خانوار و  7177نفر میباشد که زندگی اکثر آنها با کشاورزی ،دامداری،
زنبورداری و غیره سپری میشود (.)Anonymous, 2013

منطقه مورد مطالعه

برای انجام پژوهش حاضر جنگلهای شیاده و دیوا واقع در بخش

ب :استا مازندرا

الف :اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا

B: Mazandaran Province

A: Shiadeh and Diva forest ecosystems

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Study area

روش انجام پژوهش

در این مطالعه برای ارزیابی ترجیحات جوامع بومی جه حفاظ

حاجی زاده و همکاران ،ارزیابی ترجیحات جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی…

و ارزشگااری کارکردهذا و خذدمات (تن یمذی ،اطالعذاتی ،تولیذدی و
زیستگاهی) اکوسیستم جنگلی شیاده و دیذوا از روش آزمذو انتخذاب
استفاده شد .آزمو انتخذاب ،بذهعنذوا الگوسذازی انتخذاب یکذی از
روشهای ارزشگااری ترجیحات بیا شده هس که ابذزاری را بذرای
تخصیص ارزشهای پولی به آثار جانبی محیطزیستی در مراحل آتذی
ارزیذذذابی تذذذأثیرات محذذذیطزیسذذذتی پیشذذذنهاد مذذذیکنذذذد
( .)Vega and Alpizar, 2011در ایذن روش ترجیحذات افذراد در
برخورد با کارکردها و خدمات اکوسیستم طبیعی ارزیابی مذیشذود کذه
نتیجه آ پیبرد به ارزش کلی سای  ،ارزشگااری و رتبذهبنذدی هذر
یک از ویژگیهای ذکر شده برای کارکردها و خدمات اکوسیسذتمی از
دید پاسخدهنده اس  .در ایذن رهیافذ ارزش ویژگذیهذای مختلذف
منطقه مورد مطالعه از طریق علمی و تکمیل پرسشنامه تعیین میشود
تا بتوا از نتایج آ در جهذ تجزیذه و تحلیذل متغیرهذای زیسذتی-
اقتصادی استفاده نمود.
اولین قدم در ایجاد یک آزمو انتخاب ،هدای یذک گذروه هذدف
بذذهمن ذذور انتخذذاب ویژگذذذیهذذای کذذامالً مذذرتبط اسذذ
( .)Alpizar et al., 2011وظیفه گروه مورد ن ر ،تعیین نوع ،تعذداد
ویژگیها ،سطوح مورد ن ر و میزا پرداخ اس  .موضوع مهم دیگر
در انتخاب ویژگیها و سطوح متناظرشا  ،سازگاری آنهاس که بایذد
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تالش شود تا گزینه تا حد ممکن قابل فهم برای عامذه مذردم باشذند
( .)Hanley et al., 2001در روش آزمو انتخاب بر اساس ویژگیها
و خدمات مهم یک اکوسیستم با توجه به اینکه منطقذه مذورد مطالعذه
دارای خدمات مورد ن ر باشد ،ویژگیها و سذطوح بذهنحذوی انتخذاب
میشوند که با برنامههای توسعهای آ منطقه مطابقذ داشذته باشذد.
بنابراین ،ابتدا بذا کارشناسذی ،مطالعذه کتابخانذهای و ادبیذات موجذود،
مصاحبه با گروههای هدف و مشاوره با اساتید متخصص در این زمینه،
مهمترین ویژگیهای اکوسیستم جنگلی منطقه لیس گردید و سطوح
کنونی آ مورد بررسی قرار گرف  .جدول  1در این مطالعه هر یک از
چهار کارکرد اکوسیسذتم جنگلذی شذیاده و دیذوا شذامل کارکردهذای
تن یمی (جلوگیری از سیل و سیالب ،تن یم رطوب و دمای هوا ،حفظ
جریا سذفرههذای آب زیرزمینذی و کذاهش آلذودگیهذا) ،اطالعذاتی
(چشذذمانذذداز طبیعذذی ،تفریح ذی و تفرج ذی) ،تولی ذدی (تولیذذد چذذوب،
محصوالت غیرچوبی مانند تولید ازگیل ،قارچ ،گیاها دارویی و غیره)،
زیستگاهی (حیاتوحش و تنوعزیستی) بهعنوا یک ویژگی بذرای آ
و برای هر ویژگذی نیذز سذه سذطح وضذعی موجذود ،وضذعی بذدتر
(تخریب) و وضعی بهتر (بهبود) در ن ر گرفته شد .خالصهای از ایذن
ویژگیها و سطوح در جدول  1ارائه شده اس .

جدول  -1تشريح ويژگیها و سطوح
Table 1- Description of attributes and levels

سطح 2

سطح 1

ويژگی

Level 3

Level 2

Level 1

Attributes

سطح 3
وضعی موجود

 54درصد بهتر

 54درصد بدتر

کارکرد تن یمی

Status quo

Better 50%

Worse 50%

Regulatory function

وضعی موجود

 54درصد بهتر

 54درصد بدتر

کارکرد زیستگاهی

Status quo

Better 50%

Worse 50%

Habitat function

وضعی موجود

 54درصد بهتر

 54درصد بدتر

کارکرد تولیدی

Status quo

Better 50%

Worse 50%

Productive function

وضعی موجود

 54درصد بهتر

 54درصد بدتر

کارکرد اطالعاتی

Status quo

Better 50%

Worse 50%

Information function
قیم Price

ماخا :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

دومین گام در آزمو انتخاب ،طراحی آماری یذا طراحذی تجربذی
آزمو های انتخاب اس زیرا برای ترکیب سطوح و ویژگذیهذا ،یذک
طرح آماری باید استفاده شود .مسأله اصلی در طراحی حذداکثر کذرد
کارایی در استخراج داده از پاسخدهندههذا اسذ  .هذر پاسذخ بذه یذک
مجموعه انتخاب اطالعات اضافی را برای مدل آماری فراهم میکنذد.
بنابراین ،ترجیحات برای سطوح مختلف ویژگیها به صورت انفذرادی
شناسایی مذیشذود ( .)Alpizar et al., 2011سذومین گذام سذاخ
مجموعههای انتخاب اس که پس از آنکه ترکیبذات بذهوسذیله یذک

طراحی آماری مشخص شد ،این گزینهها (نمایه ،جذایگزین ،سیاسذ
فرضی ،سناریو یا آلترناتیو) بذه صذورت تکذی ،دوتذایی یذا گروهذی در
مجموعههای انتخاب گروهبندی میشوند .در هذر مجموعذه انتخذاب،
یذذک گزینذذه نیذذز بذذهعنذذوا " وضذذعی کنذذونی" قذذرار مذذیگیذذرد
(.)Shahpouri and Amirnejad, 2016
مرحلهی بعدی در این روش طراحذی پرسشذنامه آزمذو انتخذاب
میباشد که در تن یم آ باید تعداد ویژگذیهذا در هذر گزینذه ،تعذداد
سذذطوح هذذر ویژگذذی و دامنذذه تغییذذرات ویژگذذیهذذا ،فرآینذذد طراحذذی

232

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،63شماره  ،6پاییز 1041

مجموعههای انتخاب ،تعداد گزینههای هر مجموعه انتخاب بذا توجذه
به حعور یا عدم حعور گزینه ،وضعی کنونی و تعداد مجموعذههذای
انتخاب در هر پرسشذنامه و تعذداد پرسشذنامههذا مذدن ر قذرار گیذرد
( .)Hanley et al., 2006از اینرو در این پژوهش ،برای برآورد تمایل
به پرداخ برای حفاظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا ،ابتذدا چهذار
کارکرد اکوسیستم جنگلی منطقه و یک ویژگذی" قیمذ "در سذطوح
مختلف تعیین گردید و سپس مجموعههای انتخابی از این ویژگیها و
سطوح تشکیل شده تا پاسخگو بتواند ترجیحات خود را برای حفاظذ
هریک از سطوح ویژگیها در برابر با قیمتی که حاضر به پرداخذ آ
اس  ،ابراز کند .دامنه و سذطوح ویژگذی قیمذ بنذابر  34پرسشذنامه
پیشآزمایشی (پیشپرسشنامه) با پرسشهای انتها باز بهطور تصذادفی
از خانوارهای محدوده مورد بررسی تعیین شد .در این پرسشذنامه بذه-
من ور آگاهسازی پاسخگو ابتدا توضیح مختصری در مورد کارکردهذا و

خدمات اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا ارائه شد و سپس این پرسذش
مطرح گردید که" شما ماهانه حاضذر بذه پرداخذ چذه مبلغذی جهذ
حفاظ کارکردهای اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا هستید؟"
سواالت پرسشنامه در سه بخش طراحی گردید که به شذرح ذیذل
میباشد:
 بخش اول شامل سواالت مربوط به مشخصات اجتماعی_ اقتصادیاز قبیل ویژگیهای فردی ،شغل اصلی و زمینههذای وابسذتگی بذه
جنگل و هف متغیر سن ،جنسی  ،شذغل ،تحصذیالت ،بُعذد خذانوار
(تعداد اععای خانوار) ،درآمد و مخارج خانوار بوده اس .
 بخش دوم بروشور اطالعاتی در خصوص اکوسیستم جنگلی شیاده ودیوا و خدمات اکوسیستمی آ بوده اس (جدول.)7

جدول  -2تشريح خدمات اکوسیستم جنگلی شیاده و ديوا
Table 2- Description of Shiadeh and Diva forest ecosystem service

خدمات

کارکرد

Services

Function

هوا ،کاهش انواع آلودگیها ،تن یم آب و هوا ،گرده افشانی ،کنترل بیولوژیکی ..دمای و رطوب تن یم گاز :عرضه اکسیژ  ،ترسیب کربن ،تن یم
Gas regulation: oxygen supply, carbon sequestration, regulation of humidity and air temperature, reduction of various pollutants,
…climate regulation, pollination, biological control

زیرزمینی ،جلوگیری و کنترل سیل ،تأمین آب برای شرب آب جریا حفاظ آب :عرضه و تأمین آب ،تن یم آب ،ذخیره آب بارا  ،تنطیم آب جاری ،حفظ
شهروندا و تولید محصوالت کشاورزی.

تن یمی
Regulatory

Water conservation: water supply and supply, water regulation, rainwater storage, regulation of running water, maintenance of
groundwater flow, prevention and control flood, water supply for drinking and production of agricultural products

حفاط خاک :جلوگیری از افزایش گل و الی ،کاهش رسوبگااری ،حفظ حاصلخیزی خاک ،تن یم مواد مغای ،خاکزایی ،نگهداری خاک
Soil conservation: Preventing the increase of mud, reducing sedimentation, maintaining soil fertility, regulating nutrients,
soil formation, soil maintenance

تأمین زیستگاه مناسب برای زندگی گونههای گیاهی و جانوری داخل و حاشیه جنگل
Providing suitable habitat for the life of plant and animal species in and around the forest

تأمین زیستگاه مناسب برای تولیدمثل یا تکثیر گونههای مختلف گیاهی و جانوری (حفظ تنوع زیستی گیاهی و جانوری)

زیستگاهی
Habitat

)Providing suitable habitat for reproduction of different plant and animal species (preservation of plant and animal biodiversity

تولید فرآورده چوبی و غیر چوبی ،غاا ،مواد خام ،منابع ژنتیکی ،دارویی ،تزئینی و آرایشی

تولیدی

Production of wood and non-wood products, food, raw materials, genetic, pharmaceutical, decorative and cosmetic resources

Productive

کسب اطالعات زیباشناختی ،الهامات فرهنگی و هنری ،حفظ آثار ماهبی و تاریخی در جنگل
Acquisition of aesthetic information, cultural and artistic inspirations, preservation of religious and historical
monuments in the forest

حفاظ از یک منبع طبیعی جه کسب اطالعات علمی و آموزشی (فرص های آموزشی و تحقیقاتی)

اطالعاتی

(Conservation of a natural resource for obtaining scientific and educational information (educational and research opportunities

Information

تأمین چشماندازهای طبیعی جنگل و حفاظ از آ
Providing natural landscapes of the forest and its protection

حفاظ از جنگل جه تامین تسهیالت و فرص های تفریحی و گردشگری
Forest Conservation to provide facilities and opportunities for recreation and tourism

ماخا :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

 بخش سوم پرسشنامه مربوط به کارتهای انتخاب بذا سذه سذطحموجود ،تخریب و بهبود بوده اس  .که به شرح ذیل اس :

 وضعی کنونی :که هیچ تغییری در شرایط ایجاد نخواهد شد.
 وضعی بهبود :در این حالذ  ،شذرایط موجذود  54درصذد بهبذود

حاجی زاده و همکاران ،ارزیابی ترجیحات جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی…

مییابد .به عبارت دیگذر ،در حذال حاضذر وضذعی کارکردهذای
اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا در وضعی متوسذط قذرار دارد بذا
توجه به  54درصد بهبود ،وضعی کارکردهای اکوسیستم منطقذه
در وضعی مطلوب قرار میگیرد.
 وضعی تنزل (تخریب) :در این حال  ،شرایط موجذود  54درصذد
تخریذذب م ذییابذذد .بذذه عبذذارت دیگذذر ،در حذذال حاضذذر شذذرایط
کارکردهای اکوسیستم جنگلی شیاده و دیذوا در وضذعی متوسذط
قرار دارد با توجه به  54درصد تنزل ،شرایط وضعی کارکردهای
اکوسیستم جنگلی محدوده مورد مطالعذه در وضذعی تنذزل قذرار
میگیرد.
جه تعیین سطوح قیم  34 ،پیشپرسشنامه در منطقه تکمیل و
مبالغ پرداختی مشخص گردید و با توجه به
ویژگیهای تعریفشده و سطوح مربذوط بذه هذر ویژگذی ،تعذداد
حال های ممکن (تعداد کارت) برای آزمو انتخاب محاسذبه شذد .بذا
توجه به عملینبود انتخاب پاسخگو از بین تعذداد زیذاد حالذ هذای
ممکن انتخاب ،از ترکیبات طراحی کسری متعامد ،تعذدادی کذارت بذا
نرمافزار  SPSSانتخاب شد .در نهای پرسشنامه اصلی طراحی گردید
و افراد با توجه بذه توضذیحات درج شذده در پرسشذنامه و توضذیحات
شفاهی ،بین گزینههذای اول ،دوم و وضذعی کنذونی در هذر یذک از
مجموعههای انتخاب ،یک گزینه را انتخاب کنند (بذرای ایذن من ذور
افراد باید از بین هر چند گزینه ،یکی از گزینذههذا را کذه از ن ذر آنهذا
ارجحتر اس انتخاب کنند) .بذا توجذه بذه اطالعذات پرسشذنامه ،پذنج
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ویژگی خدمات تن یمی ،زیستگاهی ،تولیدی و اطالعاتی و قیمذ بذه
عنوا تأثیرگاارترین ویژگیهای اکوسیستم جنگل منطقه انتخاب شد.
سپس سطوح قابل دسترس ،جه بهبود و جه تخریب هر کذدام از
این ویژگیها در سطح  54درصد محاسبه شذد .بذا توجذه بذه پذیش-
پرسشنامه تکمیل شده در منطقه ،مبلغ  05444ریال در سال بهعنذوا
قیم کنونی ،مبلغ  32544ریال در سال برای وضعی بهبذود و مبلذغ
 77544ریال در سال برای وضعی تخریب به عنذوا سذطوح قیمذ
تعیین شدند .همچنین با توجه به ویژگیهذای تعریذفشذده و سذطوح
مربوط به هر ویژگی ،تعداد حال های ممکن برای آزمو انتخذاب 67
میباشد که برابر  706کارت خواهد بود که با توجذه بذه عملذینبذود
انتخاب پاسخگو از بین این تعداد زیذاد ،از ترکیبذات طراحذی کسذری
متعامد ،تعداد  2کارت با نرمافزار  SPSSانتخاب شذد 2 .کذارت ،هذر
کدام با چهار ویژگی و سه سطح تعیین شدند که جمعاً برای هذر فذرد،
تعداد  2×6 =71گزینه برای انتخاب وجود داش که افراد باید از بذین
هر سه گزینه ،یکی از گزینهها را که از ن ر آنها ارجحتر اس انتخذاب
کنند .الزم بذه ذکذر اسذ بذرای اینکذه مصذاحبهشذوندگا تنهذا بذه
گزینههای پیشنهادی محدود نشوند ،در هذر کذارت گزینذهای بذا نذام
هیچکدام یا هما وضعی موجود هم قرار داده شد .لاا ،هر پاسذخگو
با  2مجموعه انتخاب روبذهرو بذوده کذه از وی خواسذته شذده در هذر
مجموعه ،از بین سه گزینه الف ،ب و ج یک گزینه را انتخذاب نمایذد.
در جدول  6یک نمونه کارت انتخابی آورده شد.

جدول  -3يك نمونه از  7مجموعه انتخاب
Tabel 3- A sample of 7 choice sets

گزينه ج

گزينه ب

گزينه الف

ويژگی

Option C

Option B

Option A

Feature

وضعی موجود
(تمایل ندارم هیچ تغیری در وضعی فعلی صورت گیرد)

Status quo
)(I do not want any change in the status quo

67500

تخریب

بهبود

کارکرد تن یمی

Destruction

Improvement

Regulatory function

تخریب

بهبود

کارکرد زیستگاهی

Destruction

Improvement

Habitat function

بهبود

تخریب

کارکرد تولیدی

Improvement

Destruction

Productive function

بهبود

تخریب

کارکرد اطالعاتی

Improvement

Destruction

Information function

22500

45000

قیم (ریال)
)Price (Rials

یکی از گزینهها را انتخاب کنید
Select one of the options

ماخا :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

در آزمو انتخاب بعد از طراحی مجموعههای انتخاب و گردآوری
دادهها ،جه ذ تحلیل دادههای گردآوری شذ ذده از مدلهای گوناگونی

مانند الجیذ شذرطی ،1الجی چندجملذذهای ،7پروبی

چندجملهای1

1- Conditional Logit
2- Polynomial Logit
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و الجی متداخل 7اسذذتفاده مذذینمایذذد .تابع مطلوبی  ،6طبق تئوری
تابعمطلوبی تصادفی از دو بخذ ذش قابذ ذلمشاهده و تصادفی تشکیل
شده اس (.)Louviere et al., 2000
Uin=Vin(Zi+Sn)+ ε in
()1
 Vinتابع مطلوبی غیرمستقیم اس که تابعی از  Ziبردار ویژگی
های تعریذذذف شذذذده درگزینه برداری iام و Snبرداری از متغیرهای
اجتماعی -اقتصادی مانند سن ،تأهذل ،جنسذی  ،شذغل ،بعُذد خذانوار،
تحصیالت ،درآمد و مخارج خذانوار برای مشاهده nام و  Uinمطلوبی
حاصذذذل از انتخذذذاب گزینذذذه iام توسذذ ذط مشاهده 𝑗ام اس Vin .
مطلوبی غیرمستقیم قابلمشاهده فرد  iام از انتخذ ذاب گزینذ ذه nام و
در نهای  εinجمله اخالل مدل میباشد .فرد در هر مجموعذذذذذذذذذه
انتخذاب ،گزینذهای را انتخاب میکند که بیشترین مطلوبی را برای او
داشته باشد .رابطه ( ،)7احتمذال انتخذاب یذک گزینه را نشا میدهد.
Pin=P (Uin≥Uik ∀ ; kϵC)=P (Vin- Vik≥εik - εin ; ∀ k ϵ C)s
)(7

پس از جمعآوری اطالعات و آزمو های مربوطه نوع مدل الجی
مشخص شده و برآوردهای مربوطه انجام گردیذد .بذهدلیل عدم تفسیر
مستقیم ضرایب در مدلهای الجی  ،برای مقایسه مقادیر ضذرایب ،از
قیم های ضمنی یا تمایل به پرداخ استفاده شذد .بنابراین ،پذذس از
تخمذذذین مذذذدل الجی  ،قیم های ضذذذمنی بذذذرای هذذذریذذذک از
ویژگذذذذذذیهذذذذذذا و سذذذذذذطوح متناظرشذذذذذذا محاسبه شذذذذذد
( .)Arcidiacono et al., 2016در مدل الجی  ،قیم ضمنی ()IP
یا تمایل به پرداخ ) (WTPبرای ویژگی  Kاز رابطذه ( )6بذهدسذ
میآید:
)( 6

)

𝑒𝑡𝑢𝑏𝑖𝑟𝑡𝑡𝑎𝐵
𝑒𝑐𝑖𝑟𝑝𝐵

( IP=−

که در آ 𝑒𝑡𝑢𝑏𝑖𝑟𝑡𝑡𝑎𝐵 ضریب برآوردی ویژگی موردن ر
و 𝑒𝑐𝑖𝑟𝑝𝐵 ضریب بذرآوردی قیم میباشد.
بدین ترتیب ،تمایل به پرداخ افراد از رابطه ( )6محاسبه گردیذد.
هرقدر اندازه ضریب ماکور بزرگتر باشد ،قیم ضمنی بذاالتر اسذ
(.)Arcidiacono et al., 2016
الزم به ذکر اس یکی از ضرورتهای مهم تصریح مدل الجیذ
شرطی این اس که انتخابها از درو یک مجموعه انتخاب ،بایذد از
ویژگی استقالل گزینههای نامرتبط  0IIAتبعی کند که بر اساس این
ویژگی ،حعور یا غیب یک گزینذه نسذب احتمذال مذرتبط بذا سذایر
گزینههای موجود در مجموعه انتخاب را تح تذأثیر قذرار نمذیدهذد.
آزمو های آماری مختلفی وجود دارنذد کذه مذیتواننذد بذرای آزمذو

1- Polynomial Probes
2- Interfering Logit
3- Functionality Function
4- Independence of Irrelevant Alternatives

فرضیه  IIAاستفاده شوند ،که در این میا آزمو بسطیافته بهوسذیله
هاسمن و مک فاد ( )Hausman and Macfadden, 1984کذاربرد
گسترده ای یافتذه اسذ  .در ایذن آزمذو  ،در هذر مرحلذه ابتذدا الگذو
بهصورت نامقید برآورد میشود ،سپس یکی از گزینههای مورد ن ر در
مجموعه انتخاب حاف میشود و مدل و آمارهی آزمو بهصورت مقید
برآورد میشود .آماره این آزمو بهصورت آماره  χ7قابذل مقایسذه بذا
جدول مختص ایذن توزیذع اسذ ( .)Louviere et al., 2000بذرای
آزمو این خصوصی از آزمو هاسمن -مکفاد استفاده مذیشذود.
آماره این آزمو از رابطذه ( )0محاسذبه مذیشذود ( Hensher et al.,
:)2005
−1
2
)𝑚( 𝜒 𝑇 = (𝛽𝑟 − 𝛽)´(𝑉𝑟 − 𝑉) (𝛽𝑟 − 𝛽) −
()0
در این پژوهش در ادامه برای لحاظکرد تاثیر متغیرهذای اجتمذاعی-
اقتصادی ،متغیرهایی که در طول گزینهها ثاب  ،اما از فذردی بذه فذرد
دیگر متفاوت میباشند ،از مدل الجی چندجملهای استفاده شد .برای
در ن ر گرفتن اثرات این متغیرها بر متغیرهای محیطزیسذتی در مذدل
الجی شرطی ،ترکیب متغیرهای محیطزیستی و اجتماعی -اقتصادی
بهعنوا یک متغیر جدید لحاظ شد و تأثیر این متغیرها بذر تمایذل بذه
پرداخ افراد بررسی گردید (.)McFadden, 1974
همچنین در این مطالعه جه بهدس آورد حجم نمونهی اصلی
مورد نیاز با استفاده از اطالعات بهدس آمده از پیشپرسشنامه تکمیل
شذذذذذذذده در منطقذذذذذذذه و ن ریذذذذذذذه جانسذذذذذذذو و اوروم
( ،)Johnson and Orm, 1996حجم نمونههای اصلی از رابطذه ()5
تخمین زده شد:
𝑣𝑒𝑙𝑁
N═ 500
()5
𝑝𝑒𝑟𝑁𝑁𝑎𝑙𝑡 .
که در آ  N levبیشترین تعداد سطوح در هر ویژگی N alt ،تعذداد
گزینههای موجود در هر مجموعه انتخذاب (بذه غیذر از گزینذه «هذیچ
کدام») Nrep ،تعداد پرسشهایی که هر پاسخدهنده باید جذواب دهذد،
میباشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل  154نفر از جوامع بومی منطقه با
مشاغل مختلف کارمند ،کارگر ،دانشجو و غیره با درآمد مستقل کذه از
خدمات اکوسیستمی جنگلهای شیاده و دیوا بهرهمند میشذدند ،بذوده
اسذ  .داده هذای حاصذل از ایذن مطالعذه از طریذق توزیذع و تکمیذل
پرسشنامه به صورت تصذادفی بذین خانوارهذای روسذتایی منطقذه در
تابستا  1611جمعآوری گردید .برای برآورد تمایل به پرداخ نهایی
خانوارها برای حفاظ اکوسیستم جنگلذی شذیاده و دیذوا و آنالیزهذای
آماری دادههای حاصل از تکمیل پرسشنامهها از نرمافزارهذای ،Excel
 STATA ،SPSS16استفاده گردید.

نتايج و بحث
از ن ر جمعی شناختی ،نمونه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر 13

حاجی زاده و همکاران ،ارزیابی ترجیحات جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی…

ز و  160مرد بود .حداقل سن گزارش شذده  75سذال و حذداکثر 25
سال و میانگین سنی افراد مورد بررسی برابر با  06سذال بذوده اسذ .
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بنابراین اکثری نمونه مورد مطالعه ( )%61را میانساال  65تا  05سال
تشکیل میدادند.

جدول  -4متغیرهای اجتماعی -اقتصادی پاسخگويان
Table 4- Socio-economic variables of respondents

درصد

فراوانی

ويژگی

متغیر

Percentage
30
31
14
25
89

Variable
44
47
20
38
134

Attributes
20-35
35-45
45-50
<50

Variable

11

16

83

125

17

25

2

3

25

37

44

67

3

5

11

16

8

12

3

4

3

5

1

1

2

2

8

12

27

41

14

20

23

35

21

32

5

8

سن
Age

مرد
Man

ز

جنسی
Gender

Woman

متاهل
Marid

مجرد

تاهل
Marital status

Singel

متخصص
?Specialist: expert

کارمند
Employee

آزاد
Self-employment

خانهدار
Housewife

شغل
Job

بازنشسته
Retired

کارگر
Manual worker

بیکار
Unemployed

دانشجو
University student

سایر موارد
Other cases

دکتری
PH.D

کارشناسی ارشد
MSc

کارشناسی
BS

فوق دیپلم
Associate degree

دیپلم
Diploma

زیر دیپلم
High school

بیسواد
Uneducated

ماخا :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

تحصیالت
Education
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افراد مورد مطالعه از ن ر نذوع اشذتغال بذه دو دسذته کارمنذدی و
غیرکارمندی تقسیم میشدند .بیشترین فراوانی شغلی افراد مربوط بذه
شغل غیرکارمندی (افرادی با مشاغل آزاد و خصوصی که درآمد آنها از
حقوق دولتی نمیباشد) با  30درصد و فراوانی شغلی افراد مربذوط بذه
شغل کارمندی (کارمند و بازنشسذته دارای حقذوق دولتذی)  63درصذد
میباشد .از ن ر سطح تحصیلی بیشترین افراد نمونه مورد مطالعه (14
درصد فراوانی) پایینتر از سطح کارشناسی تحصیالت علمی داشتند و
تقریباً حدود  14درصد از پاسخگویا دارای تحصیالت علمذی بذاالی
سطح کارشناسی بودند .همچنین ،با توجه به جدول  0میذانگین تعذداد
اععای تح تکلف در نمونه مورد مطالعذه چهذار نفذر مذیباشذد کذه
نشا دهندهی آ اس که خانوارهای مورد مطالعه از جمعیذ تقریبذاً
کمی برخوردارند .همچنین از ن ر درآمدی نتایج حاکی از آ بذود کذه
بیشترین تعداد پاسخگویا ( )21%در طبقذه درآمذدی  6تذا  5میلیذو
ریال قرار داشتند و از ن ر مخارج (هزینه) نیز بیشترین مخارج زنذدگی
افراد مورد مطالعه ( )21%در طبقه هزینهای  1تا  6میلیو ریذال بذوده
اس .
در این پژوهش پایذایی پرسشذنامذه بذا اسذتفاده از آزمذو آلفذای
کرونباخ محاسبه شد که مقدار آلفای ( )4/72به دس آمذد کذه قابذل
اعتماد بود آ را نشا میدهد.
جه راستی آزمذایی مذدل رگرسذیو الجیذ شذرطی ،آزمذو
استقالل بین گزینههذای نذامرتبط ( )IIAبذه کمذک آمذاره هاسذمن-

مکفاد انجام شد (جدول  .)5طبق نتایج ،فرض صفر آزمو هاسمن
مبنی بر استقالل گزینههذای نذامرتبط (فذرض  )IIAرد نشذده اسذ .
بنابراین نتایج مدل الجی شرطی بدو تورش بوده و مذدل مناسذبی
جه برآورد پارامترها میباشد .مقادیر آمارهی کای دو با مقدار احتمال
صفر نشا دهندهی معنیداری کل رگرسیو میباشد.
نتایج جدول  5نشا میدهد ،مقدار آماره کای دو محاسباتی منفی
میباشد که یکی از یافتههای ناسازگار درباره آزمو هاسمن اسذ  .از
آنجایی که آماره کای دو توزیع نامتقار دارد و انت ار بر مثبذ بذود
نتایج اس اما در کارهای عملی گاهی نتایج منفی نیز حاصل میشذود
که قابل قبول اس (.)McFadden, 1974
جدول  -5نتايج آزمون هاسمن
Table 5- Result of Hausman test
آماره کایدو
سطح معناداری
Significant levelel

χ2

-

-366.77

مقدار
Amount

ماخا :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

نتایج آماری حاصل از محاسبه تمایل بذه پرداخذ جوامذع بذومی
برای حفاظ اکوسیسذتم جنگذل بذرای سذطوح مختلذف ویژگذی هذا
(خدمات تن یمی ،زیستگاهی ،تولیدی ،اطالعاتی و قیم ) بذا اسذتفاده
از مدل الجی شرطی در جدول  3قابل مشاهده اس .

جدول  -6نتايج حاصل از برآورد مدل الجیت شرطی
Table 6- Results from estimation of conditional logit model

اثر نهايی

سطح معنیداری

آماره z

انحراف معیار

ضريب

ويژگی

Marginal effect
0.0602384

Significance level
***0.000

z Statistics
3.57

Standard deviation
0.01687

Coefficient
0.2736709

Attributes

0.0338769

**0.044

2.02

0.01679

0.1539071

-0.0713106

***0.000

-4.31

0.01653

-0.3239737

0.0551753

***0.000

3.30

0.01673

0.2506687

-0.0000537

***0.000

-14.59

0.00000

-0.0002442

کارکرد تن یمی
Regulatory function

کارکرد زیستگاهی
Habitat function

کارکرد تولیدی
Productive function

کارکرد اطالعاتی
Information function

قیم
Price

LR chi2 (5):172.31

Prob> chi2: 0.0000
Log Likelihood R2= -1664.5254

Pseudo R2=0. 4

N=5019

ماخا :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

با توجه به اطالعذات جذدول  ،3مقذدار آمذاره  LR chi2برابذر بذا
 127/61بهدس آمده که از آمارۀ جذدول در سذطح معنذیداری یذک
درصد بسیار بزرگتر و نشا دهندۀ معنیداری کذل مذدل اسذ  .مقذدار
باالی آماره لگاریتم درس نمایی نشا دهنذده تصذریح درسذ مذدل

برآورد شده اس  .با این تفسیر میتوا نتایج الگذوی حاضذر را مذورد
تأیید قرار داد .مقدار  R2مک فاد  4/0بهدس آمد کذه نشذا دهنذدۀ
قابل قبول بود مدل اس  .به عبارت دیگر در این مدل مقذدار آمذاره
 R2بیشتر از  4/7بوده اس که نشا از برازش خوب مدل بوده اس .

حاجی زاده و همکاران ،ارزیابی ترجیحات جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی…

همانطور که لذویر و همکذارا ( )Louviere et al., 2000و هنشذر و
همکذارا ( )Hensher et al., 2005اظهذار داشذتند اگذر ایذن آمذاره
بیشتر از  4/7و بین  4/7-4/0باشد بیانگرخوبی برازش مدل میباشذد.
لاا نتایج برآورد حاضر نیز مورد تایید اس .
نتایج مدل اقتصادسنجی ایذن پذژوهش نشذا داد تمذام متغیرهذا
(چهار ویژگی خدمات تن می ،زیسذتگاهی ،تولیذدی و اطالعذاتی) بذا
قیم پیشنهادی ،ضرایب مذورد انت ذار را دارا بذوده و از ن ذر آمذاری
معنیدار شده اس  .متغیر قیم پیشذنهادی دارای ضذریب منفذی و از
ن ر آماری معنذیدار اسذ  .یعنذی اینکذه افذزایش قیمذ پیشذنهادی
احتمال پایرش برای پرداخ را کاهش میدهد .به عبذارت دیگذر بذا
افزایش قیم  ،مطلوبی مصذرفکننذده کذاهش مذییابذد و احتمذال
انتخاب گزینه مورد ن ر توسط جوامع بومی منطقه ،پذایینتذر از سذایر
گزینهها اس  .تئوری اقتصادی مطلوبی هم بر این نکته تأکید دارد با
ثاب ماند سایر شرایط ،افزایش قیم منجر به کاهش مطلوبی فذرد
خواهد شد .ضرایب سه ویژگی از جمله خدمات تن یمی ،زیستگاهی و
اطالعاتی از ن ر آماری مثبذ و معنذیدار بذوده اسذ  .ویژگذیهذای
تن یمی ،اطالعاتی و قیم در سطح یک درصد و ویژگی زیسذتگاهی
در سطح پنج درصد معنیدار شدند .این نشا میدهذد جوامذع بذومی
حاضرند برای تغییر و بهبذود در وضذعی موجذود اکوسیسذتم جنگذل
هزینه کنند و از این طریق مطلوبی خود را افزایش دهند.
اثر نهایی ویژگی خدمات تن یمی  4/434حاصل شذده اسذ بذه
این معنی اس که با ثاب ماند سایر شرایط و یک واحد افذزایش در
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بهبود ارائه خدمات تن یمی 4/434 ،واحد مطلوبی نهایی جوامع بومی
یا تمایل به پرداخ این جوامع را برای بهرهمندی از خدمات تن یمذی
جنگل منطقه افزایش مییابد .به عبارت دیگر با افزایش یک درصدی
در بهبود خدمات تن یمی ،احتمال پذایرش مبلغذی جهذ حفاظذ از
اکوسیستم جنگلی منطقه جه ارائه خدمات تن یمذی 4/434 ،درصذد
افزایش مییابد .همچنین با توجه به نتایج جدول  ،3اثر نهایی خدمات
زیستگاهی برابر با  4/466اس  .بهعبارت دیگر ،با بهبود یک واحذدی
خدمات زیستگاهی و ثاب ماند سذایر شذرایط ،بذر مطلوبیذ نهذایی
جوامع بومی یا تمایل به پرداخ آنها  4/466واحد افزوده میشذود یذا
تمایل به پرداخ این جوامع برای بهرهمنذدی از خذدمات زیسذتگاهی
جنگل  4/466درصد افزایش مییابذد .همچنذین ،بررسذی اثذر نهذایی
متغیر قیم منفی برابر با  5/62×14-5شده اس  .به این معنی کذه بذا
یک واحد افذزایش در قیمذ بذه شذرط ثابذ مانذد سذایر شذرایط،
 5/62×14-5واحد از مطلوبی نهایی یا تمایل به پرداخ جوامع بومی
برای حفاظ اکوسیستم جنگلی منطقه کاسته خواهد شد .نتایج نشا
داد که بیشترین اثر نهایی مربوط بذه ویژگذی خذدمات تن یمذی بذوده
اس ذ  .لذذاا ایذذن ویژگذذی اهمی ذ خاصذذی در احتمذذال پذذایرش مبلذذغ
پیشنهادی جه حفاظ از اکوسیستم جنگلذی شذیاده و دیذوا توسذط
جوامع بومی را خواهد داش .
نتایج جدول  2میزا تمایل به پرداخ جوامع بومی برای حفاظ
اکوسیستم جنگل برای سطوح مختلف ویژگیها را نشا میدهد.

جدول  -7تمايل به پرداخت برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و ديوا
Table 7- Willingness to pay for the conservation of Shiadeh and Diva forests ecosystem

تمايل به پرداخت (ريال در سال)

تمايل به پرداخت (ريال در ماه)

Willingness to pay
)(Rials / Years
13448.16

Willingness to pay
)(Rials / Month
1120.68

7563

630.25

12317.87

1026.49

کارکرد اطالعاتی

33329.04

2777.42

Information function
جمع Total

ويژگی
Attributes

کارکرد تن یمی
Regulatory function

کارکرد زیستگاهی
Habitat function

ماخا :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

با توجه به تمایل به پرداخ محاسبه شذده (جذدول  ،)2مشذاهده
میشود که جوامع بومی ویژگذی خذدمات تن یمذی و بهبذود آ را در
اولین اولوی خود قرار دادهاند و تمایل به پرداخ آنها برای بهبود این
ویژگی باالترین رقم را بهخود اختصاص داده اس و آنها حاضر هستند
که بهطور متوسط  1174/37ریال در مذاه بذه ازای هذر خذانوار بذرای
بهبود وضعی حفظ جنگل جه ارائه خدمات تن یمی (تولید اکسیژ ،

جاب دی اکسید کربن و  )....پرداخ کنند .بذه عبذارت دیگذر کسذب
اولوی باالتر خدمات تن یمی از ن ر جوامع بومی حاشذیه اکوسیسذتم
جنگلی به این دلیل اس که جنگلهای مورد مطالعه از دیرباز یکی از
غنیترین زیستگاههای طبیعی کشور از ن ر حعور گونههای گیذاهی و
جانوری و رویشگاه مناسب انواع درختا جنگلی میباشد که هر کذدام
از آنها دارای خدمات زیادی برای جوامع بومی منطقه مذیباشذد .ایذن
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نتیجه مطابق با نتایج پیرکیا و همکارا ( )Pirkia et al., 2018اس .
نتایج مطالعه آنها نشا داد خدمات تن یمی اکوسیستم جنگلی از قبیل
خذذدم ذخیذذره و ترس ذیب کذذربن ،تولیذذد آب و حفاظ ذ از خذذاک در
حوزهآبخیز دارابکال باالترین اولوی ها را نسب به سذایر خذدمات بذه
خود اختصاص دادهاند.
در این راستا میزا تمایذل بذه پرداخذ جوامذع بذرای حفاظذ
جنگلهای منطقه جه ارائه خدمات اطالعاتی جایگاه دوم را به خود
اختصاص داد و جوامع بومی برای بهبود این ویژگی تمایل به پرداخ
 1473/01ریال در ماه را دارند .از آنجاییکه جنگلهای دیذوا و شذیاده
فرص های آموزشی و تحقیقاتی زیادی را برای محقذیقن آموزشذی و
دانشگاهی مختلف به وجود آورده اس  .همچنذین وجذود آبشذار ،سذد
شیاده و مناظرهای زیبا که در جدول  1به آ اشاره شده اس پتانسیل
مناسبی را برای گردشگری و اکوتوریسم فراهم نمذوده اسذ  .بهبذود
شذرایط تفریحذی و تسذهیالت گردشذگری و رفذ و آمذد در حاشذیه
اکوسیستم جنگلی این منطقه ،عالوه بذر ایجذاد درآمذد گردشذگری و
صرف این عایدیها برای سرمایهگااری ،در راستای افزایش مطلوبیذ
سطح زندگی جوامع بومی این منطقه گامی مهم برداشته اسذ کذه از
دالیل کسب اولوی باالتر خذدمات اطالعذاتی از ن ذر جوامذع بذومی
حاشیه اکوسیستم جنگلی منطقذه شذده اسذ  .نتذایج مطالعذه نیذازی
و ملکنیا ( )Niazi and Malikonia, 2013نیز مؤید این نتایج اس .
در مطالعه آنهذا نیذز خذدمات اطالعذاتی جذزو مهمتذرین کارکردهذای
جنگلهای زاگرس میانی بوده اس .
همانطور که دیگذورت و همکذارا ()De Groot et al., 2012
بیا نمودند خدمات تن یمی حفظ فرآیندهای ضذروری اکولذوژیکی و
سیستمهذای حمایذ از محذیطزیسذ را بذر عهذده دارنذد .خذدمات
اطالعاتی فرصذ هذایی را بذرای غنذیسذازی معنذوی ،زیباشذناختی،
فرهنگی و علمی فراهم میسازد .در این راستا نتایج به دسذ آمذده از

اولوی بندی تمایل به پرداخ برای حفظ اکوسیسذتم جنگلذی جهذ
ارائه خدمات نشا داد که خدمات تن یمی و اطالعاتی جزو مهم ترین
خدمات اکوسیستم جنگلی منطقه بر اساس ن رات جوامع بومی حاشیه
این اکوسیستم میباشد .به عبارت دیگر ایذن خذدمات بذرای سذاکنا
منطقه مورد مطالعه دارای اهمی زیادی میباشد.
میزا تمایل به پرداخ جوامذع بذرای بهبذود اکوسیسذتم جنگذل
جه ارائه خدمات زیستگاهی در مرتبذهی سذوم قذرار گرفتذه اسذ .
همچنین نتایج مطالعه نشا داد بر اسذاس ن ذرات و نگذرش جوامذع
بومی حاشیه اکوسیستم جنگل تمایل به پرداخ برای حفاظ جنگل
جه ارائه خدمات زیستگاهی آ بر خذدمات تولیذد چذوب ارجحیذ
یافته اس  .در مطالعه قمی و همکذارا ( )Ghomi et al., 2021نیذز
خدمات زیستگاهی جه ثبذ رویشذگاههذای منتخذب جنگذلهذای
هیرکانی اولوی باالتری را نسب به سایر خدمات به خذود اختصذاص
داده اس .
در این مطالعه جه بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی -اقتصذادی
بذذر روی میذذزا تمایذذل بذذه پرداخذ جوامذذع بذذومی از مذذدل الجیذ
چندجملهای استفاده گردیده اس  .نتایج مربوط به تأثیر این متغیرها بر
تمایل به پرداخ افراد برای حفاظ اکوسیستم جنگلی منطقذه مذورد
مطالعه در جدول  7ارائه شده اس .
متغیرهای اجتماعی-اقتصادی مانند سن ،جنسی  ،وضعی تأهل،
شغل ،تحصیالت ،بُعد خانوار (تعداد اععای خانوار) ،درآمد و مخارج که
در طول مجموعذه هذای انتخذاب یذک پرسشذنامه ثابذ امذا در بذین
پرسشنامههای مختلف (پاسخدهندگا ) متفاوتاند میتوانند بر تمایذل
به پرداخ افراد تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند .تأثیر مستقیم
با واردکرد خود این متغیرها ارزیابی میشود و تذأثیر غیرمسذتقیم در
ترکیب این متغیرهای اجتماعی با ویژگیها ،ارزیابی میشوند.

جدول  -8نتايج مدل الجیت چندجملهای
Table 8-Resoult of multinomial logit model

انحراف معیار

ضريب

متغیرهای وابسته

]Significance level (P> [Z

Z statistics

Standard Deviation

Coefficient

Dependent variables

سطح معنیداری (])P>[Z

آماره

0.750

-0.32

0.0085716

-0.0027282

کارکرد تن یمی × سن

***0.002

3.03

0.2839724

0.8593112

0.282

1.08

0.2579947

0.2773588

0.013

-2.47

0.532187

-0.1315627

***0.000

3.81

0.0174399

0.6665

0.471

-0.72

0.711522

-0.0513071

**0.031

-2.15

5.88×10-9

-1.27×10-8

z

Regulatory function × Age

کارکرد تن یمی × جنسی
Regulatory function × Gender

کارکرد تن یمی × وضعی تأهل
Regulatory function × Marital status

کارکرد تن یمی × شغل
Regulatory function × Job

کارکرد تن یمی × تحصیالت
Regulatory function * Education

کارکرد تن یمی × بُعد خانوار
Regulatory function × Household number

کارکرد تن یمی × مخارج
Regulatory function × Expenditures
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کارکرد تن یمی × درآمد

-1.95×10-8

5.81×10-9

-3.35

0.001***

-0.0028342

0.086142

-0.33

0.742

-0.054622

0.2828969

-0.30

0.763

-0.148541

0.2594296

-0.57

0.567

0.0351597

0.531425

0.66

0.508

-0.0336018

0.0174724

-1.92

0.054**

0.0739864

0.0714151

1.04

0.300

7.19×10-9

5.79×10-9

1.23

0.220

7.34×10-9

7.19×10-9

1.27

0.205

-0.003834

0.0086804

-0.44

0.659

0.04137233

0.2896846

1.43

0.153

-0.1272612

0.2609321

-0.49

0.626

-0.0253659

0.0538124

-0.47

0.637

-0.0449645

0.0175703

-2.56

0.010**

-0.0413972

0.072232

-0.57

0.567

7.51×10-9

5.9×10-9

1.27

0.203

7.6×10-9

5.84×10-9

1.30

0.193

0.00336817

0.0085606

0.43

0.667

-1.035711

0.2826484

-3.66

0.000***

0.03664

0.2578311

0.16

0.873

0.102208

0.0529301

1.93

0.053**

0.0016637

0.0174114

0.10

0.924

-0.0367144

0.0712295

-0.52

0.606

-1.84×10-9

5.85×10-9

-0.31

0.753

5.84×10-9

5.77×10-9

1.01

0.313

0.0876399

0.1391942

0.63

N= 30150

2

Regulatory function × Income

کارکرد زیستگاهی × سن
Habitat function × Age

کارکرد زیستگاهی × جنسی
Habitat function × Gender

کارکرد زیستگاهی × وضعی تأهل
Habitat function × Marital status

کارکرد زیستگاهی × شغل
Habitat function × Occupation

کارکرد زیستگاهی × تحصیالت
Habitat function × Education

کارکرد زیستگاهی × بُعد خانوار
Habitat function × Household number

کارکرد زیستگاهی × مخارج
Habitat function × Expenditures

کارکرد زیستگاهی × درآمد
Habitat function × Income

کارکرد تولیدی × سن
Productive function × Age

کارکرد تولیدی × جنسی
Productive function × Gender

کارکرد تولیدی × وضعی تأهل
Productive function × Marital status

کارکرد تولیدی × شغل
Productive function × Job

کارکرد تولیدی × تحصیالت
Productive function × Education

کارکرد تولیدی × بُعد خانوار
Productive function × Household number

کارکرد تولیدی × مخارج
Productive function × Expenditures

کارکرد تولیدی × درآمد
Productive function × Income

کارکرد اطالعاتی × سن
Information function × Age

کارکرد اطالعاتی × جنسی
Information function × Gender

کارکرد اطالعاتی × وضعی تأهل
Information function × Marital status

کارکرد اطالعاتی × شغل
Information function × Job

کارکرد اطالعاتی × تحصیالت
Information function × Education

کارکرد اطالعاتی × بُعد خانوار
Information function × Household number

کارکرد اطالعاتی × مخارج
Information function × Expenditures

کارکرد اطالعاتی × درآمد
Information function × Income

 عرض از مبدمCons

Pseudo R = 0.0667

2

Prob> chi : 0.0000

 درصد11  *** معنیدار در سطح، درصد15  ** معنیدار در سطح، درصد14 *معنیدار در سطح
 یافتههای تحقیق:ماخا
Source: Research findings

0.529
2

LR chi (37): 267.54
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البته قابل ذکر اس کذه ایذن ویژگذیهذای شخصذیتی در طذول
گزینههای مختلف یک مجموعه انتخذاب کذه ویژگذیهذا در سذطوح
مختلف تغییر میکنند ثاب میماند و به این دلیل در مدلهای الجی
شرطی نمیتوا تأثیر مستقیم را ارزیابی کرد و باید تأثیر غیرمسذتقیم
را ارزیابی کرد .بهمن ور ارزیابی تأثیر مستقیم این متغیرها بر تمایل به
پرداخ نهذایی افذراد بایذد از مذدل الجیذ چندجملذهای بهذره بذرد
( .)Jalili Kamjo et al., 2014لذاا جهذ تعیذین تذأثیر متغیرهذای
اجتماعی -اقتصادی بر روی میزا تمایل بذه پرداخذ جوامذع بذومی
برای حفاظ اکوسیستم جنگذل و تعیذین اثذرات متقابذل ،متغیرهذای
مربوطه بصورت گام به گام وارد مدل شدند.
بذذذذرخالف نتذذذذایج مطالعذذذذه شذذذذرزهای و جلیلذذذذی کذذذذامجو
( )Sharzehi and Jalili Kamjoo, 2013کذه بیذا نمودنذد درآمذد
افراد تأثیر معنی داری بر انتخاب گزینه های بهبود محیطزیستی نذدارد.
نتایج حاصل از ورود متغیرهای اجتماعی -اقتصادی نشا داد کذه اثذر
غیرمستقیم درآمد در ویژگی خدمات تن یمی مثبذ و از ن ذر آمذاری
معنیدار اس  .به عبارتی ،با افزایش درآمد ،تمایل بذه پرداخذ افذراد
جه بهبود اکوسیستم جنگل جه ارائذه خذدمات تن یمذی افذزایش
مییابد .به این معنی که جوامع بومی با درآمد بیشتر تمایل به پرداخ
بیشتری برای حفاظ از اکوسیستم جنگل جهذ ارائذه ایذن خذدمات
دارند .نتایج مطالعات حقجذو و همکذارا ()Haghjou et al., 2019
نیز مؤید نتایج این تحقیق میباشد.
همچنین اثر غیرمسذتقیم متغیذر جنسذی  ،تحصذیالت ،مخذارج و
شغل نیز بر ویژگی خدمات تن یمی مثب و معنیدار اس کذه نشذا
میدهد افزایش تحصیالت ،شغل و مخارج خانوارهذا موجذب افذزایش
تمایل به مشارک در برنامههای حفذظ جنگذل جهذ ارائذه خذدمات
تن یمی می شود و با افزایش مخارج زندگی تمایل به اسذتفاده از ایذن
خدمات کاهش نمیباید .در واقع خانوارهذای تحصذیلکذرده و شذاغل
بیشتر نگرا وضعی محیط زیستی جنگل و بهبود آ هستند و وضذع
موجود را ترجیح نمیدهند .این نتیجه با یافتذههذای جلیلذی کذامجو و
همکارا ( )Jalili Kamjo et al., 2014همخوانی دارد .نتایج مطالعه
آنها نشا داد ضریب برآورد شده برای ویژگی حفذظ تنذوع و پوشذش
گیاهی و جنگلی تاالب گاوخونی و محیط اطراف آ مثب و معنذیدار
اس .
همچنین ،اثر غیرمستقیم متغیر تحصیالت در ویژگذی زیسذتگاهی
مثب معنیدار اس  .این نتیجه بیانگر این موضذوع اسذ کذه میذزا
تحصیالت تأثیر مثب بر روی بهرهمندی جوامع بومی جه حفاظذ
جنگل برای ارائه خدمات زیستگاهی دارد .به عبارت دیگر هر چه افراد
تحص ذیالت بذذاالتری داشذذته باشذذند ،نگران ذی بیشذذتری بذذرای حفذذظ
اکوسیستم جنگل جه ارائذه خذدمات زیسذتگاهی (پناهگذاهی بذرای
تکثیر و تولید مثل جانورا ) دارند .این نتایج همسذو بذا نتذایج مطالعذه

حقجو و همکارا ( )Haghjou et al., 2019اس  .این مطالعذه نیذز
به تأثیر مثب تحصیالت بر تمایل به پرداخ اشاره میکند .آنها بیا
نمودند افذراد دارای سذطح تحصذیالت بذاالتر ،افذراد متأهذل و افذراد
مسذذنتذذر تمایذذل بیشذذتری بذذه مشذذارک در برنامذذههذذای حفاظذذ
محیطزیس دارند.
اثر غیرمستقیم متغیر جنسی و شغل در ویژگی اطالعذاتی مثبذ
معنیدار بوده اس  .این نتیجذه نشذا مذیدهذد اجذرای برنامذههذای
حفاظتی جنگل با تمرکز بر مردا و دارای میانگین سنی باالتر شذروع
شود و در عین حال بهمن ور مشارک زنا به عنوا آموزشدهنده به
کودکا جه حفاظ اکوسیستم جنگل ،فرهنذ سذازی الزم انجذام
گیذذذذرد .در ایذذذذذن راسذذذذذتا جلیلذذذذذی کذذذذذامجو و همکذذذذذارا
( ، )Jalili Kamjo et al., 2014در مطالعهی خذود دریافتنذد جوامذع
بومی و غیربومی در برخورد با خدمات اکوسیستمی زایندهرود برای هر
سطح از ویژگیهای جاری بود آب در سذطح رودخانذه ،حفذظ تنذوع
جنگلی ،حفظ آثار باستانی و بهداش رودخانه تمایل به پرداخ نهایی
مثب دارند و متغیرهای اجتماعی -اقتصادی مانند طبقذهی درآمذدی،
سطح تحصیالت ،بُعد خانوار ،جنسی  ،تأهل ،سن و بومیبذود تذأثیر
مثب و معنیدار بر میزا تمایل به پرداخ بازدیدکنندگا دارد .نتذایج
مطالعذات مشذایخی و همکذارا ( )Mashayekhi et al., 2007نیذز
مؤید نتایج این تحقیق میباشد .در مطالعهای آنها مشخص شذد افذراد
دارای سطح تحصیالت باالتر ،افراد متأهل و افذراد مسذنتذر ،تمایذل
بیشتری به مشارک در برنامههای بهبود و حفظ محیطزیس دارند.
طبق نتایج جدول  1اثذر نهذای مربذوط بذه متغیرهذای جنسذی ،
تحصیالت و درآمد در ویژگی خدمات تن یمی جنگل منطقه مثبذ در
سطح یک و متغیرهای مخارج و شغل در سطح پذنج درصذد معنذیدار
اس  .این نتایج بیا م کند که با افزایش درآمد جوامع بومی شیاده و
دیوا احتمذال تمایذل بذه پرداخذ ایذن جوامذع بذرای حفذظ و بهبذود
اکوسیستم جنگل جه ارائه خذدمات تن یمذی افذزایش مذ یابذد .در
خصوص متغیر مخارج خانوار م توا بیا نمود کذه در صذورت کذه
مخارج زندگی افزایش یابد احتمال استفاده آنها از خذدمات اکوسیسذتم
کاهش نمییابد و تمایل به پرداخذ بذرای حفذظ اکوسیسذتم جنگذل
جه ارائه این خدمات را دارند.
نتذذذذذذذذایج مطالعذذذذذذذذات کذذذذذذذذامجو و همکذذذذذذذذارا
( )Jalili Kamjoo et al., 2014و عابذذذذدی و یوسذذذذفی
( )Abedi and Yousefi, 2015نیز مؤید نتایج این تحقیق میباشذد.
آنها در مطالعهای خود جهذ بذرآورد ترجیحذات شذهروندا بذومی و
غیربومی در برخورد با حفاظ از خدمات اکوسیسذتمی رودخانذههذای
زایندهرود و ماسال به این نتیجه دس یافتند متغیر مخارج خذانوار در
تمایل به پرداخ افراد دارای تأثیر مثب و معنیدار اس .
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 نتايج حاصل از اثرات نهايى-9 جدول
متغیر های وابسته
Dependent variables

کارکرد تن یمی × سن

Table 9- Results of marginal effects
اثر نهايی
انحراف معیار
Marginal effect
0.005554

Standard deviation
0.017447

z آماره
Z statistics
0.32

)P>[Z]( سطح معنیداری
Significance level (P> [Z])
0.750

-1.743245

0.0575095

-3.04

0.002***

-0.0564602

0.0524858

-1.048

0.282

0.0267814

0.0107961

2.48

0.013**

-0.0135675

0.0035339

-3.84

4/444***

0.0104443

0.0144737

0.72

0.471

2.5×10-9

1.19×10-9

2.16

0.031**

3.96×10-9

1.17×10-9

3.37

0.001***

5.77×10-4

0.0017534

0.33

0.742

0.0174011

0.0575859

0.30

0.763

0.0302375

0.0528014

0.57

0.567

-0.0071572

0.0108156

-0.66

0.508

0.0068401

0.0035503

1.93

0.054**

-0.0150609

0.0145289

-1.04

0.300

-1.46×10-9

1.19×10-9

-1.23

0.220

-1.49×10-9

1.18×10-9

-1.27

0.205

0.0007805

0.0017669

0.44

0.659

-0.084219

0.0589178

-1.43

0.153

0.0259057

0.0531093

0.49

0.626

0.0051636

0.109532

0.47

0.637

0.0091531

0.0035641

2.57

0.010**

0.008427

0.0147013

0.57

4/532

-1.53×10-9

1.2×10-9

-1.27

0.203

-1.55×10-9

1.19×10-10

-1.30

0.193

-0.0007495

0.0017425

-0.43

4/332

0.210833

0.0571186

3.69

0.000***

-0.0084207

0.0524845

-0.16

0.873

Regulatory function × Age

کارکرد تن یمی × جنسی
Regulatory function × Gender

کارکرد تن یمی × وضعی تأهل
Regulatory function × Marital status

کارکرد تن یمی × شغل
Regulatory function × Job

کارکرد تن یمی × تحصیالت
Regulatory function × Education

کارکرد تن یمی × بُعد خانوار
Regulatory function × Household number

کارکرد تن یمی × مخارج
Regulatory function × Expenditures

کارکرد تن یمی × درآمد
Regulatory function × Income

کارکرد زیستگاهی × سن
Habitat function × Age

کارکرد زیستگاهی × جنسی
Habitat function × Gender

کارکرد زیستگاهی × وضعی تأهل
Habitat function × Marital status

کارکرد زیستگاهی × شغل
Habitat function × Occupation

کارکرد زیستگاهی × تحصیالت
Habitat function × Education

کارکرد زیستگاهی × بُعد خانوار
Habitat function × Household number

کارکرد زیستگاهی × مخارج
Habitat function × Expenditures

کارکرد زیستگاهی × درآمد
Habitat function × Income

کارکرد تولیدی × سن
Productive function × Age

کارکرد تولیدی × جنسی
Productive function × Gender

کارکرد تولیدی × وضعی تأهل
Production function × Marital status

کارکرد تولیدی × شغل
Productive function × Job

کارکرد تولیدی × تحصیالت
Productive function × Education

کارکرد تولیدی × بُعد خانوار
Productive function × Household number

کارکرد تولیدی × مخارج
Productive function × Expenditures

کارکرد تولیدی × درآمد
Productive function × Income

کارکرد اطالعاتی × سن
Information function × Age

کارکرد اطالعاتی × جنسی
Information function × Gender

کارکرد اطالعاتی × وضعی تأهل
Information function × Marital status
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**0.053

-1.94

0.0107523

-0.0208058

0.924

-0.10

0.0035443

-3.39×10-4

0.606

0.52

0.0144975

0.0074737

0.753

0.31

1.19×10-9

3.74×10-9

0.313

-1.01

1.17×10-9

-1.18×10-9

کارکرد اطالعاتی × درآمد

0.000

-12.13

0.108

-1.314

Information function × Income
 Consعرض از مبدم

کارکرد اطالعاتی × شغل
Information function × Job

کارکرد اطالعاتی × تحصیالت
Information function × Education

کارکرد اطالعاتی × بُعد خانوار
Information function × Household number

کارکرد اطالعاتی × مخارج
Information function × Expenditures

معنیدار در سطح  14درصد ** ،معنیدار در سطح  15درصد *** ،معنیدار در سطح  11درصد
ماخا :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

در خصوص ویژگیهای زیستگاهی و تولیدی جنگلهای شیاده و
دیوا اثر متغیرهای تحصیالت در سطح پنج درصذد مثبذ و معنذیدار
شد .همچنین اثر متغیر جنسی و شذغل در ویژگذی تولیذدی مثبذ و
معنذذیدار اسذ  .نتذذایج مطالعذذه جلیلذذی کذذامجو و همکذذارا ( Jalili
 )Kamjoo et al., 2014نیز مؤید نتایج این تحقیق میباشد.

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشا داد هرکذدام از خانوارهذای بذومی حاشذیه
جنگلهای شیاده و دیوا حاضر هستند  120471/1ریال در سال بذرای
حفاظ اکوسیستم جنگلی منطقه جه ارائه خدمات پرداخ نماینذد.
لاا با توجه به اینکه تعداد خانوارهای مورد مطالعه برابر با  113خذانوار
میباشد لاا متوسط ارزش حفاظتی ساالنه هر خانوار بومی بذه من ذور
حفاظ اکوسیستم جنگلی منطقه جه ارائذه خذدمات مذورد مطالعذه
برابر با  66/11میلیو ریال برآورد گردید .در واقذع ایذن ارزش مقذدار
پرداختی اس که هر خانوار تمایل دارند جه حفاظ از جنگلهذای
منطقه پرداخ نماید .همچنین جوامع بیشترین قیم ضمنی یا تمایل
به پرداخ را برای حفاظ جنگل جه ارائه خدمات تن یمی دارنذد.
بعد از آ برای بهبود خدمات اطالعاتی و زیسذتگاهی حاضذر هسذتند
پرداخ ذ نماینذذد .بذذه عبذذارت دیگذذر خذذدمات تن یمذذی ،اطالعذذاتی و
زیستگاهی به ترتیب بیشترین تا کمترین تمایل به پرداخذ هذا را بذه
خود اختصاص دادند کذه نشذانگر اولویذ بنذدی خذدمات اکوسیسذتم
جنگلی منطقه از دیدگاه جوامع بومی مذیباشذد .لذاا در سیاسذ هذا و
تصمیمات اتخاذ شده از طرف دول جهذ مذدیری و حفاظذ ایذن
منطقه باید این ویژگیها مذد ن ذر قذرار گرفتذه شذود و طذرح مذدو
جنگلداری جه جلوگیری از قاچاق چوب توسط افراد فرص طلذب و
سودجو در منطقه اجذرا گذردد و از طریذق آ نیروهذای حفذاظتی بذه
عرصههای جنگلی روانه نمود تا از مخاطرات محیطزیسذتی آینذده بذه
طور جدی جلوگیری شود .همچنذین از آنجذا کذه سذطح تحصذیالت،
مخارج و درآمد جوامع بومی از عوامل مهمی در میزا توجذه آنهذا بذه

مسئله حفاظ جنگل و بهبود کارکردها و خدمات آ میباشد میتوا
با فراهمآوری امکانات آموزشی و تحصیالتی به ویذژه بذرای افذراد بذا
سطح پایین تحصیالت و افذزایش درک افذراد از اهمیذ وجذود ایذن
جنگلها ،شرایط مساعدتری برای پرداخذ افذراد جهذ حفذظ ،احیذا
اکوسیستم جنگلی منطقه فراهم نمود .همچنین با اجرای سیاس های
حمای درآمدی به ویژه از افراد کم درآمد سذبب جلذوگیری از قاچذاق
چوب و حفاظ جنگل منطقه شد .لاا براسذاس یافتذههذای پذژوهش
حاضر پیشنهاد میشود:
 -1از آنجاییکه جوامع بومی تمایل بذه پرداخذ بیشذتری بذرای
حفظ اکوسیستم جنگل جهذ ارائذه خذدمات تن یمذی ،زیسذتگاهی و
اطالعاتی دارند پیشنهاد میشذود دولذ جهذ جلذوگیری و کذاهش
مخاطرات محیطزیستی آتی به طور جدی حفاظ جنگل را مورد توجه
قرار دهد -7 .ن ر به اینکه در این مطالعه افراد بذا سذطح تحصذیالت
باالتر تمایذل بیشذتری بذه حفاظذ از اکوسیسذتم جنگلذی ،پیشذنهاد
می شود به من ور ارتقای سالم افراد جامعذه ،سذطح آگذاهی جوامذع
روسذذتایی در خصذذوص حفاظذذ از اکوسیسذذتم جنگلذذی از طریذذق
کالسهای ترویجی ،برنامههذای آموزشذی از جملذه صذدا و سذیمای
استانی ،روزنامهها و سازما های مربوطه و مشوقهای اقتصادی برای
ذینفعانی که برای تأمین نیازمنذدیهذای خذود از اکوسیسذتم جنگذل
استفاده میکنند افزایش داده شود .همچنین پیشنهاد میشود از طریق
آموزشهای همگانی با استفاده از وسذایل ارتبذاط جمعذی و برگذزاری
کارگاههای آموزشی و همایشهای محیطزیستی در شهر بابذل رفتذار
محیطزیستی مردم به نحو بهتری ارتقا یابد -6 .همچنین با توجه بذه
تأثیر متغیر سن جوامع توصیه میشود پیادهسازی برنامههای حفذاظتی
جنگل با تمرکز بر جوامع دارای میانگین سنی باالتر شروع شذود و در
عین حال آموزش ،زمینهسازی و فرهن سذازی در میذا سذاکنین بذا
میانگین سنی کمتر نیذز بذه من ذور ارتقذای سذطح مشذارک آنهذا در
حفاظ ذ از اکوسیسذذتم جنگلذذی انجذذام شذذود -0 .در فرآینذذد ایجذذاد
محذدودی هذای محذیطزیسذتی در جوامذع محلذی مشذابه حتمذاً بذه
جایگزینهای مالی و شغلی آ برای افراد محلی توجه شود .با ایجذاد
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 در نهایذ بذه عنذوا-7 .گونههای گیاهی و جانوری تالش نماینذد
 بایسذتی بذه ایذن نکتذه، آخرین نتیجهگیری و پیشنهاد مستخرج از آ
،اشاره نمود که بهرهگیری از رهیاف آزمو های انتخاب در این مطالعه
ممکن اس توانسته باشد تا حذدی در زمینذه فرمولذه کذرد سیاسذ
توسعه برنامههای محیطزیستی ارتقای خدمات اکوسیستمی مرتبط بذا
 اما انجذام پذژوهشهذای،جنگل در منطقه مورد مطالعه راهگشا باشد
 میتواند کمک قابل توجهی بذه توسذعه و،تکمیلی بر پایه این پژوهش
.بهبود این فعا داشته باشد
سپاسگزاری
پژوهش حاضر برگرفته از نتذایج پایذا نامذه کارشناسذی ارشذد در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اس که با حمای مالی
 بدین وسیله از همکاری این دانشگاه. این دانشگاه صورت گرفته اس
و کارشناسا اداره کل منابعطبیعذی و آبخیذزداری اسذتا مازنذدرا و
تمامی جوامع بومی روستاهای شیاده و دیوا که در فرآینذد انجذام ایذن
.پژوهش صادقانه ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی مینماید

شغل برای افراد بیکار و توسعه مشاغلی که به منابعطبیعذی وابسذتگی
 موجبات بهبود نگرش، ضمن کاهش فشار بر منابع طبیعی،کمتر دارند
افراد نسب به حفظ اراضی جنگلی و حفاظ بهتر از این منابع فذراهم
 اقتصادی حذاکی- نتایج حاصل از لحاظ متغیرهای اجتماعی-5 .نمود
از اهمی این متغیرها بذر میذزا تمایذل بذه پرداخذ بذرای خذدمات
اکوسیستمی اس لاا پیشنهاد میشذود در سیاسذ گذااریهذا در امذر
 با توجه به ارزش قابل توجه-3 .محیطزیس بیشتر به آنها توجه شود
خدمات اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا بذرای جوامذع بذومی پیشذنهاد
 مراتذع و،میشذود دسذتگاههذای ذیذربط هماننذد سذازما جنگذلهذا
سذاری-  اداره کذل منذابعطبیعذی اسذتا مازنذدرا،آبخیزداری کشذور
سرمایهگااریهای الزم را برای حفاظ هر چذه بیشذتر جنگذلهذای
 با توجه به اینکه بذاالترین مقذدار ارزش-2 .شیاده و دیوا انجام دهند
اقتصادی برای خدمات تن یمی از بین سایر خدمات برآورد شده اسذ
،و این نشا دهنده اهمی زیاد خذدمات تن یمذی ماننذد حفاظذ آب
 ترسیب کذربن و تن ذیم آب و هذو از دیذدگاه سذاکنین،حفاظ خاک
 بنابراین پیشنهاد میشود نهادهای ذیربط.منطقه مورد مطالعه میباشد
 حفاظ از، خاک،اقدامات الزم در زمینه اجرای پروژههای حفاظ آب
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Introduction
Various studies have shown that changes in rainfall due to climate change can affect the stability of food
supply and in fact climate change by increasing the prevalence and severity of drought or flood, crop yields, food
access and also effect food prices. According to the FAO, Iran's food security rank is 82 out of 125 countries in
the world, and one of the reasons for this rank is the excessive waste of agricultural products in Iran. As a result,
citing a wide range of previous studies, it has been documented that the impact of climate change on food
security for countries that are more dependent on agriculture is largely negative and has significant effects.
Therefore, in present study, citing theoretical foundations and foreign and domestic studies conducted in the field
of food security especially in Iran, factors such as food prices, climate change, household income, exchange rate
and targeted subsidy policy as factors affecting selected food security and their effect on food security of urban
households in Iran were studied.

Materials and Methods
In this study, it was our goal to find the effects of food price variables, climate change, household income,
exchange rate and targeted subsidy policy on food availability by estimating single equations of the food security
index.
In this study, based on the subject literature and available information, the self-explanatory model with wide
intervals (ARDL) and the error correction model (ECM) introduced by boys and colleagues have been used to
examine integration and estimate short-term and long-term relationships between variables. Data required for the
present study, regarding the open market exchange rate and food prices (food and beverages) from official
statistics based on the annual reports of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran and the necessary
information to calculate the food security index of households and average household income from detailed
results Expenditure and income of urban households of the Statistics Center of Iran, for the period 1398-1399
has been extracted.

Results and Discussion
The results showed that in the long run, a one percent increase in food prices reduces the food security index
of Iranian urban households by 21 percent. As expected, the coefficient of variable climate change has a negative
and significant effect on the food security index, and with its increase, the production of food and agricultural
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products decreases, and as a result, the food security index decreases. The growth rate of free market exchange
rate with a negative sign at the level of one percent is significant. Since the agricultural industry in Iran is an
industry highly dependent on imports. As a result, the increase in the exchange rate increases the price of
agricultural products and affects food security. Annual household income has a positive and significant effect on
household food security index. By increasing household income and assuming its appropriate distribution in
society, it can be concluded that urban households are faced with increased purchasing power and ability to meet
their food needs, and this variable has a positive effect on energy status and food security. The virtual variable of
the years of implementation of the law on targeted subsidies is also significant at the level of 10% with a
negative sign. The results show that in the long run, the implementation of this law has reduced the activity of
farmers due to rising prices of agricultural inputs and energy carriers, this issue leads to a decrease in domestic
food production and thus increases their prices and ultimately reduces food security of households. The
estimated coefficient of ecm (-1) is equal to the negative value of 0.42 and is statistically significant at 1%
probability level. The value of this coefficient indicates that each year 0.42% of the imbalance of one period of
food security of urban households in Iran in the next period is adjusted.

Conclusion
Given the negative effect of food price index and exchange rate on food security of urban households, the
application of appropriate exchange rate policies can be very effective in reducing inflation, especially food price
inflation, which threatens the country's food security. With increasing investment, domestic food production is
approaching self-sufficiency in this sector, in which case food prices will be subject to domestic supply and
demand, and to some extent will be protected from exchange rate fluctuations and food imports, and this will
create food security and prosperity. The economy in the country will help a lot. Given the negative effect of
targeted subsidies, a review of the implementation of targeted subsidies policy to establish food security for
households is proposed. To reduce the negative effects of climate change on food security, selective strategies
must focus on addressing the adverse effects of climate change and food insecurity. Educating and strengthening
public belief in climate change and water crisis, formulating long-term and short-term plans and policies for
water resources management under climate change conditions with the participation of all relevant organizations
and moving towards modern methods can be effective in reducing the effects of climate change.
Keywords: ARDL, Climate change, Domarten index, Nutrition index, Subsidy targeting
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چکید
ناامنیغذایی یک چالش اساسی برای تمامی افراد بهویژه فقرا در جهان است .از اینرو دولتها درصدد اجرای سیاستهای مختلف در جهت پایداری
امنیت غذایی خانوارها هستند .در این بین کشورهایی همچون ایران بهدلیل شرایط اقتصادی ناپایدار و تغییرات آب و هوایی شددید ننوسدان در بدار و
خشکسالیهای متوالی) شاهد امنیت غذایی پرنوسانی برای خانوارها هستند .برای پایداری در امنیت غذایی کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایدران ،انادا
مطالعات مختلف در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی حائز اهمیت است .از اینرو در مطالعده پدیشرو بدا اسدتداده از رو خودتوضدیح بدا
وقدههای گسترده و آمار و اطالعات دوره زمانی  1621-1632به بررسی تأثیر تغییر آب و هوا و شاخص قیمت مواد غذایی به همدراه متغیرهدای درآمدد
ساالنه خانوار و رشد نرخ ارز آزاد بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران پرداخته شد .از شاخص  AHFSIبرای متغیر امنیت غذایی خانوار استداده شدد
و مقدار آن تا سال  1621برآورد گردید .نتایج نشان داد که در کوتاهمدت و بلندمدت شاخص قیمت مواد غذایی ،وقده سو تغییر آب و هوا ،نرخ بازار آزاد
و متغیر ماازی هدفمندی یارانه دارای اثر مندی و معنادار و متغیر درآمد ساالنه خانوار نیز اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوار شهری ایدران اسدت.
همچنین در هر سال  4/03درصد از عد تعادل یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل میشود .در نتیاه پیشنهاد میشود با
توجه به نتایج مطالعه حاضر ،راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و ناامنی غذایی تمرکدز کنندد .آمدوز و تقویدت بداور
عمومی نسبت به تغییر آب و هوا و بحران آب ،تدوین برنامه و سیاستهای بلندمدت و کوتاهمدت ویژه مدیریت منابع آب تحت شرایط تغییدر آب و هدوا
میتواند موثر باشد.
واژههای کلیدی :تغییرات آب و هوای ،شاخص امینتغذایی ،شاخص دومارتن ،هدفمندی یارانهARDL ،
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میلیون کودک زیر پنج سال دچار کوتاهی رشد ناشی از عدد دریافدت
غذای کافی هستند .دو میلیارد ندر فاقد مواد مغذی ضروری مورد نیداز
برای زندگی سالم هستند .بهعبارتی سادهتر ،از هر  2ندر در جهان یک
ندر قادر به تأمین نیازهای انرژی خود در سدال  3410-3412نبودندد.
براساس آمار فائو ،برای تأمین تقاضای فزاینده ناشی از رشد جمعیت و
تغییرات رژیم غذایی ،تولید مواد غذایی باید تا سال  34 ،3424درصدد
افزایش یابد ن .)Fao, 2015در نتیاه مبحث امنیتغدذایی نسدبت بده
دهههای گذشته بیش از پیش مورد توجه است .امنیتغذایی به معنای
علمی ،روشی حسابشده برای رفع مشکالت غذا و تغذیه و چدارچوب
تعریددف شدددهای بددرای برنامددهریددزی و مدددیریت توسددعه اسددت
نAhmadzade et al., 2012؛  .)Wossen et al., 2018براسداس
تعاریف مختلدف از امنیدتغدذایی ،سده مدهدو اصدلی امنیدتغدذایی
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عبارتنداز :غذای کافی ،دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غدذا و امنیدت
برای زندگی سالم .در شکل  1روند ساالنه تغییدرات شداخص امنیدت
غذایی در جهان ارائه شده است .براساس این شدکل شداخص امنیدت
غذایی در جهان در یک دهه گذشدته حددود  3درصدد افدزایش یافتده
است .در رتبهبندی جهدانی امنیدت غدذایی کده براسداس فاکتورهدای

مختلدی صورت گرفت ،از اطالعات  116کشور اسدتداده شدده اسدت.
براساس گزار فائو رتبه امنیدت غدذایی ایدران در بدین  132کشدور
جهان 13 ،است و یکی از دالیل کسب این رتبه ،هددر رفدت بدیش از
حد محصوالت کشاورزی در ایران بیان شدهاست ن Sheibani et al.,
.)2019
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شکل  -1روند امنیتغذایی در جهان در دوره زمانی  2112تا  ، 2112منبعFao, 2019 :
Figure 1- Trend of food security in the world in the period 2012 to 2018, Source: Fao, 2019

براساس گزار فائو در سال  3412که بهصدورت میدانگین سده
سال متوالی محاسبه شد ،روند شدت سوء تغذیه در ایران بعدد از یدک
افزایش  1/2درصدی به کل جمعیت در سدال  ،3441روندد نزولدی را
طی کرده است و براساس آمار سال  3413-3411در حال حاضر ایدن

عدد  0/2درصد نسبت به کل جمعیت ایران است که دوباره به سدطح
خود در سال  1222-3441رسیده است که در شکل  3قابل مشداهده
است.

6.5
6
5.5
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شکل  -2روند تغییر سه ساله شیوع سوء تغذیه در ایران در دوره زمانی  ،1111-2112منبعFao, 2019 :
Figure 2- Trend of three years change in the prevalence of malnutrition in Iran in the period 1999 -2018, Source: Fao, 2019

عوامل مختلدی بر امنیتغذایی خانوارها تأثیرگذار هستند .در بدین
عوامل اثرگذار بر امنیتغذایی در بخدش کشداورزی مدیتدوان بده دو
عامل تغییرات آب و هوایی و قیمت محصوالت کشاورزی اشداره کدرد
که براساس مطالعات متعدد بر بعدد دردسدترس بدودن امنیدت غدذایی
اثرگدذار هسدتند نAlem and Söderbom, 2012؛ Ticci, 2011؛

 .)Wossen et al., 2018تغییدرات آب و هدوایی بدا اسدتداده از پدنج
عامل بر سیستمهای زراعی ،تولید غدذا و دسترسدی بده غدذا اثرگدذار
است .این پنج عامل عبارتند از فرسایش خاک ،ترکیب جدوی ،بدار ،
افزایش سطح آب دریا و درجه حرارت ن .)Fao, 2015این پدنج عامدل
بر خدمات متعدد سیستمهای زراعی اثر میگذارند و از این طرید بدر

فتاحی اردکانی و همکاران ،بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی و شاخص قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران

کمیت ،کیدیت و قیمت محصوالت کشاورزی و فرایند پ از برداشت
تأثیر گذاشته و از طری بازار و تاارت بر قیمت نامرار معا مرد ) و
درآمد کشاورزان و مشاغل وابسته به کشاورزی و منابع طبیعدی تدأثیر
گذاشته و در نهایت پایداری ،دسترسی و ماهیت امنیت غذایی و تغذیه
را تحت شعاع قرار میدهدد .در شدکل  6ارتبدا بدین تغییدرات آب و
هوایی و قیمتی و استراتژیهای سازگاری و امنیت غذایی بده تصدویر
کشیده شده است .شکل  6این واقعیدت را تأییدد مدیکندد کده تدأثیر
مسددتقیم تغیی درات آب و هددوایی بددر امنیددت غددذایی از طری د مس دیر
بهرهوری نعملکرد) منتقل میشود .این امر به نوبه خدود بدر بعددهای
اقتصادی و فیزیکی امنیت غذایی بهطور غیرمستقیم و مسدتقیم تدأثیر
میگذارد .با این حال ،تغییرات آب و هوایی همچنین ممکن اسدت بدر
قیمت تولید نیدز تأثیرگدذار باشدد .ایدن تغییرپدذیری قیمدت ناشدی از
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تغییرات آب و هوایی مطمئناً عملکرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد زیرا
خانوارها براساس تغییرات قیمت نسبی ،مصرف و تولید خود را تنظدیم
میکنند .عالوه بر این ،حتی بدون تغییر در بهرهوری ،تغییر قیمدت بدا
تغییر قدرت خرید خانوارها ،بر امنیت غذایی تأثیر میگذارد ن Wossen
 .)et al., 2018بهعبارت دیگر میتوان بیان کدرد کده تغییدرات آب و
هوایی ،تولید کشاورزی و در پی آن عوامل وابسته به کشاورزی مانندد
امنیت غذایی و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهدد .تغییدرات در
میزان بار ناشی از تغییر آب و هوا میتواند ثبات عرضه مواد غذایی
را تحت تأثیر قرار داده و در واقع تغییر آب و هوا بدا افدزایش شدیوع و
شدت خشکسالی و یا سیل ،بازده محصوالت کشاورزی ،دسترسی بده
مواد غذایی و همچنین قیمت مواد غذایی را تحت تأثیر خود قرار دهد
ن.)Gohar and Cashman, 2016
تغییرات آب وهوایی
Climate Changes
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شکل  -3ارتباط مفهومی بین تغییرات آب و هوایی ،قیمت ،سازگاری و امنیت غذایی ،ماخذGohar and Cashman, 2016 :
Figure 3- Conceptual linkages among climate and price variability, adaptation options and food security, Source: Gohar and
Cashman, 2016

مطالعات بسیاری در حوزه امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی در
داخل و خارج از کشور اناا شده است در ادامه بر تعدادی از مطالعات
اشاره میشود .گزیموگبر و راهدوت ن Gezimu Gebre and Rahut,
 )2021با استداده از دادههای اولیه جمعآوری شده در اتیدوپی ،کنیدا و
تانزانیا روابط بین رواج نشیوع) ناامنی غذایی خانوار و آسیبپدذیری در
برابر تغییرات آب و هوایی در شرق آفریقا را مورد مطالعه قدرار دادندد.
برای اندازهگیری رواج ناامنی غذایی خانوار شاخص دسترسی به ناامنی

غذایی خانوار 1ن )HFIASمحاسبه و برای بررسی عوامل موثر بر رواج
ناامنی غذایی خانوار از مدل اقتصادسدنای پروبیدت ترتیبدی 3اسدتداده
شده است .نتایج نشان داد که فقط  23درصدد خانوارهدا دارای امنیدت
غذایی هستند .همچنین تغییرات آب و هوایی و تلددات محصدول اثدر
مثبت و معناداری بر کاهش امنیت غذایی دارند .آمولگبده و همکداران
1- Household Food Insecurity Access Scale
2- Ordered Probit Econometrics Model
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ن )Amolegbe et al., 2021برای بررسدی اثدر نوسدانات غیرفصدلی
قیمت مواد غذایی نبه ویژه افزایش غیرمنتظره قیمدتهدا) بدر امنیدت
غذایی خانوار نیاریه از دادههای پنل استداده نمودند .با در نظر گرفتن
اثرات جانشینی و تمرکز بر برنج داخلی و وارداتی نتایج نشدان داد کده
افزایش قیمت برنج وارداتی به تنوع رژیم غذایی و سهم غذا از مخارج
مصرفی آسیب میرساند .مکندونن و همکداران ن Mekonnen et al.,
 )2020با استداده از مدل رگرسیون الجیت به تازیه و تحلیدل تغییدر
آب و هوا محلی ،وضعیت امنیت غذایی خانوار ،عوامل نداامنی غدذایی
مربو به آب و هوا ،عوامل تعیینکنندده امنیدت غدذایی و اسدتراتژی
سازگاری کشاورزان محلی در اتیوپی جنوبی پرداختند .نتایج بیانگر این
است که سن و انددازه خدانوار ،میدزان زمدین زیرکشدت و بارنددگی از
عوامل موثر بدر وضدعیت امنیدت غدذایی خدانوار بودندد .بوکچیدوال و
همکداران ن )Bocchiola et al., 2019در مطالعده خدود بده بررسدی
امنیت غذایی ،پیشبینی جمعیت و تولید محصدول بدرای سدال 3144
پرداختند .نتایج نشان داد که بدا روندد فعلدی تغییدر آب و هدوا باعدث
کاهش  03درصدی در برنج و  03درصددی در ررت و  111درصدد در
امنیت غذایی میشود .ووسدن و همکداران ن)Wossen et al., 2018
در مطالعهای اثر تغییرپذیری آب و هوا و نوسان قیمت مواد غذایی بدر
درآمد و امنیتغذایی در خانوارهای اتیوپی و غنا را مورد ارزیدابی قدرار
دادند .نتایج نشان میدهد تغییرپذیری آب و هوا و نوسدان قیمدت اثدر
مندی بر درآمد و امنیت غذایی در خانوارهای هر دو کشور دارد .گدوهر
و کاشمن ن )Gohar and Cashman, 2016با استداده از برنامهریزی
ریاضی مثبت ن )PMPنشان دادند که تغییرات آب و هدوا تدأثیر منددی
قابل توجهای بر منابع آب و امنیت غذایی دارد .همچنین تغییدرات آب
و هوا باعث افزایش قیمت محصوالت کشاورزی میشوند .یافتدههدای
مطالعهی ووسن و برگر ن )Wossen and Berger, 2015با استداده از
سیستمهای چند عاملی مبتنی بر برنامهنویسی ریاضدی نشدان داد کده
هم تغییرات آب و هوا و هم تغییرات قیمت اثر مندی قابل توجهی بدر
رفاه خانوارهدا در غندا دارندد .کریمدی و همکداران ن Karimi et al.,
 )2018در مطالعه خود به بررسی تغییر آب و هوا بر کشداورزی ایدران
پرداختند .نتایج حاصل از مرور منابع و تحلیل دادههدای سدری زمدانی
نشان داد تغییر آب و هدوا تدأثیر معندادار بدر عملکدرد محصدول ،نیداز
محصول به آب ،درآمد و رفاه خانوار دارد .نتدایج پدژوهش کرباسدی و
محمدزاده ن )Karbasi and Mohammadizade, 2018با استداده از
الگوی جوهانسون برای دوره زمدانی  1633-1622نشدان دادندد کده
متغیرهای درآمد سرانه ،تنوع زراعی ،واردات محصدوالت کشداورزی و
شدداخص کشدداورزی پایدددار تددأثیر مثبددت و معنددادار و متغیرهددای
ضریبجینی و سیاستهای حمدایتی دولدت از بخدش کشداورزی اثدر
مندی و معنادار بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران در
کوتاهمددت و بلندمددت دارندد .عزیدزی و همکداران ن Azizi et al.,
 )2016در مطالعه خود با استداده از الگوی خودتوضیح با وقده گسترده

نشان دادندد در کوتداهمددت و بلندمددت شداخص حمایدت از بخدش
کشاورزی دارای اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی اسدت .همچندین
متغیر ماازی سالهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و شداخص
تور دارای اثر مندی و معنادار بدر امنیدت غدذایی خانوارهدای شدهری
ایران است .محمدی ن )Mohammadi, 2014با استداده از متغیرهای
شاخص امنیت غذایی ،شاخص قیمت خوراکیها و آشامیدنیها ،مقددار
عرضه مواد غذایی و خط فقر به بررسی نوسانات قیمت مواد غذایی بر
امنیت غذایی خانوارهای شهری طی دوره  1634-1624با اسدتداده از
رو خودرگرسیونبرداری پرداخت .نتایج نشان داد که در کوتاهمددت
قیمت مواد غذایی اثری منددی بدر امنیدت غدذایی مدیگدذارد ،امدا در
بلندمدت اثر مثبت میشود ،سطح فقر در کوتاهمدت و میانمدت بر
امنیت غذایی خانوارهای شهری ،اثدر مثبدت خواهدد گذاشدت ،امدا در
بلندمدت این رابطه برعک شدده و اثدری منددی بدر امنیدت غدذایی
میگدذارد .مهرابدیبشدرآبادی و اوحددی ن Mehrabi and Owhadi,
 )2014با هدف بررسی عوامل موثر بر امنیتغذایی نشدان دادندد کده
متغیرهای تنوع زراعی ،درآمد سرانه و واردات محصدوالت کشداورزی
تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای ضریب جینی و سیاستهای حمایتی
دولددت از بخددش کشدداورزی اثددر مندددی و معنددادار بددر امنیددت غددذایی
خانوارهای شهری و روستایی داشتهاند.
با استناد به طیف گستردهای از مطالعات قبلی ،مستند شدده اسدت
که تأثیر تغییر آب و هوا بر امنیت غذایی برای کشورهایی که بیشتر به
بخش کشاورزی وابستهاند ،تا حد زیادی مندی و دارای اثدرات مهمدی
است .با توجه به مطالب ارائه شده ،رصدد وضدعیت امنیدت غدذایی در
تمامی کشورها بهویژه کشورهای درحال توسعه و در تمامی بخدشهدا
الز است .در نتیاه اناا مطالعات مختلف بدا اسدتداده از رو هدای
متعدد اقتصادی و آماری از سوی پژوهشگران باید صورت گیرد تدا بده
شناخت دقی تری از وضعیت امنیت غذایی رسید و از ایدن طرید بده
تدوین سیاستهدای مناسدب بدرای رفدع نداامنی غدذایی و گرسدنگی
پرداخته شود .از اینرو در مطالعه حاضر با استناد بده مبدانی نظدری و
مطالعات خارجی و داخلی اناا شده در زمینه امنیت غذایی و وضعیت
امنیت غذایی در ایران ،عواملی همچون قیمت مواد غدذایی ،تغییدرات
آب و هوایی ،درآمد خدانوار ،ندرخ ارز و سیاسدت هدفمنددی یاراندههدا
بهعنوان عوامل مؤثر بر امنیت غذایی برگزیدده شدده و اثدر آنهدا بدر
امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
شاخصهای متداوتی جهت سناش امنیت غذایی در سطح ملی و
خانوار وجود دارد که از جمله آنها میتوان شاخص کلی امنیت غذایی
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خانوار 1ن ،)AHFSIرو مبتندی بدر نمایده توسدعه انسدانی 3ن،)HDI
شاخص امنیت غدذایی جهدانی 6ن )GFSIو شداخص امنیدت
ن )FSIرا نا برد .شاخص  AHFSIبا لحاظ آوردن سده عنصدر اصدلی
امنیت غذایی یعنی موجود بودن غذا ،پایداری عرضه غدذا و دسترسدی
به غذا ،سطح امنیت غذایی در جامعه را اندازهگیری میکندد .شداخص
 AHFSIشاخصی تازیهپذیر برای تعیین رتبه امنیت غدذایی در یدک
کشور بر پایه شدت فقر غذایی ،نابرابری در توزیع غذا بین خانوارهدا و
ناپایداری در دستیابی ساالنه به غذا نیک شناسه خا جدایگزین بدرای
ریسک کمبود غذا در سطح کل کشدور) اسدت ن Khodadad Kashi
 .)and Heidari, 2004از ایدنرو در ایدن پدژوهش از شداخص کلدی
امنیت غذایی استداده میشود .در پژوهش پیشرو تال شده است تا
با برآورد تک معادلهای شاخص کلی امنیت غذایی ،اثدرات متغیرهدای
قیمت مواد غذایی ،تغییدرات آب و هدوایی ،درآمدد خدانوار ،ندرخ ارز و
سیاست هدفمندی یارانهها بر آن مدورد بررسدی قدرار گیدرد .بندابراین
براساس مبانی نظری و ادبیات پژوهش الگوی نهایی شداخص امنیدت
غذایی با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن ،بهصورت رابطه ن )1بهصورت
خطی -لگاریتمی تصریح و مورد بررسی قرار میگیرد:

غدذایی0

𝐴𝐻𝐹𝑆𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝐸𝑋𝑅𝑡 + 𝛽2 𝐹𝑃𝐼t
+ 𝛽3 𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸t
+ 𝛽4 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸t
+ 𝛽5 𝐷𝑈89t 𝜀t
𝑡𝐼𝑆𝐹𝐻𝐴 نشان دهنده شاخص کلی امنیت غدذایی

ن) 1

در معادله ن،)1
خانوار 𝑅𝐸𝑋𝑅𝑡 ،رشد نرخ ارز بازار آزاد 𝐹𝑃𝐼t ،شداخص قیمدت مدواد
غذایی نخوراکیها و آشامیدنیها) 𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸t ،تغییرات آب و هدوا،
 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸tمتوسط درآمدد سداالنه خدانوار نریدال) و  𝐷𝑈89tمتغیدر
ماازی هدفمندی یارانهها میباشند .الز به رکر است که متغیرهدای
فوق در فر لگاریتمی در نظر گرفته شدهاند .در زیر توضیح مختصری
در خصوص متغیرهای الگو بیان میشود:
شاخص کلی امنیت غدذایی خانوارهدا 𝐼𝑆𝐹𝐻𝐴  :در ایدن مطالعده
جهت محاسبه امنیت غذایی خانوارهای شهری از شاخص کلی امنیت
غذایی خانوار که توسط سازمان خواروبار کشداورزی توسدعه داده شدد،
بهره گرفته شده اسدت .ایدن شداخص براسداس مطالعده سدن ن Sen,
 )1976و بیگمن ن )Bigman, 1993بنا شده اسدت .فرمدول محاسدبه
شاخص  AHFSIبهصورت رابطه ن )3میباشد:
ن) 3

𝑆
̅𝑋

= 𝑉𝐶

𝑈𝑃
𝑇𝑃

=𝐻

𝑈𝐴𝐶 𝐶𝑆 −
𝐻 × 𝑆𝐶

=𝐺

در رابطههای فوق 𝑃𝑈 ،تعداد افرادی که کمتر از استاندارد اندرژی
یا پروتئین دریافت کردهاند؛ 𝐻 درصد افرادی که انرژی یدا پدروتئین را
1- Aggregate Household Food Security Index
2- Human Development Index
3- Global Food Security Index
4- Food Security Index
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به میزان کمتر از استاندارد دریافت کردهاندد؛ 𝑇𝑃 تعدداد کدل جمعیدت
مورد بررسی؛ 𝑆𝐶 انرژی یا پروتئین استاندارد؛ 𝑈𝐴𝐶 میانگین اندرژی یدا
پروتئین دریافتی کمتر از استاندارد؛ 𝐺 شدت فقدر غدذایی؛ 𝑆 انحدراف
معیار عرضه انرژی یا پروتئین طی زمان؛ ̅𝑋 میانگین عرضه انرژی یدا
پروتئین طی زمان؛ 𝑉𝐶 ضریب تغییرات عرضه انرژی یا پروتئین طدی
زمان و 𝑃𝐼 ضریب توزیع انرژی یا پروتئین بین فقرا است .الز به رکر
است که برای محاسبهی ضریب توزیع انرژی ،بده دلیدل در دسدترس
نبودن ارقا انرژی دریافتی تک تک خانوارهای فقیر از ضریب جیندی
توزیع مخارج خانوارها استداده شده است .دلیل این انتخاب این اسدت
که نیاز به غذا اساسی ترین نیاز خانوارهاست و همبستگی باالیی بدین
مخارج مصرفی و انرژی دریافتی گدروه هدای کدم درآمدد وجدود دارد
ن .)Salem, 2017برای محاسبه متغیرهای فدوق ،پد از جمدعآوری
آمار هزینهی خوراک خانوارهای شهری در دهکهای مختلف و تبدیل
آنها به انرژی نحاصل از کربوهیدرات ،چربی ،قند و پدروتئین موجدود
در غذا) و مقایسه آنها با انرژی استاندارد دریدافتی و در نظدر گدرفتن
بعد خانوار درصد افرادی که کمتر از اسدتاندارد اندرژی دریافدت کدرده
بودند و میانگین انرژی دریافتی کمتر از استاندارد محاسبه شد .انستیتو
تغذیه و صنایع غذایی کشور برحسب ساختار سدنی و جنسدی جمعیدت
نیاز هر ایرانی به کالری غذایی را  3644برای هدر نددر در روز تعیدین
کرده است.
دامنه مقدار شاخص کل امنیت غذایی خانوار ن )AHFSIاز صدر تا
 144است .اگر مقدار شاخص کمتدر از  32درصدد باشدد ،خانوارهدا در
سطح بحرانی امنیت غذایی به سر میبرند؛ اگر مقدار آن بین  32تا 52
درصد باشد خانوارها دارای امنیت غذایی کم نضعیف) و اگر بین  52تا
 12درصد باشد ،دارای امنیدت غدذایی متوسدط و بداالتر از  12درصدد
خانوارها از سطح امنیت غذایی باالیی برخدوردار هسدتند نPinstrup-
.)Andersen et al., 1999
شاخص تغییر آب و هوا :به منظور محاسدبه تغییدر آب و هدوا در
مطالعات مختلف از شاخصهای متعددی شامل میزان بارندگی ،درجده
حرارت ،میزان رطوبدت و انتشدار گازهدای گلخاندهای ن )CO2و غیدره
استداده میشود .در این پژوهش جهت محاسبه تغییرات آب و هدوایی
از شاخص تغییر آب و هوا دومارتن که بهصدورت رابطده ن )6محاسدبه
میشود ،استداده شده است.
ن)6

P
T + 10

= 𝐴i

که در آن 𝐴i :ضریب خشکی دومارتن؛  Pمیانگین ساالنه بارندگی
به میلیمتر؛  Tمیانگین ساالنه دمای بده درجده سدانتیگراد مدیباشدد.
براساس رابطه ن ،)6دومدارتن آسدتانههدایی را تعیدین و  5تید آب و
هوایی از خشک تا بسیار مرطوب را تعریف مینماید.
در این مطالعه از شاخص 𝐼𝑃𝐹 بدهعندوان شداخص قیمدت مدواد
غذایی استداده شده است .با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی
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تأثیر قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی میباشدد ،از شداخص قیمدت
مواد خوراکی و آشامیدنیها بر پایه سال  1622بهعنوان شاخصدی کده
تغییرات ساالنه قیمت مواد غذایی را نشان میدهد استداده شدد .رشدد
نرخ ارز بازار آزاد 𝑅𝑋𝐸𝑅 نرخ ارز بهعنوان یک متغیر اقتصادی مهدم،
به واسطه این که رابط بین قیمتهای خدارجی و داخلدی و همچندین
به طور هم زمان ابزاری برای توسعه صادرات و کداهش واردات اسدت،
بنابراین تغییر آن میتواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی
بر جای بگدذارد .در ایدن پدژوهش از متغیدر ندرخ ارز در بدازار آزاد بدا
میانگین  12051/62ریال و میانگین رشد آن برابدر بدا  13/52درصدد
بهعنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر امنیدت غدذایی خانوارهدا بهدره
گرفته شده است .متغیر ماازی  𝐷𝑈89جهدت بررسدی تدأثیر اجدرای
قانون هدفمندی یارانهها بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ،از متغیدر
ماازی استداده شد .بهطوریکه مقدار آن برای سالهای اجرای قانون
مذکور نسالهای  1612تا  )1621عدد یک و برای سایر سالها عددد
صدددر در نظددر گرفتدده شددده اسددت .متوسددط درآمددد سدداالنه خددانوار
𝐸𝑀𝑂𝐶𝑁𝐼 درآمد ساالنه خانوار یکی از عوامل مهم در تامین امنیدت
غذایی در یک نظا اجتماعی است ،بهگونهای که بدا افدزایش درآمدد،
قدرت خرید و توانایی خانوارها در تأمین نیاز غذایی افزایش و وضعیت
معیشت و امنیت غذایی آنها بهبود مییابد .در این پژوهش از متوسط
درآمد واقعی ساالنه خانوارهای شهری استداده شده است.
دادههای مورد نیاز برای مطالعهی حاضر ،در خصوص نرخ ارز بازار
آزاد و قیمت مواد غذایی نخوراکی و آشامیدنیها) از آمارهدای رسدمی
براساس گزار های ساالنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران و
اطالعات الز به منظور محاسبه شداخص امنیدت غدذایی خانوارهدا و
متوسط درآمد خدانوار از نتدایج تدصدیلی هزینده و درآمدد خانوارهدای
شهری مرکز آمار ایران ،برای دوره زمانی  1632-1621استخراج شده
است.
روش اقتصادسنجی برآورد الگو

در این مطالعه بر اساس ادبیات موضوع و اطالعات موجود از مدل
خود توضیح با وقدههدای گسدترده 1ن )ARDLو مددل تصدحیح خطدا
ن )ECM3معرف دیشددده توسددط پسددران و پسددران ن Pesaran and
 )Pesaran, 1997برای بررسی هدمانباشدتگی و نیدز تخمدین روابدط
کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها استداده شدده اسدت .در ایدن رو
الز نیست درجه ایستایی متغیرهدا یکسدان باشدد و صدرفاً بدا تعیدین
وقدههای مناسب برای متغیرها میتوان مدل مناسب را انتخداب کدرد.
در الگوی  ARDLتعداد وقدههای بهینه برای هر یدک از متغیرهدای

1- Autoregressive distributed lag
2- Error Correction Model

توضددیحی بدده وسددیله معیارهددای آکائیددک ن ،)AIC6شددوارتز-بیددزین
ن )SBC0و حنان-کوئین ن )HQC2مشخص میشدود .شدکل عمدومی
آن برای حالت دو متغیره به صورت زیر است:
𝑞

()4

𝑝

𝑡𝑣 𝑦𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑗 𝑦𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑡−𝑖 +
𝑖=0

𝑗=1

در معادله ن ،)0متغیر وابسته 𝑡𝑦 تابعی از مقادیر سدطح و بدا وقدده
متغیر توضیحی و مقادیر با وقده خود است که مدی تدوان آن را بده
صورت زیر بازنویسی کرد:
ن)2
𝐴(𝐿)𝑦𝑡 = 𝐵(𝐿)𝑥𝑡 + 𝑢t
2
در معادله ن ،)2ن )Lعملگر وقده به صورت 1 − α1 𝐿 − α2 𝐿 −
 𝛼3 𝐿3 − ⋯ − 𝛼𝑃 𝐿Pو عملگر وقده ن )Bبه صدورت 𝛽0 + β1 𝐿 +
 β2 𝐿2 + 𝛽3 𝐿3 + ⋯ + 𝛽𝑞 𝐿qاست.
از ویژگیهای الگوی خودتوضیح با وقده های گسترده ایدن اسدت
که عالوه بر ارائه نمدودن بدرآورد بددون تورشدی از پارامترهدا ،وجدود
هم انباشتگی بین متغیرهای مدل را نیز آزمون می نماید .برای بررسدی
وجود هم انباشتگی میان متغیرها از آزمون  Fباندد اسدتداده مدیشدود.
آزمون فرضیه برای اناا آزمون  Fباند به صورت زیر است که در آن
فرض صدر مبنی بر عد وجود رابطهی بلندمدت بین متغیرها و فرض
مقابل ،وجود رابطهی بلندمدت میان متغیرهاست:

𝐻0 : λ1 = λ2 = λ3 = λ4 = λ5 = 0
𝐻1 : λ1 ≠ λ2 ≠ λ3 ≠ λ4 ≠ λ5 ≠ 0

آماره  Fبهدست آمده بدا دو مقددار بحراندی بدسدت آمدده توسدط
پسددران و شددین ن )Pesaran and Shin, 1999مقایسدده م دیشددود
ن .)Pesaran and Shin, 1999مقددار پدایینتر بدا فدرض ) I(0بدودن
تمامی متغیرها و مقدار باالتر با فرض ) I(1بودن تمدا متغیرهاسدت.
اگر آمارهی  Fمحاسباتی از حد بداالی مقددار بحراندی بزرگتدر باشدد،
فرضیهی صدر مبنی بر عد وجود رابطهی بلندمدت رد میشود و اگدر
آمارهی آزمون کمتر از حد پایین مقدار بحرانی باشد ،فرضیهی صدر را
نمیتوان رد کرد و اگر آماره بین حد باال و حد پدایین مقدادیر بحراندی
باشددد ،نتیادده غیرقطع دی خواهددد بددود نPesaran et al., 2001؛
 .)Frimpong Magnus and Oteng-Abayie, 2006در صدورت
هم انباشتگی متغیرها می توان از طری الگوی تصحیح خطا به بررسی
پویایی کوتداه مددت و تمایدل حرکدت آن بده سدوی تعدادل پرداخدت
ن .)Mohammadi and Eydizadeh, 2014پسدددران و شدددین
ن )Pesaran and Shin, 1996در مطالعات خدود نشدان دادندد کده از
روی ضریب  ECMبه تنهایی میتوان درباره وجدود رابطده بلندمددت
3- Akaike Info Criterion
4- Schwarz Criterion
5- Hannan-Quinn Criterion
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بین متغیرهای مدل تصمیمگیری نمود .به این صورت که اگر ضدریب
) ECM(-1در مدل برآوردی بین صدر و منددی یدک قدرار گیدرد و از
لحاظ آماری معنادار باشد ،آنگاه رابطه بلندمدت بدین متغیرهدای مددل
برقرار است.

نتایج و بحث
شکل  0وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شهری طی سدالهدای
 1632تا  1621را نشان میدهد .براساس این شکل میانگین  64ساله
شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران بالغ بر  21/5درصدد
است .با توجه به دامنه شاخص مورد نظر ،خانوارهدای شدهری ایدران
دارای امنیت غذایی باالیی هستند.
با توجه به شکل  0میتوان گدت کده امنیدت غدذایی خانوارهدای
شهری در سالهای  1632و 1654به علدت مشدکالت بعدد از جند
تحمیلی و کاهش تولید و سدهمیهبنددی کاالهدای اساسدی در سدطح
پایینی نسبت به دوره زمانی مورد بررسی قرار داشته است ولدی دارای
روندی رو به بهبدود اسدت .طدی سدالهدایی  1654تدا  1650کده در
اصطالح به آن دوران تعدیل سداختار اقتصدادی نیدز گدتده مدیشدود،
وضعیت امنیت غذایی خانوارهدای شدهری از نوسدانات قابدل تدوجهی
برخوردار است .برای اولین بار در این دوره در دو سال متمدادی 1656
و  1650امنیت غذایی روندی کاهشی را داشته که این دوران متندارر
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با سالهایی است که کشور بیشترین تور را تاربه نموده کده تحدت
این شرایط امنیت غذایی مرد نیز تحتالشعاع قرار گرفته است .بعد از
سال  1650تا سال  1612امنیت غذایی خانوارهای شدهری بدا شدیب
مالیمی در حال افزایش بوده و در سال  1610به حداکثر خود رسدیده
است .در این دوره نرخ ارز دارای ثبات نسدبی بدوده و ندرح تدور نیدز
نسبت به سال  1650کاهش یافته است .عوامل مختلدی در ایدن دوره
موجب بهبدود وضدع معیشدت و تغذیده خانوارهدای کشدور شدده و در
ماموع وضعیت مطلوب و با ثباتی در این زمینه حاصدل شدده اسدت.
امنیت غذایی در سال  1624بیشترین مقدار خود را تاربه کرده است.
علیهذا این روند رو به رشد در دوران پ از آن به دالیل مختلدف از
جمله تحریمهای بینالمللی و بهویژه تحریمهای آمریکا علیه ایران که
منار به افزایش قیمت دالر در بازار و کاهش ارز نرخ ارز و متعاقب
آن رشد سطح عمومی قیمتها در بازار و بدویژه قیمدت مدواد غدذایی
خانوارها ،رکود در بخش تولید و نهایتا کداهش تدوان و قددرت خریدد
خانوارها حدظ و صیانت نشد که در نهایدت منادر بده کداهش سدطح
امنیت غذایی خانوارها شد.
نتایج آزمون ایستایی دیکی فولر تعمدیمیافتده ن )ADFمتغیرهدای
پژوهش در جدول  ،1گزار شده است .همانطورکه مشاهده میشود
متغیر  𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸tدر سطح ایستا ولی سایر متغیرها پد از یکبدار
تداضلگیری در سطح  2درصد ایستا هستند.
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شکل  -4روند شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری طی سالهای ( 1331-1312مأخذ :یافتههای تحقیق)
)Figure 4-the trend of food Security index of urban households durind the years 1369-1398 (Source: Research findings

با توجه به این نکته پ از تعیین وضعیت ایسدتایی متغیرهدا ،بدا
انتخاب حداکثر وقده  3به دلیل ساالنه بدودن دادههدا ،براسداس معیدار
شوارتز -بیزین ،اقدا به برآورد الگوی  ARDLبدرای بررسدی رابطده
بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرهای پژوهش میشود.
نتایج برآورد الگوی پویای  ARDLدر جدول  3ارائه شدده اسدت.

طب نتایج ،شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری با یدک وقدده بدا
عالمت مثبت در سطح یک درصد معنادار اسدت .بدهعبدارتی شداخص
امنیت غذایی در سال گذشته اثر مثبت بدر امنیدت غدذایی خانوارهدای
شهری ایران در سال جاری دارد .ضریب متغیر شداخص قیمدت مدواد
غذایی نیز در سطح پنج درصد با عالمت مندی معنادار است.
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جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها دیکی فولر تعمیمیافته ()ADF
Table 1- Results of Variables unit root test

مقدار آماره در

مقادیر بحرانی در

نتیجه ایستایی
Stationary result

تفاضل مرتبه اول

سطح یک درصد
Critical Values 1%
-4.339
-4.339
-4.339

)I(1
)I(1
)I(1
)I(0
)I(1

مقادیر بحرانی در

Statistics at First
order difference
-6.561
-5.730
-5.650

-

-

-4.339

-6.797

سطح یک درصد
Critical Values 1%
-4.309
-4.309
-4.309
-4.309
-4.309

مقدار آماره در سطح

متغیرها

Statistics At level

Variables

-0.513
-0.862
-2.114
-5.311
-2.091

𝑡𝐼𝑆𝐹𝐻𝐴
𝑡𝑅𝑋𝐸𝑅
𝐹𝑃𝐼t
𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸t
𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸t

مأخذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings
جدول  -2نتایج برآورد الگوی پویا )ARDL(1,0,3,0,1,0
)Table 2- Results of dynamic pattern estimation ARDL (1,0,3,0,1,0

سطح معنادار

انحراف استاندارد

ضرایب

متغیر

Significant level

آماره t
T statistics

Coefficients

Variable

***0.576

وقده اول شاخص امنیت غذایی

Standard deviation

0.000

7.171

0.080

0.021

-2.536

0.036

***-0.091

0.456

0.761

0.092

0.070

0.117

-1.647

0.084

-0.139

0.277

-1.122

0.087

-0.098

0.025

-2.443

0.078

**-0.191

0.020

-2.557

0.011

***-0.028

0.048

2.065

0.528

**1.090

0.121

-1.629

0.045

-0.074

0.065

-1.925

0.464

*-0.894

0.000

5.147

8.621

***44.381

Lag(1) food security index

شاخص قیمت مواد غذایی
Food price index

تغییر شاخص آب و هوا
Climate change index

وقده اول تغییر شاخص آب و هوا
Lag (1) Climate change index

وقده دو تغییر شاخص آب و هوا
Lag (2) Climate chang index

وقده سو تغییر شاخص آب و هوا
Lag (3) Climate chang index

رشد نرخ ارز بازار آزاد
Exchange rate growth

متوسط درآمد ساالنه خانوار
Average household annual income

وقده اول متوسط درآمد ساالنه خانوار
Lag(1) Average household annual income

متغیر ماازی نهدفمندی یارانهها)
)Dummy variable (targeting subsidies

ضریب ثابت
Constant coefficient

R-squared = 0.84
F-statistic = 6.616 Prob (F-statistic)= 0.000

مأخذ :یافتههای تحقیق (*** ** ،و * بهترتیب معنادار در سطح یک ،پنج و ده درصد)
)Source: Research findings (***, **, ** Significant at 1, 5 and 10 percent, respectively

در مورد متغیر رشد نرخ ارز ،نیدز عالمدت ضدریب آن منددی و از
لحاظ آماری در سطح یک درصد معنادار است .ضریب متغیدر متوسدط
درآمد ساالنه خانوار و متغیر مادازی هدفمنددی یارانده در دوره مدورد
بررسی به ترتیب با عالمت مثبت و مندی در سطح پنج درصد معندادار
هستند.

پیش از بحدث دربداره نتدایج رابطده بلندمددت الگدوی ن)ARDL
ضروری است تا وجود یدا عدد وجدود رابطده تعدادلی بلندمددت بدین
متغیرهای الگو بررسی شود .نتایج آزمون  Fباند بدرای بررسدی رابطده
همانباشتگی در جدول  6آمده است.

فتاحی اردکانی و همکاران ،بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی و شاخص قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران
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جدول  -3نتایج آزمون  Fباند همانباشتگی متغیرها
Table 3- Results of F bound test for cointagration of variable

مقدار آماره
F
F statistics

)I(1

)I(0

7.925

4.37

3.29

3.49

2.56

3.09

2.2

مقادیر بحرانی
Critical values

مقدار بحرانی %1
Critical value 1%

مقدار بحرانی %2
Critical value 5%

مقدار بحرانی %14
Critical value 10%

مأخذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود مقادیر  Fمحاسبه شدده
برای الگوی شاخص امنیت غذایی برابر با  5/232است ،بنابراین چون
آماره  Fمحاسبه شده در سطوح اطمینان  %22 ،%22و  %24بیشدتر از
حد باالی مقدار بحرانی است ،بندابراین فدرض عدد وجدود رابطدهی
بلندمدت میان متغیرها رد میشود و لذا رابطه بلندمدت وجود دارد.
جدول  ،0نشان دهندده ضدرایب بلندمددت بدرآورد شدده بدا رو
خودتوضیح با وقدههای گسترده است .با توجه به اینکده متغیرهدا بده
صورت لگاریتمی در معادله بدرآورد شددند بندابراین مدیتدوان تدسدیر
متغیرها بهصورت درصدی باشدد .در بلندمددت شداخص قیمدت مدواد
غذایی در سطح یک درصد با عالمت منددی از لحداظ آمداری معندادار
است .بنابراین افزایش یک درصدی قیمت مواد غذایی شاخص امنیت
غذایی خانوارهای شهری ایرانی را به میزان  31درصد کاهش میدهد.
افزایش قیمت مواد غذایی در منداط شدهری ،بده کداهش دسترسدی
شهرنشینان به مواد غذایی میاناامد ،کده نتیاده آن کداهش امنیدت
غذایی خانوارها میباشدد .تغییدرات در قیمدت مدواد غدذایی در جهدت
افزایش به ویژه کاالهای اساسی دارای تأثیر زیادی در رفتدار مصدرفی
خانوارها است ،بهطوریکه افزیش قیمت مواد غذایی در زمانیکه رشد
درآمدها متناسب با افزایش قیمت مواد غذایی نباشد ،موجدب کداهش
دسترسی خانوارها به مواد خوراکی و غذایی شده و در نتیاه بر امنیت
غددذایی خانوارهددا اثددر مندددی مددیگددذارد .در مطالعددات محمدددی
ن )Mohammadi, 2014و مهرابی بشدرآبادی و اوحددی ن Mehrabi
 )and Owhadi, 2014نیز اثر مندی شاخص قیمت مدواد غدذایی بدر
امنیت غذایی خانوارها تایید شده است .ضریب متغیر شاخص تغییر آب
و هوا نیز مطاب انتظار تأثیر مندی و معنادار بر شاخص امنیت غدذایی
داشته و با تغییرات آن ،تولید محصدوالت غدذایی و کشداورزی تحدت
تاثیر قرار گرفته و در نتیاه آن نیز شاخص امنیت غذایی دچار نوسان-
های در طول زمان میشود .در مطالعه گوهر و گاشمن ن Gohar and
 )Cashman, 2016نیز اثر مندی تغییر آب و هدوا بدر امنیدت غدذایی
خانوارها تایید شده است .متغیر رشد نرخ ارز بازار آزاد با عالمت منددی

در سطح یک درصد معنادار اسدت .در مدورد رابطده منددی ندرخ ارز و
امنیت غذایی میتوان گدت ،اقتصاد ایران از صنایع فنآوری گرفته تدا
کاالهای مصرفی ،وارداتی است و حتی بسیاری از کاالهدای مصدرفی
تولید داخل هم مواد اولیه خود را با واردات تأمین میکنند .با باال رفتن
قیمت ارز یا بهعبارتی کاهش ارز پول داخلی طبیعتاً پدول بیشدتری
برای واردات مواد اولیه باید پرداخت شود و بده همدان میدزان قیمدت
اجناس مصرفی هم باال خواهد رفت .یکی از حوزههدایی کده در ایدن
مورد بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ،حوزه کشاورزی اسدت .در
نتیاه با باال رفتن قیمت محصوالت کشاورزی امنیت غذایی خانوارهدا
تحت شعاع قرار میگیرد که یکی از شاخصهدای مهدم امنیدت ملدی
شمرده میشود .بنابراین ضریب بهدسدت آمدده در الگدو بدا انتظدارات
نظری سازگار است .درآمد سداالنه خدانوار تدأثیر مثبدت و معندادار بدر
شاخص امنیت غذایی خانوارها دارد .با افزایش درآمد خانوار و با فرض
مناسب بودن توزیع آن در جامعه میتوان نتیاه گرفت که خانوارهدای
شهری با افزایش قدرت خرید و تواندایی در تدامین نیداز غدذایی خدود
روبرو هستند و این متغیر تأثیر مثبتی بر وضعیت انرژی دریدافتی و در
نتیاه امنیت غذایی آنها دارد .در مطالعه مهرابی بشدرآبادی و اوحددی
ن )Mehrabi and Owhadi, 2014نیز اثدر مثبدت درآمدد خدانوار بدر
امنیت غذایی آنها تایید شده است .متغیر ماازی سدالهدای اجدرای
قانون هدفمندی یارانهها نیز در سدطح  14درصدد بدا عالمدت منددی
معنادار است .در دوران بعد از هدفمندی یارانده سدطح امنیدت غدذایی
خانوارهای شهری طب شدکل  0کداهش یافتده اسدت .نتدایج نشدان
میدهد که در بلندمدت اجرای قانون مدذکور ،باعدث کداهش فعالیدت
کشاورزان به دلیل افزایش قیمت نهادههای کشداورزی و حامدلهدای
انرژی شده ،همین موضوع کاهش تولید مواد غذایی داخل و در نتیاه
افزایش قیمت آنها و در نهایت کاهش امنیتغذایی خانوارها را در پی
داشته است .این نتیاه با یافته مطالعه عزیزی و همکاران ن Azizi et
 )al., 2016سازگار است.
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جدول  -4نتایج برآورد الگوی بلندمدت ARDL
Table 4- Results of Long-run ARDL model

سطح معنادار

آماره t

انحراف استاندارد

ضرایب

متغیر

Significant level

T statistics

Standard deviation

Coefficients

Variable

0.007

-3.024

0.071

***-0.215

شاخص قیمت مواد غذایی

0.023

-2.485

0.341

**-0.847

0.017

-2.645

0.025

***-0.066

0.048

2.036

0.810

**1.650

0.078

-1.906

0.389

*-0.741

0.000

4.579

2.331

***10.678

Food price index

تغییر آب و هوا
Climate change

رشد نرخ ارز بازار آزاد
Exchange rate growth

متوسط درآمد ساالنه خانوار
Average household annual income

متغیر ماازی نهدفمندی یارانهها)
)Dummy variable (targeting subsidies

ضریب ثابت
Constant coefficient

مأخذ :یافتههای تحقی ن*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح یک ،پنج و ده درصد)
)Source: Research findings (***, **, ** Significant at 1, 5 and 10 percent, respectively

در ادامه نتایج برآورد مدل تصدحیح خطدا ن )ECMدر جددول ،2
آورده شده است .آنچه که در مدل تصحیح خطا ن )ECMمدورد توجده
است و اهمیت اساسی دارد ،ضریب مربدو بده ) ecm(-1اسدت کده
سرعت تعدیل فرآیند عد تعادل را نشان مدیدهدد .همدانطورکده در
جدول  2مشاهده می شود ،ضریب برآورد شده ) ecm(-1برابر با مقدار
مندی  4/03و از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنادار است .مقددار

این ضریب بیانگر آن است که در هر سال  4/03درصد از عد تعدادل
یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایدران در دوره بعدد تعددیل
میگردد .با توجه به اینکه ضریب ) ecm(-1از لحداظ آمداری معندادار
است ،بنابراین وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل نیدز پذیرفتده
میشود.

جدول  -5نتایج الگوی تصحیح خطا ()ECM
Table 5- Results of ECM model

سطح معنادار

آماره t

انحراف استاندارد

ضرایب

متغیر

Significant level

T Statistics

Standard deviation

Coefficients

Variable

0.021

-2.536

0.036

**-0.091

تداضل شاخص قیمت مواد غذایی

0.456

0.761

0.092

0.070

0.020

-2.557

0.011

***-0.028

0.048

2.065

0.528

**1.090

0.065

-1.925

0.464

*-0.894

0.000

5.147

8.621

***44.381

0.000

-7.844

0.054

***-0.423

Difference of food price index

تداضل تغییر آب و هوا
Difference of climte change

تداضل رشد نرخ ارز بازار آزاد
Difference of Exchange rate growth

تداضل متوسط درآمد ساالنه خانوار
Difference of Average household annual income

تداضل متغیر ماازی نهدفمندی یارانهها)
Difference of Dummy variable

تداضل ضریب ثابت
Difference of Constant coefficient

ضریب تصحیح خطا
نECM)-1

R-squared = 0.79

منبع :یافتههای تحقی ن*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح یک ،پنج و ده درصد)
)Source: Research findings (***, **, ** Significant at 1, 5 and 10 percent, respectively
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آزمونهای مربو بده فدروض کالسدیک نیدز بدرای اطمیندان از
کارایی برآورد الگو در جدول  3ارائه شده است .این نتایج نشاندهندده
این هستند که الگوی برآورد شده مشکلی از لحاظ فدروض کالسدیک
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ندارد .یعنی فرضیه صدر را نمیتوان رد کرد و خودهمبستگی سدریالی
بین اجزا اخالل و مشکل ناهمسانی واریان وجود ندارد ،فر تابع بده
درستی تصریح شده و جمالت پسماند نیز دارای توزیع نرمال است.

جدول  -3نتایج آزمونهای تشخیصی
نتیجه آزمون

Table 6- Results of Diagnostic tests
مقدار آماره آزمون F
سطح معنادار

Test result

Significant level

قبول فرضیه صدر

0.875

قبول فرضیه صدر

0.931

قبول فرضیه صدر

0.157

قبول فرضیه صدر

0.180

Accept
Accept
Accept
Accept

F stat

فرضیه صفر
Null hypothesis

آزمون عد خود همبستگی سریالی جمالت پسماند

0.134

Residual autocorrelation
آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند )(J.B
Residual Normal distribution tests

0.141

آزمون واریان

2.125

همسانی جمالت پسماند

Residual Heteroscedasticity test

آزمون رمزی تصریح فر تابعی

1.963

Reset ramsey test

مأخذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings

بهمنظور بررسی ثبات ضرایب مدل برآورد شده ،میتوان آزمدون
ثبات ساختاری آماره پسماند تامعی ن )CUSUMو مادذور پسدماند
تامعی ن )CUSUMQرا محاسبه کرد که در شکل  2قابل مشداهده
است .آماره آزمونهای مذکور ،در داخل خطو مسدتقیم قدرار دارد و

نتایج این آزمون نشان از پایداری ضرایب برآوردی داشته و بدهعلدت
قرار گرفتن در فاصله اطمینان  22درصد ،شکست ساختاری در مددل
وجود ندارد.

شکل  -5آزمونهای پایداری ضرایب ( )CUSUMو ()CUSUMQ
)Figure 5- Coefficient stability tests (CUSUM) and (CUSUMQ

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیرات قیمدت مدواد غدذایی و
تغییرات آب و هوا بر امنیت غذایی خانوارهای شهری طی سدالهدای
 1632تا  1621در ایران بود .در این راستا ابتدا با اسدتداده از شداخص
 AHFSIامنیت غذایی خانوارهای شهری محاسبه شد .سپ براساس
نتایج بررسی آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش ،بدا بهدرهگیدری از

الگوی  ARDLو الگوی تصحیح خطا ن )ECMروابدط کوتداهمددت و
بلندمدت میان متغیرها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .نتایج بدرآورد
الگوی مذکور حاکی از اثرگذاری مندی متغیرهای قیمت مدواد غدذایی،
تغییر آب و هوا ،رشد ندرخ ارز بدازار آزاد و متغیدر مادازی هدفمنددی
یارانهها و همچنین اثر مثبت متغیر متوسدط درآمدد سداالنه خدانوار در
کوتاهمدت و بلندمدت بدر سدطح امنیدت غدذایی خانوارهدای شدهری
میباشد .با توجه به اثرگذاری مندی شاخص قیمدت مدواد غدذایی بدر
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.میشود
برای کداهش اثدرات منددی تغییدر آب و هدوا بدر امنیدت غدذایی
راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و
 آموز و تقویت بداور عمدومی نسدبت بده.ناامنی غذایی تمرکز کنند
 تدوین برنامه و سیاستهای بلندمددت و،تغییر آب و هوا و بحران آب
کوتاهمدت ویژه مدیریت منابع آب تحت شدرایط تغییدر آب و هدوا بدا
 کنترل آبهای سدطحی بدا هددف،مشارکت کلیه سازمانهای ریربط
 استداده مادد از پساب و بازچرخدانی آب،توسعه منابع آب در دسترس
 توسعه سیستمهای نوین آبیاری و همچنین الگوی،در مصارف مختلف
کشت و حرکت به سمت رو های مدرن میتواند در کاهش عوارض
 بنابراین با کاهش عدوارض ناشدی از.تغییرات آب و هوایی موثر باشد
 استداده از رو های نوین آبیاری و،تغییر اقلیم با تغییر الگوی کشت
بیابانزدایی میتوان میزان تولید محصوالت کشاورزی را افدزایش داد
و از کاهش میزان تولیدات به دلیل تغییرات اقلیمی نامساعد جلوگیری
به عمل آورد که این امر موجب عرضه کافی مواد غذایی میشود و در
.نتیاه در بهبود امنیت غذایی نیز موثر خواهد بود
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امنیت غذایی خانوارهای شهری و توجده بده ایدن نکتده کده ندرخ ارز
بهعنوان یکدی از عوامدل تأثیرگدذار در شداخص بهدای مدواد غدذایی
 بنابراین کنترل نوسانات ارزی میتواندد در کداهش،محسوب میشوند
نرخ تور بهویژه تور قیمت مواد غذایی که امنیدت غدذایی کشدور را
 نکته حائز اهمیت این است که با.دچار بحران میکند بسیار موثر باشد
افزایش تولید داخلی مواد غذایی به خودکدایی در این بخدش نزدیدک
شده و در این صورت قیمت موادغذایی تابع عرضه و تقاضدای داخلدی
میشود و تا حدی از نوسانات مربو به ندرخ ارز و واردات موادغدذایی
مصون میماند و این به ایااد امنیتغذایی و رفاه اقتصادی در کشدور
 با توجه به اثرگذاری مندی نرخ ارز بر امنیت.کمک شایانی خواهد کرد
،غذایی خانوارهای شهری و نوسانات ارزی چند سدال اخیدر در ایدران
سیاست یکسان سازی نرخ ارز در قالب نظا ارزی شناور مدیریتشدده
با هدفگذاری تورمی توصیه میگردد و ایدن امکدان را بدرای اقتصداد
فراهم میکند تا به اهداف رشد مناسب و تور کنترلشده دسدت یابدد
که در نتیاه میتواند منار به بهبود امنیتغدذایی خانوارهدا گدردد بدا
 بدازنگری در اجدرای سیاسدت،توجه به اثر مندی هدفمندی یاراندههدا
هدفمندی یارانهها به منظور برقراری امنیت غذایی خانوارهدا پیشدنهاد
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Introduction
Meat is one of the most important sources of animal protein and plays an important role in human nutrition.
In addition, meat is one of the main commodities in the basket of Iranian households, so that it included about
20% of food costs in Iran. In recent years, fluctuations in meat prices have always been one of the main
challenges of the meat market of Iran and every year the imbalance in its market reduces the welfare of
consumers and causes damage to producers. In the current situation where the Iran foreign exchange resources
are limited and prices of the meat market has many fluctuations, examining the price drivers of meat price in Iran
from the perspective of microeconomics and especially the chain of vertical price transmission can be a good
guide for policymakers and planners in adopting appropriate policies to control prices and domestic consumption
of these products. The purpose of this study is to identify the drivers of the price of meat different types in Iran
using the Panel-SVAR model in 30 provinces of the country during the years 2006-2019.

Materials and Methods
We use the panel SVAR methodology developed by Pedroni (2013) to analyze the implications of shocks on
the price of meat types. Defining z𝑖t ≡ (y𝑖𝑡, x𝑖𝑡, s𝑖𝑡, m𝑖𝑡)′, the heterogeneous panel SVAR model can be formulated
as:
𝐵𝑖 z𝑖𝑡 = 𝐴𝑖 (𝐿) z𝑖𝑡−1 + , 𝑖 = 1,…,, 𝑡 = 1, … , 𝑇 and 𝑢it ∼ (0,Σ𝑖)
Where 𝐵𝑖 is the matrix of structural parameters, reflecting the instantaneous relations among model variables,
𝑧𝑖𝑡 is the vector of endogenous variables, (𝐿) is a polynomial of lagged coefficients for ith province. 𝑢𝑖𝑡 ≡ (𝑢𝑦𝑖𝑡,
𝑢x𝑖𝑡, 𝑢s𝑖𝑡, 𝑢m𝑖𝑡)′ is the vector of the structural shocks or innovations in 𝑧𝑖𝑡, the variance-covariance matrix Σ𝑖 is
diagonal. Assuming 𝐵𝑖 be an invertible matrix, pre-multiply both sides of Equation (1) by 𝐵𝑖−1 , we get the
reduced form VAR model:
𝑧it = Π𝑖 (𝐿) 𝑧it−1 + 𝜀it where Π𝑖 (𝐿) = 𝐵𝑖−1 𝐴𝑖 (𝐿), 𝜀𝑖𝑡 = 𝐵𝑖−1 𝑢𝑖𝑡 and 𝜀it ∼ (0,Ω𝑖)
Moreover, the variance-covariance matrix Ω𝑖 of the reduced form error 𝜀𝑖𝑡 = (𝜀𝑦𝑖𝑡, 𝜀x𝑖𝑡, 𝜀s𝑖𝑡, 𝜀m𝑖𝑡)′ is full rank
and no diagonal. The reason is that the errors are correlated between equations, implying that the innovations are
not orthogonal. Traditionally, when this happens, innovations are correlated with each other and the matrix Ω𝑖
can be orthogonal zed by structural Cholesky decompositions. This method imposes an economic structure and
allows the specific ordering of the panel SVAR variables. Finally, the contemporary matrix 𝐵𝑖 is of the following
form:
𝑏11𝑖
0
0
0
0
𝑏22𝑖
0
0
Bi = [
]
𝑏31𝑖 𝑏32𝑖 𝑏33𝑖
0
𝑏41𝑖
0
𝑏43𝑖 𝑏44𝑖
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(APERDRI), Tehran, Iran
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Results and Discussion
The results of Pedroni and Cao co-integration test showed that the hypothesis of no co-integration among the
variables could not be rejected. The optimal lags length for the Panel-VAR model, using the criterion of
Schwartz-Bayesian, was determined as 2. The unit root test of the circle also showed that the estimated PanelVAR model provides the stability condition. The results of Panel-VAR Granger causality test also showed that
there is a direct or indirect causal relationship between all the studied variables. The results of estimating the
"matrix of long-term response function in the Panel-SVAR model showed that all estimated coefficients are
significant. The results of the Impulse Response Functions (IRFs) showed that the effect of shocks of the value
added of the agricultural sector in the agricultural sector on meat price index, mutton price and beef price is
negative and on chicken price is positive, while the shocks effect of the price index of imported inputs (corn,
soybean meal and barley), livestock prices and meat prices are positive on meat price changes (chicken, sheep
and beef). The maximum and minimum effect of these variables occurred between the first to the fifth period and
their effect pattern is sinusoidal, afterwards shocks continue to be almost constant (or with low amplitude). This
result shows that the effect of shocks of meat price stimuli in Iran is continuous and stable. The results of
analysis of variance and historical decompositions also showed that the shocks related to the value added of the
agricultural sector have the least effect and the shocks of the meat price variable have the greatest effect on meat
price changes in Iran. The results of analysis of variance and historical analysis also showed that the shocks
related to the value added variable of the agricultural sector have the least effect and the shocks of the meat price
variable itself have the greatest effect on variation of meat prices in Iran. This result indicates that the impact of
agricultural shocks on the meat price of is relatively weak, in contrast, the impact of shocks of the price
transmission especially in the short term (beginning of periods) play a vital role.

Conclusion
In this study, impulses effect of four variables of the value added of agricultural sector, price index of
imported inputs (corn, barley and soybean meal) and livestock price (live chicken, live sheep, live calf) was
examined in four channels (equation) of price including meat price index (Total meat market), chicken, mutton
and beef using the Panel-SVAR model in 30 provinces during the years 2006-2019. The findings of this study
showed that the most important cause of price fluctuations in the Iran meat market is due to shocks to the vertical
price transmission channel, especially in the short term. Therefore, preventing from price shocks in the Iran meat
market will be one of the most important tools to create efficiency in the market of this product. Managing
inflation expectations is a good way to reduce the price of meat in Iran. In addition, the use of appropriate
protectionist policies throughout the meat production, distribution and consumption chain, such as monitoring
the production, distribution and consumption stages; modify market structure instead of price control; timely
provision of production inputs for producers; development of livestock inputs in the country; providing the
supply of meat in the stock market; adequate and timely distribution to consumers; cash payments are offered to
households and meat producers in the event of price shocks and explosions, is suggested.
Keywords: Meat price, Panel-SVAR model, The value added of agricultural sector
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چکیده
در سالهای اخیر ،نوسانات قیمت گوشت همواره از چالشهای اساسی بازار گوشت ایران بوده و هر ساله عدم تعادل در بازار آن باعث کاهش رفااه
مصرفکنندگان و بروز خسارت برای تولیدکنندگان می شود .در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود و قیمت در بازار گوشت دارای روناد افزایشای
است ،بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران از منظر اقتصاد خرد و به ویژه زنجیره انتقال عمودی قیمتها میتواناد راهنماای مناسابی بارای
سیاستگذران و برنامهریزان در اتخاذ سیاستهای مناسب برای کنترل قیمت و مصرف داخلی این محصوالت باشد .هدف از انجام این مطالعه شناساایی
محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل  Panel-SVARدر  64استان کشور طی سالهای  1682-88اسات .نتاایح صا از از تاابع
عکسالعمز آنی نشان داد که اثر شوکهای متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص قیمت گوشت ،قیمت گوشت گوسفند و قیمات گوشات گااو
منفی و روی قیمت گوشت مرغ مثبت است .در صالیکه اثر تکانههای سه متغیر شاخص قیمت نهادههای وارداتی دام و طیور (ذرت ،کنجاله سویا و جاو،،
قیمت دام زنده و خود قیمت گوشت روی تغییرات قیمت انواع گوشت (مرغ ،گوسفند و گاو ،مثبت است .نتایح صا ز از تجزیه واریانس و تجزیه تااریخی
نیز نشان داد که تکانههای مربوط به متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و تکانههای خود متغیر قیمت گوشت بیشترین اثار را بار تغییارات
قیمت انواع گوشت در ایران دارد .در این راستا برای مهار شوکهای قیمتی وارد بر قیمت انواع گوشت ،مدیریت انتظارات تورمی و استفاده از سیاستهای
صمایتی مناسب در کز زنجیره تولید گوشت از قبیز نظارت بر مراصز تولید و توزیع و مصرف ،ا الح ساختار بازار به جای کنترل قیمت ،تأمین به موقاع
نهادههای تولید برای تولیدکنندگان ،توسعه کشت نهاده های دامی در داخز کشور و نیز توزیع کافی و در زمان مناسب بارای مصارفکننادگان پیشانهاد
میشود.
واژههای کلیدی :ارزش افزوده بخش کشاورزی ،قیمت گوشت ،مدل Panel-SVAR

مقدمه*1

در بین مواد غذایی که توسط انسان مصرف میشود ،محصاوالت
دام و طیور به دلیز اهمیت آن در ارزش افزوده بخش کشاورزی ،رشد
اقتصادی کشور و ضرورت تأمین نیاز پروتئین مصرفکنندگان جایگااه
ویژهای در اقتصاد ملی دارند .با توجه به ضریب رشد باالی جمعیات و
نیاز روزافزون افراد جامعه به مواد پروتئینی صیوانی و نقش اساسای آن
 -1استادیار پژوهشی ،مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و توساعه
روستایی ،تهران ،ایران
،Email: rezaheidari3631@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JEAD.2022.72367.1080

در سالمت انسان ،توجه به مسائز مربوط به باازار ماواد پروتئینای در
کشور الزامی است .همچناین صساسایتهاای موجاود در باازار ماواد
پروتئینی ایران موجب شده تا دولت همواره در بازار ایان محصاوالت
دخالت داشاته باشاد (; Dehghanpour and Bakhshudeh, 2017
.،Bahadori et al., 2017; Pishbahar et al., 2019
گوشت یکی از مهمترین منابع پروتئینی به شمار میآید .از لحاا
تأمین پروتئین صیوانی ،گوشت نقش مهمی در تغذیاه انساان داشاته و
همواره جزء کاالهای مهم و ضروری برای خانوارهای ایرانی است .باه
طوری که در اغلب سالها در بین اقالم خوراکی و آشامیدنی ،بیشترین
سهم از کز هزینه خانوار متعلق به هزینه انواع گوشت است .بر اساس
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طرح آمارگیری درآمد و هزینه خانوارهای شاهری و ورساتایی ،ساهم
گوشت در بین هزینههای خوراکی خانوارهای شهری و روستایی از 10
در د در سال  1684به صدود  64تا  66در د در طی سالهای -88
 1682افزایش یافته است و در کنار گروه غالت و نان بیشترین هزینه
خوراکی خانوار را به خود اختصاص داده اسات .باا توجاه باه اهمیات
گوشت در سبد مصرفی خانوارها ،برای ایجاد تعاادل در باازار گوشات
باید با شناسایی عوامز موثر بر نوسانات قیمت آن که میتواناد نقاش
مهمی در تنظیم سیاستگذاریها داشته باشد ،از نوسانهای قیمت این
محصول جلوگیری شود .بنابراین ،مدلسازی و شناسایی عوامز ایجااد
نوسان در قیمت گوشت به منظور کنتارل باازار اهمیتای بسازایی دارد
(; Cheng and Cao, 2019; Fathi and Bahadori et al., 2017
Bakhshoudeh 2016; Ghahramanzadeh and Rashid
.،Qalam, 2015; Heidari et al., 2019

نوسانات قیمت مواد غذایی ،به ویژه در کشورهای در صال توساعه
که امنیت غذایی بر فعالیتهای اقتصادی دیگر اهمیت بیشاتری دارد،
منجر به پیامدهای اقتصادی زیادی میشود .در طی ساالهاای اخیار
قیمت مواد غذایی در صال افزایش بوده است .از سال  6442تااکنون،
قیمت مواد غذایی تجاری نوسانات چشمگیری را در سطح بینالمللای
تجربه نموده است ،به طوریه بازارهای مواد غذایی تغییرات ناگهاانی
قیمت را در این سالها شاهد بودهاند .طی ساالهاای  6414 ،6448و

 6416قیمت مواد غذایی در مقایسه با میانگین سالهای 6442-6443
به طور ناگهانی افزایش و متعاقباً کاهش یافته است ،تا اینکاه در یا
سطح نسبتاً باال باقی ماند .افزایش سطح قیمت مواد غذایی هر دلیلای
که داشته باشد ،علیرغم اثرات بعضاً مثبتی که بار تولیاد مایگاذارد،
میتواند باعث اثرات منفی از جمله کاهش سطح امنیت غذایی را نیاز
در پی داشاته باشاد (; Wu and Xu, Mohammadi et al., 2016
.،2021
آمارهای ملی در ایران نیز نشان میدهد که قیمات ماواد غاذایی
افزایش زیادی را تجریه کرده است .برای مثال نمودار تغییرات قیمات
ساالنه شاخص گوشت در شکز  1نشان مایدهاد کاه روناد قیمات
گوشت در ایران همواره عودی میباشد ،باه گوناهای کاه میاانگین
قیمت گوشت از  66186ریال در ساال  1682باه ترتیاب باه 82322
ریااال ( 660802 ،،%134ریااال ( ،%164و  312228ریااال ( ،%122در
سالهای  1682 ،1684و  1688افزایش یافته است ( The Support
.،Company of livestock and poultry in Iran. 2021, 2021
افزایش قیمت گوشات مایتواناد تاابعی از عواماز مختلفای از جملاه
اثرگذاری تقاضا ،اثرگذاری عرضه ،اثرگذاری مقادار و هزیناه واردات،
اثرگذاری هزینههای تولید ،اثرگذاری تورم ،اثرگذاری مقادار و قیمات
عوامز تولید و  ...باشد (.،; Rahmani, 2020Heidari et al., 2019

شکل  -1روند تغییرات شاخص قیمت گوشت در ایران طی سالهای 1911-1931
Figure 1- The trend of changes in meat price index in Iran during the years 2006-2019

در سال های اخیر ،بازار گوشت ایران با چالشهای زیاادی روبارو
بوده است .فا له قیمتی بین سطوح مختلف بازار گوشت (هزینه تماام
شده تولید گوشت و قیمت دام زنده ،و نهادههای آن بسیار زیاد بوده و

همواره یکی از چالشهای اساسی در بازار گوشات باوده اسات .نکتاه
مهم دیگر ،افزایش شدید قیمت این کاالی اساسی در سالهای اخیار
است ،به طوری که قیمت آن در ایاران خیلای بیشاتر از قیمات ایان

رضا حیدری ،بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی…

محصول در بازارهای جهانی میباشد .در واقاع افازایش قیمات اناواع
گوشت ناشی از افزایش قیمت نهادههای دامی از جمله علوفه و اناواع
خوراک دام وارداتی ،داروهای دامی ،باالبودن هزینههای بساتهبنادی،
صمز و نقز ،معضز مربوط به یارانه نهادههای دامی و نیروی کار بوده
است .از طرف دیگر ساختار بازار گوشت در دست داالن و صلقاههاای
واسط است و به دلیز ساختار معیوب سیستم توزیع ،نهادههای تولید به
موقع و با قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان نمایرساد .هماه ایان
عوامز خساارت جبارانناپاذیری را در طای ساالهاای متماادی باه
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کرده و باعث کااهش مطلوبیات
مصرفکنندگان و ریسکی بودن فعالیت تولید گوشت شده اسات .بایاد
اذعان داشت که در چنین شرایطی بخش زیادی از اقشار آسایبپاذیر
با توجه به قیمت باالی انواع گوشت ،مقدار مصرفشان را از این کااال
کم و اقدام به جایگزینی سایر کاالها باه جای آن نمودهاناد ،کاه ایان
موضوع از نظر ارزش غذایی در روند رشاد آناان مشاکالتی را داشاته
است و به دنبال آن کیفیت زندگی افراد جامعه کاهش مییابد ( Arndt
; Cornia et al., 2016; Karbasi and Zandi et al., 2016
Darreh Gharibi, 2016; Pishbahar et al., 2015; Rahmani,
 .،2020یکی از نتایح مهم وجود چنین چالش هاایی در باازار گوشات

ایران ،انتقال نامتقارن قیمت در سطوح مختلاف آن و باروز خساارت
برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است .به همین دلیز بسیاری از
پژوهشگران سعی میکنند تا علز و راه صزهای افزایش قیمات ماواد
غذایی را به ورت تجربی مورد بررسی قرار دهند .تقریبااً هماه ایان
مطالعات رفاً بر عوامز اقتصاد کالن متمرکز شدهاند .در صاالی کاه
عوامز کالن اقتصادی برای دولت در جهت اتخاذ سیاستهای داخلی
برای کنترل تورم مفید نیستند .قابز تامز است که در مطالعات انجاام
شده ،محرکهای قیمت مواد غذایی از منظر اقتصاد خارد و باه ویاژه
زنجیره انتقال عمودی قیمتها به ندرت مورد توجه قرار گرفته اسات.
همچنین مروری بر پژوهشهای تجربی انجام شاده در زمیناه انتقاال
عمودی قیمت نشان میدهد که انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار
نامتقارن است .از اینرو ،الزم است مدلهایی به کار گرفتاه شاود کاه
توانایی بررسی شوکهای وارد بر قیمت مواد غذایی (از جمله گوشات،
در فرآیند انتقال قیمت را داشته باشاد (; Wu Furceri et al., 2016
 .،and Xu, 2021; Zingbagba et al., 2020باا توجاه باه وجاود
فا له قیمتی زیاد بین سطوح مختلاف باازار گوشات ،افازایش شادید
قیمت گوشت به دلیز باال بودن هزینههاای تولیاد بخصاوص قیمات
باالی نهادههای تولید ،صضور فعال واساطهگاردان در باازار گوشات و
نهادههای آن و نیز ساختار معیوب سیستم توزیع نهادههاا کاه همگای
باعت انتقال قیمت نامتقارن باازار گوشات مایشاود ،ایان مطالعاه در
تالش است که بر خالف سایر مطالعات ،عوامز ایجااد انتقاال قیمات
نامتقارن عمودی در باازار گوشات ایاران را باا بهارهگیاری از مزیات
مدلهای مبتنی بر دادههای پانلی ( ،Panel-SVARمورد بررسی قرار
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دهد.
در زمینه بازار انواع گوشت و نیز استفاده از مدلهای پانلی VAR
در بخش کشاورزی مطالعات گوناگونی در داخز و خارج انجام گرفتاه
است که به برخای از آنهاا اشااره مایشاود .صکماتنیاا و همکااران
( ،Hekmatonia et al., 2021در مطالعه خود عوامز مؤثر بر تجارت
آب مجازی محصوالت کشاورزی ایران را با بکارگیری مادل Panel-
 VARو دادههای ماهانه در دوره زماانی  6441-6418ماورد بررسای
قرار دادند .نتایح مطالعه آنها نشاان داد کاه قیمات نسابی اادراتی
بیشترین تأثیر را بر ادرات آب مجازی و قیمتهای نسبی وارداتای و
درآمد داخلای بیشاترین تاأثیر را بار واردات آب مجاازی محصاوالت
کشاورزی ایران دارد .در مطالعاهای دیگار ،کیقباادی ثاانی و قاسامی
( ،Keyghobadi Sani and Ghasemi, 2019آثاار مساتقیم و
غیرمستقیم تکانههای نفتی بر قیمت محصوالت منتخب کشاورزی در
کشورهای ادرکننده و واردکننده نفت را با استفاده از دادههای ماهانه
طی سالهای  6443-6418با بکارگیری مدل  Panel-SVARماورد
بررسی قرار دادند .نتایح این مطالعه نشان داد کاه تکاناههاای نفتای
عالوه بر اثر مستقیم ،به طاور غیار مساتقیم و از طریاق شاوکهاای
تقاضای کز ،ارزی و پولی ،قیمت محصوالت کشاورزی را تحت تاأثیر
قاارار ماایدهااد .در مطالعااه سااردار شااهرکی و همکاااران ( Sardar
 ،،Shahraki et al., 2019رابطه بین شوکهای قیمتای نهاادههاای
تولید پنبه و قیمت پنباه در  16اساتان ایاران در باازه زماانی -6413
 6444با استفاده از مدل  Panel-VARمورد بررسی قرار گرفته است.
نتایح این مطالعه صاکی از آن است که شوکهای قیمتی بذر ،نیاروی
کار ،آفتکش و آب بر قیمت پنبه تأثیر مثبت گذاشته در صالی که اثار
شوکهای قیمتی زمین و کاود روی قیمات پنباه منفای باوده اسات.
پیشبهار و همکاران ( ،Pishbahar et al., 2019در مطالعه خاود باه
بررسی انتقال قیمت گوشت مرغ باا اساتفاده از ماارکوف ساوئیچین
خودرگرسیو در دوره  1683-81پرداختند و نتایح مطالعه آنها نشان داد
که انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمات نهاادههاای تولیادی
گوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهادهها سریعتر به قیمت گوشات
مرغ منتقز میشاود .در مطالعاه عطاایی سالوط و محمادی ( Ataei
 ،Solut and Mohammadi, 2018کشش قیمتای گوشات قرماز و
سفید با استفاده از تابع تقاضای تقریباً ایدهآل در استان مازندران طای
سالهای  1632-84نشان داد که نمیتوان انتظار داشت که تغییار در
قیمت ی نوع گوشت ،تقاضای سایر گوشتها را دچار تغییر چشمگیر
کند .در مطالعه دیگری ،نبایزاده و همکااران ( Nabi zadeh et al.,
 ،2016تاثیر هدفمندی یارانهها بر الگوی انتقال قیمت در بازار گوشت
گوسفند ایران را با استفاده از مدل تصحیح خطا برای دادههای هفتگی
از تیرماه  1688تا آبانماه  1684مورد بررسی قرار دادند .نتایح مطالعه
آنها نشان داد که هدفمندی یارانهها موجب انتقال نامتقارن قیمات در
بازار گوشت گوسفند شده است .در پاژوهش قهرماانزاده و همکااران
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( ،،Ghahremanzadeh et al., 2015انتقااال عمااودی قیماات و
تعدیالت غیر خطی قیمتها در بازار گوشت گوساله با استفاده از مدل
 TVECMدر استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت .نتاایح
مطالعه آنها نشان داد که خردهفروشان سریعتر از دامداران قیمت را در
اثر افزایش قیمت دیگری باال میبرند ،در صالی کاه داماداران هنگاام
کاهش قیمت در ی سمت بازار سریعتر واکنش نشان میدهند.
مائو و همکاران ( ،Mao et al., 2021در مطالعاه خاود ،واکانش
کیفیت محصوالت ادراتی چین به شوکهای نرخ صقیقای ارز را باا
بهرهگیری از مدل  Panel-SVARو با استفاده از دادههای ماهاناه در
دوره  6446-6412مورد بررسی قرار دادند .نتایح این مطالعه نشان داد
که افزایش ارزش نرخ صقیقی ارز به طاور متوساط ،کیفیات اادرات
محصوالت کشاورزی چین را در مقایسه با ادرات افزایش مایدهاد.
در مطالعه وو و ایکسیو ( ،،Wu and Xu, 2021اثارات شاوکهاای
ناشی از ارزش تولید محصوالت کشاورزی ،قیمت نهادههاای تولیاد و
قیمت تولید (سرمزرعه ،روی قیمت مواد غذایی با استفاده از دادههاای
فصلی پانلی در  63اساتان چاین در دوره  6440-6412باا اساتفاده از
مدل  Panel-SVARمورد بررسی قرار گرفته است .نتایح مطالعه آنها
نشان داد که تاثیر شوکهای تولیدات کشاورزی بر قیمت مواد غاذایی
نسبتاً ضعیف است .در صالی کاه ،شاوکهاای وارده از طریاق کاناال
عمودی انتقال قیمت نقش صیاتی ایفا میکنناد .در تحقیاق ایماای و
همکاران ( ،،Imai et al., 2021اثر کووید 18-بر قیمت محصاوالت
کشاورزی برنح ،پیاز ،سیبزمینی و گوجهفرنگی در  12ایالات هناد از
ژوئیه  6418تا ژوئن  6464باا اساتفاده از مادل  Panel VARماورد
بررسی قرار گرفت .نتایح این مطالعه نشان داد که کوویاد 18-اثارات
کوتاااهماادت روی قیماات محصااوالت کشاااورزی داشااته اساات .در
مطالعهای دیگر ،هائو و همکاران ( ،Haoa et al., 2017ارتباط میاان
بازار گاز اتانول ایاالت متحاده و قیمات ذرت در کشاورهای در صاال
توسعه را با استفاده از دادههای ماهانه طی سالهای  6443-6412باا
رویکرد  Panel-SVARمورد بررسی قرار دادناد .نتاایح ایان تحقیاق
نشان می دهد که اثر بازار اتاانول ایااالت متحاده بار قیمات ذرت در
کشورهای در صال توسعه ناهمگن باوده و کشاورهای سااصلی بیشاتر
مستعد شوکهای اقتصادی ایاالت متحده هستند .رزیتیز ( Rezitisa,
 ،2015در تحقیق خود با استفاده از مادل  Panel-VARباه بررسای
رابطه بین قیمت نفت خاام ،نارخ ارز دالر آمریکاا و قیمات کاالهاای
کشاورزی پرداخته است .نتایح مطالعه وی نشاان داد واکانش قیمات
کاالهای کشاورزی به شوکهای قیمت نفت مثبت است ،در صالی که
واکنش آن به قیمت دالر آمریکا منفی است .لین -وان و م فیاز
( ،Wang and McPhail, 2014نیااز در مطالعااه خااود اثاار اثاارات
شوکهای انرژی را بر رشد بهارهوری کشااورزی و قیمات کاالهاای
کشاورزی با استفاده از مادل سااختاری  VARدر دوره 1808-6411
در ایاالت متحده مورد بررسی قرار دادند .نتایح این مطالعاه نشاان داد

که شوک قیمت انرژی تاأثیر منفای کوتااهمادت (یکسااله ،بار رشاد
بهرهوری داشته و در صادود  14در اد از نوساانات قیمات کاالهاای
کشاورزی ایاالت متحده را توضیح میدهد.
بررسی ادبیات پژوهشی در زمیناه موضاوعات مرباوط باه قیمات
گوشت در ایران نشان میدهد که مطالعاات بسایاری اورت گرفتاه
است که از جمله آنها میتوان به «ساختار بازار گوشت» ( Rahmani,
« ،،2020انتقاال قیمات افقای» (« ،،Pishbahar et al., 2021آثاار
رفاااهی ناشاای از تغییاار قیماات گوشاات» ( Dehghanpour and
; Karbasi and Zandi Darreh Gharibi, Bakhshudeh, 2017
« ،،2016اثر سیاست صذف یارانه انارژی در باازار گوشات» ( Fathi

« ،،and Bakhshoudeh, 2016صبااب قیمات در باازار گوشات»
(« ،،Mohammadi et al., 2016سرریز نوساانات قیمات گوشات»
(« ،،Kavusi Kalashmi and Khaliq Khayavi, 2015پیشبینای
قیمت گوشت» (; Ghahremanzadeh et Bahadori et al., 2017
« ،،al., 2015اثاار سیاساات تعرفااهای باار قیماات گوشاات»
( ،Yazdanshenas et al., 2009و  ...اشاره کارد .بناابراین بررسای
پیشینه مطالعات انجام شده نشان میدهد که مطالعات اندکی در زمینه
اثر شوک های قیمت محصوالت کشاورزی از طریاق کاناال عماودی
انتقال قیمت انجام شده است و بیشتر مطالعات انجاام شاده از منظار
اقتصاد کالن به این موضوع پرداختهاند .عالوه بار ایان ،اماا باه نظار
میرسد تاکنون مطالعه ای در زمینه بررسی شوکهای وارده بر قیمات
انواع گوشت با استفاده از مدل خودتوضایح بارداری سااختاری پاانلی
( ،Panel-SVARدر ایران و از منظر اقتصاد خرد انجام نشده باشد.
در این تحقیق سواالت ا لی این است کاه محارکهاای ایجااد
شوکهای وارده بر قیمات در باازار گوشات ایاران کدامناد و کادام
شوکها بیشترین سهم را دارناد در شارایط کناونی کاه مناابع ارزی
کشور محدود و بازار گوشت دارای نوسانات زیادی است ،این ساواالت
از آنجا مهم است که به طور مستقیم با سیاستهای اقتصاد کاالن در
زمینه کاهش تورم ارتباط دارد و میتوان از طریق دیدگاه اقتصاد خرد،
فرایناد تنظاایم سیاساتگااذاری را بهباود بخشااید .همچناین بررساای
شوکهای وارده بر قیمت انواع گوشت در فرآیند انتقال قیمت میتواند
راهنمای مناسبی برای دستگاه هاا و ساازمان هاای اجرایای در اتخااذ
سیاست هاای مناساب جهات کنتارل قیمات و مصارف داخلای ایان
محصوالت باشد و سیاستگاذاران و برناماهریازان را جهات ارزیاابی
سیاستهای گذشته و برنامهریزی دقیق برای ایجاد شرایط مطلوب در
صال و آینده را فراهم نماید .بارای پاسا باه ساواالت فاور در ایان
مطالعه عوامز سمت عرضه و کانالهای عمودی انتقال قیمات بارای
شناسایی پیوندهای علی بین متغیرهای هدف مورد توجه قرار میگیرد.
همچنین سری زمانی دادههای پانلی اساتانی باا اساتفاده از تجزیاه و
تحلیز  SVARبرای بررسی روابط لحظهای و پویای باین متغیرهاای
مدل به کار گرفته می شود .بدین منظور بارای بررسای محارکهاای

رضا حیدری ،بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی…

قیمت انواع گوشت ایران در فرآیند انتقال قیمت عماودی ،یا
 Panel-SVARبه کار گرفته میشود.

مادل

مواد و روشها
محرکهای تغییر قیمت مواد غاذایی عمادتاً شاامز دو مکانیسام
است .در مکانسیم اول قیمتها از طریق کانالهاای عماودی انتقاال
قیمت و همراه با زنجیره تأمین تعییر مایکنناد .یعنای ابتادا تغییارات
قیمت نهادههای تولید به قیمت تولید محصوالت منتقز شده و سپس
این تغییرات به قیمت مواد غذایی انتقال مییابد .در مکانسیم دوم ،بار
اساس ا ول اساسی اقتصاادی ،مجماوع تولیادات بخاش کشااورزی
موجب افزایش قیمت مواد غذایی میشود.
در این مطالعه برای تجزیه و تحلیز شوکهاای وارده بار قیمات
انواع گوشت در ایران از مادل  Panel-SVARتوساعه یافتاه توساط
پدرونی ( ،Pedroni, 2013استفاده میشود .روشهاای اساتاندارد باه
کار گرفته شده در دادههای پانز نمیتوانند پویاییهای نااهمگن را در
بین افراد پانز (استانها ،در نظر بگیرند و این مسئله میتواند منجر به
تخمینهاا و اساتنباطهاای ناساازگار شاود ( Pesaran and Smith,
 .،1995عالوه بر این ،این روشها معموالً این موضوع که افراد پاناز
(استان ها ،ممکن است به ورت مقطعی (یعنی وابستگی مقطعای ،از
طریق شوکهای رایح بیرونی با هم مرتبط باشند را نادیده میگیرناد.
رویکرد پدرونی ( ،Pedroni, 2013امکان ایجااد نااهمگنی کاماز در
پاس های پویا بین اعضای پاناز را فاراهم نماوده و در عاین صاال،
وابستگی مقطعی را به دلیز شوکهایی که در بین اعضای پانز وجود
دارد ،در نظاار ماایگیاارد .اسااتراتژی ماادلسااازی  Panel-SVARدر
سالهای اخیر به طور فزایندهای مورد استفاده قرار گرفته اسات ( Ha
.،; Montiel and Pedroni, 2019; Roch, 2019et al., 2019
فرض کنید که ارتباط میان متغیرهای مورد مطالعه به اورت رابطاه
( ،1باشد:
Z𝑖t ≡ (LY𝑖𝑡, LX𝑖𝑡, LS𝑖𝑡, LM𝑖𝑡)′
(،1
در رابطه ( LY ،،1لگاریتم ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی،
 LXلگاریتم قیمت صقیقی نهادههای وارداتای (ذرت ،کنجالاه ساویا و
جااو LS ،،لگاااریتم قیماات صقیقاای دام زنااده (ماارغ زنااده/گوساافند
زنده/گوسااله زنده/شااخص قیمات دام زناده ،و  LMقیمات صقیقای
گوشت (گوشت مارغ/گوشات گوسافند/گوشات گاو/شااخص قیمات
گوشت ،است .بر اساس معادله ( ،6میتاوان مادل  Panel-SVARرا
به ورت رابطه ( ،6تعریف نمود.
… 𝐵𝑖 z𝑖𝑡 = 𝐴𝑖 (𝐿) z𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡 , 𝑖 = 1,…,𝑁, 𝑡 = 1,
(،6

)𝑖, 𝑇 & 𝑢it ∼ (0,Σ

در رابطه ( 𝐵𝑖 ،،6ماتریس پارامترهای ساختاری و مانعکسکنناده
رابطه کوتاهمدت (آنی ،میان متغیرهای مدل z𝑖𝑡 ،بردار متغیرهای مدل،
)𝐿( 𝑖𝐴 ی چندجملهای شامز ضرایب با وقفه برای iامین استان𝑢𝑖𝑡 ،
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 ≡ (𝑢𝑦𝑖𝑡, 𝑢x𝑖𝑡, 𝑢s𝑖𝑡, 𝑢m𝑖𝑡)′بردار شوکهای ساختاری یا نوفه سفید در
𝑡𝑖 zو 𝑖 Σماتریس واریانس کواریانس قطری است .این مدل با استفاده
از توابع واکنش ضربهای ،1تجزیه واریانس 6و تجزیه تااریخی 6بارای
بررسی اثرات همزمان و وقفهدار شوکها روی متغیرها ،مورد اساتفاده
و تجزیه و تحلیز قرار میگیرد.
با این فرض که  Biی ماتریس معکوسپاذیر باشاد ،باا ضارب
طرفین معادله ( ،1در  ،𝐵𝑖−1فرم خال ه شده مدل  VARبه اورت
رابطه ( ،6به دست میآید.
= 𝑡𝑖𝜀 where Π𝑖 (𝐿) = 𝐵𝑖−1 (𝐿),

(،6

𝑧it = Π𝑖 (𝐿) 𝑧it−1 + 𝜀it
)𝑖𝑢𝑖𝑡 and 𝜀it ∼ (0,Ω

𝐵𝑖−1

در رابطه ( ،،6ماتریس واریانس-کواریانس 𝑖 Ωفرم کاهش یافته از
اجزای اخالل  ،𝜀𝑖𝑡 = (𝜀𝑦𝑖𝑡, 𝜀x𝑖𝑡, 𝜀s𝑖𝑡, 𝜀m𝑖𝑡)′دارای رتبه کاماز و غیار
محدب است .دلیز آن این است که اجزای اخالل معادالت با یکدیگر
همبستگی دارند؛ بدین معنی که نوفههای سافید (اجازای اخاالل ،باا
یکدیگر متعامد 0نیستند .بنابراین هنگامی که اجزای اخالل معادالت با
یکاادیگر همبسااتگی دارنااد ،بااا اسااتفاده از روش «تجزیااه چولسااکی
ساختاری» 2میتوان ماتریس 𝑖 Ωرا متعامد کرد (ی ماتریس متعاماد،
ماتریس مربعی است که درایه های آن اعداد صقیقی بوده و ساطرها و
ستونهای آن بردارهای یکه متعامد باشند .به بیان دیگر ،ی ماتریس
متعاماد اسات ،اگاار ترانهااده و وارون آن باا هاام برابار باشااد .،روش
چالسکی ی ساختار اقتصادی بر مدل تحمیز نموده و این امکاان را
فراهم میکند که متغیرهای به کار برده شاده در  Panel-SVARباه
ترتیب خا ی قرار گیرند .به بیان دیگر متغیر علتالعلز در اولویت اول
قرار میگیرد .بنابراین ،زمانی که در مااتریس اجازای اخاالل متعاماد،
نوفههای سفید با یکدیگر همبستگی نداشته باشاند ،مای تاوان تواباع
واکنش ضربه ای ،تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی را محاسابه نماود.
الزم به یادآوری است که محدودیتهای اعماالشاده توساط تجزیاه
چولسکی ،ذهنی و دلخواه است .در این رویکرد ،فارض مایشاود کاه
ماتریس  Biی ماتریس پایین مثلثی است .به همین دلیز ،هنگاامی
کااه ترتیااب متغیرهااا در بااردار صاااوی متغیرهااا ( ،zitتغییاار ماایکنااد،
پیامدهای رابطه علیت بین متغیرهاا کاامالً متفااوت مایشاود .بارای
جلوگیری از چنین شرایطی ،در ایان مطالعاه بارای تشاخیص ترتیاب
متغیرها از ا ول اقتصادی صاکم بر شرایط بخش کشااورزی اساتفاده
می شود .بنابراین با توجه به روش چالسکی و ا ول اقتصادی صاکم بر
متغیرها ،ماتریس  Biدر رابطه ( ،6را می توان به شاکز رابطاه ( ،0در
نظر گرفت.
)1- Impulse Response Functions (IRFs
)2- Variance Decompositions (VDs
)3- Historical Decompositions (HDs
4- Orthogonal matrix
5- Structural Cholesky Decompositions
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در ماتریس  Biدر مرصله اول تمرکز مطالعه روی درایههاای غیار
فر یعنی  b41i ،b32i ،b31iو  b43iاست .از آنجا که فعالیت تولیادی در
بخش کشاورزی ی فرآیند متوالی است ،بنابراین میتاوان نشاان داد
که تولیدات کشاورزی هم بر قیمت تولید محصوالت کشاورزی (قیمت
سر مزرعه ،و هم بر قیمت مواد غذایی تأثیر میگذارد .به عنوان مثال،
در زمینه تولید انواع گوشت میتوان نشان داد که فعالیت پرورش دام و
طیور بر قیمت دام زناده و قیمات گوشات تأثیرگاذار اسات .بناابراین
منطقی است که 𝑖 𝑏31و 𝑖 𝑏41غیر فر باشند .با استدالل مشابه قیمت
نهادههای تولید می تواند قیمت تولید محصوالت کشاورزی (قیمت سر
مزرعه ،را تحت تأثیر قرار دهد .برای مثال ،قیمت نهادههاای وارداتای
میتواند قیمت دام زنده را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین درایه ≠ b32i
 0غیر فر است .همچنین ،قیمت تولیاد در باالدسات زنجیاره تولیاد
مواد غذایی قرار دارد ،در واقع میتوان آن را به عنوان هزینه پاردازش
مواد غذایی در نظر گرفت .با همین استدالل ،قیمت دام زنده جزئی از
هزینه تولید گوشت است ،بنابراین میتوان انتظار داشت که .b43i ≠ 0
در مرصله دوم ،تمرکز این مطالعه روی محدودیتهاای وارد شاده
بر ماتریس  Biیا درایههای فر است .بدیهی اسات کاه «مادل تاار
عنکبوتی» برای تجزیه و تحلیز بازارهای تولیادات کشااورزی بسایار
مفید و واقعبین است .مدل تاار عنکباوتی بیاان مایکناد کاه میازان
تولیدات کشاورزی در سالهای آتی باه وسایله قیماتهاای تولیاد در
سالهای قبز تعیین میشود (معموالً با ی وقفه ،،برای مثال ،میازان
تولید گوشت در سال جاری تابعی از قیمت دام زناده در ساال گذشاته
اسااات .بااار ایااان اسااااس ،مااایتاااوان انتظاااار داشااات کاااه
محادودیتهاای  b12i=b13i=b14i= 0بار مااتریس  Biبرقارار باشاد.
زنجیره تولید محصوالت کشاورزی نشاان مایدهاد کاه بارای رشاد
محصوالت کشاورزی ابتدا باه نهااده هاای تولیاد نیااز اسات ،ساپس
محصوالت تولید شده با قیمت تولید فروختاه مایشانود و در نهایات،
محصوالت کشاورزی در فرآیناد تهیاه ماواد غاذایی باه کاار رفتاه و
محصول نهایی با قیمت غذا فروخته میشود .برای نمونه ،باا مصارف
نهاده های دام و طیور ،دام زنده پرورش یافتاه و پاس از طای فرآیناد
کشتارگاه ،گوشت تولید میشود .این فرآیند را نمیتوان معکوس کارد،
در نتیجااه تولیاادات کشاااورزی ،قیماات تولیااد و قیماات مااواد غااذایی
نمی تواند به ورت آنی بار قیمات نهاادههاای تولیاد تاأثیر بگاذارد.
بنابراین فعالیت تولید گوشت ،قیمت دام زنده و قیمت گوشت نمیتواند
به ورت آنی قیمت نهادههای دام و طیور را تحت تاثیر قرار دهد .لذا
میتوان محدودیت  b21i= b23i=b24i= 0را بر ماتریس  Biپذیرفت .به
طور مشابه ،قیمت مواد غذایی نمیتواند قیمت تولید را به ورت آنای
تحت تاثیر قرار دهد .مثالً قیمت انواع گوشت نمیتواند به ورت آنی

قیمت دام زنده را تحت تأثیر قرار دهد .زیرا مرصله تولید مواد غذایی از
جمله گوشت ،آخرین مرصله از زنجیره تولید مواد غذایی است .بنابراین
میتوان محدودیت  b34i = 0را بر ماتریس  Biتحمیز نمود .باا توجاه
به این که نهاده های تولید مستقیماً با تولید مواد غذایی ارتباط ندارناد،
تأثیر لحظهای و آنی قیمت نهادههای تولید بر قیمت مواد غذایی ناچیز
است .برای مثاال ،تاأثیر قیمات نهاادههاای دام و طیاور باه اورت
لحظهای بر قیمت انواع گوشت ناچیز است ،یعنی  .b42i = 0در مجموع
محدودیت های اعمال شده بر ماتریس  Biمنطقای و واقعای باه نظار
می رسند .مشابه مدل  SVARسری زمانی ،پارامترهای مدل SVAR
پانلی را نمیتوان بادون اعماال محادودیتهاای شناساایی مساتقیماً
تخمین زد .برای برآورد مدل ساختاری ،ابتدا باید مدل کاهشیافتاه را
برآورد کرده و سپس پارامترهای ساختاری را بارآورد کارد ( Wu and
.،Xu, 2021
در این مطالعه با توجه به رابطه ( ،،1بررسی اثر شوکهاای ماوثر
بر قیمت انواع گوشت در ایران در قالب چهار بردار به شرح زیر انجاام
می شود .در واقع هر ی از متغیرهای معادله ( ،2جاایگرین متغیار Zit
در معادله ( ،1میشود.
معادلااه انااواع
Meat it
گوشت (کاز
= (LYit , LXit , LSitmeat , LMitmeat )′
بازار گوشت،
معادله گوشت
Chickenit
(
chicken
chicken
= (LYit , LXit , LSit
, LMit
)′
مرغ
،2
معادله گوشت
Muttonit
= (LYit , LXit , LSitmutton , LMitmutton )′
گوسفند
معادله گوشت
) Beefit = (LYit , LXit , LSitbeef , LMitbeef
گاو
دادههای مورد استفاده در این مطالعه ،از شرکت پشتیبانی امور دام
کشور ( The Support Company of livestock and poultry in
 ،Iran, 2021و آمارنامههای کشااورزی ( Agricultural Statistics,
 ،2020طی سالهای  1682-88از  64استان کشور جماعآوری شاده
است .به دلیز نبود آمار و دادههای مورد نیاز در استان البرز ،دو اساتان
البرز و تهران به عنوان ی استان در نظر گرفتاه شاده اسات .بارای
دادههای گمشده در تعدادی از استانها در برخای از ساالهاا ،قیمات
داخلی یا میانگین کشوری در نظر گرفته شد .بار اسااس مطالعاه وو و
ایکسیاو ( ،،Wu and Xu, 2021متغیرهاای ماورد اساتفاده در ایان
تحقیق به شرح زیر است:
 ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی :بارای محاسابه ایان متغیار،ارزش افاازوده بخااش کشاااورزی باار شاااخص قیماات تولیدکننااده
(( ،1684=144گروه تولیدات کشاورزی ،تقسیم شد.
 شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی :از آنجا کاه در ساالهاایاخیر ،نهاده های وارداتی از قبیز ذرت ،کنجاله سویا و جو نقش باارزی

رضا حیدری ،بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی…

در تغذیه دام و طیور دارد ،در این مطالعه برای در نظر گارفتن قیمات
نهاده هاای تولیاد اناواع گوشات ،از معیاار «شااخص قیمات صقیقای
نهادههای وارداتی» استفاده شد .بارای محاسابه ایان معیاار ،در ابتادا
قیمت صقیقی ذرت ،کنجاله سویا و جو باا اساتفاده از شااخص قیمات
تولیدکننده (گروه تولیدات کشاورزی ،بر سال پایه  1684محاسبه شاد.
در مرصله بعد نیز باا اساتفاده از فرماول ( ،3شااخص قیمات تجمعای
نهادههای وارداتی بر اساس سال پایه  1684محاسبه و بر اساس ایان
شاخص ،شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی محاسبه شد.
(،3

× 100 t = 0, 1,

)𝑡(

𝑖𝑃

𝑛∑

 = ∑𝑛𝑖=1شاخص قیمات تجمعای

)(0
𝑖𝑃 𝑖=1

)2, … & i = item (1, 2, . . . , n
رابطه ( t ،،1دوره زمانی n ،تعداد استانها ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖(𝑡) ،مجموع

در
قیمت صقیقی نهاده های وارداتی ذرت ،کنجاله سویا و جو در ساال tام
و استان iام ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖(0) ،مجموع قیمت صقیقای نهاادههاای وارداتای
ذرت ،کنجاله سویا و جو در سال پایه ( ،1684و در استان iام است.
 قیمت صقیقی دام زنده :برای محاسابه ایان متغیار در ابتادا قیماتاسمی مرغ زنده ،گوسافند زناده و گوسااله زناده (باه عناوان قیمات
تولیدکننده ،بر شاخص قیمت تولیدکننده (گروه صیوانات پرورشای ،بار
مبنای سال پایه  1684تقسیم شد .برای کز بازار گوشت ایران ،متغیار
«شاخص صقیقی دام زنده» با استفاده از فرمول (( ،1شاخص تجمعای
قیمت برای قیمت واقعی مرغ زناده ،گوسافند زناده و گوسااله زناده،
محاسبه شد.
 قیمت صقیقی گوشت :برای محاسبه این متغیر ،ابتدا قیمات اسامیگوشاات ماارغ ،گوشاات گوساافند و گوشاات گاااو (بااه عنااوان قیماات
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مصرف کننده ،بر شاخص قیمت مصرف کنناده بار مبناای ساال پایاه
 1684و به تفکی استانی تقسیم شد .برای کز بازار گوشات ایاران،
متغیر «شااخص قیمات صقیقای گوشات» باا اساتفاده از فرماول (،3
(شاخص تجمعی قیمت بارای قیمات صقیقای گوشات مارغ ،گوشات
گوسفند و گوشت گاو ،محاسبه شد.

نتایج و بحث
همان طور که بیان شد هدف از این مطالعه ،بررسی اثر شوکهای
موثر بر قیمت انواع گوشات در ایاران باا اساتفاده از الگاوی Panel-
 SVARاست .در این مطالعه ،تالش میشود تا اثر شاوکهاای نارخ
رشد واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی ،نرخ نرخ رشد واقعی قیمت
دام زنده ،نرخ رشد واقعی قیمت گوشت و نرخ رشد قیمت نهاادههاای
وارداتی دام و طیور بر نرخ رشد واقعی قیمت اناواع گوشات در ایاران
مورد بررسی قرار گیرد.
 -2آزمون ریشه واحد

آزمونهای بررسی ریشه واصد برای دادههای پانلی در این مطالعاه
شامز «بریتون »« ،لوین ،لین و چو»« ،ایم ،پسران و شین»« ،دیکی
فولر تعمیمیافته-فیشر» و «پی.پی-فیشر» اسات .نتاایح آزماونهاای
ریشه واصد پانلی برای بررسی مانایی متغیرهای مورد اساتفاده در ایان
مطالعه در جدول  1آمده است.

جدول  -1نتایج آزمونهای ریشه واحد پانلی برای بررسی ایستایی متغیرهای مدل
)PP(χ2

Table 1- Results of panel unit root tests to investigate stationarity of these variables of model variables
Levin,L Breitung
Levin,L
Breitung
)Im,S&P ADF(χ2) PP(χ2
Im,S&P
)ADF(χ2
& chu
)(t-stat
&chu
)(t-stat

مقادیر بحرانی آزمون و سطح معنیداری در تفاضل مرتبه اول

مقادیر بحرانی آزمون و سطح معنیداری در سطح دادهها

Critical test values and significance level in first order
difference
*306.1
*306.1
*306.1
*306.1
*90.5
*90.5
*90.5
*90.5
*164.8
*164.8
*164.8
*164.8
7.2
7.2
7.2
7.2
*122
*185.6
*185.6
*185.6
*185.6
*
*
*
136.9
136.9
136.9
*136.9
*273.4
*273.4
*273.4
*273.4
*211.2
*211.2
*211.2
*211.2
15.3
15.3
15.3
15.3
*199
21.4
21.4
21.4
21.4
*156

Critical test values and significance level at the data
level
*306.1
*90.5
*164.8
7.2
*-7.2
*5.9
*-3.3
*104.3
*185.6
*136.9
*273.4
*211.2
*
*
*
-1.3
15.3
-14.7
-7.9
161.8
2.6
21.4
*-7.7
*-4.5
*121.4

ماخذ :یافتههای پژوهش  * /معنیداری در سطح ی

در د

Source: Research findings / * Significance at the level of 1%

متغیر
Variable
LYit
LXit
LSitmeat
LMitmeat
LSitchicken
LSitmutton
LSitbeef
LMitchicken
LMitmutton
LMitbeef
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جدول  -2آزمون هم انباشتگی پدرونی و کائو برای چهار معادله انواع گوشت ،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشت گاو
Table 2- Pateroni and Kao cointegration test for four equations of meat types, chicken meat, mutton and beef

انواع گوشت

گوشت مرغ

گوشت گوسفند

گوشت گاو

نوع آزمون هم انباشتگی

Meat types
-5
1.78
*-14.72
*-10.84
4.06
*-22.36
*-10.38

Chicken meat
-1.96
1.98
*-10.63
*-9.57
3.76
*-13.05
*-10.23

Mutton
-5.29
1.8
*-14.19
*-11.43
4.07
*-19.56
*-11.17

Beef
-5.02
1.82
*-15.33
*-11.19
4.18
*-22.03
*-10.29

Cointegration test type
Panel v-Statistic
Panel rho-Statistic
آزمون پدرونی -ضرایب  ARمشترک
Panel PP-Statistic
Pedroni-common AR coefficients
Panel ADF-Statistic
Group rho-Statistic
آزمون پدرونی -ضرایب  ARانفرادی
Group PP-Statistic
Pedroni- individual AR coefficients Group ADF-Statistic

*-16.71

*-13.21

*-15.49

*-9.67

آزمون همانباشتگی کائو
Kao cointegration test

ماخذ :یافتههای پژوهش  * /معنیداری در سطح ی

در د

Source: Research findings / * Significance at the level of 1%

نتایح صا از از آزماونهاای ریشاه واصاد نشاان مایدهاد کاه
متغیرهای «لگاریتم قیمت صقیقی گوشت»« ،لگاریتم قیمات صقیقای
گوشت گوسفند» و «لگاریتم قیمت صقیقای گوشات گااو» در ساطح
نامانا بوده و با یکبار تفاضزگیری مانا میشوند .بنابراین ،الزم است که
با یکبار تفاضزگیری از آنها در تخمینها ماورد اساتفاده قارار گیرناد.
سایر متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه نیز در سطح مانا میباشند.
 -6آزمون همانباشتگی

در جدول  6آزمون هم انباشتگی پدرونی و کائو برای معادله انواع
گوشت ،معادله گوشت مرغ ،معادله گوشت گوسافند و معادلاه گوشات
گاو با فرض وجود روند و عرض از مبدا معین آمده است.
نتایح این دو آزماون در مجماوع نمایتواناد فرضایه عادم وجاود
همانباشتگی در میان چهار معادله فور را رد کند .بناابراین ،مایتاوان
اثرات بلندمدت شوکهای ناشی از ارزش افازوده ،قیمات نهاادههاا و
قیمت دام زنده روی قیمات اناواع گوشات در مادل  Panel-VARرا
مورد بررسی قرار داد.

 -2تعیین وقفه بهینه و آزمون ریشه واحد دایره در الگوو
Panel-VAR

بعد از تشخیص مانایی متغیرهای مدل ،اولین مسئله در مدلهاای
خودرگرسیون برداری پانلی ،تعیین طول وقفه بهینه است .از آنجا کاه
معیار شوارتز-بیزین از ا ز رفهجویی پیروی مایکناد و بیشاترین
اهمیت را به کاهش پارامترها یا سادهسازی معادالت (در برابر بارازش
بهتر ،انجام میدهد؛ از اینرو ،با استفاده از معیار شوارتز-بیزین وقفاه
دو به عنوان وقفه بهینه برای مادلهاای مرباوط باه معاادالت اناواع
گوشت ،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشات گااو انتخااب شاد .در
مرصله بعد ،برای تامین شرط پایداری مدل  Panel-VARو اطمیناان
از کاذب نبودن رگرسیون ،آزمون ریشه واصد استفاده شد که نتاایح آن
در شکز  6آمده است .شکز  6نشاان مایدهاد کاه معکاوس هماه
ریشههای مشخصه داخز دایره واصد قرار مایگیرناد و مادل Panel-
 VARتخمینی برای معادالت اناواع گوشات ،گوشات مارغ ،گوشات
گوسفند و گوشت گاو شرط پایداری را تأمین میکند.

الف) :آزمون ریشه واحد دایره برای معادله انواع گوشت

ب) آزمون ریشه واحد دایره برای معادله گوشت مرغ

a) Circle unit root test for meat types equation

b) Circle unit root test for chicken meat equation

رضا حیدری ،بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی…

ج) آزمون ریشه واحد دایره برای معادله گوشت گوسفند

د) آزمون ریشه واحد دایره برای معادله گوشت گاو

c) Circle unit root test for the mutton equation

d) Circle unit root test for the beef equation
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شکل  -2آزمون ریشه واحد دایره  Panel-VARبرای چهار معادله انواع گوشت ،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشت گاو
The rircle unit root test of Panel-VAR model for four equations of meat kinds, chicken meat, mutton and beef

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research findings

 -2آزمون علیت گرنجر

جدول  6نتاایح آزماون علیات گرنجاری  VARپاانلی را بارای
معادالت انواع گوشت ،گوشت مرغ ،گوشات گوسافند و گوشات گااو
نشان میدهد .اکثر متغیرهای مربوط به هر معادله ،فرضیه فر آزمون
علیت گرنجری مبنی بر اینکه تکانهها علت گرنجری ی طرفه متغیر
وابسته (لگاریتم قیمت صقیقی گوشت ،نیستند را رد میکند .در معادلاه
گوشت گاو ،متغیر توضیحی «لگااریتم ارزش افازوده صقیقای بخاش

کشاورزی» علت مستقیم متغیر وابسته «لگاریتم قیمت صقیقی گوشت
گاو» نیست و نیز در معادله گوشت مرغ «لگاریتم قیمت صقیقای مارغ
زنده» علت مستقیم «لگاریتم قیمت صقیقی گوشت مرغ» نیسات .اماا
رد فرضیه فر آزمون برای «همه متغیرها» بیانگر آن است کاه هماه
متغیرها به طور غیرمستقیم علت گرنجری متغیار وابساته مایباشاند.
بنابراین بین همه متغیرها به اورت مساتقیم یاا غیرمساتقیم رابطاه
علیت برقرار است.

جدول  -9نتایج آزمون علیت گرنجری برای چهار معادله انواع گوشت ،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشت گاو
Table 3 - Results of Granger Causality test for four equations of meat types, chicken meat, mutton and beef

معادله انواع گوشت

معادله گوشت مرغ

معادله گوشت گوسفند

معادله گوشت گاو

متغیرها

Meat types equation
*)5.35 (0.06
)22.81 (0.00
)92.31 (0.00

Chicken meat equation
)7.01 (0.03
)328.39 (0.00

Mutton equation
)10.79 (0.00
)26.31 (0.00

Beef equation
)0.92 (0.63
)26.69 (0.00

)1.52 (0.41

)16.27 (0.00

)12.42 (0.00

Variables
LYit
LXit
LSitmeat
LSitchicken
LSitmutton
LSitbeef

)60.51 (0.00

-

-

-

-

)216.19 (0.00

)394.1 (0.00

)103.23 (0.00

همه متغیرها
All variables

ماخذ :یافتههای پژوهش * سطوح معنیداری (،Prob
)Source: Research findings /* the significance level (Prob

 -2نتایج تخمین مدل Panel-SVAR

 -2ضرایب برآورد ماتریس توابع واکنش بلندمدت

1

نتایح ضرایب برآورد شده ماتریس توابع واکنش بلندمدت صا از
از تخمین مدل  Panel-SVARبه منظاور بررسای تاأثیر متغیرهاای
1- Matrix of recursive long-run impulse response (F
triangular) in EViews

توضیحی روی قیمت انواع گوشت در جدول  0گزارش شاده اسات .در
واقع ،جدول  0نشاندهنده سیستم معادالت شاوکهاای سااختاری و
شوکهای فرم خال هشده میباشد .گرچاه ضارایب بارآورد شاده در
مدلهای  VARتفسیر اقتصادی ندارناد ،اماا نتاایح جادول  0نشاان
میدهد که همه متغیرهای توضیحی ،اثار معنااداری بار قیمات اناواع
گوشت دارد.
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جدول  -4ضرایب برآوردی در ماتریس توابع واکنش بلندمدت برای چهار معادله انواع گوشت ،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشت گاو
Table 4- Stimated coefficients at Matrix of recursive long-run impulse response for four equations of meat types, chicken
meat, mutton and beef

معادله انواع گوشت

معادله گوشت مرغ

معادله گوشت گوسفند

معادله گوشت گاو

Meat types equation
)9.22 (0.00

Chicken meat equation
)8.68 (0.00

Mutton equation
)9.34 (0.00

Beef equation
)9.71 (0.00

)-1.45 (0.00

)-1.49 (0.00

)-0.81 (0.06

)-4.11 (0.00

)-1.55 (0.00

)0.71 (0.00

)-3.83 (0.00

)-1.05 (0.00

)9.13 (0.00

)10.85 (0.00

)9.10 (0.00

)10.37 (0.00

)2.66 (0.00

)6.43 (0.00

)4.05 (0.00

)3.95 (0.00

)5.79 (0.00

)3.96 (0.00

)8.33 (0.00

)7.95 (0.00

)4.06 (0.00

)-1.62 (0.00

)5.57 (0.00

)1.47 (0.00

)3.47 (0.00

)4.36 (0.00

)5.69 (0.00

)4.65 (0.00

مقادیر ضرایب ماتریس 𝑖𝐵

𝑖𝐵 Matrix coefficient values

b11
b31
b41
b22
b32
b33
b43
b44

ماخذ :یافتههای پژوهش * سطوح معنیداری (،Prob
)Source: Research findings /* the significance level (Prob

برای اینکاه بتاوان نتاایح رابطاه تعاادلی بلندمادت بارای مادل
خودرگرسیون برداری ساختاری پانلی را به خوبی تحلیز نمود ،نیاز باه
بررسی توابع عکسالعمز آنی ،تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی بارای
مدل وجود دارد .به عبارت دیگار ،الگاوی  Panel-SVARساه ابازار
قوی برای تجزیه و تحلیز نوسانات اقتصاادی ارائاه مای دهاد :تواباع
عکسالعمز آنی ،تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی که در ذیز به آنهاا
پرداخته میشود:
 -6توابع عکسالعمل آنی

تابع عکسالعمز آنی رفتار پویای متغیرهای سیساتم را در طاول
زمان به تکانه واصد به هر ی از متغیرها نشان مایدهاد .یا تاابع
عکسالعمز آنی ،در صقیقت اثرات ی انحراف معیار شوک وارده باه
متغیرهای الگو را بیان میکند .این تکانه معموالً به اندازه ی انحراف
معیار انتخاب میشود .بارای الگاوی ماورد اساتفاده در ایان تحقیاق،
عکسالعمز متغیر لگاریتم شاخص قیمت صقیقی گوشت ،گوشت مرغ،
گوشت گوسفند و گوشت گاو نسبت به ی تکانه یا تغییر ناگهانی باه
اندازه ی انحراف معیار در هر ی از متغیرهای مرباوط باه معاادالت
انواع گوشت ،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشت گاو (ذکر شاده در
رابطه  ،3به ترتیب در شکزهای  6تا  3در ی دوره  14ساله نشاان
داده شده است .محور افقی زمان به ورت ساالنه و محاور عماودی
در د تغییرات هر متغیر را نشان میدهد.
با توجه به شکز  ،6اثر ی تکانه به اندازه ی انحاراف معیاار در
متغیر «ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی» در «شااخص قیمات
صقیقی گوشت» منفی است ،در صالی که اثار شاوکهاای «شااخص
قیمت صقیقی نهادههای وارداتی»« ،شاخص قیمت صقیقی دام زناده»
و اثر خود «شاخص قیمات صقیقای گوشات» روی «شااخص قیمات

صقیقی گوشت» مثبت است .روند تأثیرگاذاری منفای «ارزش افازوده
صقیقی بخش کشاورزی» از دوره اول تا دوره پنجم به ورت نوسانی
تغییر میکند ،به گونه ای که ،در دوره دوم به کمترین مقدار و در دوره
چهاارم ،خااود (صالاات خنثاای ،ماایرساد .از دوره پاانجم بااه بعااد ،اثاار
شوکهای «ارزش افزوده صقیقای بخاش کشااورزی» بار «شااخص
قیمت صقیقی گوشت» به ورت ثابات و پایادار اداماه ماییاباد .اثار
«شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی» بر «شاخص قیمت صقیقی
گوشت» به ورت مثبت و نوسانی است ،باه اورتی کاه اثار آن در
دوره دوم به بیشترین مقدار خود میرساد و بعاد از آن تاا دوره پانجم
کاهش می یابد .در واقع ،بیشترین شادت اثار شاوکهاای «شااخص
قیمت صقیقی نهاده های وارداتی» بر «شاخص قیمت صقیقی گوشت»
از دوره اول تا دوره سوم است .از دوره پنجم به بعد نیز اثر شوکهاای
«شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی» بر «شاخص قیمت صقیقی
گوشت» به ورت نوسانی اما با شادت کمتار اداماه ماییاباد .تااثیر
تکانههای «شاخص قیمات صقیقای دام زناده» بار «شااخص قیمات
صقیقی گوشت» ،همانناد اثار «شااخص قیمات صقیقای نهااده هاای
وارداتی» به ورت مثبت و نوساندار اسات .باه طاوری کاه ،شادت
اثرگذاری آن در دوره اول تا سوم بیشترین و در دوره دوم و ساوم ،باه
ترتیب به بیشترین و کمترین مقدار خود مایرساد .روناد تأثیرگاذاری
«شاخص قیمت صقیقی دام زنده» بر «شاخص قیمت صقیقی گوشت»
از دوره سوم تا دوره هفتم به ورت مالیم افزایش یافتاه و از آن باه
بعد ،به ورت مالیم کاهش می یابد؛ به بیان دیگر ،از دوره ساوم باه
بعد روند تأثیرگذاری آن به ورت نوسانی و مالیم اسات .در نهایات،
اثر تکانههای «شاخص قیمت صقیقی گوشت» بر خاودش از دوره اول
تا سوم روند کاهشی دارد و بیشترین تاثیر آن در دوره اول رخ میدهد.
از دوره سوم به بعد ،روند تأثیرگذاری «شاخص قیمت صقیقی گوشت»
بر خودش به صالت تقریبا ثابت و پایدار ادامه مییابد.

رضا حیدری ،بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی…

الف) ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی

ب) شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی

a) The real value added of the agricultural sector

b) The real price index of imported inputs

ج) شاخص قیمت حقیقی دام زنده

د) شاخص قیمت حقیقی گوشت

c) Livestock real price index

d) Meat real price index
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شکل  -9واکنش شاخص قیمت حقیقی گوشت به تکانههای ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی ،شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی،
شاخص قیمت حقیقی دام زنده و شاخص قیمت حقیقی گوشت
Figur 3- Impulse response of Meat real price index to four variables of the real value added of the agricultural sector, the real
price index of imported inputs, livestock real price index and meat real price index

مطابق با شکز  0مشاهده میشود که اثر ی تکانه به اندازه ی
انحراف معیار در متغیرهای «ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی»،
«شاخص قیمت صقیقی نهادههاای وارداتای»« ،قیمات صقیقای مارغ
زنده» و اثر خود «قیمت صقیقی گوشت مارغ» روی «قیمات صقیقای
گوشت مرغ» مثبت است .روناد تأثیرگاذاری «ارزش افازوده صقیقای
بخش کشاورزی» روی «قیمت صقیقی گوشات مارغ» در دوره اول و
دوم ناچیز بوده و در دوره ساوم تاا پانجم باه اورت نوساانی تغییار
میکند .به طوری که ،در دوره چهارم به بیشترین مقدار خود میرساد.
از دوره پنجم به بعد اثار شاوکهاای «ارزش افازوده صقیقای بخاش
کشاورزی» بر «قیمت صقیقی گوشت مرغ» به ورت تقریبااً ثابات و
پایدار است .اثر تکانههای «شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی»
بر «قیمت صقیقی گوشت مرغ» به ورت مثبت و نوساندار است .باه
ورتی که ،اثر آن در دوره دوم به بیشترین مقدار خود میرسد و بعاد
از آن تا دوره پنجم کاهش ماییاباد .از دوره پانجم باه بعاد نیاز اثار
شوکهای «شاخص قیمت صقیقی نهادههاای وارداتای» بار «قیمات

صقیقی گوشت مرغ» به ورت مثبت و نوسانی ادامه ماییاباد .تاأثیر
شوکهای «قیمت صقیقی مرغ زنده» بر «قیمت صقیقی گوشت مرغ»
همانند اثر «شاخص قیمت صقیقی نهادههاای وارداتای» (غیار از دوره
اول ،به ورت مثبت و نوسان دار است .باه طاوری کاه ،از بیشاترین
مقدار در دوره اول به کمترین مقدار خود در دوره سوم کاهش مییابد.
شدت اثرگذاری شوکهای «قیمت صقیقای مارغ زناده» بار «قیمات
صقیقی گوشت مرغ» از دوره اول تا دوره پنجم بیشترین مقدار را دارد.
روند تأثیرگذاری «قیمت صقیقی مرغ زنده» بر «قیمت صقیقی گوشات
مرغ» از دوره پنجم به بعد به ورت ثابت و پایدار ادامه ماییاباد .در
نهایت ،اثر تکانههای «قیمات صقیقای گوشات مارغ» بار خاودش از
بیشترین مقادار در دوره اول باه کمتارین مقادار خاود در دوره ساوم
کاهش مییابد و بعد از آن تا دوره چهاارم افازایش ماییاباد .از دوره
چهارم به بعد روند تأثیرگذاری «قیمت صقیقی گوشت مرغ» بر خودش
به صالت ثابت و پایدار در میآید.
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الف) ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی

ب) شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی

a) The real value added of the agricultural sector

b) The real price index of imported inputs

ج) قیمت حقیقی مرغ زنده

د) قیمت حقیقی گوشت مرغ

c) Live chicken real price

d) Chicken meat real price

شکل  -4واکنش قیمت حقیقی گوشت مرغ به تکانههای ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی ،شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی ،قیمت
حقیقی مرغ زنده و قیمت حقیقی گوشت مرغ
Figur 4- Impulse response of chicken meat real price to four variables of the real value added of the agricultural sector, the
real price index of imported inputs, live chicken real price and chicken meat real price

بر اساس شکز  ،2اثر ی تکانه به اندازه یا انحاراف معیاار در
متغیر «ارزش افزوده صقیقی بخاش کشااورزی» بار «قیمات صقیقای
گوشت گوسفند» منفی و معنادار است .در صالی که ،اثار شاوکهاای
«شاخص قیمت صقیقی نهاده های وارداتی»« ،قیمت صقیقی گوسافند
زنده» و اثر خود «قیمت صقیقی گوشت گوسفند» روی «قیمت صقیقی
گوشت گوسفند» مثبت و معنادار است .روند تأثیرگذاری «ارزش افزوده
صقیقی بخش کشاورزی» روی «قیمت صقیقی گوشات گوسافند» در
دوره اول تا پنجم به صالت نوسانی با شدت کمی است و از دوره پنجم
به بعد به ورت تقریباً منفای ،ثابات و پایادار صرکات مایکناد .اثار
تکانههای «شاخص قیمت صقیقی نهاادههاای وارداتای» بار «قیمات
صقیقی گوشت گوسفند» به ورت مثبت و نوساندار است .به اورتی
که ،اثر آن از کمترین مقدار خود در دوره اول باه بیشاترین مقادار در
دوره دوم میرسد و تا دوره چهارم کاهش مییابد .در واقاع ،بیشاترین
شدت اثر شوکهای «شاخص قیمت صقیقی نهادههاای وارداتای» بار
«قیمت صقیقی گوشت گوسافند» از دوره اول تاا دوره پانجم رخ داده

است .از دوره پنجم به بعد نیز اثر شوکهای «شاخص قیمت صقیقای
نهادههای وارداتی» بر «قیمت صقیقی گوشات گوسافند» باه اورت
تقریباً مثبت ،ثابت و پایدار ادامه مییابد .اثر شوکهای «قیمت صقیقی
گوسفند زناده» بار «قیمات صقیقای گوشات گوسافند» همانناد اثار
«شاخص قیمت صقیقی نهاادههاای وارداتای» (غیار از دوره اول ،باه
ورت مثبت و نوساندار است .به طوری که ،از بیشترین مقادار خاود
فر ،کاهش
در دوره اول به کمترین مقدار خود در دوره سوم (نزدی
می یابد .شدت اثرگذاری شوکهای «قیمت صقیقی گوسفند زنده» بار
«قیمت صقیقی گوشت گوسنفد» از دوره اول تا دوره پنجم به اورت
نوساندار و مثبت است و از دوره پنجم به بعد به ورت مثبت ،ثابت و
پایدار ادامه مییابد .در نهایت اثر تکانههای «قیمات صقیقای گوشات
گوسفند» بر خودش از بیشترین مقدار خاود در دوره اول باه کمتارین
مقدار خود در دوره دوم کاهش مییابد و از دوره سوم به بعد نیز روناد
تأثیرگذاری «قیمت صقیقی گوشت گوسافند» بار خاودش باه صالات
مثبت ،ثابت و پایدار در میآید.

رضا حیدری ،بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی…

الف) ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی

ب) شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی

a) The real value added of the agricultural sector

b) The real price index of imported inputs

ج) قیمت حقیقی گوسفند زنده

د) قیمت حقیقی گوشت گوسفند

c) Live sheep real price

d) Mutton real ptice
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شکل  -1واکنش قیمت حقیقی گوشت گوسفند به تکانههای ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی ،شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی ،قیمت
حقیقی گوسفند زنده و قیمت حقیقی گوشت گوسفند
Figur 5- Impulse response of mutton real price to four variables of the real value added of the agricultural sector, the real
price index of imported inputs, live sheep real price and mutton real price

بر اساس شکز  ،3اثر ی تکانه به اندازه یا انحاراف معیاار در
متغیر «ارزش افزوده صقیقای بخاش کشااورزی بار «قیمات صقیقای
گوشت گاو» ناچیز و منفی (غیر از دوره سوم ،است .در صالی کاه ،اثار
شوکهای «شاخص قیمات صقیقای نهاادههاای وارداتای»« ،قیمات
صقیقی گوساله زنده» و اثر شوکهای خاود «قیمات صقیقای گوشات
گاو» روی «قیمت صقیقی گوشت گاو» مثبت و معناادار اسات .روناد
تأثیرگذاری «ارزش افزوده صقیقای بخاش کشااورزی» روی «قیمات
صقیقی گوشت گاو» ناچیز بوده و در طاول دوره  14سااله باه سامت
فر صرکت می کند .همچنین واکنش تغییرات «قیمت صقیقی گوشت
گاو» به شوکهای «شااخص قیمات صقیقای نهاادههاای وارداتای»،
«قیمت صقیقی گوساله زنده» و خاود «قیمات صقیقای گوشات گااو»
مشابه بوده و به ورت مثبت و نوسااندار اسات .باه طاوری کاه ،از
بیشترین مقدار خود در دوره اول ،به کمترین مقدار خود در دوره ساوم
کاهش مییابد و دوباره تا دوره پنجم افزایش مییابد .شدت اثرگذاری
این شوکها بر «قیمت صقیقی گوشت گاو» از دوره اول تا دوره پنجم
بیشترین مقدار را دارد .روند تأثیرگذاری سه متغیر فاور از دوره پانجم
به بعد به صالت نوسانی و با شدت کمتری ادامه مییابد.

 -2تجزیه واریانس ساختار

تجزیه واریانس خطای پیشبینی نشان میدهد کاه چناد در اد
واریانس خطای پیشبینی به وسیله خود متغیر و چناد در اد توساط
متغیرهای دیگر توضیح داده میشود و اهمیت نسبی هر ی از متغیرها
در تغییر متغیرهای دیگر به چه میزان است .در واقع ،با تجزیه واریانس
خطای پیشبینی میتوان سهم هر متغیر را بر روی تغییرات متغیرهای
دیگر در طول زمان اندازهگیری نمود.
جدول  ،2نتایح خطای پیشبینی تجزیه واریاانس بارای معاادالت
قیمت انواع گوشت ،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشت گااو بارای
ی دوره  14ساله گزارش شده است .مطابق باا نتاایح جادول ( ،2در
تجزیه واریانس مربوط به همه معادالت ،خود متغیار (قیمات صقیقای
گوشت ،بیشترین سهم توضیحدهندگی و متغیر «ارزش افزوده صقیقای
بخش کشاورزی» کمترین سهم را دارد .همچنین در هماه معاادالت،
سهم متغیر «شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی» از دوره اول به
دوره دوم به یکباره افزایش یافته است.
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الف) ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی

ب) شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی

a) The real value added of the agricultural sector

b) The real price index of imported inputs

ج) قیمت حقیقی گوساله زنده

د) قیمت حقیقی گوشت گاو

c) Live calf real price

d) Beef real price

شکل  -6واکنش قیمت حقیقی گوشت گاو به تکانههای ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی ،شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی ،قیمت
حقیقی گوساله زنده و قیمت حقیقی گوشت گاو
Figur 6- Impulse response of beef real ptice price to four variables of the real value added of the agricultural sector, the real
price index of imported inputs, live calf real price and beef real price

در تجزیه واریانس مربوط به معادله انواع گوشات ،ساهم «ارزش
افزوده صقیقی بخش کشاورزی» و «شاخص قیمت صقیقی نهادههاای
وارداتی» به ترتیب از  6و  2/6در د در دوره اول به  2/8و  18در د
در دوره دهم افازایش یافتاه اسات .در صاالی کاه ،ساهم متغیرهاای
«شاخص قیمت صقیقی دام زنده» و «شاخص قیمت صقیقی گوشات»
در تغییرات «شاخص قیمت صقیقی گوشات» باه ترتیاب از  60و 28
در د در دوره اول باه  64و  03در اد در دوره دهام کااهش یافتاه
است .الزم به ذکر است که «شاخص صقیقی قیمت دام زنده» در دوره
دوم کمترین ساهم در طاول دوره  14سااله ( 66در اد ،را باه خاود
اختصاص داده است .در مجموع ،در معادله اناواع گوشات ،متغیرهاای
«ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی»« ،شااخص قیمات صقیقای
نهااادههااای وارداتاای»« ،شاااخص قیماات صقیقاای دام زنااده» و خااود
«شاخص قیمت صقیقای گوشات» باه ترتیاب ،،16( 18-3 ،،0( 3-6
 ،16( 60-66و  ،16( 28-03در ااد از تغییاارات «شاااخص قیماات
صقیقی گوشت» را توضیح میدهد .بنابراین ،کانالهای انتقاال قیمات
عمودی ،بزرگترین عامز در تغییرات «شاخص قیمت صقیقی گوشت»
است.
در تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشات مارغ ،در طاول دوره

 14ساله ،سهم «ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی» کمتر از یا
در د بوده و سهم «قیمت صقیقی مرغ زنده» در صدود  8در د ثابات
باقی مانده است (بجز دوره دوم و سوم که صدود  2در د است .سهم
متغیر «شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی» از دوره اول به دوره
دوم به ترتیب از  8/6به  06/8در د به یکباره افزایش یافته و از دوره
سوم تا دهم در  08در اد ثابات باقیماناده اسات« .شااخص قیمات
صقیقی نهادههای وارداتی» دارای رتبه دوم در سهم توضایحدهنادگی
تغییرات «قیمت صقیقی گوشات مارغ» اسات .همچناین ساهم خاود
«قیمت صقیقی گوشات مارغ» از  86/0در اد در دوره اول باه 06/2
در د در دوره دهم کاهش یافته است .در مجموع ،در معادله گوشات
مرغ ،متغیرهای «ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی»« ،شااخص
قیمت صقیقی نهادههای وارداتی»« ،قیمت صقیقی مرغ زناده» و خاود
«قیمت صقیقی گوشت مارغ» باه ترتیاب ،،68( 08-8 ،،1( 4/2-4/6
 ،6( 8-2و  ،68( 86-06در د از تغییارات «قیمات صقیقای گوشات
مرغ» را توضیح میدهد .بنابراین« ،شاخص قیمت صقیقی نهاادههاای
وارداتی» و خود «قیمت صقیقای گوشات مارغ» بزرگتارین عاماز در
تغییرات «قیمت صقیقی گوشت مرغ» است.
در تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشت گوسفند ،در طول دوره

رضا حیدری ،بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی…

 14ساااله ،سااهم توضاایحدهناادگی «ارزش افاازوده صقیقاای بخااش
کشاورزی» در صدود  2در د ثابت باقی مانده است .ساهم «شااخص
قیمت صقیقی نهادههای وارداتی» از  0/3در د در دوره اول باه 10/2
در د در دوره دهم افزایش یافته اسات .در صاالی کاه ،ساهم متغیار
«قیمت صقیقی گوسفند زناده» طای هماین دوره از  06/8در اد باه
 66/3در د کاهش یافته است .سهم توضیحدهنادگی خاود «قیمات
صقیقی گوشت گوسفند» از  00/2در د در دوره اول باه  08/0در اد
در دوره دوم افزایش یافته ،اما در دورههای بعاد دوبااره انادکی روناد
کاهشی داشته است .در مجموع ،در معادله گوشت گوسفند ،متغیرهای
«ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی»« ،شااخص قیمات صقیقای
نهادههای وارداتی»« ،قیمت صقیقی گوسافند زناده» و خاود «قیمات
صقیقی گوشت گوسفند» به ترتیب ،14( 00-60 ،،8( 10-2 ،،1( 2-3
و  ،16( 02-00در د از تغییرات «قیمت صقیقی گوشت گوسافند» را
توضیح میدهد .بنابراین ،کانالهای انتقال قیمت بزرگتارین عاماز در
تغییرات «قیمت صقیقی گوشت گوسفند» است.
در تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشت گاو ،در طول دوره 14
ساله ،سهم توضیحدهندگی «ارزش افزوده صقیقی بخاش کشااورزی»
در صدود  16در د ثابت باقی مانده است .سهم متغیر «شاخص قیمت
صقیقی نهااده هاای وارداتای» از  16/8در اد در دوره اول باه 68/6
در د در دوره دوم افزایش یافته است .ساهم متغیار «قیمات صقیقای
گوساله زنده» در تغییرات «قیمت صقیقی گوشت گاو» نیز از دوره اول
به دوره دوم به ترتیب از  18/1به  60/6در د افزایش یافته و تا دوره
دهم به  61در د کاهش یافته است .همچناین ساهم خاود «قیمات
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صقیقی گوشت گاو» از  28در د در دوره اول به  68/6در د در دوره
دهم کاهش یافته است .در مجموع ،در معادله گوشت گاو ،متغیرهاای
«ارزش افزوده صقیقی بخش کشااورزی»« ،شااخص قیمات صقیقای
نهاده های وارداتی»« ،قیمت صقیقی گوسااله زناده» و خاود «قیمات
صقیقی گوشت گاو» به ترتیب ،2( 60-18 ،،13( 68-16 ،،6( 16-14
و  ،64( 28-68در اد از تغییارات «قیمات صقیقای گوشات گاااو» را
توضیح میدهد .بنابراین« ،شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتای»
و خود «قیمات صقیقای گوشات گااو» بزرگتارین عاماز در تغییارات
«قیمت صقیقی گوشت گاو» است.
 -2تجزیه تاریخی

بارای باه دسات آوردن میازان ساهم هار شاوک سااختاری در
پویاییهای تاریخی دادهها ،از تجزیه تاریخی استفاده میشود .در واقع
در تجزیه تاریخی ،سهم تاریخی هر شوک به متغیرهای قابز مشااهده
شناسایی خواهد شد .بر اساس شاکزهاای  2تاا  ،14بررسای ساهم
تاریخی شوکهای متغیرها در معادالت اناواع گوشات ،گوشات مارغ،
گوشت گوسفند و گوشت گاو صاکی از آن است که باه ترتیاب دامناه
نوسانات سهم تاریخی خاود متغیار یعنای«قیمات صقیقای گوشات»،
«شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی»« ،قیمت صقیقی دام زنده»
و در نهایت «ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی» بیشاترین اثار را
دارند .عالوه بر این ،سهم تمام متغیرها در کز دوره مورد مطالعاه باه
ورت سینوسی تغییر میکند.

شکل  -7تجزیه تاریخی ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی ،شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی ،شاخص قیمت حقیقی دام زنده و
شاخص قیمت حقیقی گوشت برای معادله انواع گوشت
Figur 7- The historical decomposition of four variables of the real value added of the agricultural sector, the real price index
of imported inputs, livestock real price index and meat real price index for the equation of meat types
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 سهم توضیحدهندگی شوکهای مختلف از تغییرات قیمت حقیقی انواع گوشت-1 جدول
Table 5- Share of explanation of Different shocks from Price changes of meat types

تجزیه واریانس مربوط به معادله انواع گوشت
The variance decomposition related to meat types equation

)دوره (ساالنه
Period (Annual)
1
2
3
4
5
10

شاخص قیمت حقیقی
گوشت
Meat real price index
58.89
56.81
49.03
47.31
46.84
46

شاخص قیمت حقیقی دام

شاخص قیمت حقیقی

ارزش افزوده حقیقی بخش

زنده

نهادههای وارداتی

کشاورزی

Livestock real price
index
33.97
22.03
30.30
30.86
30.37
30.13

The real price index of
imported inputs
5.16
17.89
16.72
17.25
16.98
18.09

The real value added of
the agricultural sector
1.98
3.26
3.95
4.58
5.81
5.77

تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشت مرغ
The variance decomposition related to chicken meat equation

،دوره (ساالنه

قیمت صقیقی گوشت مرغ

قیمت صقیقی مرغ زنده

Period (Annual)

Chicken meat real price

Live chicken real price

1
2
3
4
5
10

82.39
51.79
45
43.69
43.55
42.69

8.22
5.15
5.92
8.36
8.53
8.41

شاخص قیمت صقیقی نهادههای
وارداتی

ارزش افزوده صقیقی بخش
کشاورزی

The real price index of
imported inputs
9.33
42.84
48.70
47.58
47.31
48.25

The real value added of
the agricultural sector
0.05
0.22
0.38
0.39
0.61
0.65

تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشت گوسفند
The variance decomposition related to mutton equation

،دوره (ساالنه

قیمت صقیقی گوشت گوسفند

قیمت صقیقی گوسفند زنده

Period (Annual)

Mutton real price

Live sheep real price

1
2
3
4
5
10

44.54
48.14
49.61
49.41
47.22
45.98

43.93
37.29
34.89
34.65
33.97
33.57

شاخص قیمت صقیقی نهادههای
وارداتی

ارزش افزوده صقیقی بخش
کشاورزی

The real price index of
imported inputs
4.62
8.52
9.72
9.82
12.96
14.49

The real value added of
the agricultural sector
6.91
6.05
5.78
6.12
5.85
5.79

تجزیه واریانس مربوط به معادله گوشت گاو
The variance decomposition related to beef equation

،دوره (ساالنه

قیمت صقیقی گوشت گاو

قیمت صقیقی گوساله زنده

Period (Annual)

Beef real price

Live calf real price

1
2
3
4
5
10

58
44.58
42.74
39.96
39.35
38.22

19.09
24.3
23.81
22.13
21.71
21

شاخص قیمت صقیقی نهادههای
وارداتی

ارزش افزوده صقیقی بخش
کشاورزی

The real price index of
imported inputs
12.79
18.05
21
24.76
26.06
28.2

The real value added of
the agricultural sector
10.13
13.07
12.47
13.15
12.88
12.56

 یافتههای پژوهش:ماخذ
Source: Research findings
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… بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی،رضا حیدری

 قیمت حقیقی مرغ زنده و قیمت حقیقی، شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی، تجزیه تاریخی ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی-1 شکل
گوشت مرغ برای معادله گوشت مرغ
Figur 8- The historical decomposition of four variables of the real value added of the agricultural sector, the real price index
of imported inputs, live chicken real price and chicken meat real price for chicken meat equation

 قیمت حقیقی گوسفند زنده و قیمت، شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی، تجزیه تاریخی ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی-3 شکل
حقیقی گوشت گوسفند برای معادله گوشت گوسفند
Figur 9- The historical decomposition of four variables of the real value added of the agricultural sector, the real price index
of imported inputs, live sheep real price and mutton real price for mutton equation

 قیمت حقیقی گوساله زنده و قیمت، شاخص قیمت حقیقی نهادههای وارداتی، تجزیه تاریخی ارزش افزوده حقیقی بخش کشاورزی-11 شکل
حقیقی گوشت گاو برای معادله گوشت گاو
Figur 10- The historical decomposition of four variables of the real value added of the agricultural sector, the real price index
of imported inputs, live calf real price and beef real price for beef equation
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نتایح مطالعه وو و ایکسیو ( ،Wu and Xu, 2021نشان داد کاه
اثر ارزش تولید محصوالت کشاورزی روی قیمت مواد غذایی منفی در
صالی که اثر قیمت نهادههای تولیاد و قیمات تولیاد (سارمزرعه ،روی
قیمت مواد غاذایی مثبات اسات .همچناین ارزش تولیاد محصاوالت
کشاورزی کمترین اثر و خود قیمت مواد غذایی بیشاترین اثار را روی
قیمت مواد غذایی دارد .بنابراین نتایح مطالعه صاضر با نتایح مطالعه وو
و ایکسیو ( ،Wu and Xu, 2021مطابقت دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف از انجام این مطالعه شناساایی محارک هاای قیمات اناواع
گوشت در ایاران باا اساتفاده از مادل  Panel-SVARدر  64اساتان
کشور طی سالهای  1682-88است .بادین منظاور اثار تکاناههاای
متغیرهای «ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی»« ،شاخص قیمات
صقیقی نهادههاای وارداتای (ذرت ،جاو و کنجالاه ساویا »،و «قیمات
صقیقی دام زنده (مرغ زنده ،گوسفند زناده ،گوسااله زناده »،در چهاار
کانال (معادله ،قیمت شامز شاخص قیمات اناواع گوشات (کاز باازار
گوشت ،،گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشت گاو در قالب دادههاای
پانلی استانی مورد بررسی قرار گرفت .نتایح صا ز از برآورد «ماتریس
توابع واکنش بلندمدت» در مدل  Panel-SVARنشان داد کاه هماه
ضرایب برآورد شده معنادار است.
نتایح صا از از عکاسالعماز آنای نیاز نشاان داد کاه اوالً اثار
شوکهای متغیر «ارزش افزوده صقیقی بخش کشاورزی» بر «شاخص
قیمت صقیقی گوشت»« ،قیمت صقیقی گوشات گوسافند» و «قیمات
صقیقی گوشت گاو» منفی است؛ در صالی که ،اثر تکانههای سه متغیار
«شاخص قیمت صقیقی نهادههای وارداتی»« ،قیمت صقیقی دام زنده»
و خود «قیمت صقیقی گوشت» روی قیمت صقیقی انواع گوشت مثبت
است .در اقتصاد خرد این ا ز مطارح اسات کاه باا کااهش تولیاد و
عرضه با فرض ثابت بودن تقاضا ،قیمت افزایش مییابد .منفی باودن
اثر شوکهای «ارزش افزوده صقیقی بخاش کشااورزی» روی قیمات
انااواع گوشاات بااا ایاان ا ااز اساس ای اقتصاااد خاارد مطابقاات دارد و
نشان دهنده حت نتایح این مطالعه است .در واقع افزایش هزینههای
تولید (از جمله افزایش قیمت نهاده های دامی ،و نیاز عادم دسترسای
دامداران به نهاده های کافی و در زمان مناسب آن سبب مایشاود تاا
تولید و پرورش دام زنده کاهش یابد .درنتیجه کاهش تولید و پارورش
دام زنده سبب افزایش قیمت انواع گوشت میشاود .ثانیااً بیشاترین و
کمترین تأثیرگذاری این متغیرها بین دوره اول تا دوره پنجم رخ داده و
الگااوی تاثیرگااذاری آنهااا بااه ااورت سینوساای اساات و بعااد از آن
شوکهای ناشی از این متغیرها به اورت تقریبااً ثابات و پایادار (باا
دامنه نوسان کم ،ادامه مییابند .این نتیجاه نشاان مایدهاد کاه اثار

شوک های ناشی از محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران ماداوم و
پایدار است .عواملی مانند پراکنش نامناسب واصادهای پارورش دام و
طیور و کشتارگاه ها در مناطق مختلف کشور ،وجود ساختار غیر رقابتی
در بارایااابی اانعت دام و طیااور ،تنااوع روشهااای خریااد و فااروش
محصوالت و نهادههای دام و طیور ،صضور فعال واسطهگردان در کاز
زنجیره تولید و  ...سبب می شود تا ساختار بازار کارایی الزم را نداشاته
باشد اثر شوک های قیمتی به ورت پایدار از سطوح پایین به ساطوح
باالتر منتقز شود و اثر آن برای برای ی دوره  2ساله ادامه یابد.
نتایح صا ز از تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی نیز نشان داد که
تکانههای مربوط به متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و
تکانه های خود متغیار قیمات گوشات و قیمات نهاادههاای وارداتای
بیشترین اثر را بر تغییرات قیمت انواع گوشت در ایران دارد .این نتیجه
بیانگر آن است که تأثیر شوکهای تولیدات کشاورزی بر قیمت اناواع
گوشت نسبتاً ضعیف است و در مقابز اثار شاوکهاای وارد شاده باه
کانال انتقال قیمت ،به ویژه در کوتااهمادت (ابتادای دورههاا ،،نقاش
صیاتی ایفا میکنند .اثر تکانههای مربوط به خود متغیر قیمات گوشات
نشان میدهد که انتظارات قیمتی ،بزرگترین عامز در افازایش قیمات
انواع گوشت است .در واقع انتظارات قیمتی یکی از عوامز مهمی است
که تاثیر قابز مالصظهای بر ساطح قیماتهاا دارد .انتظاارات قیمتای
بیشتر جنبه رفتاری داشته و میتوانند بر بیشتر شادن رشاد قیماتهاا
بیفزایند .به طور ساده انتطارات تورمی ،گرایش مردم به سیاساتهاا و
روند متغیرها در آینده است و این باور ،آثار خود را در رفتار صال افاراد
نشان میدهد .بنابراین ،کنترل انتظارات قیمتی از مهمتارین وااایفی
است که نهاد سیاستگذار در صوزه دام و طیور باید به آن توجه داشته
باشد .بعد از قیمت خود گوشت ،قیمت نهادههای وارداتی بیشترین اثار
را بر تغییرات قیمت انواع گوشت دارد .نارخ ارز یکای از عواماز مهام
تاثیرگذار بر قیمت نهادههای وارداتی در بخش دام و طیاور مایباشاد.
نهادههای تولید در بخش دام و طیور عمدتاً وارداتی بوده و بیثبااتی و
نوسانات ناشی از نرخ ارز سبب رشد قیمت نهادهها و در نتیجاه باعاث
افزایش قیمت انواع گوشت میگردد.
بنابراین ،برای غلبه بر افزایش قیمت انواع گوشت ،تاالش بارای
کنترل فعالیتهای تولید دام و طیور کم اثر بوده و دولات بایاد توجاه
بیشتری به زنجیره انتقال عمودی قیماتهاا داشاته باشاد .باه ویاژه
هنگامی که ،قیمت انواع گوشت روند افزایشی به خود میگیرد .مطابق
با دیدگاه کنترل افزایش تورم ،مادیریت انتظاارات تاورمی راه خاوبی
برای کاهش قیمت انواع گوشت در ایران است .عالوه بر این ،استفاده
از سیاستهای صمایتی مناسب در کز زنجیره تولید ،توزیاع و مصارف
گوشت از قبیز نظارت بار مراصاز تولیاد ،توزیاع و مصارف؛ ا االح
ساختار بازار به جای کنترل قیمت؛ تأمین به موقاع نهاادههاای تولیاد
برای تولیدکنندگان؛ توسعه کشت نهادههاای دامای در داخاز کشاور؛
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… بررسی محرکهای قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی،رضا حیدری

تولیدکنندگان انواع گوشت در هنگاام وقاوع شاوکهاا و انفجارهاای
.قیمتی پیشنهاد میشود

فراهم کردن زمینه عرضه انواع گوشت در بازار بورس؛ توزیع کاافی و
در زمان مناسب برای مصرفکنندگان؛ پرداخت نقادی باه خانوارهاا و
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Introduction
In today's world, energy plays a prominent role in various economic and political fields. A role that has
plagued many countries with a monopoly economy and its effects, and has left others with costly problems
caused by rising energy prices, and in general, even international relations and disputes has made an impact.
Accordingly, communities are looking for ways to reduce energy consumption without harming their economic
growth. Due to the shortage energy resources and its role in economic growth, its optimal use is an important
goal in the economic development of each country. Therefore, it is necessary to know the factors affecting
changes in energy consumption, which requires the decomposing of energy consumption into different factors
affecting changes in energy consumption. In the present study, the factors affecting energy consumption are
analyzed using statistics and information of industry and agriculture sectors during the period 1397-1387 to three
factors: structural effect, activity effect and energy intensity effect. The relationship between energy
consumption and GDP growth in these two sectors has been studied to determine which factor has the greatest
role in energy consumption changes in industry and agriculture and to suggest appropriate policy solutions.

Materials and Methods
Decomposing Analysis is one of the most widely used approaches in analyzes related to energy consumption
and CO2 emissions. It is concluded that one is structural analysis (SDA) and the other is index analysis (IDA).
These two analysis techniques are different and each has advantages and disadvantages. The SDA technique is
more complex and requires a lot of data. On the other hand, the data-output table is prepared every few years and
annual data are not available. Instead, more information and findings are obtained using the SDA technique. The
IDA technique is simple and does not require much data. It can be used with big data and does not need the data
of any particular department or product. For this reason, the SDA technique has been used more. This study is
used the Tapio decoupling index to explain the decoupling status. Decoupling index is the best technique to
describe the dependence of economic growth on energy consumption and it is used to discover the relationship
between energy consumption and economic growth. In the present study, using the Logarithmic Mean Division
(LMDI) index, to analyze the factors affecting energy consumption in industry and agriculture and then using the
decoupling index to examine the relationship between energy consumption and GDP growth in these two
sections are discussed.

Results
The results of the decomposing of energy consumption from GDP in the industrial sector showed that in
most of the studies on the effect of energy intensity in agricultural sector, the effect of production had the
greatest role in the decompose of energy consumption from GDP.

Conclusion
This study examined the decoupling of energy consumption from GDP of the industrial and agricultural
1- Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran
(*- Corresponding Author Email: somnaghavi@ujiroft.ac.ir)
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sectors and the factors affecting energy consumption for each sector in Iran. The results of decomposition of
energy consumption from GDP in the industrial sector showed that in most of the studied years, the effect of
energy intensity and in the agricultural sector, the production effect had the greatest role in decomposing energy
consumption from GDP. In 2010 and 2016, the production effect had a negative effect on energy consumption
and increased energy consumption. In 1394, the index of decoupling of energy consumption from the growth of
the agricultural sector was the best and most ideal possible, strong decoupling, and this indicates that the growth
rate of the agricultural sector was higher than the growth rate of energy consumption. This year, the effect of
energy intensity has had a positive effect on reducing energy consumption. The composite index has not
experienced much fluctuation. Different modes of decoupling index and factors affecting energy consumption in
industry and agriculture can be used as evidence for countries efforts to strongly decoupling and save energy in
industry and agriculture. Advances in technology and innovation can reduce the growth dependence of sectors
on energy consumption. Also, attention should be paid to optimizing the economic structure to create economic
stability and reach the ideal state of the decoupling index.

Keywords: Agriculture, Decoupling Index, Energy consumption, Industry, LMDI Index
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چکیده
در دنیاي امروز ،انرژي نقـش برجسـتهاي در زمینـههـاي مختلف اقتصادي و سیاسي ایفا ميكند .نقشي كه بسیاري از كشورها را گرفتار اقتصاد تك
محصولي و عـوارض ناشـي از آن و برخي دیگر را دچار مشكالت هزینهاي ناشي از افزایش قیمت انرژي نموده و در نگاهي كالنتر ،حتـي مناسـاات و
مناقشات كشورها در سـطح بـینالملـل را متـأثر ساخته است .باتوجه به محدودیت منابع انرژي پایانپذیر و نقش آن در رشد اقتصادي ،استفاده بهینه از
آن ،یك هدف مهم در توسعه اقتصادي هر كشور مي باشد .بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات مصرف انرژي ضروري بوده و این امر مستلزم تجزیه
مصرف و بررسي سهم اثرساختاري ،تولیدي و شدت انرژي در تغییرات مصرف انرژي است .در مطالعه حاضر با اسـتفاده از شـاخد دیویایـاي میـانگین
لگاریتمي ( ،)LMDIبه تجزیه سهم اثرساختاري ،تولیدي و شدت انرژي در تغییرات مصرف انرژي بخشهاي صنعت و كشاورزي و سپس با اسـتفاده از
شاخد جداسازي ( )Decouplingبه بررسي رابطه بین مصرف انرژي و رشد تولید ناخالد داخلي در این دو بخش پرداخته شده اسـت .نتـایت تجزیـه
مصرف انرژي در بخش صنعت نشان داد در بیشتر سالهاي مورد مطالعه ،اثر شدت انرژي و در بخش كشاورزي اثر تولیدي بیشترین نقش را در تجزیـه
مصرف انرژي داشته است .حالتهاي مختلف شاخد جداسازي و عوامل مؤثر بر مصرف انرژي در بخش صنعت و كشاورزي ميتواند بهعنوان شواهدي
براي تالش كشورها ،جهت جداسازي قوي و ذخیره انرژي بخش صنعت و كشاورزي مورد استفاده قرار گیرند .پیشرفت تكنولـوژي و نـوآوري مـيتوانـد
وابستگي رشد بخشها به مصرف انرژي را كاهش دهد.
واژههای کلیدی :شاخد جداسازي ،شاخد دیویایاي میانگین لگاریتمي ،كشاورزي ،صنعت ،مصرف انرژي

مقدمه

1

لزوم مدیریت مصرف انرژي در طرف عرضه و تقاضـاي انـرژي و
تأثیر آن در ارتقاي كارایي انرژي بـر كسـي پوشـیده نیسـت و فاصـله
شاخدهاي مهم ارزیابي مصرف انرژي در كشـوري ماننـد ایـران بـا
سطح استاندارد جهاني خود ماین این موضوع است .در دنیـاي امـروز،
انرژي نقـش برجسـتهاي در زمینـههـاي مختلف اقتصادي و سیاسـي
ایفا ميكند .نقشـي كـه بسـیاري از كشـورها را گرفتـار اقتصـاد تـك
محصولي و عـوارض ناشـي از آن و برخـي دیگـر را دچـار مشـكالت
هزینهاي ناشي از افزایش قیمت انرژي نموده و در نگـاهي كـالنتـر،
 -1استادیار ،گروه اقتصاد كشاورزي ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت
ایران
(Email: somnaghavi@ujiroft.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JEAD.2022.74585.1111

حتـي مناساات و مناقشات كشورها در سـطح بــینالملــل را متــأثر
ساخته است .بر همین اساس جوامع بـه دناـال راهكارهـایي هستند تا
مصرف انرژي را بدون آسیب زدن بـه رونـد رشـد اقتصـادي كـاهش
دهند ( .)Ministry of Energy, 1397ایران بهعنوان كشـوري روبـه
رشد و برخوردار از منابع انرژي غني و گسترده و وجود مخازن بـزر
نفتي ،معادن عظیم زیرزمیني و توان بالقوه انرژي یك از مصداقهـاي
الگوي رشـد بـا فشـار بـر منـابع طایعـي بـهشـمار مـيرود ( Barati
 .)Malaieri and Hoori Jaafari, 2008در ایـران ،ویاگـي منـابع
محور بودن اقتصاد و ساختار تولید ماتني بر مصرف انرژي موجب شده
است كه میزان مصرف انواع سوختهاي فسیلي و غیرفسیلي در سطح
باالیي قرار گرفته و روند رو به رشدي داشته باشـد ( Hashemi and
 .)Amadeh, 2020یكي از كانالهاي عمده تسـریع رشـد اقتصـادي
كشورها ،رشد بخش صنعت آنهاست .بخش صنعت به عنوان بخـش
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پیشرو توسعه اقتصادي كشور قلمداد گردیده ،و این بخش بـا مصـرف
 677/9میلیون بشكه نفت خام ،یكي از پرمصـرفتـرین بخـشهـاي
مصرفكننده انرژي در سال  1696بوده است .بهطوريكه طي سـال-
هاي  1682-1692مصرف نهایي این بخش از  757/2میلیون بشـكه
معادل نفت خام در سال  1682به  658/6میلیون بشكه معـادل نفـت
خـام در سـال  1692افـزایش یافتـه اسـت ( Ministry of Energy,
.)1397
بررسي متوسط مصرف نهایي انرژي بخش كشاورزي ،طـي پـنت
برنامه توسعه اقتصادي ( )1638-1690كشور حـاكي از آن اسـت كـه

میزان آن از  61/3میلیون بشكه معادل نفـت خـام بـه  08/9میلیـون
بشكه معادل نفت خام افزایش یافته است .با این وجود متوسـط سـهم
مصرف نهایي بخش از متوسط كل مصرف نهایي كشور از  5/1بـه 0
درصد رسیده است .این امر بیشـتر در برنامـه سـوم ،چهـارم و پـنجم
توسعه رخ داده است .عمده دلیل این امر عدم تحقـ اهـداف درنظـر
گرفته شده در برنامههاي توسعه بوده است .در برنامه پنجم توسعه نیز
این امر با هدفمندي یارانهها و حمایتهاي انـد دولـت در زمینـهي
حامل هـاي انـرژي مـورد اسـتفاده بخـش كشـاورزي تشـدید گردیـد
(.)Bagherzadeh, 2019

جدول  -1بررسی متوسط مصرف نهایی و سهم بخش کشاورزی از مصرف نهایی کل کشور طی پنج برنامه توسعه ()1931-1931
Table 1- Assessing the average marginal consumption and the share of the final consumption of the whole country during five
development Plans

بخش کشاورزی
Agricultural Sector

سهم از مصرف نهایی
کل کشور
Share of the
marginal
consumption of
the whole country

متوسط نهایی کل کشور
The final average of the
whole country

نرخ رشد دوره
Growth rate

مصرف نهایی
Marginal
consumption

5.1

3.9

31.6

618.8

4.7

-0.2

31

646.14

4.1

1.3

30.9

744.56

3.6

5.6

38.6

1053.1

4

2.5

48.9

1247

متوسط برنامه اول
The average of first
program

متوسط برنامه دوم
The average of Second
program

متوسط برنامه سوم
the average of third
program

متوسط برنامه چهارم
The average of fourth
program

متوسط برنامه پنجم
The average of fifth
program

مأخذ :وزارت نیرو ،ترازنامه انرژي
Source: Ministry of Energy

هنگامي كه نرخ رشد اقتصـادي بـه طرز محسوسي باال مـيرود،
فشار فزایندهاي بر منابع وارد ميشود .در ایـن راســتا ،تقاضــا بـراي
نیروي انساني متخصد ،نیـاز بـه سـرمایه و تجهیـزات سـرمایهاي و
مصرف مواد خام و انرژي افزایش ميیابد .چنانچه امكان بهرهبرداري
بیشتر از هریك از منابع یاد شده به موازات رشـد تولیـد مهیـا نااشـد،
تولید با تنگنا روبرو ميشود .از اینرو ،ارتااط بـین رشــد اقتصـادي و
مصرف حاملهاي مختلف انرژي مانند فرآوردههاي نفتي ،گاز طایعـي

و بـرق بهعنوان عوامل مهـم تولیـد ،توجـه بسـیاري از تحلیـلگـران
اقتصادي را به خود جلب كـرده است ( .)Amadeh et al., 2009
باتوجه به محدودیت منابع انرژي و نقـش آن در رشـد اقتصـادي،
استفاده بهینه از آن بهعنوان یك هدف مهم در توسعه اقتصـادي هـر
كشور ميباشد .بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات مصرف انرژي
ضروري ميباشد كه این امر مستلزم تجزیه مصرف انرژي بـه عوامـل
مختلف مؤثر بر تغییرات مصرف انـرژي اسـت .بـا توجـه بـه اهمیـت

سمیه نقوی ،کاربرد شاخص ترکیبی جداسازی -تجزیه مصرف انرژی در بخشهای کشاورزی و صنعت ایران

موضوع جداسازي عوامل مؤثر بر مصرف انرژي ،در مطالعه حاضـر بـا
استفاده از شاخد دیویایاي میانگین لگاریتمي ،)LMDI(1بـه تجزیـه
اثرساختاري ،فعالیت و شدت انرژي در مصرف انـرژي در بخـشهـاي
صــنعت و كشــاورزي و ســپس بــا اســتفاده از شــاخد جداســازي
( )Decouplingبه بررسي رابطه بـین مصـرف انـرژي و رشـد تولیـد
ناخــالد داخلــي در ایــن دو بخــش طــي دوره زمــاني 1688-1692
پرداخته شده است تا ضمن مشخد نمودن این كه كدام اثر بیشترین
نقش را در تغییرات مصرف انرژي بخشهاي صنعت و كشاورزي دارد،
راهكارهاي سیاستي مناسـب پیشـنهاد گـردد .پـس از بررسـي ماـاني
نظري و ادبیات موضوع ،مواد و روشها و پس از آن تجزیه و تحلیل و
نتیجهگیري ارائه ميشود.
مبانی نظری

"تحلیل تجزیه" یكي از رویكردهایي اسـت كـه در تحلیـلهـاي
مرتاط با مصرف انرژي و انتشار  CO2به طور گستردهاي به كار بـرده
ميشود .در بررسـي تجزیـه و بـراي تحلیـل عوامل محر در انتشار
،CO2دو رویكرد متفاوت بهكـار گرفتــه شــده اســت كــه یكــي،
تحلیــل تجزیــهي ســاختاري (جـــدول داده  -ســـتانده) ( 7)SDAو
دیگـري تحلیـل تجزیهي شاخد ( 6)IDAميباشد.
این دو تكنیك تجزیه ،متفاوتند و هـر كـدام محاسـن و معــایاي
دارنـد  .تكنیـك  SDAپیچیدهتر بوده به دادههاي زیادي نیـاز دارد .از
سوي دیگر ،جدول داده-ستانده هر چند سال یك بار تهیه ميشـود و
دادههاي ساالنه در دسترس نیست .درعوض ،بـا اسـتفاده از تكنیـك
 ،SDAاطالعات و یافتههاي بیشتري بهدست ميآید .تكنیك IDA
ساده بوده و به دادههاي زیادي ندارد .به این دلیل ،بیشتر مورد استفاده
قرار گرفته است.
0
تكنیـك  ،IDAبـه دو روش  IDAبرپایـهي شـاخد السپیرز
و  IDAبرپایـه شـاخد دیویایـا 5تقسـیم مـيشـود .شـاخد IDA

السـپیرز ،شـامل شـاخد السپیرز پایه ،شاخد پاشه ،شاخد فیشـر
و شاخد مارشال  -اچورث 3است كـه همگـي بر پایهي شاخدهاي
السپیرز پایه و پاشـه هسـتند .شـاخد  IDAدیویایـا نیــز شــامل
شاخد دیویایاي میانگین حسابي ) 2(AMDIو شـاخد دیویایــاي
1- Logarithmic Mean Divisia Index
2- Structural Decomposition Analysis.
3- Index Decomposition Analysis
4- Laspeyres IDA
5- Divisia IDA
6- Basic Laspeyres index, Paasche index, Fisher ideal
index and Marshall–Edgeworth index.
7- Arithmetic Mean Divisia Index
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میـــانگین لگـــاریتمي ) (LMDIاســت كــه توســط ان ـ و چــویي
( ،8)1992ارائه شده و بـه وسـیلهي انـ ( 9)7445بسط یافته اسـت.
هر كدام از شاخدهاي  IDAكاربرد معیني دارنـد و بــراي اســتفاده
اي خاص به كار ميروند .از بـین ایـن شـاخدهـا تنهـا دو شـاخدِ
IDAالسـپیرز و  IDAدیویایاي میانگین لگـاریتمي در تمـام مـوارد
قابل استفاده بوده و نتـایت مشـابهي نیز بهدسـت مـيدهنـد .ایـن دو
روش  IDAمزایا و معایاي دارند .استفاده از ایـن دو روش بـه تعـداد
عوامل مورد بررسي و همچنین به شـكل و نـوع دادهها بسـتگي دارد.
در مقایسهي بین دو روش  IDAالسپیرز و  IDAدیویایـاي میـانگین
لگـاریتمي ،اگـر داده هـاي مـورد اسـتفاده شـامل عـدد صـفر نااشـد،
اسـتفاده از روش  IDAدیویایـاي میـانگین لگاریتمي قابـل اسـتفاده
است .هر چند كه روش  IDAالسپیرز نیز همواره قابل اسـتفاده بوده،
اما پیچیدهتر از روش  IDAدیویایـاي میـانگین لگـاریتمي مـيباشـد
(.)Ang and Zhang, 2006
شاخد جداسازي ،بهترین تكنیك براي توصیف وابسـتگي رشـد
اقتصادي به مصرف انـرژي بـوده و از آن بـراي كشـف ارتاـاط بـین
مصرف انرژي و رشد اقتصـادي اسـتفاده مـيشـود (.)Tapio, 2005
مفهوم جداسازي در ابتـدا توسـط ون )1989( 14معرفـي شـد و زنـ
( )Zhang, 2000براي اولین بار از این مفهوم براي كشف ارتااط بین
انتشار دي اكسید كربن و رشد اقتصادي در كشور چین ،استفاده كـرد.
این مفهوم در سال  7447توسط سازمان همكـاريهـاي اقتصـادي و
توسعه ( 11)2010به عنوان یك شاخد معرفي شد.
ادبیات تحقیق

در خصوص ارتااط بین مصرف انرژي و رشد اقتصادي در داخل و
خارج كشور ،مطالعاتي صورت گرفته است.
آماده و هاشمي ( )Amadeh and Hashemi, 2020با استفاده از
تركیب شاخد دیویایاي میانگین لگاریتمي و شاخد جداسـازي ،بـه
تحلیل ارتااط بین رشد تولید ناخالد داخلي و مصرف انرژي در بخش
كشاورزي پرداختنـد .نتـایت نشـان داد از بـین عوامـل ،اثـر فعالیـت و
ساختاري به ترتیب بیشترین سهم و اثر شدت انرژي ،كمترین سهم را
در توضیح تغییرات مصرف انـرژي ایـن بخـش داشـتهانـد .صـادقي و
همكــاران ( )Sadeghi et al., 2019عملكــرد مصــرف انــرژي در
استانهاي ایران را با استفاده از تحلیل تجزیه شاخد بررسي كردنـد.
نتایت نشان داد در رتاهبندي اثر شدت سیستان و بلوچسـتان بـا رتاـه
8- Ang& Choi
9- Ang, B.W.
10- Von
11- Organization for Economic Cooperation and
Development 2002
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1كمترین تـوان صـرفهجـویي و تهـران بـا رتاـه  61بیشـترین تـوان
صرفهجویي را دارنـد .هاشـمي و آمـاده ( Hashemi and Amadeh,
 )2020به تجزیه مصرف انرژي در بخشهاي صنعت و حمل و نقل با
استفاده از رهیافت تلفی شاخد دیویایا و جداسازي پرداختند .نتـایت
نشان داد اثر ساختاري در توضیح تغییرات مصرف انرژي و در توضـیح
روند جداسازي مصرف انرژي از رشد تولید ناخـالد داخلـي بیشـترین
سهم را دارد .پورعاادالهـان كـویو و همكـاران ( Pourebadollahan
 ،)Covich et al., 2016تجزیه عوامـل مـؤثر بـر تغییـرات مصـرف
انرژي در زیربخشهاي صنعتي ایران :روشهاي السپیرز و دیویایـا را
بررسي كردند .نتایت نشان داد عامل اصـلي افـزایش مصـرف انـرژي،
تغییرات اثر فعالیت و در نقطه مقابل ،مهمترین عامل كاهش مصـرف
انرژي ،تغییرات اثر شدت انرژي است و تغییرات اثـر سـاختاري سـهم
ناچیزي در تغییرات مصرف انرژي داشته اسـت .توانـا نجـار و فی ـي
( )Tavana Najar and Feizi, 2015بـه بررسـي عوامـل مـؤثر بـر
مصرف فرآوردههاي نفتـي در بخـش خـانگي در دوره زمـاني -1625
 ،1694پرداختند .نتایت نشان داد تغییرات اثر ساختاري بیشترین سـهم
را در كاهش مصرف فراوردههاي نفتي در بخش خانگي داشته اسـت.
فطرس و براتي ( )Fotros and Barati, 2011به تجزیهي انتشار دي
اكسید كربن ناشي از مصرف انرژي در بخـشهـاي اقتصـادي ایـران
پرداختند .نتایت نشان داد رشد اقتصادي بزر تـرین اثـر متاـت را بـر
تغییرات انتشار دي اكسید كربن در تمـام بخـشهـاي مـورد بررسـي،
بهجز بخش صنعت و حمـل و نقـل و در كـل اقتصـاد داشـته اسـت.
ابونوري و نیكاان ( )Abounoori and Nikban, 2009عوامل مـؤثر
یر شدت مصرف انرژي به روش دیویایا را مورد بررسـي قـرار دادنـد.
نتایت مطالعه نشـان داد اثرسـاختاري داراي سـهم انـدكي در توضـیح
تغییرات مصرف انرژي بوده و اثـرات شـدت خـالد و تولیـدي سـهم
غالاي در این توضیح دارند.
نقوي و همكاران ( )Naghavi et al., 2021به جداسازي انتشـار
دي اكسید كربن ناشي از مصرف سموم و كودهاي شـیمیایي از رشـد
بخش كشـاورزي اسـتانهـاي خراسـان رضـوي ،گلسـتان ،گـیالن و
اصفهان پرداختند .نتایت نشان داد در این استانها ،در سالهاي 7448
تا  7418در بیشتر سالها وضعیت جداسازي قوي اتفاق افتاده اسـت.
ژو و هو ( )Zhou and Hu, 2020جداسازي انتشـار كـربن در بخـش
كشاورزي كشور چین و ارتااطش با رشد اقتصادي را بررسـي كردنـد.
چـن و همكـاران ( )Chen et al., 2020تجزیـه مصـرف انـرژي و
جداسازي آن با رشد اقتصادي را در بخش كشاورزي 89كشور بررسي
كردند .نتایت نشان داد بین  89كشور مورد مطالعه ،بخش كشاورزي18

كشور جداسازي قوي را تجربه كرده است .انگو با استفاده از شـاخد
جداسازي تاپیو به جداسازي انتشار دي اكسید كربن از رشد اقتصـادي
در كامرون پرداخت .یافتههاي تحقی نشان داد در كامرون جداسـازي
ضعیف اتفاق افتاده است .انـ و ژانـ ()Ang and Zhang, 2006
شاخدهاي مربوط به تجزیه شدت انرژي و تأثیر تغییرات مربوط بـه
تركیاات مختلف تولید را مطالعه كردند .لو و همكـاران ( Luo et al.,
 )2017حالتهاي جداسازي بین توسعه اقتصادي و انتشار دي اكسـید
كربن را در دوره  7410-1992در بخش كشاورزي در چین را مطالعـه
كردند .نتایت نشان داد جداسازي قوي در اكتر سـالهـا وجـود داشـته
است .الن و وان ( ،)Long and Wang, 2017با كاربرد شاخد
جداسازي بیان كردند كه مصرف منابع و آلودگي محیطزیست ناشي از
رشد اقتصادي ،كاهش سطح رفاه جامعه را در چین بـه دناـال خواهـد
داشت .وانـ و همكـاران ( )Wang, 2013تحلیـل مقایسـهاي بـین
كشورهاي چین و ایالت متحده آمریكـا را از منظـر شـاخد تجزیـه و
جداسازي انتشار كربن از رشد اقتصادي انجام دادند .نتایت نشان داد در
اكتر سالهاي دوره مورد مطالعـه ،كشـور چـین جداسـازي گسـترده و
ضعیف و ایاالت متحده عمدتا" جداسـازي ضـعیف و قـوي را تجربـه
كردهاند .ژو و باي ( )Zhou and Bai, 2016به جداسازي بین انتشـار
دي اكسید كربن و رشد اقتصادي پرداختنـد و نشـان دادنـد كـه رشـد
اقتصادي عامل اصـلي انتشـار دي اكسـید كـربن در طـي دوره مـورد
مطالعه است .ژان ( )Zhang, 2000به جداسازي ارتاـاط بـین رشـد
اقتصادي و مصرف انـرژي در كشـور چـین پرداختنـد و توصـیههـاي
سیاستي را ارائه دادند .رن و همكاران ( )Ren et al., 2014با استفاده
از شاخد جداسازي نشان دادند صـنایع تولیـدي چـین در طـي دوره
زماني  7414-1993چهار مرحله جداسازي منفي قوي ،ضعیف ،منفـي
گسترده و ضعیف را تجربه كردهاند.
باتوجه به مطالعات ذكر شده در ادبیات تحقیـ  ،مـيتـوان گفـت
اكتر مطالعات در خصوص ارتااط رشد اقتصـادي و انتشـار دي اكسـید
كربن با استفاده از شاخد جداسازي بوده و یا به مقایسـه روشهـاي
مختلف تجزیه پرداختهاند .در داخل كشور نیز تاكنون مطالعـات بسـیار
محدودي در خصوص تركیـب شـاخد جداسـازي و تجزیـه مصـرف
انرژي در بخشهاي صنعت و كشاورزي انجام گرفته است .از این رو،
در ایــن مطالعــه شــاخد تركیاــي  Decoupling-LMDIدر تجزیــه
مصرف انرژي در بخشهاي كشاورزي و صنعت ایـران اسـتفاده شـده
است .مدل مفهومي تحقی حاضر به شكل زیر است:
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شکل  -1مدل مفهومی تحقیق
Figure 1- Conceptual model of research

كرد:1

روش پژوهش

بر اساس مطالعات ان ( )Ang and Zhang, 2006فرض كنیـد
كه مقدار  Vیك متغیر كالن مرتاط بـا انـرژي باشـد .در صـورتيكـه
nعامل قابل اندازهگیري 𝑛𝑥  𝑥1 , 𝑥2 , … ,طي زمان بر تغییرات  Vمؤثر
باشند .فرض كنید اندیس  iبهعنوان بخش یا زیربخش متغیـر كـالن
مورد مطالعه باشد ،آنگاه در سطح بخشها یا زیـربخشهـا مـيتـوان
نوشت:
𝑖𝑉𝑖 = 𝑥1.𝑖 . 𝑥2.𝑖 . 𝑥3.𝑖 … 𝑥𝑛.
()1
تحلیل تجزیه شاخد در حالت عمومي بهصورت زیر خواهد بود:
= 𝑖𝑉

𝑖𝑉 = ∑ 𝑉𝑖 = ∑ 𝑥1,𝑖 ∗ 𝑥2,𝑖 … ∗ 𝑥𝑛,
𝑖𝑥1,𝑖 ∗ 𝑥2,𝑖 … ∗ 𝑥𝑛,

()7
كه زیرنویس iميتواند عالمت یـك ویاگـي كلـي ماننـد شـماره
بخشهاي اقتصادي باشد .بهعالوه فرض كنید در طي دوره صفر تا T
مجمــوع تغییــرات از  𝑉 0 = ∑ 𝑥1.𝑖 0 ∗ 𝑥2.𝑖 0 … ∗ 𝑥𝑛.𝑖 0بــه = 𝑇 𝑉
𝑇 𝑖 ∑ 𝑥1.𝑖 𝑇 ∗ 𝑥2.𝑖 𝑇 … ∗ 𝑥𝑛.تغییر كند .بـر ایـن اسـاس ،فـرم كلـي
تجزیه ضربي به شكل زیر فرمولبندي ميشود:
𝑑𝑠𝑟𝐷 𝑘𝑥𝐷 … = 𝐷𝑥1 𝐷𝑥2

𝑇𝑉

= 𝑡𝑜𝑡𝐷

()6
بهطوريكه 𝑡𝑜𝑡𝐷 بیـانگر كـل تغییـرات و 𝑑𝑠𝑟𝐷 بیـانگر قسـمت
باقیمانده است كه براي روشهایي همچون  LMDIو شاخد فیشـر
كه تجزیه به صورت كامل انجام ميگیرد ،برابر صـفر مـيباشـد .بـر
اساس تعریف شاخد میانگین لگاریتمي دیویایا در قالب فرم ضـربي،
تأثیر  Kامین عامل در تغییرات كل را ميتوان بهصـورت زیـر تعریـف
𝑉0

×

𝑉𝑖𝑇 −𝑉𝑖0
) 𝐿𝑛𝑉𝑖𝑇 −𝐿𝑛𝑉𝑖0

∑=)

𝑇
𝑖𝑋𝑘,
0
𝑖𝑋𝑘,

( 𝑛𝐿

) 𝐿(𝑉𝑖𝑇 ,𝑉𝑖0
) 𝑖 𝐿(𝑉 𝑇 ,𝑉 0

∑[𝐷𝑥𝑘 = exp
)

()0

𝑇
𝑖𝑋𝑘,
0
𝑖𝑋𝑘,

( 𝑛𝐿

كه در آن ،تابع )  𝐿(𝑉𝑖𝑇 , 𝑉𝑖0متوسـط لگـاریتمي دو عـدد متاـت
ميباشد كه ميتوان آن را بهصورت زیر محاساه كرد:
𝑉𝑖𝑇 −𝑉𝑖0

()5

) 𝐿𝑛𝑉𝑖𝑇 −𝐿𝑛𝑉𝑖0

= ) 𝐿(𝑉𝑖𝑇 , 𝑉𝑖0

همچنین بر اساس تعریف شـاخد میـانگین حسـابي دیویایـا در
قالب فرم ضربي ،تأثیر  Kامـین عامـل در تغییـرات كـل را مـيتـوان
بهصورت زیر تعریف كرد:7
0

()3

])

𝑇
𝑖𝑋𝑘,

( 𝑛𝐿

0
𝑖𝑋𝑘,

𝑇

𝑉
𝑉
) ( 𝑖0 )+( 𝑖0
𝑉
𝑉
𝑖

2

𝑖∑[𝐷𝑥𝑘 = exp

براي شاخدهاي السپیرز و فیشر بر اساس تعـداد عوامـل مـؤثر،
تعاریف متعددي وجود دارد ،بهطوريكه با افزایش تعداد عوامـل داراي
فرمول محاسااتي پیچیدهتري ميشوند.
در خصوص مصرف انرژي در بخـشهـاي صـنعت و كشـاورزي،
عواملي مؤثر بر تغییرات مصرف انرژي ،شامل اثـر شـدت انـرژي ،اثـر
ساختاري و در نهایت اثر فعالیت است كه در معادله ( )5آمده است:
 -1به منظور مشاهده اثاات رابطه فوق به ( wood and Lenzen,
 )2006,pp. 1326-1327مراجعه كنید.
 -7به منظور مشاهده اثاات رابطه فوق به ( wood and Lenzen,
 )2006,pp. 1326-1327مراجعه كنید.
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𝑃𝐷𝐺 × 𝑇𝑆 × 𝑇𝐼 ∑ = 𝑃𝐷𝐺 ×

𝑖𝑃𝐷𝐺
𝑃𝐷𝐺

×

𝑖𝐸
𝑖𝑃𝐷𝐺

∑ = 𝑖𝐸 𝑖∑ = 𝑇𝐸

()5
كه ؛ 𝑇𝐼 سهم شدت انرژي و 𝑇𝑆 ،سهم فعالیت بخشiام ميباشـد.
بر اساس معادله( )3داریم:
𝑇
0
𝑑𝑠𝑟𝐷 𝑡𝑐𝑎𝐷 𝑟𝑡𝑠𝐷 𝑡𝑛𝑖𝐷 = 𝐸𝐷𝑡𝑜𝑡 = 𝐸 /
()3
اندیسهاي  int، str،actو  rsdبه ترتیب داللت بر سطح تولید،
ساختار فعالیت اقتصاد و شدت انرژي بخشهاي اقتصادي و باقیمانده
دارند .تجزیه عوامل مؤثر بر تغییرات مصرف به سه اثر شـدت انـرژي،
اثر ساختاري ،و اثر فعالیت ،به معني این است كه در تكنیك جمعي بـا
متات بودن هریك از آثار فوق ،ميتـوان نتیجـه گرفـت كـه مصـرف
انرژي از نظر تولیدي ،یا به واسطه تغییر ساختار و یا از منظر افـزایش
شدت انرژي ،افزایش یافته است و اعداد منفي عكس موضوع فـوق را
نشان ميدهند .تجزیه مصرف انرژي ميتواند بـه دوشـكل تجزیـه دو
دورهاي یا دو زمانه 1و زنجیرهاي یا سري زماني 7باشد .روش دو زمانه
نیاز به اطالعات دو دوره زماني دارد و تغییرات مصرف انـرژي را بـین
سال مانا و سال مقصد ،بدون در نظر گرفتن سالهاي میاني محاسـاه
میكند و این روش به دلیل فقدان آمار و اطالعـات سـالهـاي میـاني
تحلیل دقیقي ارائه نمـيدهـد .امـا روش دوم شـامل تجزیـه سـاالنه
تغییرات مصرف انرژي و در نهایت تجمیع این تغییـرات اسـت كـه در
این روش به دلیل درنظر گرفتن اطالعـت تمـامي سـالهـا ،تحلیـل
تجزیه مصرف انرژي به شكل دقی تري صورت مـيگیـرد ( Fotros
.)and Barati, 2011
شاخص جداسازی

در ایـن مطالعـه از شـاخد جداسـازي )Tapio, 2005( Tapio
براي توضیح وضعیت جداسـازي اسـتفاده شـد .برطاـ مـدل Tapio
جداسازي مصرف انرژي از رشد اقتصادي توسط معادله زیـر محاسـاه
ميشود:
𝑖𝑃𝐷𝐺∆ 𝑖𝐸∆
𝐷𝐼𝑖 = ⁄
()2
𝑖𝑃𝐷𝐺 𝑖𝐸
كه 𝐷𝐼𝑖 ،شـاخد جداسـازي بـراي رشـدتولید و مصـرف انـرژي
؛ 𝑃𝐷𝐺 ،ارزش تولید ناخالد داخلي در بخش صنعت و كشـاورزي 𝐸𝑖 ،
مصـرف انــرژي در بخـش صــنعت و كشــاورزي را نشـان مــيدهــد.
همچنین متغیرهاي 𝑃𝐷𝐺∆ و 𝐸∆ به ترتیب مقدار تغییر بـراي ارزش
تولید ناخالد داخلي و مصرف انرژي را نشان ميدهند .عالوه بر این،
𝑖
𝑃𝐷𝐺∆ و 𝑖 𝐸𝐸∆ به ترتیـب نـرخ تغییـر ارزش تولیـد ناخـالد داخلـي و
𝑖𝑃𝐷𝐺
مصرف انرژي در بخشهاي كشاورزي و صنعت را نشان ميدهنـد .در
این مطالعه  iنشاندهنده بخشهاي صنعت و كشاورزي ميباشـد .بـر
1- Period-Wise Decomposition
2- Chain-linked Decomposition

طا مدل  ،Tapioشاخد جداسازي آلودگي به  8حالت تقسیمبنـدي
ميشود.
 ،ECافزایش رشد مصرف انرژي ،تقریاا" با نرخ رشد تولیـد برابـر
است؛  ،ENDنرخ رشد مصرف انرژي بیشتر از نرخ رشد تولیـد اسـت؛
 ،SNDرشد تولید كاهشي و نرخ رشد مصرف انـرژي افزایشـي اسـت
(بدترین حالت)؛ ،WNDرشد تولید و نرخ رشد مصرف انرژي كاهشـي
و نرخ رشد مصرف انرژي كمتر از رشد تولید اسـت؛  ،SDرشـد تولیـد
افزایشي و نرخ رشد مصرف انرژي منفي است (بهتـرین حالـت)؛ ،RC
كاهش رشد مصرف انرژي ،تقریاا" با نرخ كاهش تولیـد برابـر اسـت؛
 ،RDرشد تولید و نرخ رشد مصرف انرژي كاهشي و نرخ رشد مصرف
انرژي بیشتر از رشد تولید است؛  ،WDرشد تولید و نرخ رشد مصـرف
انرژي افزایشي و نرخ رشد مصرف انرژي كمتر از رشد تولید است.
شاخص ترکیبی تجزیه -جداسازی
+

()8

∆Estr ⁄E

∆GDP⁄GDP

+

∆Eint ⁄E

∆GDP⁄GDP

=

∆E ∆GDP
GDP

⁄

E

= ε = DIt

= εint + εstr + εact

∆Eact ⁄E
∆GDP⁄GDP

در این مطالعه ،از روش زنجیرهاي جهت تجزیه عوامـل مـؤثر بـر
مصرف انرژي بخشهاي صنعت و كشاورزي اسـتفاده شـد .همچنـین
پس از ارائه نتایت شاخد جداسازي  ،Tapioدو شاخد جداسـازي و
تجزیه تركیب شد و نتایت آن ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج
بر اساس آمار و دادههاي مربوط به مصـرف انـرژي بخـشهـاي
صــنعت و كشــاورزي در دوره زمــاني  1688-1692و تولیــد ناخــالد
داخلي به قیمت ثابت سال  ،1694ابتدا با استفاده از شـاخد تجزیـه،
عوامل مـؤثر بـر تغییـرات مصـرف انـرژي در بخـشهـاي صـنعت و
كشاورزي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتـه و سـپس نتـایت شـاخد
جداسازي و شاخد تركیاي ارائه گردیده است.
در جدول  7نتـایت تغییـر مصـرف انـرژي بخـشهـاي صـنعت و
كشاورزي با استفاده از شاخد دیویایاي میانگین لگاریتمي ارائه شده
است .همانگونه كه نتایت نشان ميدهد ،در سـالهـاي ،1697،1691
 1688 ،1689و  1692اثــر شــدت انــرژي ســهم زیــادي در افــزایش
مصرف انرژي در بخش صنعت داشـته اسـت .در سـالهـاي  1695و
 1693اثر تولیدي باعث افزایش مصـرف انـرژي بـه میـزان  01/87و
 15/52میلیون بشكه معادل نفت خام شده است .در بخش كشاورزي،
اثر ساختاري بیشترین نقش را در افزایش مصرف انرژي در سالهـاي
 1691 ،1688و  1696داشته و این موضـوع نشـاندهنـده اسـتفاده از
صنایع و تكنولوژي با انرژيبري باال در ایـن بخـش بـوده اسـت .اثـر
تولیدي بیشترین سهم را در سالهاي  1693 ،1689داشته است .سهم
اثر شدت انرژي در مصرف انرژي بخش كشاورزي كـه نشـاندهنـده

سمیه نقوی ،کاربرد شاخص ترکیبی جداسازی -تجزیه مصرف انرژی در بخشهای کشاورزی و صنعت ایران

بهینهسازي مصرف انرژي ميباشـد ،در بیشـتر سـالهـاي مـوردنظر،
كاهشي و در سال  1692باعث افزایش مصرف انرژي به میزان 6/89
میلیون بشكه معادل نفت خام شده است.
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در جدول  ،6نتایت تجمیعي تجزیـه مصـرف انـرژي بخـشهـاي
صنعت و كشاورزي ارائه شده است.

جدول  -2نتایج تجزیه مصرف انرژی بخشهای صنعت و کشاورزی در ایران
Table 2- Results of energy consumption decomposing of GDP of industrial and agricultural sectors in Iran
1931
)(2011

1913
)(2010

1911
)(2009

1931
1932
)(2012) (2013
بخش صنعت
Industrial sector

1931
)(2018

1933
)(2017

1931
)(2016

1931
)(2015

1939
)(2014

42.65

-2.48

12.81

1.44

32.64

-20.86

-6.58

-11.18

7.94

9.68

1.48

-0.18

0.66

0.70

3.07

-2.72

0.74

0.22

-2.40

0.13

11.19

0.37

-17.57

15.57

41.82

-0.17

7.05

7.44

-26.38

-1.17

23.82

2.48

15.76

-2.21

32.52

-12.10

15.22

14.72

16.40

-2.17

سال
Yaer

اثرشدت
Intensity effect
اثر ساختاري
Structural effect
اثر تولیدي(فعالیت)
Activity effect
تغییرات كل
Total changes

بخش كشاورزي
Agricultural sector
3.89

0.75

-0.30

-2.01

-1.89

-0.29

-1.11

-0.41

-1.21

-4.02

2.15

-1.69

-4.72

3.34

1.38

1.01

6.99

1.40

1.18

5.36

-2.84

2.53

6.93

-0.02

1.11

1.18

-4.17

-0.18

1.83

0.06

3.2

1.6

1.9

1.3

0.6

1.9

1.7

0.8

1.8

1.4

اثرشدت
Intensity effect
اثر ساختاري
Structural effect
اثر تولیدي(فعالیت)
Activity effect
تغییرات كل
Total changes

مأخذ :یافتههاي تحقی
Source: Research finding

جدول  -9نتایج تجمیعی تجزیه مصرف انرژی بخشهای صنعت و کشاورزی در ایران
Table 3- Cumulative results of energy consumption analysis from GDP of industrial and agricultural sectors in Iran
سال
1911
1913
1931
1931
1932
1939
1931
1931
1933
1931
Yaer
)(2009) (2010) (2011
)(2012
)(2013
)(2014
)(2015
)(2016
)(2017
)(2018
اثرشدت
-2.58 11.60 -2.90
41.54
9.38
6.04
-13.19
-6.89
-20.10
36.54
Intensity effect
اثر ساختاري
6.02
1
2.88
7.12
-1.39
1.60
2.59
-7.45
1.38
2.85
Structural effect
اثر تولیدي (فعالیت)
0.43
13.02 -1.35
-30.56
8.63
8.17
-0.20
48.76
18.10
-20.42
Activity effect
تغییرات كل
3.88
25.62 -1.37
18.10
16.62
15.82
-10.80
34.42
-0.61
18.96
Total changes

مأخذ :یافتههاي تحقی
Source: Research finding

همانطور كه نتایت جدول  6نشـان مـيدهـد ،از سـال  1688تـا
 1692تغییرات كل مصرف انرژي در بخشهاي كشـاورزي و صـنعت
افزایشي بوده و از  6/88میلیون بشكه نفـت خـام بـه  18/93میلیـون
بشكه نفت خام افزایش یافته است .در سال  ،1688اثر ساختاري باعث

افزایش مصرف انرژي در این دو بخش شده است و بنـابراین در ایـن
سال صنایع با تكنولوژي انرژيبر استفاده گردیـده و در ال  ،1692اثـر
شدت انرژي سهم زیادي در مصرف انـرژي دو بخـش مـذكور داشـته
است و بنابراین سیاستهاي بهینهسـازي مصـرف انـرژي مـؤثر واقـع
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نشدهاند .عليرغم اجراي سیاست هدفمندي یارانه ها در سـال ،1688
مصرف انرژي در دو بخش صنعت و كشاورزي كاهشي ناوده است .از

سال  1688تا  1689نرخ رشد مصرف انرژي در بخش صـنعت8/85 ،
درصد و در بخش كشاورزي  0/15درصد بوده است.

جدول  -1نتایج شاخص جداسازی مصرف انرژی از تولید ناخالص داخلی خشهای صنعت و کشاورزی در ایران
Table 4- Results of decoupling index of energy consumption from GDP of industrial and agricultural sectors in Iran

شاخص جداسازی

وضعیت
Status
جداسازي ضعیف
Weak decoupling
جداسازي منفي گسترده
Expansive negative decoupling
جداسازي ضعیف
Weak decoupling
جداسازي منفي قوي
Strong negative decoupling
جداسازي منفي قوي
Strong negative decoupling
جداسازي منفي گسترده
Expansive negative decoupling
جداسازي قوي
Strong decoupling
جداسازي ضعیف
Weak decoupling
جداسازي ضعیف
Weak decoupling
جداسازي منفي قوي
Strong negative decoupling

Decoupling index
0.72
1.90
0.68
-0.93
-0.90
1.50
-62.46
0.76
0.44
-1.75

سال
Year
)8811 (2009
)8811 (2010
)8811 (2011
)8818 (2012
)8811 (2013
)8818 (2014
)8811 (2015
)8811 (2016
)8811 (2017
)8811 (2018

مأخذ :یافتههاي تحقی
Source: Research finding

تحلیل نتایج شاخص جداسازی

نتایت شاخد جداسازي در جدول  0نشان ميدهد ،در سـالهـاي
 1688،1695و 1693جداسـازي ضـعیف اتفـاق افتـاده اسـت .در ایـن
سالها ،رشد مصرف انرژي و تولید ناخالد داخلـي در هـر دو بخـش
صنعت و كشاورزي ،متات بوده اما رشد مصرف انـرژي كمتـر از رشـد
تولید ناخالد داخلي بوده است .در سـالهـاي  1697 ،1691و 1692
جداسازي منفي قوي و بدترین وضعیت شاخد جداسازي اتفاق افتاده
است .در این سالها ،نرخ رشد تولید ناخالد داخلي منفي و نرخ رشـد
مصرف انرژي متاـت بـوده اسـت .در سـال  1690بهتـرین وضـعیت
شاخد ،حالت جداسازي قوي اتفاق افتاده و در حـاليكـه نـرخ رشـد
مصرف انرژي منفي بـوده اسـت ،نـرخ رشـد تولیـد ناخـالد داخلـي
بخشهاي صنعت و كشاورزي متات بوده اسـت .شـاخد جداسـازي
بخشهاي صنعت و كشاورزي در سالهـاي  1689و  1696وضـعیت
جداسازي منفي گسترده را تجربه كرده است .در این سالها نرخ رشـد
مصرف انرژي و تولید ناخالد داخلي دو بخش متاـت بـوده امـا نـرخ
رشد مصرف انرژي بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالد داخلي بوده است.

تحلیل نتایج شاخص ترکیبی

در جدول  ،5نتایت شاخد تركیاي جداسازي -تجزیه ارائـه شـده
است.
نتایت نشان ميدهد در سالهاي  1694-97 1688اثـر سـاختاري
در جداسازي مصرف انرژي از تولیـدناخالد داخلـي بخـش صـنعت و
كشاورزي نقش داشته است .در سال  ،1697اثر فعالیـت و اثـر شـدت
باعث كاهش مصرف انرژي در بخشهاي صنعت و كشاورزي شدهاند
و نقش متات در جداسازي مصرف انرژي از تولید ناخـالد داخلـي دو
بخش مذكور داشتهاند .در سال  ،1696اثرفعالیت بر جداسازي مصـرف
انرژي از تولید ناخالد داخلي منفـي بـوده و داراي بیشـترین اثـر بـر
شــاخد جداســازي بــوده اســت .در ســالهــاي  1695و  ،1693اثــر
ساختاري نقش متاتي در جداسازي مصرف انـرژي از تولیـد ناخـالد
داخلي داشته و در سال  1692اثر شدت باعث كاهش مصـرف انـرژي
شده و داراي بیشـترین تـأثیر در جداسـازي مصـرف انـرژي از تولیـد
ناخالد داخلي بوده است.

سمیه نقوی ،کاربرد شاخص ترکیبی جداسازی -تجزیه مصرف انرژی در بخشهای کشاورزی و صنعت ایران
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جدول  -1شاخص  Decoupling- lMDIدر بخشهای صنعت و کشاورزی
Table 5- Decoupling-LMDI index in industry and agricultural sectors

شاخص ترکیبی

کشش شدت انرژی 𝒕𝒏𝒊𝜺

کشش اثر ساختاری 𝒓𝒕𝒔𝜺

کشش اثر تولیدی 𝒕𝒄𝒂𝜺

0.67

-0.37

0.95

0.09

3.02

0.90

0.38

1.73

0.18

-0.64

1.13

-0.29

-0.08

-2.18

2.45

-0.35

-1.39

-1.41

0.46

-0.44

2.03

0.20

0.54

1.28

2.70

1.68

0.98

0.02

2.26

-0.39

-2.10

4.76

1.74

0.31

-2.03

3.46

-5.94

-8.36

-3.19

5.61

Decoupling- lMD

سال
Year
)8811 (2009
)8811 (2010
)8811 (2011
)8818 (2012
)8811 (2013
)8818 (2014
)8811 (2015
)8811 (2016
)8811 (2017
)8811 (2018

مأخذ :یافتههاي تحقی
Source: Research finding

در شكل  ،7شاخدهاي تجزیه ،جداسازي و تركیاـي نشـان داده
شدهاند .همانطور كه مشخد است شـاخد تجزیـه ،در سـالهـاي
 1689و  1695داراي بیشترین و در سال  1690داراي كمترین میزان
تغییرات مصرف انرژي در بخشهاي صنعت و كشاورزي بـوده اسـت.
در سالهاي  1689و  ،1695اثر تولیدي تأثیر منفي در مصرف انـرژي
داشته و باعث افـزایش مصـرف انـرژي شـده اسـت .در سـال 1690
شاخد جداسازي مصرف انرژي از رشد بخش كشاورزي نیز بهتـرین

و ایدهآل ترین حالت ممكن ،جداسـازي قـوي را داشـته اسـت و ایـن
نشاندهنده این است كه نـرخ رشـد بخـش كشـاورزي از نـرخ رشـد
مصرف انرژي بیشتر بوده است .در این سال ،اثر شـدت انـرژي تـأثیر
متاتي در كاهش مصرف انرژي داشته اسـت .همـانگونـه كـه شـكل
نشان ميدهد شاخد تركیاي نوسانات خیلي زیادي را تجربـه نكـرده
است.

شکل -2شاخص جداسازی ،شاخص تجزیه و شاخص ترکیبی
Figure 2- Decoupling index, decomposing index and Decoupling- LMDI index
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بحث و نتیجهگیری
این مطالعـه جداسـازي مصـرف انـرژي از تولیـدناخالد داخلـي
بخشهاي صنعت و كشـاورزي و سـهم اثرهـاي سـاختاري ،تولیـد و
شدت انرژي در مصرف انرژي را براي هربخش در ایران مورد بررسي
قرار داد .نتایت تحلیل تجزیه نشان داد در بخش صنعت1690 ،1693 ،
و  1694اثر شدت باعث كاهش مصرف انرژي در بخش صنعت شـده
است و بنابراین سیاستهاي بهینهسازي مصرف انرژي در بخش مؤثر
بودهاند .در سالهاي  1692و  1691اثر تولیدي بیشـترین سـهم را در
كاهش مصرف انرژي و در سـالهـاي  1695و  1697اثـر سـاختاري
باعث كاهش در مصرف انرژي بخش صنعت شده است .نتایت شاخد
تجزیه در بخش كشاورزي نشان داد در سالهـاي  1688-1695اثـر
شدت انرژي باعث كاهش مصرف انـرژي در بخـش كشـاورزي شـده
است و این نشاندهنده موفقیت سیاسـتهـاي صـرفهجـویي مصـرف
سوختهاي فسیلي در بخـش كشـاورزي اسـت و در سـال 1693اثـر
ساختاري و در سال  1692اثر تولیدي باعث كاهش مصرف انـرژي در
بخش كشاورزي شده است .بنابراین در سال  ،1693از فناوريهاي بـا
انرژي كمتر در بخش كشاورزي استفاده شده است .از سـال  1688تـا
 1692تغییرات كل مصرف انرژي در بخشهاي كشـاورزي و صـنعت
افزایشي بوده است .در سال  ،1688اثر ساختاري باعث افزایش مصرف
انرژي در این دو بخش شده است و بنابراین در ایـن سـال صـنایع بـا
تكنولوژي انرژيبر استفاده گردیده و در ال  ،1692اثـر شـدت انـرژي
سهم زیادي در مصرف انرژي دو بخش مذكور داشته است و بنـابراین
سیاستهاي بهینهسازي مصرف انرژي مؤثر واقع نشدهاند .علـيرغـم
اجراي سیاست هدفمندي یارانه ها در سال  ،1688مصـرف انـرژي در
دو بخش صنعت و كشاورزي كاهشي ناوده اسـت .از سـال  1688تـا
 1689نرخ رشد مصرف انـرژي در بخـش صـنعت 8/85 ،درصـد و در
بخش كشاورزي  0/15درصد بوده است .با نگاهي به آمار و دادههـاي
كشورهاي توسعهیافته درزمینه شدت مصرف انرژي ،مصـرف ناكـاراي
انرژي در كشور ما بیشتر به چشم ميآید كه از مهمترین علل آن بازده
پایین فناوريهاي تادیل انرژي و فرهن غیرصحیح مصـرف انـرژي
است .بهعالوه فرسودگي تجهیزات ،قدیمي بـودن فراینـدهاي تولیـد،

بيتوجهي به فعالیتهاي تحقیقاتي و پاوهشي در واحـدهاي صـنعتي،
استفاده از تجهیزات با كارایي كم ،فرهن ناصحیح استفاده از انـرژي،
از عوامل مهم مصرف غیرمنطقي انرژي در بخشهاي مختلف كشـور
است.
نتایت شاخد جداسازي مصرف انرژي از رشـد بخـش كشـاو زي
نشان داد ،در سال  1690شاخد جداسـازي مصـرف انـرژي از رشـد
بخش كشاورزي ،بهترین و ایدهآلترین حالت ممكن ،جداسازي قـوي
را داشته است و این نشـاندهنـده ایـن اسـت كـه نـرخ رشـد بخـش
كشاورزي از نرخ رشد مصرف انرژي بیشتر بوده اسـت .در ایـن سـال،
اثر شدت انرژي تأثیر متاتي در كاهش مصرف انرژي داشته و بنابراین
سیاستهاي بهینهسازي مصرف انرژي بودهانـد .حالـتهـاي مختلـف
شاخد جداسازي و تجزیه سـهم اثـر سـاختاري ،فعالیـت و تولیـد در
مصرف انرژي در بخشهاي صنعت و كشاورزي مـيتوانـد بـهعنـوان
شواهدي براي تالش كشورها در جهت جداسازي قوي و ذخیره انرژي
بخش صنعت و كشاورزي مورد استفاده قرار گیرند .پیشرفت تكنولوژي
و نوآوري ميتواند وابستگي رشد بخشها به مصرف انرژي را كـاهش
دهد .همچنین ،توجه به بهینهسـازي سـاختار اقتصـادي بـراي ایجـاد
پایداري اقتصاد و رسیدن به حالـت ایـدهآل شـاخد جداسـازي بایـد
مدنظر قرار گیرد.الزم است بـا ورود فنـاوري و تجهیـزات جدیـد ،بـه
مصرف انرژي آنها نیز توجه شده و از فناوريهاي بـا مصـرف انـرژي
كمتر به جاي فناوريهاي با مصرف باال استفاده شود .دولت نیـز بایـد
به تأمین درست و به موقع انرژي بخش كشاورزي ،به عنوان یكـي از
نهادههاي مهم تولید در این بخش ،توجه نماید.حمایـت بـراي توسـعه
فناوريهاي نوین ،بهینهسـازي مصـرف انـرژي ،توسـعه و حمایـت از
شركتهاي خدمات انرژي ،اعمال سیاستهاي تشـویقي و تنایهـي در
بخش مصرفكنندۀ نهایي ،پیادهسازي سیستم مدیریت انرژي ،تـدوین
و اجــراي معیارهــا و اســتانداردهاي مصــرف انــرژي ،و آمــوزش،
فرهنگسازي و اطالعرساني گسترده با هدف مدیریت و بهاـود شـدت
انرژي ازطری افزایش كارایي و بازده با استفاده از فناوريهـاي نـوین
در بخشهاي مختلف كشور ،ازجمله عوامـل مهـم در تحقـ اهـداف
تعیین شده در راستاي كاهش مصرف انرژي ميباشند.
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Introduction
Given the growing global hunger in recent years, creating and increasing resilience among disadvantaged
and impoverished communities, emphasized in the 2030 Sustainable Development Agenda, is a significant
concern to most countries. The term resilience is generally considered as the capacity of a system to withstand
various risks, and household resilience can be defined as the ability to return to the previous level of living
conditions after a shock. Since one of the most critical shocks that farmers have faced in Iran is drought, the
present study aimed to estimate the effect of drought on rural farmers’ household resilience in a selected village
in Qalandar Abad district in Iran.

Materials and Methods
The factor analysis method was used to estimate the components of the Resilience Index Measurement and
Analysis (RIMA) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and the Mimic
(Multiple indicators_ multiple causes) method was used to estimate the latent variable of resilience. RIMA,
which considers resilience as a latent variable, includes four main components of Access to Basic Services
(ABS), Assets (AST), Social Safety Nets (SSN), and Adaptive Capacity (AC). Also, according to the purpose of
the study on estimating the resilience of rural households with the MIMIC method, at least two food security
indicators at the household level, as multiple indicators of resilience, are required. The food security indices used
in the calculations of this study include the Household Hunger Scale Index and the household Food
Consumption Score. The samples included 149 farmers randomly selected from Hossein Abad Rekhneh Gol
village, and data were collected through interviews with the household head. To reveal the effect of different
shocks on the rural resilience households, self-reported information such as drought, livestock loss, and the
characteristics of the households were used through an Ordinary Last Square regression.

Results and Discussion
In the first stage, each of the pillars of resilience, including Access to Basic Services, Assets, Social Safety
Nets, and Adaptive Capacity, which are considered latent variables, shows a higher correlation between the
variables, and the calculated pillars indicate the greater importance of that variable in each of the resilience
components. According to the results, among the variables that constitute the pillar of access to basic services,
"the distance from the household to the health center" variable correlates with this pillar, which indicates its high
importance. In addition, the "attending school years" is one of the most important variables in forming and
creating the adaptive capacity of a household to the crises ahead. The agricultural water availability and the total
yield during a year play an important role in creating the asset pillar. Regarding creating the social safety nets
pillar, as we expected, the governmental cash transfers, through monthly subsidies, the Imam Khomeini Relief
1, 2 and 3- Ph.D. Student of Agricultural Policies and Rural Development and Professors, Agricultural Economics
Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: daneshvar@um.ac.ir)
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Foundation, and the State Welfare Organization of Iran, is the most crucial variable. The results obtained from
the food consumption (FCS) score index showed that 117 out of 149 studied households are within the
acceptable threshold, 28 households are on the borderline, and four households are in a poor food consumption
situation. The Hunger Scale Index showed that out of 149 households, 62 households are on the little to no
hunger threshold, while 81 households are on the moderate hunger and six households are on the severe hunger
threshold. Also, based on the results of the MIMIC model, among the calculated pillars, household assets is the
most important. The increase of one standard deviation unit in AST will increase 0.06 standard deviation units in
the resilience capacity index. Adaptive capacity and social safety nets pillars also play a significant role in
creating resilience for rural households. Thus, increasing one standard deviation in the AC and SSN led to an
increase in the magnitude of the resilience by 0.04 and 0.03 standard deviations, respectively. Finally, the effect
of different shocks on the rural resilience households showed that variables such as drought, livestock loss, and
gender of household head (being female) have a negative effect on their resilience. The size of the household has
a positive impact, which means that the more family members, the more resilience.

Conclusion
One of the critical goals of underdeveloped and developing countries, is to eradicate poverty and achieve
sustainable development. In Iran, like other developing countries, smallholder farmers are known to be
vulnerable to environmental and economic changes such as climate change, rising prices of agricultural inputs,
etc. Therefore, adopting and implementing policies that lead to a fair income distribution for vulnerable people is
essential. Estimating the RIMA makes it possible to rank households based on their strengths, weaknesses, and
current needs. Budget allocation and the policy time duration are two limiting factors that may optimize using
the RIMA results. The present study examined the RIMA and the effect of drought on the calculated index for
the first time in Iran for a specific region. Since the ranking of households based on resilience requires awareness
of all vulnerable households' situations, the definition of short-term and long-term projects in the future
development plans is essential. To identify "the most vulnerable groups" and "the most important challenges and
shocks," these scheduled projects are vital for budget allocation prioritization.
Keywords: Drought, MIMIC model, Resilience, Rural farmers, Structural Equation Model
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چکیده
خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی ،دارای پیامدهای متفاوتی بوده که از جملهی آنها میتوان به وضعیت معیشتتی و تتا آوری بهتره-
برداران کشاورزی به خصوص خردهمالکان روستایی اشاره نمود .با توجه به اینکه تا آوری خانوارها به معنای توانایی بازگشت به شرایط قابلقبول زندگی
خود پس از وقوع شوکهای مختلف میباشد ،هدف از این مطالعه بررسی اثر خشکسالی بر میزان تا آوری خانوارهای روستایی در روستای حسین آبتاد
رخنه گل واقع در شهرستان فریمان میباشد .برای برآورد شاخص تا آوری خانوارهای کشاورزان روستایی از شاخص تا آوری ریما 0که توسط ستازمان
خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه گردیده استفاده شده است و همچنین بررسی اثر خشکسالی بر شتاخص تتا آوری توستط روابتط رگرستیونی
حداقل مربعات معمولی صورت پذیرفته است .جهت برآورد مولفههای تا آوری از روش تحلیل عاملی و بترای بترآورد متریتر پنهتان تتا آوری از روش
میمیک 3استفاده گردیده است .نمونهی مورد مطالعه شامل  101بهرهبردار زراعی میباشد که از روش نمونهگیری تصادفی ساده از روستای حستین آبتاد
رخنه گل انتخا گردیده است .جمعآوری دادهها در سال  1044از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامهی فائو صورت پذیرفتته استت.
نتایج نشان داد که مولفههای دارایی و ظرفیت تطبیق در افزایش تا آوری خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه نقش قابل توجهی داشته و متریرهای
خشکسالی ،از دست دادن دام و زن بودن سرپرست خانوارهای مورد بررسی دارای اثر منفی بر میزان تا آوری آنها متیباشتد .از ایتن رو بتا توجته بته
محدودیتهای زمانی و بودجهای در سیاستگذاریهای کالن مربوطه و همچنین با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از مطالعه در خصوص تبعات وقایعی
همچون خشکسالی بر میزان تا آوری خانوارهای روستایی ،اتخاذ سیاستهای کشاورزی مربوطه همچون تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمتی
هر منطقه ،میتواند در کاهش آسیبپذیری خانوارهای روستایی در مواجهه با بحرانهای مختلف موثر واقع گردد.
واژههای کلیدی :تا آوری خانوارها ،خشکسالی ،کشاورزان روستایی ،مدل میمیک ،معادالت ساختاری
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تا آوری مفهوم نوینی از توسعه است که در طول سالهای اخیر
با توجه به افزایش گرسنگی جهانی و تقاضای روز افزون جوامع بترای
مواد غذایی ،در ستند توستعهی پایتدار  0464در دستتور کتار تمتامی
کشورها قرار گرفته است ( .)D’errico et al., 2021مفهوم تا آوری
به طور کلی به عنوان ظرفیت یتک سیستتب بترای مقاومتت در برابتر
 0 ،1و  -6بهترتیب دانشجوی دکتری اقتصتاد کشتاورزی و استتادان گتروه اقتصتاد
کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: daneshvar@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JEAD.2022.75508.1124
)4- RIMA (Resilience Index Measurement Analysis
)5- Mimic (Multiple indicator_ multiple causes

شوکها و ریسکهای مختلف در نظتر گرفتته شتده و در حتوزههتای
مختلف مطالعات علمتی همچتون همچتون اکولتوری ،روانشناستی و
اپیدمیولوری ،مهندسی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد ( D’errico
 .)et al., 2018ورود مفهوم تا آوری به مبانی توسعه اولین بار توسط
مطالعاتی که به بررسی روابط بین اکوسیستب و بشر پرداختند صتورت
گرفت و پس از آن بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران به بررسی
میزان تا آوری جوامع آسیبپذیر در برابتر شتوکهتا و اتالشهتای
مختلف پرداختند ( )Folke et al., 2002و (.)Walker et al., 2004
با توجه به گزارشهای موجود در ستند توستعهی پایتدار ستال 0412
( ،)Guterres, 2017حدود  04درصد جمیعت جهتان را افتراد فقیتر و
ساکنین کب بضاعت روستاها تشکیل میدهند .با در نظر گترفتن ایتن
موضوع که ساکنین روستاها در مقایسه با شهرنشینان به لحتا عتدم
برخورداری از امکانات مختلف بیشتر در معرض آسیبهای اقتصتادی،
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زیستمحیطی و اجتماعی میباشند بنابراین توجه به میزان تتا آوری
خانوارهای روستایی و همچنین در نظر گترفتن روشهتای مقابلته در
مواجهه با شوکهای مختلف توسط خانوارها امری اجتنا ناپذیر تلقتی
میگردد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سرشماری مرکز آمار ایران در
سال  1613حدود  00میلیون نفر از  03میلیون جمعیت کشور ،ستاکن
روستاها هستند که این نستبت در طتول  04ستال گذشتته از 33/03
درصد به  00/16درصد کاهش یافته استت ( Statistical Center of
 ،)Iran, 2021که این کاهش جمعیت روستایی را متیتتوان ناشتی از
عواملی همچون توسعهی بخش صنعت ،رشد و گسترش شهرنشینی و
کاهش اشترال در بخش کشاورزی در نظر گرفت.
خشکسالی از پدیتدههتای محیطتی و بختش جتدایی ناپتذیری از
ترییرات اقلیمی محسو میگردد که به لحا شدت ،مدت و اندازه در
مناطق مختلف ،متفاوت میباشد .در منتاطق خشتک و نیمته خشتک
کمبود بارندگی آثار شدیدی بر منابع آبی بر جای میگذارد که در اکثر
موارد خشکسالیهای کشاورزی را در پی خواهد داشتت .بحترانهتا و
االشهای ناشی از وقتوع خشکستالی بتا توجته بته میتزان شتدت و
گستترهی آن متفتاوت خواهتد بتود ( Roknedin eftekhari et al.,
 .)2014با وجود اینکه کشور ایران دارای اقلیبهای متنوعی میباشتد،
قرارگیری آن در کمربند خشتک و نیمته خشتک جهتان باعت شتده
همواره با کبآبی و خشکستالیهتای متنتاو مواجته باشتد .در میتان
استانهای مختلف کشور ،استان خراسان رضوی واقع در شمال شرقی
ایران ،دارای اقلیب نسبتا خشک و نیمه خشکی میباشد به طوری کته
 20درصد از مساحت آن خشک و  03درصتد مستاحت نیمته خشتک
محسو میگردد ،عالوه بر آن  60دشت از مجموع  62دشت استان،
ستتطآ آ هتتای زیتتر زمینتتی در حتتال افتتت متتیباشتتد ( Mashhad
 .)chamber of commerce, 2020بنابر آنچه ذکر گردیتد وضتعیت
معیشتی کشاورزان روستایی در مناطقی کته در معترض خشکستالی و
کاهش ذخایر آبی قرار دارند در مقایسه با سایر منتاطق آستیبپتذیرتر
خواهد بود از این رو توجه به وضتعیت تتا آوری خانوارهتای متذکور
جهت جلوگیری از افزایش مهاجرتهتای روستتایی بته شتهری حتائز
اهمیت خواهد بود.
1
از آنجا که تا آوری یک مفهوم تعریف محور است ( D’errico
 )and Giuseppe, 2018و بتته طتتور مستتتقیب قابتتل انتتدازهگیتتری
نمیباشد ،مطالعات گوناگونی با ارایهی تعاریف متنوع از تا آوری ،بته
برآورد این شاخص در برابر شوکهای متفاوت پرداختهاند که در میان
آنان ،مطالعهی بنه در ستال  )Bene et al., 2012( 0410بته عنتوان
یکی از مهمترین مطالعات تا آوری در مباح توسعهی پایدار در نظر
گرفته میشود .بر اساس آن مفهوم تا آوری دارای سته بعتد اساستی
1- Context-specific

مقاومت ،انعطافپذیری و ترییر در برابر شوکها و االشهای مختلتف
در طول زمان میباشد که هر یک از ابعاد فوق به ترتیتب بته توانتایی
جذ  ،توانایی تطبیق و توانایی انتقال خانوارها در مواجهه با بحرانهتا
مربوط میشود (شکل .)1
با توجه به مطالتب متورد بررستی در خصتوص وضتعیت اقلیمتی
کنونی استان خراسان رضوی و همچنین بتا در نظتر گترفتن اهمیتت
تا آوری خانوارهای کشاورزان روستتایی کته متیتوانتد تحتت تتاثیر
خشکسالی قرار گیرد و باع افزایش مهاجرتهای روستایی به شهری
و حاشیه نشتینی گردنتد ،هتدف از انجتام ایتن پتژوهش بررستی اثتر
خشکسالی بر تا آوری خانوارهتای کشتاورزان روستتایی در روستتای
حسین آباد رخنه گل واقع در شهرستان فریمان متیباشتد .از جملتهی
دالیل انتخا شهرستان فریمان بته عنتوان منطقتهی متورد مطالعته
میتوان به نرخ رشد مثبت ساالنه جمعیت روستایی فریمان در مقایسه
با استان خراسان رضوی و همچنین نسبت باالی جمعیت روستایی در
مقایسه با سایر شهرستانهای استتان در طتول ستالهتای  1603تتا
 1613اشاره نمود .از آنجا که بر اساس سرشماری مرکز آمار ایتران در
سال  1613نرخ رشد ساالنه جمعیت روستایی در شهرستان فریمان در
طول سالهای مذکور برابتر بتا  4/33بتوده و بترای استتان خراستان
رضوی برابر با  -4/36میباشد و همچنین با توجه به توزیتع جمعیتت
روستایی و شهری شهرستان فریمان که به ترتیب برابر با  04درصد و
 34درصد میباشد ،میتوان دریافت که همچنتان بافتت روستتایی در
این شهرستان حفظ گردیده و پتانسیل انجام اقدامات موثری که منجر
به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرستانها شود در این منطقه
موجود میباشد (.)Ministry of Agriculture Jihad, 2021
عالوه بر این موارد ،شهرستان فریمان به عنوان یکی از مهمترین
شهرستانها در خصوص کشاورزی در نظر گرفته متیشتود .بتر ایتن
اساس در سال زراعی  1611-10فریمان  064110تن از محصتوالت
زراعی 01000 ،تن محصوالت باغی و  04333تن از محصوالت دامی
تولید شده در استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است .به
گونهای که از مجموع  333001تن گندم تولید شده در استان خراسان
رضوی در سال مذکور 03460 ،تن گندم متعلق به شهرستان فریمتان
متیباشتتد و همچنتین عتتالوه بتر گنتتدم آبتی و دیتتب در تولیتد ستتایر
محصوالت محصوالت همچون سیب زمینی ،گوجه فرنگی و هندوانته
بذری و دیب دارای رتبههای اول تا ستوم در استتان خراستان رضتوی
میباشد ( .)Ministry of Agriculture Jihad, 2021بنابراین بتا در
نظر گرفتن جمعیت قابل توجه در مناطق روستایی این شهرستان و نیز
اهمیت آن به عنوان یکی از قطبهای مهب تولید محصوالت زراعتی،
توجه به وضعیت تا آوری خانوارهای کشاورزان روستتایی شهرستتان
فریمان به لحا توسعهی پایدار بخش کشاورزی ،حیات و بقاء جمعیت
روستایی و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی حائز اهمیت خواهد بود.
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شکل  -1ابعاد تابآوری بر اساس مطالعهی )(Béné et al., 2012
)Figure 1- The elements of resilience (based on Béné et al., 2012

در خصوص بررسی تا آوری در ابعاد ختانوار تتا کنتون مطالعتات
مختلفی در خارج صورت پذیرفته است که از جملهی آنان میتوان بته
مطالعهی الینتویی ( )Alinovi et al., 2009اشتاره نمتود کته جهتت
برآورد شاخص تا آوری در فلسطین از متریرهای درآمد و دسترسی به
غتذا ،دسترستی بته ختدمات عمتومی ،شتبکههتای رفتاه اجتمتتاعی و
داراییهای کشاورزی و غیر کشاورزی استفاده نموده استت .روش بته
کار گرفته شده جهت محاسبهی ستونهای اصتلی تتا آوری شتامل
ماتریس تصمیب و روشهای انتد متریتره از جملته تجزیته و تحلیتل
عاملی و معادالت ساختاری میباشد که برای تجزیه و تحلیتل دادههتا
استفاده گردیده است.
درایف و همکاران ( )Dhraief et al., 2019در مطالعتهی ختود
تحت عنوان استراتژیهای معیشتی و تا آوری خانوارها در برابتر نتا
امنتتی غتتذایی :مطالعتتهی متتوردی از روستتتاهای تتتونس ،تتتا آوری
خانوارهای روستایی را در برابر نا امنی غتذایی در دو روستتای ستلتا و
زوقمار 1مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان داد که تنها حتدود
 63درصد خانوارهای روستایی در برابر نا امنی غذایی تا آور هستتند
به طوری که خانوارهای روستای سلتا 30/0 ،درصد و روستای زوقمتار
33/2درصد آسیب پذیر میباشند .اریکتو و گیوست( ( D’errico and
 )Giuseppe, 2018در مطالعهی خود با عنوان تحرک تتا آوری در
اوگاندا -تجزیه و تحلیل پویا ،روشهای اقتصاد سنجی را برای برآورد
تا آوری خانوار ارائه کردند و همچنین با ایجاد ماتریسهای ساختاری
ترییرات تا آوری را در طول زمان متورد بررستی قترار دادنتد .نتتایج

مطالعه نشان داد که خانوارهایی که زنان سرپرست آنان هستند بیشتتر
در معرض آسیب پذیری و سطآ تا آوری کمتری دارند .اشتکنازی و
همکاران ( )Ashkenazy et al., 2018در مطالعهی ختود بتا عنتوان
عملیاتی کردن تا آوری در مزارع و منتاطق روستتایی ،بته مفتاهیمی
فراتر از تا آوری اجتماعی-زیست محیطی پرداختنتد .نتتایج مطالعته
نشان میدهد مقیاسهای زمانی و مکانی متفاوت مورد استفاده جهت
تقویت تا آوری میتواند منجر به اهداف و نتایج متناقض گردد بدین
صورت که سیاستهایی که به منظتور افتزایش تتا آوری در شترایط
سخت اقتصادی و زیست محیطی اتخاذ میشوند میتوانتد منجتر بته
تضعیف تا آوری کشاورزان در آینده شود.
بوکاری و همکاران ( )Boukary et al., 2016به بررسی عوامتل
تاثیرگذار بر تتا آوری خانوارهتا در برابتر نتا امنتی غتذایی در نیجتر
پرداختند .بدین منظور ابتدا شاخص تتا آوری را بتا استتفاده از روش
آنالیز مولفهی اصلی 0محاسبه و برای بدست آوردن عوامل تاثیرگذار بر
آن از روش معادالت ساختاری استتفاده نمودنتد .متریرهتای تشتکیل
دهندهی تا آوری شامل داراییها ،ظرفیت تطبیق ،شتبکههتای رفتاه
اجتماعی و ترییرات آ و هوایی میباشد .نتایج نشان داد کته در بتین
هفتتت منطقتته متتورد بررستتی ،منطقتته دیفتتا 6داری بیشتتترین میتتزان
تا آوری میباشد همچنین نتایج نشان داد که داراییها و شبکههتای
امنیت اجتماعی اثر مثبتت و معنتیدار و ترییترات آ و هتوایی اثتری
منفی و معنیدار بر تا آوری خانوارهای نیجر در برابر نا امنی غتذایی
به همراه داشته است .همچنین اریکو و همکاران ( D’errico et al.,
 )2018در مطالعهی خود تحت عنوان تا آوری خانوارها در برابتر نتا

1- Selta and Zoghmar

2- Principal Component Analysis
3- Difaa

ادبیات تحقیق
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امنی غذایی -مطالعه موردی از تونس و اوگاندا ،با استفاده از دادههای
پانلی ،ابتدا روشی جهت برآورد تا آوری خانوارها و تعیین مهمتترین
مولفهی آن پیشنهاد دادند ،سپس به بررسی اینکته آیتا شتاخص تتا
آوری میتواند پیش بینی کنندهی خوبی برای بررسی وضعیت آیندهی
امنیت غذایی باشد پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد کته اوال ظرفیتت
تطبیق در هر دو کشور مهمترین مولفهی تا آوری است ،ثانیا شاخص
تا آوری اثر معنی دار و مثبتی بر وضعیت امنیت غتذایی خانوارهتا در
آینده دارد و نهایتا شوکهای مختلف میتواند اثر منفتی بتر وضتعیت
امنیت غذایی خانوارها داشته باشد.
در میان مطالعات داخلی ،قاسمی و همکاران ( Ghasemi et al.,
 )2020در مطالعهی خود تحت عنوان شناسایی راهبردهای تتا آوری
معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستتایی بتا
استتتفاده از روش تحقیتتق توصتتیفی و واحتتد تحلیتتل بتته شناستتایی
راهبردهای افتزایش تتا آوری معیشتتی در مواجهته بته خشکستالی
پرداختند .نتتایج متاتریس ستوات  1نشتان داد کته مهمتترین راهبترد
تا آوری معیشت خانوارهای روستایی ،تنتوع بخشتی اقتصتاد نتواحی
روستایی در معرض خشکسالی است .ستاربان و مجنتونی ( Sareban
 )and Majnouni, 2017در مطالعتهای تحتت عنتوان نقتش تنتوع
معیشتی در تا آوری خاوارهای روستایی پیرامتون دریااته ارومیته در
برابر خشکسالی با استفاده از روش تحقیق کمی پیمایشی تعتداد 604
خانوار از  06روستا واقع در کرانته شترقی دریااته ارومیته بتا درجتات
مختلفی از خشکسالی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از ایتن
مطالعه نشان داد که اتخاذ رویکرد معیشتی منجر به تتا آوری بیشتتر
خانوارها در شرایط خشکسالی شده است .همچنین سواری و خسروی
پور ( )Savari and Khosravipour, 2018در مطالعهی تحلیل آثتار
تا آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شترایط خشکستالی در
شهرستان دیواندره بتا استتفاده از روش توصتیفی از نتوع همبستتگی،
تعداد  104خانوار را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حتاکی از آن استت
که خانوارهای مورد مطالعته از نظتر سترزندگی و تتا آوری وضتعیت
مناسبی ندارند و همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل همبستتگی
بین تمامی ابعاد تا آوری (آمتادگی ،واکتنش ،بتازتوانی و بازستازی و
پیشگیری) و سرزندگی رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد.
به طور کلی ،بررسی مطالعات صورت پذیرفته داخلی نشان داد که
مطالعاتی که تتا کنتون در خصتوص تتا آوری خانوارهتای روستتایی
صورت گرفتته عمتدتا بتر استاس روشهتای توصتیفی و تحلیلتی در
حوزهی مطالعات برنامهریزی روستایی و جررافیایی میباشد .از این رو
برآورد کمی شتاخص تتا آوری در ستطآ خانوارهتای روستتایی کته
دربرگیرنتتدهی ابعتتاد تتتا آوری بتته لحتتا اقتصتتادی و اجتمتتاعی و
زیستمحیطی میباشد ،به عنوان نوآوری این مطالعه در بین مطالعات
1- SWOT

داخلی در نظر گرفته شده است.
با توجه به مطالعات مورد بررسی در خصتوص ارزیتابی تتا آوری
خانوارها میتوان دریافت که تا کنون شاخص هتای متفتاوتی در ایتن
راستا مورد استفاده قرار گرفتته استت کته یکتی از مهتب تترین آنتان
شاخص پیشنهاد شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملتل متحتد
(فائو )0میباشد .شاخص مذکور ظرفیت تتا آوری در برابتر نتا امنتی
غذایی و بررسی میزان اثربخشی مداخالت ارزیابی نموده و به دلیل در
نظر گترفتن تمتامی ابعتاد تتا آوری اخیترا متورد توجته محققتان در
مطالعات مختلف گرفته است که از جمله این مطالعتات متیتتوان بته
مطالعتتهی الینتتوی ( ،)Alinovi et al., 2009اریکتتو و همکتتاران
( )D’errico et al., 2021بوکتاری و همکتاران ( Boukary et al.,
 ،)2016فائو ( )FAO, 2016و  ...اشاره نمود .الزم به ذکر استت کته
شاخص اندازهگیری و تجزیه و تحلیل تتا آوری فتائو تحتت عنتوان
ریما 6ابتدا توسط الینوی ( )Alinovi et al., 2009معرفی گردید و در
سال  0413ترییر ،بسط و توسعه یافت (.)FAO, 2016
با در نظتر گترفتن اینکته تتا کنتون در ایتران شتاخص ظرفیتت
تا آوری خانوارها به روش ریما صورت نپذیرفته است و همچنتین بتا
توجه به اهمیت بررسی آثار شوکهای مختلف همچون خشکسالی بر
میزان تا آوری خانوارهای کشاورزان روستایی ،هتدف از انجتام ایتن
مطالعه بررسی اثر خشکسالی ستالهتای اخیتر بتر میتزان تتا آوری
خانوارهتتای کشتتاورزان روستتتایی در یکتتی از روستتتاهای منتختتب
شهرستان فریمان میباشد.

مواد و روشها
روش مورد استتفاده در پتژوهش حاضتر شتامل دو بختش کلتی
میباشد .در بخش اول شاخص ظرفیت تا آوری ریما که بته صتورت
یک متریر پنهان در نظر گرفته شده است توستط یکتی از روشهتای
مدلسازی معادالت ساختاری برای خانوارهای روستتایی منطقته متورد
مطالعتته بتترآورد گردیتتده و ستتپس در بختتش دوم از طریتتق روابتتط
رگرسیونی ،اثر شوکهای مختلتف از جملته خشکستالی بتر شتاخص
محاسبه شدهی تا آوری ارزیابی میگردند.
برآورد شاخص ظرفیت تابآوری ( )4RCIریما

در میان روشهای مختلف مدلسازی معادالت ساختاری ،یکتی از
3
متداولترین روشهتای بترای بترآورد متریتر پنهتان روش میمیتک
متتیباشتتد .در روش میمیتتک بتترای تخمتتین ضتترایب نامشتتخص از
2- Food and Agriculture Organization
)3- RIMA (Resilience Index Measurement and Analysis
4- Resilience Capacity Index
)5- MIMIC (Multiple indicator- multiple causes
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مجموعه ای از معادالت ساختاری استفاده میشود که در آنهتا متریتر
مشاهده نشده مستقیماً قابلاندازهگیری نیست .ازایتنرو بتا استتفاده از
الگوسازی معادالت ساختاری و بررسی علل و آثتار متریتر پنهتان بته
اندازهگیری آن پرداخته میشود .مدل مذکور شامل یک متریتر پنهتان
(ظرفیت تا آوری خانوارهای روستایی) ،اند متریر علّی بهعنوان علل
ایجادکننده و یا اثرگذار بر متریر پنهان و اند شاخص اثرپذیر از متریتر
پنهان ظرفیت تا آوری خانوارهای روستایی میباشد .بته طتور کلتی
روش میمیک با حداقل سازی فاصله بین ماتریس کوواریانس نمونه و
ماتریس پیش بینیشده توستط متدل ،رابطتهی بتین متریتر غیرقابتل
مشاهده و متریرهای قابلمشاهده (شامل علل متریر پنهان و شتاخص
آن) را توضیآ میدهد (.)FAO, 2016
یک الگوی کامل معادالت ساختاری همچون مدل میمیتک از دو
1
جزء تشکیل میشود که شامل معادله ساختاری و معادله اندازهگیتری
استتت .جتتزء اول شتتامل متریرهتتای تشتتکیل دهنتتدهی متریتتر پنهتتان
تا آوری بوده و بخش دوم متریرهای تحت تاثیر شاخص تا آوری را
در بر میگیرد .بر اساس روش ریما متریتر پنهتان ظرفیتت تتا آوری
خانوارهای روستایی شتامل اهتار بعتد اصتلی دسترستی بته ختدمات
عمومی ،داراییهتا ،شتبکههتای امنیتت اجتمتاعی و ظرفیتت تطبیتق
میباشد ،همچنین متریرهای تحت تاثیر تتا آوری خانوارهتا در روش
پیشنهادی ریما ،شاخصهای امنیت غتذایی در نظتر گرفتته شتدهانتد
( )FAO, 2016که در پژوهش حاضر نیتز متریرهتای امنیتت غتذایی
خانوارها برای بخش معادلهی اندازهگیری مورد استفاده قترار خواهنتد
گرفت .بر این اساس معادله ساختاری با یک مجموعه از شاخصهتای
قابل مشاهده متناظر است:
𝑖𝑢 𝑌𝑖 = 𝜆𝑖 𝜂 +
()1
که در آن 𝑖𝑌 نشان دهندهی متریرهای تشکیل دهندهی تا آوری
( دسترسی به خدمات عمومی ،داراییها ،شبکههای امنیت اجتماعی و
ظرفیت تطبیق ) 𝜂 ،متریر پنهان ظرفیت تتا آوری 𝑢𝑖 ،هتا خطاهتای
تصادفی ،و 𝑖𝜆 ها برابر با پارامترهای ستاختاری متیباشتند .همچنتین
معادلهی اندازهگیری در مدل میمیک به صورت رابطه ریاضی شماره 0
میباشد:
𝑣 𝜂 = 𝛾𝑝 𝑥𝑝 +
()0
در رابطتتهی ریاضتتی فتتوق 𝑥𝑝 ،نشتتاندهنتتدهی مجموعتتهای از
متریرهای اثر پذیر از متریر پنهتان ظرفیتت تتا آوری (شتاخصهتای
امنیت غذایی) 𝛾𝑝 ،پارامترهای ساختاری مدل انتدازه گیتری 𝑣 ،جملته
خطا و 𝜂 نشان دهندهی متریر پنهان مدل میباشد .معادالت ساختاری
و اندازهگیری مدل میمیک در روابط ( )1و ( )0را میتوان بته صتورت
ماتریسی بازنویسی نمود:
𝑣 𝑌 = 𝜆𝜂 +
()6
1- Structural Model and Measurement Model
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𝜀 𝜂 = 𝛾′𝑥 +

()0

با در نظر گرفتن فروض مربوط بته عتدم وجتود همبستتگی بتین
جمالت خطا ،فرم خالصه شده مدل میمیک و همچنین مدل میمیک
در فرم دستگاه معادالت ماتریسی به ترتیب به صورت روابط شماره 3
و  3خواهند بود:
()3
𝑤Y= 𝜆𝛾′𝑥+𝜀+𝑣=𝛱′𝑋+
𝜀
𝜆 𝑌
1
()3
] [ [ 1 ] [ 1 ] [𝜂] +
𝜀2

𝑌2 𝜆2

با توجه به روابط فوق میتوان دریافتت کته بختش یتا معادلتهی
ساختاری به بررسی ارتباط بین متریر پنهان و متریرهای ایجادکنندهی
آن میپردازد (که میتواند شامل متریرهای بترونزا و درونزا باشتد) و
در معادلهی اندازه گیری به بررسی اگونگی اثرپتذیری شتاخصهتای
مختلف همچون شاخصهای امنیت غذایی از متریتر پنهتان ظرفیتت
تا آوری پرداخته میشود .بر اساس توضیحات فوق اهاراو تحلیلی
جهت برآورد شاخص تا آوری ریما به صورت شکل  0میباشد.
همانطور که از اتاراو تحلیلتی مطالعته در شتکل  0پیداستت،
جهت دستیابی به متریر پنهان تا آوری ابتدا باید مولفتههتای اصتلی
تشکیل دهندهی تا آوری در مدل ساختاری و همچنین شاخصهتای
امنیت غذایی در معادلهی اندازهگیتری بترآورد شتوند کته ایتن امتر از
طریق اطالعات جمعآوری شتده در پرسشتنامه و بتا استتفاده از روش
تجزیه و تحلیل عاملی صورت میپذیرد .در واقتع متریرهتای تشتکیل
دهندهی تا آوری که ختود بته صتورت مستتقیب قابتل انتدازهگیتری
نمیباشند ،از طریتق روش تجزیته و تحلیتل عتاملی بترآورد خواهنتد
گردید .بر اساس روش فائو ،اطالعات مورد نیاز جهت محاستبهی هتر
یک از متریرهای دسترسی به خدمات عمومی ،داراییها ،شتبکههتای
امنیت اجتماعی و ظرفیت تطبیتق و همچنتین بترآورد شتاخصهتای
امنیت غذایی از طریق مجموعهای از متریرهای قابل مشتاهده توستط
مصاحبه و پر کردن پرسشنامه برای سرپرست خانوارهای مورد بررسی
بدست آمده است .در ادامه اهار جتزء تشتکیل دهنتدهی تتا آوری و
همچنین متریرهای مورد نیاز جهت برآورد آنها معرفی میگردد.
دسترسی به خدمات عمومی ( ،)0ABSاز طرق مختلتف از جملته
افزایش اثر بخشی دسترسی به داراییهتا بته عنتوان یکتی از عوامتل
کلیدی افزایش تا آوری خانوارها در نظر گرفتته متیشتود .بنتابراین
دسترستی بته ختتدمات عمتومی بتر توانتتایی خانوارهتا در مواجهته بتتا
شتوکهتای مختلتف متوثر متیباشتد ( .)Alinovi et al., 2010در
مطالعهی حاضر فاصله تا مراکزی همچون مرکز بهداشتت ،مدرسته و
ایستگاه تاکسی و همچنین شاخصی به عنوان کیفیت آ  ،برق و گتاز
در دسترس خانوارها در ایجاد متریر دسترسی به ختدمات عمتومی بته
کار برده شدهاند (.)FAO, 2016
2- Access to Basic Services
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شکل  -2مدلسازی مدل میمیک برای برآورد شاخص ظرفیت تابآوری
Figure 2- The MIMIC model for evaluating RCI

داراییها ( ،)1ASTدر روش ریما شامل دو گروه مولد و غیر مولتد
میشود .گروه مولد به لحا کسب درآمد خانوارها در تهیهی کاالهتا و
خدمات موثر است و گروه غیر مولد نیز میتواننتد در صتورت نیتاز در
معرض فروش قرار بگیرند .در مجموع مولفهی داراییها (شامل مولد و
غیر مولد) میتواند به عنوان یکی از مهبترین معیارهای انتدازهگیتری
استانداردهای زندگی افراد در نظر گرفته شود ( .)FAO, 2016از آنجا
که نمونهی مورد مطالعه در این پژوهش از کشتاورزان تشتکیل شتده
است ،متریر داراییها شامل شاخص ثروت ،0نهادههتا ،زمتین و آ در
دسترس کشاورزی ،شاخص واحدهای دامی 6و مجموع عملکرد بدست
آمده در دورهی یک سالهی زراعی میباشد.
شبکههای امنیت اجتماعی ( ،)0SSNکه شتامل نقتل و انتقتاالت
مستقیب (نقدی) و یا غیر مستقیب میباشد ،در بسیاری از کشورهای در
حال توسعه به عنوان یکتی از مهمتترین اشتکال حمایتت در راستتای
ایجاد امنیت اجتماعی و کاهش فقر خانوارها تلقتی متیشتود ( FAO,
 .)2016در این راستا میزان دریافتیهای نقدی رسمی و غیر رسمی و
میزان وام دریافتی خانوارها در طول یک سال به صتورت سته متریتر
پیوسته و همچنین تعداد افرادی که هر خانوار میتواند در صورت نیتاز
روی کمک آنها حسا کند ،در محاسبهی ستون شبکههتای امنیتت
اجتماعی در نظر گرفته شده است.

1- Assets
2- Wealth index
3- Tropical Livestock Units
4- Social Safety Nets

ظرفیت تطبیق ( ،)3ACبه عنتوان یتک مفهتوم اندبعتدی و بته
معنای توانایی خانوارها در جهت تطابق با ترییرات محیطی ،بحرانهتا
و شوکهای مختلف ،تحت تاثیر عواملی همچون توانایی یتادگیری و
کسب مهارتهای فنی مختلف نمود پیدا میکند .به عنوان مثال نترخ
باسوادی باالتر به عنوان معیاری برای دانش ،آگاهی و مهارتها منجر
به ظرفیت تطبیق باالتر میگردد و نترخ وابستتگی بتاال در خانوارهتا،
سطوح حداقل سواد ،تعداد منابع درآمدی محدود و غیره آسیبپتذیری
خانوار را در برابر بحرانها افزایش میدهد .در مطالعهی حاضر توانایی
خوانتتدن و نوشتتتن سرپرستتت ختتانوار ،ستتالهتتای حضتتور در مدرستته
سرپرستتت ختتانوار ،بتتاالترین ستتطآ ستتواد در میتتان اعضتتای ختتانوار،
آموزشهای کشاورزی و فنی مختلف و نیز تعتداد محصتوالت کشتت
شده در طول یک سال زراعی به عنوان متریرهای تشتکیل دهنتدهی
ظرفیت تطبیق در نظر گرفته شتدهانتد ( D’errico and Giuseppe,
 )2018و (.)FAO, 2016
همانگونه که پیشتر در خصوص ارزیابی متریر پنهان تا آوری از
طریق مدل میمیک مطرح گردید ،جهت استفاده از این نوع مدلستازی
معادالت ساختاری ،عالوه بر اجزای تشکیل دهندهی متریر پنهتان در
بخش معادلهی ساختاری در نظر گرفتن متریرهای تحت تتاثیر متریتر
پنهان در بخش معادلهی اندازهگیری نیز مورد نیاز است .از ایتن رو بتا
توجه به اثر قابل توجه تا آوری بر امنیت غذایی خانوارهای روستتایی
در مطالعات مورد بررسی در این پژوهش از شاخص نتا امنتی غتذایی
مقیاس گرسنگی خانوار 3و شاخص امنیت غذایی رتبته مصترف متواد
5- Adaptive Capacity
6- Household Hunger Scale

ظریف مرادیان و همکاران ،اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستایی
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غذایی 1به عنوان شاخصهای تحت تاثیر تا آوری استتفاده گردیتده
است .در خصوص انتخا شاخصهای امنیتت غتذایی جهتت بترآورد
مدل میمیک توجه به این نکته ضروری است که شتاخصهتایی بایتد
انتخا گردند که اوال میزان امنیت غذایی را در سطآ ختانوار بررستی
نمایند ،ثانیا دادههای مورد نیاز از طریتق پرسشتنامه قابتل جمتعآوری
باشند .ارا که تجزیه و تحلیل شاخص تا آوری و امنیت غذایی بر در
راستای خانوارهای موجود در نمونه صورت میپذیرد.
الزم به ذکر است در میان شاخصهای امنیت غذایی موجود ،شتاخص
مقیاس گرسنگی خانوار ،یک مقیاس ساده جهت اندازهگیری گرسنگی
خانوارها در مناطق آسیبپذیر میباشد که از طریق پاسخ به سئواالتی
بر اساس وقوع و فراوانی دفعات گرسنگی اعضای خانوار در بازه زمانی
مشخص بدست میآید .رتبهی بدست آمتده جهتت میتزان گرستنگی
خانوارها در سه گروه گرسنگی کب ،گرسنگی متوسط و گرسنگی شدید
قرار میگیرند به صورتی که درجات باالتر رتبهی گرسنگی خانوارهتا،
نشان دهندهی نا امنی غذایی بیشتر خانوارها متیباشتد ( Ballard et
.)al., 2011
شتاخص رتبته مصترف متواد غتذایی ،بتر استاس تنتوع و تکتترار
گروههای مختلف مواد غذایی مصرفی و ارزش غذایی نسبی گروههای
مختلف مواد غذایی تجمیع و وزندهی میشود که دارای سته آستتانه
قابل قبول ،متوسط و ضعیف میباشد (.)INNDEX Project, 2018
پتتس از بتترآورد متریرهتتای تشتتکیل دهنتتدهی تتتا آوری شتتامل
دسترسی به خدمات عمومی ،داراییها ،شبکههای امنیتت اجتمتاعی و
ظرفیت تطبیق از طریتق روش تجزیته و تحلیتل عتاملی و همچنتین
محاسبهی دو شاخص امنیت غذایی مذکور از طریق دادههای موجتود
در پرسشنامه اثر شوکهای مختلف از جمله خشکستالی بتر شتاخص
ظرفیت تا آوری خانوارهای روستایی بررسی میگردد.

بر اساس رابطهی فوق متریتر وابستته نشتان دهنتدهی شتاخص
تا آوری خانوارهای مورد مطالعه 𝛽𝑆ℎ ،نشتان دهنتدهی مجموعتهی
متریرهای دامی 1شوکهای فردی شامل ( اثر خشکسالی بر وضتعیت
کشتتاورزی خانوارهتتای 𝑛 ،ℎ1,…,از دستتت دادن دامهتتای متعلتتق بتته
خانوارهتتای 𝑛 ) ℎ1,…,و نهایتتتا  𝛿𝑋ℎنشتتان دهنتتدهی ویژگتتیهتتای
شخصیتی خانوارهای مد نظر (همچون تعداد اعضای خانوار و جنسیت
سرپرست خانواده) میباشد (.)FAO, 2018

بررسی اثر شوکهای مختلف بر شاخص ظرفیت تاب آوری

منطقهی مورد مطالعه و روش نمونهگیری

خانوارهای روستایی

شوکهای اثر گذار بر تا آوری خانوارهای روستایی را میتوان به
دو دستهی کلی شوکهای جمعی 0و شوکهای فردی 6تقسیب نمتود
( .)FAO, 2018شوکهای جمعی شوکهایی هستند کته گروهتی از
خانوارهای ساکن یک منطقه را تحت تاثیر قرار متیدهتد .بته عنتوان
مثال در این خصوص میتوان به ترییرات آ و هتوایی اشتاره نمتود.
شوکهای فردی شامل متواردی هستتند کته بتدون در نظتر گترفتن
منطقهی مشترک زندگی میتوانند یک خانوار را به تنهایی تحت تاثیر
1- Food Consumption Score
2- Covariate Shocks
3- Self-reported shocks

قرار دهند .به عنوان یک نمونهی قابل ذکر از این شوکها میتوان به
از دست دادن دام ،بیماری و  ...اشاره نمتود .بررستی اثتر شتوکهتای
جمعی به طور معمول از طریق دادههای سری زمانی صورت میپذیرد
( .)FAO, 2018به عنوان مثال جهت ارزیتابی اثتر شتوکهتای آ و
هوایی بر تا آوری خانوارهای مناطق مختلف متیتتوان از اطالعتات
سری زمانی موجتود در سیستتبهتای اطالعتاتی جررافیتایی ()0GIS
همچون شاخص پوشش گیتاهی نرمتال شتده ( )3NDIVو شتاخص
تتتنش کشتتاورزی ( )ASI3استتتفاده نمتتود ( .)FAO, 2018در مقابتتل
اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی آثار شوکهای فردی و یتا اصتطالحا
"خود گزارش شده" بر شاخص ظرفیت تا آوری از طریق اطالعتات
موجود در پرسشنامهها بدست میآید ( .)FAO, 2018با توجه به اینکه
مطالعهی حاضر در یکی از روستاهای شهرستتان فریمتان بته عنتوان
نمونه 2صورت پذیرفته و دادههای سری زمانی جررافیایی مربتوط بته
ایران به سطآ استان محدود شده است ،جهت ارزیابی آثار شوکهتای
مختلف بر شاخص ظرفیت تا آوری خانوارهتای کشتاورزان روستتای
منتخب از اطالعات مربوط به شوکهتای فتردی و روش رگرستیونی
حداقل مربعات معمولی ( )0OLSاستفاده گردیده است (رابطهی .)2
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥ℎ
()2
= 𝛼 + 𝛽𝑆ℎ + 𝛿𝑋ℎ + 𝜀ℎ

اگراه درک و آگاهی از وضعیت تا آوری و معیشتتی روستتاییان
جهت اتخاذ سیاستهای مربوطه در راستتای نیتل بته اهتداف کتالن
توستتعهی روستتتایی در یتتک کشتتور نیازمنتتد بررستتی جتتامع و کامتتل
خانوارهای روستایی کشور میباشد ،لیکن در مطالعهی حاضر روستای
حسین آباد رخنه گل واقع در دهستان قلندر آباد  -در بین  3دهستتان
موجتتود در شهرستتتان فریمتتان ،دهستتتان قلنتتدرآباد بتتیش از %24
فعالیتهای کشاورزی شهرستان فریمتان را بته ختود اختصتاص داده
4- Geographic information system
5- Normalized Difference Vegetation Index
6- Agricultural Stress Index
7- Pilot
8- Ordinary Last Square
9- Dummy variables
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است -به صورت نمونه جهتت بترآورد میتزان تتا آوری خانوارهتای
کشاورزان روستایی انتخا گردیده است ارا که در روستای مذکور بر
خالف سایر مناطق روستایی موجود در دهستتان قلنتدرآباد ،بته دلیتل
دسترسی روستاییان به ااههای کشتاورزی اجتارهای ،معیشتت اصتلی
خانوارها کشاورزی میباشد .نمونهی مورد مطالعته بته روش تصتادفی
ساده از جامعهی آماری بهرهبرداران زراعی روستای حسین آبتاد رخنته

فاصله تا ایستگاه تاکسی

Distance to Taxi
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

فاصله تا مدرسه
Distance to School

فاصله تا مرکز بهداشت

گل انتخا گردیده است .برای تحقق هدف فوق و با در نظر گترفتن
حداقل نمونهی مورد نیاز بر استاس جتدول مورگتان از مجمتوع 064
بهرهبردار زراعی در منطقه ،تعداد  101کشاورز از طریق جتدول اعتداد
تصادفی در پژوهش حاضر شرکت نمودند .جمعآوری دادههتای متورد
نیاز از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامهی بتومی
سازی شدهی فائو ( ،)FAO, 2020صورت پذیرفته است.

شاخص کیفیت خدمات
Quality index of services

Distance to Health center

نمودار  -1نتایج همبستگی بین متغیرهای تشکیل دهندهی دسترسی به خدمات عمومی
Figure 1- Variables correlation with the ABS pillar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

شاخص ثروت
نهادههای کشاورزی
Agricultural input

زمین کشاورزی

Wealth index
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Agricultural land

مجموع بازده
Total yeild

TLU

آ کشاورزی

واحدهای دامداری

Agricultural water

نمودار  -2نتایج همبستگی بین متغیرهای تشکیل دهندهی دارایی
Figure 2- Variables correlation with the AST pillar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research finding

نتایج و بحث
در مرحلهی اول ،هر یک از ستونهای تا آوری شامل دسترستی
به خدمات عمومی ،داراییها ،شبکههای امنیتت اجتمتاعی و ظرفیتت

تطبیق ،که خود به صورت یک معیار غیر قابل مشاهده در نظر گرفتته
میشوند از طریق متریرهای قابل مشاهدهی موجود در پرسشتنامه بتا
استفاده از روش تحلیل عاملی برآورد گردید.

ظریف مرادیان و همکاران ،اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستایی

پرداختهای رسمی

Informal Cash transferred

Formal Cash transferred
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
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تعداد افراد قابل اتکا
Number of people to rely

پرداختهای غیر رسمی

وامهای دریافتی

Loans

نمودار  -3نتایج همبستگی بین متغیرهای تشکیل دهندهی شبکههای رفاه اجتماعی
Figure 3- Variables correlation with the SSN pillar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

توانایی خواندن و نوشتن

Years of school

سالهای تحصیل در مدرسه

Read and write ability
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Highest level of school

Numbers of crops

Agricultural train

تعداد محصوالت

آموزشهای کشاورزی

باالترین سطآ تحصیلی
نمودار  -4نتایج همبستگی بین متغیرهای تشکیل دهندهی ظرفیت تطبیق
Figure 4- Variables correlation with the AC pillar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

نتتتایج بدستتت آمتتده در خصتتوص همبستتتگی بتتین متریرهتتا و
ستونهای دسترسی به خدمات عمومی ،ظرفیت تطبیق ،دارایتیهتا و
شبکههای امنیت اجتماعی در نمودارهای  1تا  0قابل مشاهده هستند.
همبستگی 1باالتر میان متریرهای تشتکیل دهنتده و ستتون محاستبه
شده نشان دهندهی اهمیت بیشتر آن متریر در هریتک از مولفتههتای
تا آوری میباشد.
1- Correlation

همانگونه که نتایج بدست آمده نشان میدهند ،در میان متریرهای
تشکیل دهندهی ستون دسترسی به خدمات عمومی ،فاصتلهی محتل
سکونت خانوار تا مرکز بهداشت نسبت بته ستایر متریرهتا همبستتگی
باالتری دارد که نشاندهنتدهی اهمیتت بتاالی ایتن متریتر در میتان
خدمات اساسی و عمتومی ختانوار متیباشتد .همچنتین ستطآ ستواد
سرپرست خانوار به معنای مجموع سالهای حضور در مدرسه یکتی از
مهمترین متریرها در تشکیل و ایجاد ظرفیت تطبیتق یتک ختانوار در
مقابل بحرانهای پیش رو میباشتد .در ایجتاد ستتون دارایتی متریتر

213

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،63شماره  ،6پاییز 1041

پنهان تا آوری میزان آ در دسترس جهت کشاورزی و نیز مجمتوع
محصول برداشت شده در طول یک سال زراعی نقتش مهمتی را ایفتا
مینماید .در خصوص ایجاد ستون شتبکههتای امنیتت اجتمتاعی ،بتر
اساس انتظار میزان دریافتیهای نقدی رسمی که شامل دریافتهتای
دولتی به صورت یارانه ،کمیته امداد و بهزیستی متیباشتد ،مهمتترین
متریر در نظر گرفته شده است.
همچنین نتایج بدست آمده از شاخص رتبهی مصرف مواد غتذایی
نشان دهندهی این است که  112خانوار از مجموع  101ختانوار متورد
مطالعه در آستانهی قابل قبول 00 ،خانوار در وضعیت مرزی و  0خانوار
در وضعیت ضعیف مصرف مواد غتذایی قترار دارنتد .همچنتین نتتایج
حاصل از شاخص مقیاس گرسنگی نشان میدهد که از مجمتوع 101
خانوار مورد مطالعه 30 ،خانوار در آستانهی بدون گرسنگی تا گرسنگی
کب 01 ،خانوار در آستانهی متوسط و  3ختانوار در وضتعیت گرستنگی
شدید به سر میبرند .جدول  1نتایج حاصل از برآورد متدل میمیتک را
در خصوص ارزیابی شاخص ظرفیت تا آوری با استتفاده از ستتون-
های دسترسی بته ختدمات عمتومی ،دارایتیهتا ،شتبکههتای امنیتت
اجتماعی و ظرفیت تطبیق به عنوان عوامل اثرگذار بر تا آوری و نیتز
شاخصهای امنیت غذایی به عنوان شاخصهای تاثیرپذیر از تا آوری
را نمایش میدهد .بر اساس نتایج حاصله ،در بین اجزا یا ستتونهتای
تشکیلدهندهی تا آوری ،دارایی خانوارها بیشترین اهمیتت را دارد .از
آنجا که در پژوهش حاضر ستون دارایتیهتا شتامل نهتادههتای مهتب
کشاورزی از جمله زمین و آ کشاورزی میشتود و بته تبتع افتزایش
عملکرد و برداشت محصوالت منجر به افزایش درآمد و بهبود وضعیت
معیشتی کشاورزان میگتردد ،متیتوانتد نقتش مهمتی را در افتزایش
تا آوری خانوارهای روستایی ایفا نماید به طتوریکته افتزایش یتک
واحد انحراف استاندارد در دارایتیهتا منجتر بته افتزایش  4/43واحتد
انحراف استاندارد در شاخص ظرفیت تا آوری میگردد.
پس از داراییها ،ستونهای ظرفیت تطبیتق و شتبکههتای رفتاه
اجتماعی در ایجاد تا آوری خانوارهای روستایی متورد مطالعته نقتش
قابل توجهی ایفا مینمایند .بدین صورت که افزایش یک واحد انحراف
استاندارد در ستونهای ظرفیت تطبیق و شبکههای رفاه اجتماعی بته
ترتیب منجر بته افتزایش  4/40و  4/46واحتد انحتراف استتاندارد در
تا آوری خانوارهای روستایی خواهد گردید .همچنین بر اساس نتتایج
حاصله از بخش اندازهگیری مدل میمیک در جتدول  ،1افتزایش یتک
واحتتد انحتتراف استتتاندارد در شتتاخص ظرفیتتت تتتا آوری کشتتاورزان
روستایی ،نا امنی غتذایی خانوارهتا را  1/02واحتد انحتراف استتاندارد
کاهش میدهد .به بیان دیگر افزایش تا آوری خانوارهتای روستتایی
در کاهش نا امنی غذایی آنها موثر میباشد .نتایج بدست آمده در این
مطالعه با نتایج مطالعات گوناگونی که تا کنون بر اساس روش ریما در
خصوص برآورد شتاخص تتا آوری خانوارهتا صتورت پذیرفتته قابتل
انطباق است .از جملهی آنها میتوان به مطالعههای (،;FAO, 2016

)Innocenti Research, 2018 ; Boukary, 2016 ،;FAO, 2018
اشاره نمود که بر اساس نتایج آنها شتاخصهتای دارایتی و ظرفیتت
تطبیق و شبکههای رفاه اجتماعی خانوارها در ایجاد شاخص تا آوری
نقش قابل توجهی دارند.
جدول  -1نتایج برآورد مدل میمیک
Table 1- the MIMIC regression results

ضرایب

مدل ساختاری

Coefficients

Structural model

)-0.005 (-0.03

(دسترسی به خدمات عمومی)

)0.063** (3.04
)0.036** (2.02
)0.044** (2.13

ABS

(داراییها)
AST

(شبکههای امنیت اجتماعی)
SSN

(ظرفیت تطبیق)
AC

ضرایب

مدل اندازهگیری

Coefficients

Measurement model

1

شاخص رتبه مصرف مواد غذایی
Food consumption score

)-1.87** (-2.71

مقیاس گرسنگی خانوار
Household hunger scale

آمارهها

ML

Statistics

مشاهدات
149
58.43
0.00
0.00
0.89
1.00
1.12

Observation
Chi-square
)(P- value
RMSEA
Probability RMSEA < 0.05
CFI
TLI

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

عالوه بر بررسیهای مذکور در خصوص انطبتاق نتتایج متدل بتا
تئوریهای موجود ،آزمونهای نکویی برازش متناسب بتا متدل علتل
اندگانه -شاخصهای اندگانه نیز در جدول  1قابل مشاهده است .بر
اساس نتایج مذکور ،معنی دار شدن آماره کی-دو به معنای معنتی دار
بودن کلی مدل میباشد .همچنین آماره  RMSEAهر اته بته صتفر
نزدیکتر و آمارههای  CFIو  TLIهراه به واحد نزدیک تر باشند به
معنای نتایج قابل قبول و قرارگیری صحیآ متریرهتای متورد نظتر در
مدل میمیک میباشد .از این رو با توجه به مطالب مذکور در خصوص
آمارههای آزمون خوبی برازش میتوان به صحت و اعتبار مدلستازی و
نتایج پی برد (.)FAO, 2016
پس از بررسی نتایج مربوط با برآورد شاخص ظرفیتت تتا آوری،
نتایج حاصل از ارزیابی آثار شوکهای مختلف و ویژگیهای خانوارهتا
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بر شاخص ظرفیت تا آوری در جدول  0قابل مشاهده میباشد.
جدول  -2نتایج برآورد مدل رگرسیونی
Table 2- the regression results

ضرایب

متغیرها

Coefficients

Variables

متریر وابسته (شاخص ظرفیت تا آوری )
RCI

از بین رفتن دام

)-0.097** (3.04

Animal Loss

خشکسالی

)-3.065** (2.02

Drought

تعداد افراد خانوار
HH size

)3.90** (4.23

جنسیت سرپرست خانوار
HH gender

)-7.71** (2.60

Wald chi2
p-value

44.48
0.00

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

بر اساس نتایج حاصل از جدول  0میتوان دریافتت کته افتزایش
خشکسالی و همچنین از بتین رفتتن دامهتای متعلتق بته خانوارهتای
کشاورزان روستای مورد بررسی موجتب کتاهش تتا آوری آنتان بته
ترتیب به اندازهی  6/43و  4/41واحد میگردد .همچنین نتایج حاصل
از ارزیابی مدل نشان دهندهی این است که افتزایش جمعیتت ختانوار
موجب افزایش تا آوری آنها گردیده و خانوارهایی که سرپرست آنان
زنان هستند در مقایسه با خانوارهایی با سرپرست مرد دارای تا آوری
کمتری در مقایسه با شوکهای مختلف میباشند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
برآورد شاخص تا آوری ریما و بررسی ساختار تشتکیل دهنتدهی
آن امکان رتبهبندی خانوارها بر اساس نیاز آنهتا و همچنتین امکتان
شناخت نقاط ضعف هر خانوار را فراهب متیآورد کته ایتن شتناخت در
تخصیص بهینهی بودجه و زمان به عنوان دو عامل محدود کننتده در
سیاستگذاریها موثر خواهد بود .مطالعهی حاضتر شتاخص ظرفیتت
تا آوری ریما و همچنین اثترات شتوکهتای مختلتف بتر تتا آوری
خانوارهای روستایی را برای اولتین بتار در ایتران بترای یتک منطقته
مشخص ،به صورت نمونه مورد بررسی قرار داده استت .از آنجتا کته
رتبهبندی خانوارها بر اساس تا آوری در راستای دستیابی بته اهتداف
سیاستگذاری نیازمند آگاهی از وضعیت تمامی خانوارهای آسیبپتذیر
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میباشد ،تعریف پرورههای کوتاه مدت و بلندمدت جهت بررسی میزان
تا آوری خانوارها در برنامههای توستعهی پتیش رو ،امکتان اولویتت
بندی در سیاستگذاریهتای مربوطته را فتراهب متینمایتد .در واقتع
اولویتبندی سیاستهای قابل اجرا و تخصیص بودجههتای مترتبط از
طریق شناخت آستیبپتذیرترین گتروههتای جامعته و نیتز مهمتترین
االشها و شوکهای پیش روی خانوارها بتا در نظتر گترفتن ستاختار
تشکیل دهندهی تا آوری ،میتواند نقش اشبگیری در کاهش فقر و
گرسنگی ایفا نماید ارا که یکی از اهداف مهتب جوامتع بته خصتوص
کشورهای توسعه نیافتته و در حتال توستعه ریشتهکتن کتردن فقتر و
گرسنگی میباشد .از طرفی رشتد روز افتزون شتوکهتای اقتصتادی،
زیستمحیطی و سیاسی قشر آسیبپذیر جوامتع مختلتف را بته طتور
فزاینده با االشهای گوناگونی مواجه نموده است که سیاستگذاری و
برنامه ریزی از جانتب دولتتهتا جهتت ایجتاد آمتادگی ،رویتارویی و
مدیریت بحرانهای پیش رو امری اجتنا ناپذیر است.
با توجه به اینکه در ایتران کشتاورزان خترده مالتک روستتایی در
معرض عواملی همچون ترییرات اقلیمی ،افتزایش قیمتت نهتادههتای
کشاورزی ،کواتک بتودن و پراکنتدگی اراضتی و عتدم اطمینتان از
دسترسی به درآمد مشخص تولیدی حاصل از کشاورزی قترار دارنتد،
جزء اقشار آسیبپذیر جامعه در نظر گرفته شتده و توجته بته وضتعیت
معیشتی و تا آوری آنان و همچنین عوامتل اثتر گتذار بتر تتا آوری
خانوارهای متذکور بستیار حتائز اهمیتت متیباشتد .از ایتن رو نتتایج
مطالعهی حاضر که بتا هتدف بررستی میتزان تتا آوری خانوارهتای
کشاورزان روستایی و اثر خشکسالی بر میزان تا آوری آنها صتورت
گرفته نشان دهندهی این است که سیاستگذاریهای موثر در زمینه-
ی افزایش متریرهایی همچون داراییها ،ظرفیت تطبیق و شبکههتای
امنیت اجتماعی با افزایش تا آوری خانوارهتای روستتایی ،منجتر بته
کاهش نا امنی غذایی خانوارهای مذکور میگردد .پیرو نتایج حاصل از
مطالعهی حاضر سه عامل مهب و اثر گذار در خصوص داراییها ،زمین
در اختیتار کشتاورزان ،منتابع آبتی در دستترس و همچنتین عملکتترد
محصوالت زارعی میباشد از این رو در اختیار قرار دادن حلقه ااههای
کشاورزی دولتی به روستاییان خرده مالک بته صتورت ستهببنتدی و
اجارهای ،میزان زمین و آ در دسترس کشاورزان را افزایش داده و بتا
بهبود عملکرد منجر به افتزایش دارایتیهتای خانوارهتای کشتاورزان
روستایی خواهد گردید.
همچنین با توجه به اینکه که خشکسالی یکی از عواملی است که
بر میزان تا آوری خانوارهای کشتاورزان روستتایی اثتر گتذار بتوده و
میتواند به عنوان یکی از مخاطرات و االشهتای مهتب پتیش رو در
نظر گرفته شت ود ،اقتداماتی کته منجتر بته افتزایش ظرفیتت تطبیتق
خانوارهای روستایی در مواجهه بتا مختاطرات متیگتردد بستیار حتائز
اهمیت میباشد .از این رو سرمایهگذاری در بهبود زیرساختهایی کته
منجر به افزایش دانش و آگاهی قشر آسیبپذیر جامعه میگتردد بایتد
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 در این راستا اتخاذ سیاستهای متناستب کشتاورزی در.صورت پذیرد
راستای تعیین الگوی کشت بهینه متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه
میتواند منجر به کاهش آسیبپذیری کشتاورزان در مقابتل ترییترات
 الزم بته ذکتر استت بتا توجته بته ماهیتت تتا آوری و.اقلیمی گردد
همچنین با در نظر گرفتن اینکه شوکهای مختلف عالوه بر اثر آنی و
لحظهای دارای آثار بلندمدت بتر تتا آوری خانوارهتای مختلتف نیتز
 برآورد شاخص تا آوری به صورت پویا میتوانتد بتر غنتای،میباشند
 بدیهی است که جهت برآورد شاخص تا آوری.مطالعات آتی بیافزاید
 به دو سری از دادههای مربوط به شتاخص تتا آوری،به صورت پویا
 پیش و پس از وقوع شوک جهت مقایسهی وضعیت،برای یک جامعه
.شاخص تا آوری خانوارها نیاز است
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 ارا که بر اساس نتتایج در میتان.مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد
متریرهای تشکیل دهندهی ظرفیت تطبیق ستطآ ستواد سرپرستت و
 اقداماتی از جمله ستاخت و تجهیتز.اعضای خانواده نقش بسزایی دارد
 برگتزاری دورههتای آموزشتی در،مراکز آموزشی در منتاطق محتروم
 افزایش فعالیتهتای،زمینههای مختلف از جمله دامداری و کشاورزی
ترویجی کشاورزی و سایر میتواند تتا آوری خانوارهتای کشتاورزان
روستایی را در مواجه با شتوکهتای مهتب و قابتل تتوجهی همچتون
 الزم به ذکر است در راستتای افتزایش تتوان.خشکسالی افزایش دهد
مقابله با رویدادهایی همچون خشکسالی تنها اقدامات مذکور که منجر
به افزایش ظرفیت تا آوری خانوارهای کشاورزان روستایی متیگتردد
کافی نبوده و الزم است تا اقداماتی اساسی و موثر در خصوص کاهش
عواقب ناشی از خشکسالی بر وضتعیت تتا آوری خانوارهتای متذکور
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Introduction
Survey of the households demand is very important and necessary in planning for production of various
goods and services in order to regulate the domestic consumption, import and export. Given the importance of
this issue, the study of consumer behavior and their consumption pattern is a major part of economic research
with the objectives of analyzing the consumption structure, identifying appropriate patterns for explaining the
consumer behavior, predicting consumption and its changes. The main objective of the present study is to
investigate the consumption and demand behavior of basic food items (cereals, livestock, poultry, fish and
shrimp and its products, dairy products, oils, fats and butter, fruits, pulses, sugar and vegetables) in urban areas
of Iran using pooled data and SURE method.

Materials and Methods
According to the objectives of this study, the best functional form of demand should be identified to explain
the consumption behavior of urban households in Iran. Therefore, first the Generalized Ordinary Differential
Demand System (GODDS) using the data of urban households (pooled data) was estimated using the seemingly
unrelated regression (SURE) method and then, the appropriate functional form was selected. Then, according to
the appropriate functional form, price and income elasticities were calculated by applying the conditions of
adding up, homogeneity and symmetry for each of the equations of the demand system. Therefore, in order to
choose and determine the appropriate functional form for food demand system, Generalized Ordinary
Differential Demand System (GODDS) was estimated.
𝑁

𝑑𝑤𝑖𝑡 = (𝛽𝑖 + 𝜃1 𝑤
̅𝑖 )𝑑𝐿𝑛(𝑄𝑡 ) + ∑(𝛾𝑖𝑗 + 𝜃2 𝑤
̅𝑖𝑡 (𝛿𝑖𝑗 − 𝑤
̅𝑗𝑡 ))dLn(𝑃𝑗𝑡 )
𝑗=1

The above model includes the Rotterdam demand system, differential form of AIDS, and the two hybrid
models NBR and CBS. The selection of a suitable functional system is based on the constraints applied based on
the θ1 and θ2 parameters. The system of demand equations was estimated using the seemingly unrelated
regression (SURE) method. Also, in order to be consistent with the theory of utility, the constraints of adding up,
symmetry and homogeneity were applied as linear equations. In order to investigate the impact of drought and
also the targeted of subsidies, two dummy variables were included in the model. In other words, the first dummy
variable was entered into the model to investigate the impact of drought in 2008. The second dummy variable
was entered in order to investigate the effect of targeted subsidies in before and after 2010.
In order to better understand household consumption pattern and cost situation and to analyze income, price
and cross-demand elasticities, and the deciles were divided into three main groups. In other words, the average
1 and 2- Assistant Professors of Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute
(APERDRI), Tehran, Iran
(*- Corresponding Author Email: e.barikani@agri-peri.ac.ir)
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of the first three to the third decile was placed in the first group. Also, the average of the fourth, fifth, sixth and
seventh decile in the second group and the mean of the eighth, ninth and tenth deciles were in the third group.
Accordingly, in this study, the data used are pooled. The required data of research were gathered from the
Statistics Center of Iran for the period 2006 to 2017.

Results and Discussion
Based on the results of the Wald test, the functional form of AIDS was selected against others. Price
elasticity calculation results showed that own-price elasticity of food demand in urban areas is negative. Also,
the highest own-price elasticity of food demand was related to fish and shrimp and its products (-1.03). The
positive cross- price elasticity of food indicates that there is not necessarily a two-way substitutional relationship
between food items and only in some cases (such as cereals and pulses), there is a substitutional relationship.
Most positive cross-price elasticities have low values, indicating a poor substitution between food items. The
calculation of income elasticity indicates the normality of commodity groups. The income elasticity of fish and
shrimp and its products is greater than one that illustrates the luxury of this food.

Conclusion
Calculating the self-price elasticity of food in urban areas indicates the high elasticity of fish and shrimp and
its products. Also, the income elasticity of fish and shrimp and its products has been more than one, which
indicates the luxury of this food in urban areas. Therefore, pricing and subsidy policies should be set in such a
way as to ensure a minimum consumption of animal protein for each individual in the community. Also, the
policies governing the production and supply of the group (cereals, oils, fats and butter, fruits, vegetables, pulses
and sugar) as well as the policies governing their consumption should be regulated in some way that the
minimum supply of foods is to be possible for households.
JEL Classification: D12, C45, D49, Q11
Keywords: AIDS, GODDS model, Income elasticity, Price elasticity, Urban areas
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رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل
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چکیده
هدف كلي مطالعه حاضر بررسي رفتار مصرفي و تقاضای انواع مواد غذایي اساسي (غالت ،گوشت دام ،گوشت پرندگان ،ماهي و میگو و فرآوردههای
آن ،لبنیات ،روغن ،چربيها و كره ،میوهها ،حبوبات ،قند و شكر و سبزیها) در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستت تقاضتای مبتنتي بتر دادههتای
تلفیقي و روش  SUREاست .بهمنظور انتخاب و تعیین شكل تابعي مناسب برای برآورد سیست تقاضای مواد غذایي ،متد تقاضتای تفاضتلي معمتولي
تعمی یافته ( )GODDSبرآورد شد .بهمنظور درک بهتر از وضعیت مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل مناسب كششهتای درآمتدی ،قیمتتي و متقتاط
تقاضا ،دهکهای درآمدی به سه گروه كلي تقسی شد .همچنین جهت دستیابي به اهداف تحقیق ،از دادههای دوره زماني  1633تا  1633استفاده شد .بر
اساس نتایج آزمون والد ،شكل تابعي  AIDSبرای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایي در مناطق شهری مناسب تشخیص داده شد .همچنتین ،بیشتترین
حساسیت تقاضا بر اساس كشش خود قیمتي مواد غذایي مربوط به گوشت ماهي ،میگو و فرآوردههای آن ( )-1/46است .مثبت بودن كششهای متقاط
بین مواد غذایي مبین آن است كه الزاماً رابطه دوطرفه در جانشیني بین مواد غذایي وجود ندارد و فقط در مواردی رابطه جانشیني دوطرفه (مانند غالت و
حبوبات) بین مواد غذایي وجود دارد .همچنین اغلب كششهای متقاط مثبت تقاضا ،مقادیر پاییني دارند كه بیانگر جانشیني ضعیف بین گروههتای متواد
غذایي است كه ميتواند به دلیل توزی شدن بودجه صرفهجویي شده براثر كاهش خرید یک گروه از مواد غذایي در خرید گروههای دیگر باشد .محاستبه
كشش درآمدی ،نرما بودن گروههای كاالیي را نشان ميدهد .كشش درآمدی گوشت ماهي ،میگو و فرآوردههای آن بیشتر از یک بهدستآمده كه مبین
لوكس بودن این ماده غذایي است .درمجموع ،تعیین سیاستهای قیمتي و یارانهای باید بهگونهای باشد كه متضمن حداقل مصرف پروتئین دامتي بترای
تکتک افراد جامعه باشد .همچنین سیاستهای ناظر بر تولید و تأمین گروه (غالت ،روغن ،چربيها و كره ،میوهها ،سبزیها ،حبوبتات و قنتد و شتكر) و
مضافاً سیاستهای ناظر بر مصرف آنها باید بهگونهای تنظی گردند كه تأمین حداقلي هر كدام از مواد غذایي موردنظر برای خانوارها امكانپذیر باشد.
طبقهبندی D12, C45, D49, Q11 :JEL
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تئوری رفتار مصرفكننده از مباحث مه مطرح در حتوزه اقتصتاد
خرد است كه بر اساس آن و با بهترهگیتری از تتاب تقاضتا متيتتوان
چگونگي تصمی گیری مصرفكننده را در شرایط مختلف بررسي كترد
( .)Motafaker Azad et al., 2007یكي از ابزارهای مه در بررسي
 1و  -2استادیاران اقتصاد كشاورزی ،مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد
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رفتار مصرفكنندگان ،آگاهي از مقادیر كششهای قیمتتي و درآمتدی
تقاضتا استت ( .)Akbari et al., 2017تولیدكننتدگان محصتوالت
كشاورزی ،تبدیلكنندگان مواد غذایي و سایر عوامل بتازار بتهمنظتور
برنامهریزی و طراحي تولید و فروش نیاز به محاسبه كششهای تقاضا
و پیشبینتي تقاضتای كاالهتای كشتاورزی دارنتد (.)Baltagi, 2008
به طور مشخص محاستبه كشتشهتای قیمتتي و درآمتدی كاالهتای
مختلف بهمنظور شناخت جایگاه و نقش عوامل مهمي چتون درآمتد و
قیمتهای نسبي و درنهایت شناخت ترجیحات مصترفي و پتیشبینتي
نیازهای آینده مصرفكنندگان جهت سیاستگذاری و برنامتهریتزی از

823
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اهمیتت بتاالیي برختوردار استت ( .)Abhari, 2003تعیتین میتزان
تأثیرپذیری تقاضای یک محصو از سایر عوامل مانند تغییرات قیمت
آن محصو و محصوالت دیگر ،همواره از موضوعهای بااهمیت برای
تنظتی بتازار محصتوالت كشتاورزی بتوده استت ( Sabouhi and
.)Ahmadpour, 2012
افزون بر این ،بررسي تقاضای خانوارها بهمنظور آگاهي از ستاختار
آن در برنامهریزی برای تولید كاالها و خدمات مختلف بهمنظور تنظی
مصرف داخلي و واردات و صادرات آنها ،اهمیت و ضترورت بستیاری
دارد ( .)Abhari, 2003بهعبارتدیگتر ،تصتمی گیرنتدگان اقتصتادی
ميخواهند بدانند كه هر كاال چه جایگاهي در بودجه ختانوار دارد و در
سبد مصرفي خانوارها چه كاالهایي لوكس و چته كاالهتایي ضتروری
ميباشند و یا اینكه با افزایش قیمت یک گروه از كاالها ،تقاضا بترای
آن گروه و گروههای دیگر به چه میزان تغییر ميیابد .پاست بته ایتن
سؤاالت ميتواند سیاستگذاران را در اتختا تصتمیمات اقتصتادی ،از
قبیل سهمیهبندی كاالها ،تغییر در سبد مصرفي ،نظارت بر قیمتتهتا،
نظارت بر توزی كاالها ،معافیت بعضي از خانوارها از پرداخت برخي از
هزینهها و تعیین میزان واردات و صادرات یاری نمایتد ( Motafaker
 .)Azad et al., 2007بنابراین ميتوان گفت كته سیاستتگتذاران و
برنامهریزان از تجزیهوتحلیل ساختار تقاضا و الگتوی مصترف ختانوار
جهت پیشبیني وضعیت آینده استتفاده متيكننتد (; Baltagi, 2008
 .)Mohamadzadeh et al., 2015آگاهي از رفتار مصترفكننتدگان
متتيتوانتتد پاستتخگوی مستتارل و پرستتشهتتای بستتیاری درزمینتته
سیاستگذاری برای توسعه اقتصتادی باشتد ( Mojaver-Hosseini,
.)2007
طیف وسیعي از رفتارهای مصرفكننده در ارتباط با متواد غتذایي
شامل مقدار و نوع متداو مصرف انواع مواد خوراكي ،طریقته پختت،
نگهداری و همینطور ضایعات مصرف مواد غتذایي ،الگتوی مصترف
غذایي را تعیین ميكند .سبد غذایي الگویي است كه اوالً حاوی مقدار
مناسبي انرژی باشد و ثانیاً مواد معدني و تركیبات ضروری در حد نیتاز
را برآورده نماید و درنهایت مجموع تركیبات آن در شرایط تعادلي و در
حد بهینه باشد تا بتواند انرژی الزم را برای انجام فعالیتهتای روزانته
تأمین و مقاومت بدن در مقابل بیماریهتا را فتراه نمایتد ( Abdi et
 .)al., 2015الگوی غذایي مطلوب بر پایه سه اصتل تعتاد  ،تنتوع و
كفایت تغذیهای ،ضمن تأمین نیازهای تغذیهای و حفظ سالمت مردم،
دربرگیرنده عادتها ،ستواد تغذیتهای اقشتار مختلتف ،ارجحیتتهتای
غذایي ،تفاوتهای فردی ،دانش و منعكسكننده امكانات تولید ،توزی
و دسترستي اقتصتادی و فیزیكتي در ستط ملتي استت ( Pelletier,
 .)2015الزم به كر است كه هدف برنامته الگتوی مصترف غتذایي،
هماهنگي میان الگوی تولیتد و مصترف در راستتای بترآورد نیازهتای
تغذیهای و سالمت جامعه است (.)Abdollahi et al., 2011
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درصد ،روغن  24درصتد و قنتد و شتكر  63درصتد بیشتتر از مقتادیر
توصیهشده در سبد غذایي مطلوب 1است .همچنین میزان مصرف شیر
و لبنیات  23درصد ،تخ مرغ  24درصد ،سبزی و میوه  23درصد كمتر
از مقادیر توصیهشده است ( .)Abdi et al., 2015بهطتوركلي ،تقاضتا
بترای محصتوالت كشتاورزی در جهتان بتهسترعت در دهته گذشتته
گستتترشیافتتته كتته عمتتدتاً بتته دلیتتل افتتزایش تقاضتتا در كشتتورهای
درحا توسعه بوده است .رشد ثابت جمعیت ،افتزایش درآمتد سترانه و
تداوم شهرنشیني نهتنها تقاضای كل محصوالت كشاورزی را افتزایش
داده ،بلكه این امكان را برای مصرفكنندگان منتاطق درحتا توستعه،
بهویژه در اقتصادهای آسیایي بزرگ ،فراه آورده كه از طریق افزایش
مصرف پتروتئین نستبت بته نشاستته ،بته رژیت غتذایي ختود تنتوع
ببخشتند( .)Mohammadzadeh and Asgari, 2015تغییترات در
الگوی مصرف مواد غذایي بازگوكننده گذار تغذیهای است كته باعتث
تغییرات جدی در الگوی مصرف غذایي و سالمت افراد جامعه ميشتود
( .)Abdi et al., 2015بنتتابراین الزم استتت برنامتتهریتتزی و
سیاستگذاریهای مناسب مبتني بر تقاضتا و رفتتار مصترفكننتدگان
انجام گیرد.
از دیگر نكات حارز توجه در بحث بررسي رفتتار مصترفي جوامت ،
متفاوت بودن فرهنت مصترفي در منتاطق مختلتف و لتزوم بررستي
الگوی مصرفي به تفكیک منطقه است .به دیگر سخن ،فرهن حاك
بر افراد و محل زندگي جغرافیایي ،بر رفتار مصرفي و پتسانتداز آنتان
مؤثر است بهطوریكه مردم در برخي مناطق بهطور اتي قان بتوده و
تمایل به پسانداز دارند .بر این اساس بررسي الگوی مصرفي و تقاضا
در مناطق شهری و روستایي بته علتت تفتاوتهتای متذكور اهمیتت
ویژهای دارد (.)Hooshmand et al., 2017
با توجه به اهمیت این موضوع ،بررسي رفتتار مصترفكننتدگان و
الگوی مصرفي آنان بخش عمدهای از پتژوهشهتای اقتصتادی را بتا
اهداف تحلیل ساختار مصرف ،شناسایي الگوهای مناسب برای تبیتین
رفتار مصرفكنندگان ،پیشبیني مقدار مصرف و تغییترات آن تشتكیل
داده است ( .)Mohamadzadeh et al., 2015بهعبارتدیگر ،اهمیت
موضوع تحقیق حاضتر بتهگونتهای استت كته موردتوجته بستیاری از
محققان و پژوهشگران قرارگرفته است .قرباني و مهجتوری كتارمزدی
 -1با توجه به ترجیحات و عادات غذایى مردم و لزوم تأمین نیازبه انرژى ،پروتئین و
مواد مغذى كلیدى در خانوار ،اقالم ستبد مطلتوب غتذایي سترانه پیشتنهادی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به گونهاى تعیین شده كه تتأمین كننتده حتداقل
 144درصد نیاز خانوار به انرژى و حداقل  % 34نیاز به پنج ماده مغذى كلیدى باشد.
در این سبد ،سرانه مصرف نان ،برنج ،ماكاروني ،حبوبتات ،ستیب زمتین ،ستبزیهتا،
میوهها ،گوشت قرمز ،گوشت سفید ،تخ مرغ ،لبنیات ،روغنهای نباتي و قند و شكر
بتتهترتیتتب  63 ،234 ،63 ،30 ،63 ،234 ،644 ،34 ،23 ،24 ،33 ،614و  04گتترم در
روز ميباشد (دفتر بهبود تغذیه جامعته ،وزارت بهداشتت ،درمتان وآمتوزش پزشتكى،
.)1632
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( )Ghorbani and Mahjori Karmozdi, 2016در پژوهشي با اراره
یک سیست تقاضای معكوس تعمی یافته تفاضلي ،به بررسي بازار مواد
غذایي حاوی پروتئین حیواني در ایران پرداختند .نتایج نشتان داد كته
كششهای متقاط جبراني برآورد شده در سیست تقاضتای معكتوس
IAIDSبیانگر جانشیني شیر و تخ مرغ و همچنتین گوشتت قرمتز و
گوشت مرغ است .كششهای ختود مقتداری جبرانتي مطتابق مبتاني
تئوریک ،منفي بوده است .نتایج مربوط به محاسبات كشش جانشتیني
آلن نیز نشان داد كه گوشت مرغ بهعنوان بهترین جانشین برای شیر و
بالعكس است .بهترین جانشین برای گوشت قرمز ،گوشت مرغ بوده و
گوشت قرمز بهعنوان بهترین جانشین برای تخ مرغ است.
دهقان پور و بخشتوده ( Dehghanpour and Bakhshoodeh,
 )2017در تحقیقي بهمنظور بررسي آثار رفاهي ناشي از تغییتر قیمتت
مواد پروتئیني مصرفي خانوارهای شهری ،كششهای قیمتي و مخارج
انواع مواد پروتئیني را با استفاده از سیست تقاضای تقریباً ایدهآ درجه
دو محاسبه كردند .یافتته هتای محاستبه كشتش مختارج خانوارهتای
شهری نشان داد كه گوشت دام ،گوشتت پرنتدگان ،متاهي و میگتو و
فراورده های آن و شیر و فراوردههای آن كشتشنتاپذیرنتد .همچنتین
نتایج كشش خود قیمتي جبراني نشتان داد كته ختانوارهتای شتهری
نسبت به تغییر قیمت گوشت دام و ماهي و میگو و فراوردههای آن در
مقایسه با سایر مواد پروتئیني ،با ثابتت بتودن ستایر شترایط ،واكتنش
بیشتری از خود نشان ميدهند.
اكبری و همكاران ( )Akbari et al., 2017در مطالعهای تقاضای
مواد غذایي خانوارهای شهری استان سیستان و بلوچستان را با استفاده
از دو سیست تقاضای شبكه عصبي و سیست تقاضای تقریبتاً ایتدهآ
درجه دوم بررسي كردند .نتایج نشان داد كه بر اساس هر دو سیستت ،
كشش درآمدی گروه كاالهای نان و غتالت ،شتیر و تخت پرنتدگان،
حبوبات و سبزیها ،قند و شكر ،نوشیدنيها و چاشنيها كمتر از یتک
بوده و لذا این كاالها ضروری بوده و گروه كاالهای گوشت ،روغنها و
چربيها و میوهها و خشكبار كاالی لوكس هستند.
گیلک حكتی آبتادی و همكتاران ( Gilak Hakimabadi et al.,
 )2017تحقیقي باهدف بررسي مخارج مصرفي خانوارهای شتهری در
پنج گروه عمده غذایي با استفاده از سیستت تقاضتای تقریبتاً ایتدهآ
انجام دادند .نتایج نشان داد كه كشش قیمتي گروههای غذایي بتهجتز
گروه میوهها و خشكبار منفي است و اندازه حساستیت در استتانهتای
مختلف متفاوت ميباشد .بر اساس نتتایج محاستبه كشتش درآمتدی،
گروههای نان و غالت و گوشت جزو كاالهای ضروری و گتروههتای
لبنیات و تخ مرغ ،میوهها و خشتكبار ،انتواع ستبزی و حبوبتات جتزو
كاالهای لوكس محسوب ميشوند.
عطایي ستلوط و محمتدی ( Ataei Salut and Mohammadi,
 )2018در تحقیقي سیست تواب تقاضای محصوالت گوشتتي شتامل
گوشت مرغ ،گوشت قرمتز و گوشتت آبزیتان را در چتارچوب سیستت
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تقاضای تقریباً ایتده آ ( )AIDSدر استتان مازنتدران بترآورد كردنتد.
یافتههای این مطالعه نشان داد كه تقاضای گوشت آبزیان و بتهویتژه
گوشت قرمز به لحاظ قیمتي ،باكشش و تقاضتای گوشتت ستفید نیتز
دارای كشش واحد است .مطابق یافتهها ،گوشت سفید و قرمتز دارای
كشش درآمدی كمتر از یک ،محصو نرما ضروری و گوشت آبزیان
با دارا بودن كشش درآمدی بیشتر از یک ،محصولي لوكس محستوب
ميشود .در دوره موردمطالعه با توجه به كششهای متقتاط تقاضتای
محاسبهشده ،هر سه نوع گوشت محصوالتي جانشین به شمار ميروند.
دالور و همكتتاران ( )Delavar et al., 2021در مطالعتتهای بتتا
استفاده از نظریه تفكیکپذیری و بترآورد سیستت تقاضتای روتتردام،
كشش قیمتي گروه های گوشت دام ،طیور و گوشتت متاهي محاستبه
نمودهاند .نتایج تخمتین سیستت تقاضتا نشتان داد همتته گروههتای
كتاالیي دارای كشش قیمتي خودی منفي هستند .بتر استاس نتتایج،
كشش قیمتي گوشت دام ،طیور و گوشت ماهي به ترتیب برابر -4/33
 -4/33 ،و  -4/33ميباشند.
احمد و همكتاران ( )Ahmed et al., 2013پژوهشتي بتهمنظتور
تخمین تاب تقاضا برای گروههای كاالیي شامل  -1غذا ،نوشتیدني و
تنباكو  -2نساجي ،پوشاک و كفش -6حملونقل و ارتباطات  -0اجاره
و مسكن  -3ستوخت و روشتنایي و  -3گتروه متفرقته بتا استتفاده از
سیست تقاضای تقریباً ایدهآ برای كشور پاكستان انجام دادند .مطابق
یافتههای این پژوهش ،كشش درآمدی برای كاالهای مذكور مثبتت و
كشش خود قیمتي ،منفي ميباشد.
ملتو و همكتاران ( )Melo et al., 2015مطالعتهای در خصتوص
كششهای درآمدی مواد غذایي در آفریقتا بتا استتفاده از تحلیتل متتا
انجام دادند .بر اساس نتتایج ،كشتشهتای تقاضتای متواد غتذایي در
كشورهای ثروتمندتر باالتر است .مطتابق یافتتههتا ،كشتش تقاضتای
انرژی در سطوح باالتر درآمدی ،پایینتر استت .همچنتین نتتایج ایتن
تحقیق نشان داد كه در كشورهایي كه سه مناطق شهری از جمعیت
باالست ،كشش انواع مواد غذایي تمایل به كمتر شدن دارد.
چنگاپا و همكاران ( )Chengappa et al., 2017در پژوهشي بته
برآورد كشش محصوالت فراوری شتده كشتاورزی در هنتد پرداختنتد.
برآورد كشش درآمد حاصل از سیست تقاضای تقریبتاً ایتده آ درجته
دوم ) (QUAIDSبرای اكثر محصوالت غذایي فراوریشتده بتهویتژه
برای محصوالت شیری و آبمیوه مثبت و باال بود .مطتابق یافتتههتا،
محصوالت غذایي فراوریشده بته تغییترات قیمتتهتای ختود بستیار
واكنش نشان ميدهند كه مبین باال بودن كشش ختود قیمتتي استت.
برآورد كشش متقاط قیمتي نشان داد كه تغییر در مقدار تقاضای مواد
غتتذایي فتتراوریشتتده مستتتقل از تغییتترات قیمتتت ستتایر محصتتوالت
فراوریشده است.
هن وو ( )Hoang Vu, 2020مطالعهای تحت عنوان بترآورد و
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تجزیه وتحلیل الگوهای تقاضای غذا در ویتنام انجام داده است .نتتایج
نشان داد كه الگوی مصرف مواد غذایي در ویتنام تحت تتأثیر درآمتد،
قیمت و همچنین عوامل اقتصادی ،اجتماعي و جغرافیایي است .همته
مواد غذایي دارای كششهای مخارج مثبت و كششهای خود قیمتتي
منفي هستند .بترنج دارای كشتش متوستط مختارج  4/63و متوستط
كشش خود قیمتي  -4/3است.
سلواناتان و همكاران ( )Selvanathan et al., 2020در تحقیقتي
تقاضا برای سه نوع گوشت مرغ ،گوشت گاو و گوشتت گوستفند را در
بتتنگالدش متتد ستتازی كردنتتد .نتتتایج نشتتان داد كتته تقاضتتای
مصرفكنندگان بنگالدشي نسبت به قیمت گروه گوشتها (بتهعنتوان
یک كاالی ضروری) بيكشش ميباشند .گوشت مترغ نیتز بتهعنتوان
یک كاالی لوكس بوده و تقاضای آن نسبت به قیمت باكشش استت.
كشش قیمتي متقاط تقاضا نشان داد كه گوشت مرغ و گوشتت گتاو
مكمل هستند ،درحاليكه گوشتت مترغ و گوشتت گوستفند جانشتین
یكدیگر هستند .همچنین نتایج نشان داد كه گوشت گاو یتک كتاالی
ضروری است و تقاضای آن نسبت به قیمت بيكشش است.
بررسي مطالعات مختلف نشان داد كه اغلب مطالعات با استفاده از
روش سیست تقاضای تقریباً ایده آ به بررسي رفتار مصرفكننتدگان
پرداختهاند و كمتر به آزمون نوع سیست مناستب بترای تحلیتل رفتتار
مصرفكنندگان پرداخته شده است .افزون بر این ،در سا های اخیر در
مطالعات اندكي تمركز بر كلیه گتروههتای متواد غتذایي بتوده استت.
بنابراین مطالعه حاضر علیرغ مطالعاتي كه در این حوزه انجتام شتده
است ،با توجه به اهمیت بررسي رفتار مداوم مصرفكنندگان بهمنظتور
اتخا سیاستهای مناسب شكل گرفت .الزم به كر است كه استفاده
از دادههای پنل و برآورد الگو با روش رگرسیونهای بهظاهر نتامرتبط
و انتخاب مد مناسب با بهرهگیری از مد تقاضای تفاضلي معمتولي
تعمی یافته 1ازجمله دالیل برتری مطالعه حاضتر بتر مطالعتات پیشتین
است .افزون بر این ،بررسي تأثیر خشکسالي و هدفمندی یارانههتا در
الگوی تقاضا از دیگر موارد قابل كر در ایتن زمینته استت .در همتین
راستا ،اهداف مطالعه حاضر شامل تعیتین بهتترین متد تقاضتا بترای
تبیین رفتار مصرفي خانوارهای شهری ایتران ،محاستبه كشتشهتای
قیمتي خودی و غیرخودی تقاضا و كششهتای درآمتدی تقاضتای ده
گروه عمده مواد خوراكي و غذایي (غتالت ،گوشتت دام ،گوشتت پرنتدگان،
ماهي و میگو و فرآوردههای آن ،لبنیات ،روغن ،چربتيهتا و كتره ،میتوههتا،
حبوبات ،قند و شكر و سبزیها) ميباشد.
مبانی نظری و روش تحقیق

با توجه به اهداف كرشده برای مطالعته نخستت بایتد بهتترین و
مناسبترین شكل تابعي تقاضا برای تبیین رفتار مصترفي خانوارهتای
1- Generalized Ordinary Differential Demand System
)(GODDS

شهری ایران شناسایي شود .لذا ابتدا فترم تقاضتای تفاضتلي معمتولي
تعمی یافته به كمک دادههتای خانوارهتای شتهری كشتور (دادههتای
پانل) با استفاده از روش رگرسیونهتای بتهظتاهر نتامرتبط ()SURE
برآورد شد و شكل تابعي مناسب انتخاب گردید .ستسس بتا توجته بته
شكل تابعي مناسب ،كششهای قیمتي و درآمتدی بتا اعمتا شتروط
جم پذیری ،همگني و تقارن برای هر یک از معادالت سیست تقاضتا
محاسبه شد.
انتخاب فرم تبعی مناسب تابع تقاضا

یكي از مسارل مهمي كه در برآورد سیست های تقاضا مطرح متي-
گردد ،انتخاب سیست تابعي مناسب است .یكي از پیشرفتهتای اخیتر
در ایتن زمینته توستط اییلتز و وستلز()Eales and Wessells, 1999
صورت گرفته است .این محققان این امكان را فراه ساختند كه بتوان
با ایجاد یک مد تقاضای تعمی یافته ،سیست تابعي مناسب و سازگار
با رفتار واقعي مصرفكننده انتخاب نمود .ایشتان بتا توستعه سیستت
تقاضای عمتومي ارارتهشتده توستط بتارتن ( ،)Barten, 1993متد
تقاضای تفاضلي معمولي تعمتی یافتته ( )GODDSرا كته تركیبتي از
پركاربردترین سیست های تقاضای تفاضلي است ،بته شتكل رابطته 1
بیان نمودند:
𝑁

𝑤 𝑑𝑤𝑖𝑡 = (𝛽𝑖 + 𝜃1
𝑤 ̅ 𝑖 )𝑑𝐿𝑛(𝑄𝑡 ) + ∑(𝛾𝑖𝑗 + 𝜃2
𝑗𝑖𝛿( 𝑡𝑖 ̅
𝑗=1

𝑤−
) 𝑡𝑗𝑃(̅𝑗𝑡 ))dLn

()1

كه در آن  βiضریب هزینهای محصو  iام (غالت ،گوشتت دام،
گوشت پرندگان ،ماهي و میگتو و فترآوردههتای آن ،لبنیتات ،روغتن،
چربيها و كره ،میوهها ،حبوبات ،قند و شكر و سبزیهتا) γij ،ضتریب
قیمتتت محصتتو  jام در معادلتته محصتتو  iام θ1 ،و  θ2پارامترهتتای
تداخلي δij ،دلتای كرونكر dLn(Qt) ،شاخص مقداری دیویژیتا 2و wit
سه هزینهای محصو  iام xi ،6مقدار تقاضای محصو  iام Yt ،كل
مخارج خانوارهای شهری در زمان  tام ѿ ،میتانگین سته هزینتهای
محصو  iام در زمتان  tام pjt ،0قیمتت محصتو  jام در زمتان  tام
ميباشد .مقدار دلتای كرونكر برای حالتي كه  i=jاست ،برابر با یک و
در حالتي كته  i≠jاستت ،صتفر خواهتد بتود ( Green and Alston,
.)1990
محدودیتهای تئوریكي بترای متد تقاضتای تفاضتلي معمتولي
تعمی یافته شامل محدودیتهای جم پتذیری ،همگنتي و تقتارن كته
برای تمام  iو  jها به صورت زیر تعریف ميشوند:
𝑤 𝑗∑ = ) 𝑡𝑄(𝑛𝐿𝑑 2-
) 𝑡𝑗𝑥(𝑛𝐿𝑑 𝑡𝑗̅
𝑡𝑌3- 𝑤𝑖𝑡 = 𝑝𝑖𝑡 𝑥𝑖𝑡 /
1
𝑤 4-
) ̅𝑖𝑡 = (𝑤𝑖𝑡 + 𝑤𝑖,𝑡−1
2
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فرم تقاضای تفاضلي معمولي تعمی یافته شامل سیستت تقاضتای
روتردام ،فرم تفاضلي تقریباً ایده آ  ،و دو مد هیبرید  NBRو CBS
است.
انتخاب سیست تابعي مناسب با توجه به محتدودیتهتای اعمتا
شده بر اساس پارامترهای متداخل  θ1و  θ2صورت متيگیترد كته در
جدو  1آمده است .پس از برآورد سیست تقاضتای  GODDSبترای
انواع گوشت ،محدودیتهای جتدو  1بترای هتر یتک از متد هتای
روتردام NBR ،CBS ،و  AIDSبهطور جداگانه در مد GODDS
اعمتا و متورد ستنجش واقت متيگردنتد ( Eales and Wessells,

.); Moschini et al., 19941999
جدول  -1محدودیتهای مدل تعمیمیافته جهت انتخاب فرم تابعی
مناسب
Table 1- Restritions of the Generalized Model for Selecting
the appropriate Functional Form

محدودیتها
Restrictions

θ2

θ1

مدل
Model

0
0
AIDS
-1
1
Rotterdam
0
1
CBS
-1
0
NBR
ماخذ :اییلز و وسلز ()Eales and Wessells, 1999
)Source: Eales and Wessells (1999

آزمون محدودیتهای فوق با استفاده از آزمون والد انجام شد كته
بر اساس نتایج آزمون مذكور ،از بین مد های روتردامCBS ،AIDS ،
و NBR؛ شكل تابعي  AIDSبرای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایي
در مناطق شهری مورد پذیرش واق شتد .كشتش قیمتتي و درآمتدی
مواد غذایي در مناطق شهری ایران در قالب الگوی مذكور با استتفاده
از روابط زیر محاسبه شد:
𝑗𝑖𝛾
𝑗𝑤
( )3كشش قیمتي تقاضا:
𝑗𝑖𝛿 − 𝛽𝑖 ( ) −
𝑖𝑤

( )3كشش درآمدی تقاضا:

𝑖𝑤

𝑖𝛽
𝑖𝑤

1+

همچنین بهمنظور سازگاری با تئوری مطلوبیتت ،محتدودیتهتای
جم پذیری ،تقارن و همگني به صورت معادالت خطتي اعمتا شتد.
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شایان كر است كه بهمنظور بررسي تتأثیر خشتکستالي و همچنتین
هدفمندی یارانهها در الگوی تقاضا ،دو متغیر موهومي در الگتو لحتاظ
گردید .بهعبارتدیگر متغیر موهومي او ( )D87بهمنظور بررسي تتأثیر
خشکسالي سا  1633وارد الگو گردید (برای سا های قبل از 1633
مقادیر صفر و برای سا های پس از  1633مقتادیر  1در الگتو لحتاظ
شد) .متغیر موهومي دوم ( )D89نیز بهمنظور بررسي تتأثیر هدفمنتدی
یارانهها در سا های قبل از  1633و بعتد از آن وارد الگتو شتد (بترای
سا های قبل از  1633مقادیر صفر و برای ستا هتای پتس از 1633
مقادیر  1در الگو لحاظ گردید).
شایان كر است كه رفتار مصرفكنندگان اغلب تحت تأثیر كمیت
و كیفیت تولید قرار ميگیرد .بهعنوان مثا هرچند كته ممكتن استت
خشکسالي بهطور مستقی بر رفتار مصرفكنندگان تأثیر گتذار نباشتد
اما از طریق فرآینتد تولیتد بتهطتور غیرمستتقی و در چتارچوب رفتتار
منطقي مصرفكنندگان و مد انتظارات آنان ،رفتار مصرفكنندگان را
تحت تأثیر قرار ميدهد.
سیست معتادالت تقاضتا در مطالعته حاضتر بتا استتفاده از روش
رگرسیونهای به ظتاهر نتامرتبط ( )SUREبترآورد گردیتد .دادههتا و
اطالعات مورد نیاز تحقیق از مركتز آمتار ایتران بترای دوره  1633تتا
 1633تهیهگردید .الزم به كر است كه بهمنظور درک بهتر از وضعیت
مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل دقیتقتتر و مناستب كشتشهتای
درآمدی ،قیمتي و متقاط تقاضا در دهکهای درآمدی ،دهتکهتا بته
سه گروه كلي تقسی گردید .بهعبارتدیگتر ،در بستیاری از متوارد بته
علت تفاوت نه چندان زیاد در آمار مربوط به دهکهای متوالي ،نتتایج
و تحلیلها ممكن است اراره دهنده تفاوت دهکها نباشد و در نتیجته
از قابلیت كاربردی بودن و عملیاتي بودن نتایج كاسته خواهتد شتد .در
این شرایط استفاده از میانگین چند دهک در تحلیتلهتا معقوالنتهتتر
است .بر این اساس میانگین سته دهتک او تتا ستوم در گتروه او ،
میانگین دهک چهارم ،پنج  ،شش و هفت در گتروه دوم ،و میتانگین
دهکهای هشت  ،نه و ده در گروه سوم جای گرفتند .بنتابراین در
این مطالعه ،دادههای مورد استفاده به صتورت تلفیقتي استت .تلفیتق
دادههای سریزمتاني و مقطعتي زمینته تغییترات بیشتتر در دادههتا را
فراه كرده و لذا امكان تخمین كتاراتر پارامترهتا را فتراه متيكنتد.
مزیت مه دیگر داده های پنل توانایي آنها در كنتر ناهمگني میتان
افراد یا مقاط است .همچنین داده های پنل برای تحلیل رفتار پویتای
متغیرهتا مطلتوبتتر استت ( .)Barikani et al., 2007ایتن دادههتا
ویژگي هایي از هر دوی داده های مقطعي و سری زماني را دارا هستتند
( .)Gujarati, 2005الزم به كر است كه با توجته بته ایتنكته نتوع
دادههای پژوهش حاضر دادههای تركیبي ميباشد ،بهمنظتور انتختاب
بین روش دادههتای تتابلویي و تلفیقتي از آزمتون چتاو استتفاده شتد.
همچنین قبل از برآورد سیست تقاضا با توجه به اهمیت بررسي آزمون
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ریشه واحد متغیرهای الگوی تحقیق ،از آزمون ایستایي لتوین ،لتین و
چو ( 2)LLCاستفاده گردید.
در پژوهش حاضر بهمنظور بترآورد سیستت تقاضتا از بستتههتای
نرمافزاری  Eviews9و  Excel 2010استفاده شد.

نتایج و بحث
سهم مواد غذایی از کل هزینه و مصرف ماهیانه خانوارهای
شهری ایران

شهری از سا  1633به بعد روندی افزایشي توام با نوساناتي را نشان
ميدهد .الزم به كر است كه از میان گروههای غذایي مورد بررستي،
میانگین سه سبزیها ( 23/3درصد) و میوهها ( 24/6درصد) در كتل
دوره موردنظر بیشتر از سه سایر گروهها است.
نتایج برآورد الگوهای تحقیق و محاسبه کششهای قیمتیی
و درآمدی تقاضا

نتایج آزمون چاو بهمنظور انتخاب بتین روش دادههتای تتابلویي و
تلفیقي در جدو  6ارارهشده است .سط معنيداری این آزمون نشان
داد كه روش دادههای تلفیقي مناسبتر است .بر اساس نتایج ،فرضتیه
صفر مبني بر این كه عتر از مبتدد در تمتام مقتاط برابتر هستتند
(دادههای تلفیقي) ،متورد پتذیرش واقت شتده و بنتابراین برآوردهتای
رگرسیوني در مناطق شهری بهمنظور تخمین سیستت تقاضتای متواد
غذایي با دادههای تلفیقي صورت گرفت.

سه گروههای غذایي از كل مصرف و هزینه ماهیانه مواد غذایي
خانوارهای شهری كشور طي سا هتای  1633تتا  1633در جتدو 2
مشاهده ميشود .بر اساس نتایج ،گوشت دام بیشتترین سته (13/13
درصد) را بهطتور متوستط از كتل هزینتههتای متواد غتذایي ماهیانته
خانوارهای شهری در دوره مذكور به خود اختصاص داده است .غتالت
نیز با میانگین سهمي حدود  13درصتد ،ستبزیهتا بتا ستهمي حتدود
 16/43درصد ،میوهها با سه  16/41درصدی ،لبنیات با سهمي حدود
 12/6درصد ،و گوشت پرندگان با سه  11/2درصتدی در رتبتههتای
بعدی قرار دارند .سه سایر گروههای غتذایي نیتز در جتدو  2قابتل
مشاهده است.
روند تغییرات سه هزینته ای گتروههتای غتذایي از كتل هزینته
ماهیانه مواد غذایي خانوارهای شهری كشور طي سا هتای  1633تتا
 1633نشان ميدهد كه فقط سه غالت ،روغن ،چربتيهتا و كتره و
حبوبات در سا  1633نسبت با سا  1633افزایش پیدا كترده استت.
این در حالي است كه میانگین سه هزینه سایر گروههتای غتذایي از
كل هزینه ماهیانه مواد غذایي خانوارهای شهری شتامل گوشتت دام،
گوشت پرندگان ،ماهي و میگو و فرآوردههای آن ،لبنیات ،میوهها ،قند
و شكر و سبزیها كاهش ناچیزی در سا  1633در مقایسه بتا ستا
 1633نشان ميدهند.
بررسي روند تغییرات سه گروههای غذایي از كل مصرف ماهیانه
مواد غذایي خانوارهای شهری در فاصله سا های ( 1633-33نمتودار
 )1مبین آن است كه سه گروههای لبنیات ،میوهها و سبزیها از كل
مصرف مواد غذایي در سا  1633نسبت به سا  1633افزایش قابتل
توجهي یافته است .سه گروه لبنیات از حدود  3درصد در سا 1633
به  13/3درصد در سا  1633رسیده است .شایان كر است كه سه
این گروه در سا  1633به حدود  13درصد رسیده ،اما پس از آن روند
كاهشي را طي كرده است .افزایش سه گروههای میوه و سبزی نیتز
در سا  1633نسبت به سا قبل آن بهطور معنيداری اتفتاق افتتاده
است .سه این دو گروه از كل مصرف ماهیانه مواد غذایي خانوارهای

داد كه كلیه متغیرهای مد موجود در سیستت  GODDSدر منتاطق
شهری فاقد ریشه واحد و بهعبارتدیگتر در ستط ایستتا متي باشتند
(پیوست  .)1سط معنيداری آماره  LLCمبتین آن استت كته اغلتب
متغیرها در سط  1درصد ایستا از درجه صفر هستند.
نتایج برآورد سیست تقاضای  GODDSبرای مواد غتذایي شتامل
غتتالت ،گوشتتت دام ،گوشتتت پرنتتدگان ،گوشتتت متتاهي ،میگتتو و
فرآوردههای آن ،لبنیات ،روغن ،چربيها و كره ،میتوههتا ،ستبزیهتا،
حبوبات و قند و شكر در مناطق شهری با استتفاده از روش رگرستیون
بهظاهر نامرتبط ( )SUREدر جدو  0ارارهشده است.

 -1الزم به كر است كه سایر آزمونهای ایستایي نیز در تحقیق حاضر انجام شد
كه در اینجا فقط نتایج آزمون لوین ،لین وچو گزارش شده است.

 -2الزم به كر است كه سایر آزمونهای ایستایي نیز در تحقیق حاضر انجام شد
كه در اینجا فقط نتایج آزمون لوین ،لین وچو گزارش شده است.
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نمودار  -1روند تغییرات سهم گروههای لبنیات ،سبزیها و میوه-
ها از کل مصرف ماهیانه مواد غذایی خانوارهای شهری
Chart 1- Trend of the Share of Dairy, Vegetables and Fruits from
the Total of Monthly Food Consumption

در ادامه ابتدا نتایج برآورد مد  GODDSاراره و با توجه بته آن،
شكل تابعي مناسب انتخاب ميشود .امتا قبتل از ارارته نتتایج بترآورد
سیست تقاضا ،نتایج آزمون ایستایي لوین ،لین و چتو ( 8)LLCنشتان
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جدول  -2سهم مواد غذایی از کل مصرف و هزینه ماهیانه مواد غذایی خانوارهای شهری کشور
Table 2- The share of food in the total consumption and montly cost of food of urban households in the country
سهم از کل هزینه ماهیانه (درصد)
سهم از کل مصرف ماهیانه (درصد)
The share of total montly
گروه محصوالت
The share of total montly consumption
cost

میانگین سه

1

میانگین سه

2

Product group
1396

1385

Average share
15.93

1396

1385

18.44

13.93

Average share
13.19

38.89
13.27

10.92

18.15

17.03

19.6

3.73

2.45

11.2

9.78

10.99

7.02

6.41

17.63

4.27

4.12

4.73

1.48

1.26

4.58

12.28

12.15

12.43

15.99

15.66

5.97

6.49

6.44

5.56

3.94

4.25

0.09

13.01

12.3

13.63

20.34

22.25

10.03

13.06

13.5

13.67

28.51

31.24

3.94

3.02

3.72

2.87

2.05

2.17

1.22

2.61

2.53

2.59

3.73

3.4

4.38

غالت
دام
گوشت
Poultry meat
گوشت پرندگان
گوشت ماهي ،میگو و فرآورده های آن Fish meat,
Cereals

Livestock meat

Shrimp and its products

لبنیات
روغن ،چربي ها و كره
میوه ها
سبزیها
حبوبات
قند و شكر

Dairy
Oil, Fat and Butter
Fruit
Vegetables
Pulses
Sugar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

جدول  -3نتیجه آزمون چاو در مناطق شهری
نتیجه

Table 3- Chow Test Result in Urban Areas
آماره F
سطح معنیداری

Result

Probability

F statistics

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.573

0.57

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.687

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.07

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.129

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.849

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.0912

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.88

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.132

پذیرش فرضیه صفر (تلفیقپذیری دادهها)

0.09

)Accepted (pooled data
)Accepted (pooled data
)Accepted (pooled data
)Accepted (pooled data
)Accepted (pooled data
)Accepted (pooled data
)Accepted (pooled data
)Accepted (pooled data
)Accepted (pooled data

0.381
2.95

غالت
گوشت دام

2.66
0.127
2.22
2.68

Livestock meat

گوشت پرندگان

Poultry meat

گوشت ماهي ،میگو و فرآوردههای آن

2.24
0.164

Cereals

Fish meat, Shrimp and its products

لبنیات
روغن ،چربيها و كره
میوه ها
سبزیها
حبوبات

Dairy
Oil, Fat and Butter
Fruit
Vegetables
Pulses

منب  :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

 -1اعداد این ستون بیانگر میانگین سه ماهیانه هزینه خانوارهای شهری از كل هزینههای ماهیانه خانوار برای هر كدام از محصوالت طي سا های  1633تا  1633است.
 -2اعداد این ستون بیانگر میانگین سه مصرف ماهیانه خانوارهای شهری از كل مصرف ماهیانه مواد غذایي خانوارها برای هر كدام از محصوالت طي سا های  1633تا 1633
است.
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الزم به كر است كه جهت برآورد این سیست  ،شروط همگنتي و
تقارن در مد اعما شد و سسس مد برآورد گردید .همچنین جهتت
برآورد سیست تقاضا و جلوگیری از یكه شدن ماتریس اجزای اختال ،
الگوی مربوط به تقاضای قند و شكر از سیستت كنتار گذاشتته شتد و
سسس اقدام به برآورد سیست تقاضا گردید .با توجه به نتتایج بترآورد
این الگو ،مشاهده ميشود كه اغلب ضرایب دارای اهمیت آماری بوده
و ضرایب تعیین تعدیل شده (بین  13تا  31درصد) نیز بهطور نسبي در
سط قابل قبولي ميباشند.
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همانطور كه گفته شد ،انتخاب سیست تابعي مناسب بتا توجته بته
محدودیتهای اعما شده بتر استاس پارامترهتای متتداخل  θ1و θ2
صورت ميگیرد .پس از برآورد سیست تقاضای  GODDSبرای انواع
مواد غذایي ،محدودیتهایي برای هر یک از مد های روتردام،CBS ،
 NBRو  AIDSبهطور جداگانه در مد  GODDSاعما و با بهره-
گیری از آزمون والد مورد سنجش واق گرفتند كه نتتایج در جتدو 3
مشاهده ميشود.

جدول  -5نتایج آزمون والد جهت انتخاب فرم تابعی مناسب در مناطق شهری
Table 5- Wald Test Results to select appropriate functional form in Urban Areas

سطح معنیداری

درجه آزادی

آماره کای دو

مدل

Probability
0.0914
0.000
0.000
0.000

Degrees of freedom
2
2
2
2

Chi-squre
8.077
1730391
1640108
10391.41

Model
AIDS
Rotterdam
CBS
NBR

منب  :یافته های تحقیق
Source: Research findings

بر اساس نتایج آزمتون والتد ،از بتین متدلهای روتتردام،AIDS ،
 CBSو NBR؛ سط معنتيداری مربتوط بته تتاب  AIDSبرابتر بتا
 4/4310ميباشد كه از  4/43بیشتر است و بنابراین فرضیه  H0مبنتي
بر مناسب بودن شكل تابعي  AIDSبرای برآورد الگوی تقاضای مواد
غذایي در مناطق شهری مورد پذیرش واق ميشود.
نتییایج بییرآورد سیتییتم تقاضییای مییواد غییذایی  AIDSدر
مناطق شهری

با توجه به اهمیت بررسي آزمون ایستایي متغیرها قبتل از بتراورد
الگو ،ابتدا نتایج بررسي آزمون ریشه واحد متغیرهتای لحتاظ شتده در
سیست تقاضای مواد غذایي با استتفاده از الگتوی  AIDSدر منتاطق
شهری با استفاده از آزمون لوین ،لین وچو ( )LLCاراره و مورد بررسي
قرار گرفت كه نتایج نشتان داد كته تمتام متغیرهتای لحتاظ شتده در
سیست تقاضا ،ایستا (در سط معنيداری  1تا  14درصتد) متيباشتند
(پیوست .)2
نتایج بترآورد سیستت تقاضتای  AIDSمتواد غتذایي در منتاطق
شهری كه با استتفاده از روش رگرستیون بتهظتاهر نتامرتبط بترآورده
گردیده ،در جدو  3ارارهشده است .بر استاس نتتایج ،ضترایب تعتداد
زیادی از متغیرهای سیست به لحاظ آماری معنيدار ميباشند .افتزون
براین ضرایب تعیین تعدیل شده نیز در حد قابل قبولي بوده كه مبتین
مناسب بودن برازش انجام شده است .در سیست برازش شده بنتا بته

ضرورت ،شروط همگني و تقارن اعما شد .بر اساس نتایج ،ضترایب
قیمت غالت ،گوشت دام ،گوشت پرنتدگان ،گوشتت متاهي ،میگتو و
فرآوردههای آن ،لبنیات ،روغن ،چربيها و كره ،میوههتا ،ستبزیهتا و
حبوبات در ستط معنتيداری  1تتا  14درصتد در معتادالت تقاضتای
محصوالت دارای ارزش آماری است .بهعبارتدیگر ،در معادله غالت،
ضریب قیمت غالت در ستط  1درصتد و یتا در معادلته گوشتت دام،
ضریب گوشت دام در سط  1درصد معنيدار شده است .سط معني-
داری ضریب قیمت سایر مواد غذایي در جدو  3قابل مشاهده است.
الزم به كر است كه متغیر مجازی  D87بهمنظتور بررستي تتأثیر
خشک سالي سا  1633و متغیر موهومي  D89نیز بتهمنظتور بررستي
تأثیر هدفمندی یارانهها وارد الگو شد .بر اساس نتتایج ،خشتکستالي
سا  1633بهطور مستقی بتر سته غتالت از مختارج متواد غتذایي
خانوارهای شهری تأثیر معنيدار داشته است .این در حتالي استت كته
خشکسالي اتفاق افتاده در این سا بر سه سایر محصتوالت یعنتي
گوشت دام ،گوشت ماهي ،میگو و فترآوردههتای آن و حبوبتات تتأثیر
منفي داشته و باعث كاهش سته ایتن محصتوالت از مختارج متواد
غذایي شده است .این نتیجه ميتواند به علت تغییر قیمت محصوالت
در نتیجه خشکسالي و واكنش مصرفكنندگان نسبت به آن بر حسب
نوع و اهمیت محصوالت در سبد مصرفي خانوارها باشد .خشکستالي
سا  1633بر سه مخارج سایر گروههای مواد غتذایي تتأثیر معنتي-
داری نشان نداده است.
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همچنین نتایج نشان داد كه در مناطق شهری هدفمندی یارانه بر
سه مخارج غالت ،گوشت دام وگوشت ماهي ،میگو و فترآوردههتای
آن تأثیر منفي و بر سه مخارج گوشت پرندگان ،روغتن ،چربتيهتا و
كره و میوهها تأثیر مثبتت بته جتای گذاشتته استت .افتزون بتر ایتن،
هدفمندی یارانه بر سه لبنیات ،حبوبات و سبزیها از مختارج تتأثیر
معنيداری نداشته است .از آنجا كه هدفمندی یارانه ها بهطور مستقی
قیمتها را تحت تأثیر قرار متي دهتد در نتیجته تغییتر تركیتب ستبد
مصرفي خانوارهای محتمل است .بهعبارتدیگرممكن است كه سته
برخي مواد غذایي در سبد خانوار افزایش ،سته برختي متواد غتذایي
كاهش و سه برخي دیگر ه بدون تغییر بتاقي بمانتد .نتیجته فتوق
نتیجه واكنش مصرفكنندگان به تغییر قیمت مواد غذایي بوده است.
بتتا توجتته بتته ضتترایب حاصتتل از بتترآورد متتد سیستتت تقاضتتا،
كششهای قیمتي و درآمدی محاسبه شد .از آنجا كه ضرایب حاصتل
از سیست تقاضا به صورت مجزا تفستیر خاصتي نتدارد تنهتا بته كتر
كششهای محاسباتي حاصل از آنها اكتفا ميشود.
نتایج محاسبه کششهای قیمتی و درآمیدی تقاضیای میواد
غذایی در مناطق شهری

نتایج محاسبه كششهای خود قیمتي و متقتاط متواد غتذایي در
مناطق شهری در جدو  3ارارهشده است .بر اساس نتایج ،قدر مطلق
كشش قیمتي بیشتر گروههای مواد غذایي كمتر از  1است .این نتیجه
مبین ضروری بودن مواد غذایي است كه بتا نتتایج بتهدستتآمتده در
مطالعات پیشین مانند باریكاني و همكاران ()Barikani et al., 2007
و صبوحي صابوني و احمدپور ()Sabouhi and Ahmadpour, 2012
مطابقت دارد .با توجه به نتایج ،كشش ختود قیمتتي غتالت ،گوشتت
دام ،1گوشت پرندگان ،گوشت ماهي ،میگو و فرآوردههای آن ،لبنیات،2
روغن ،چربيها و كره ،میوهها ،سبزیهتا ،حبوبتات و قنتد و شتكر بته
ترتیتتب برابتتر بتتا ،-4/3 ،-1/33 ،-1/46 ،-4/322 ،-1/30 ،-4/333
 -4/331 ،-4/321 ،-4/132و  -4/311بتتهدستتتآمتتده استتت .منفتتي
بودن مقادیر كششهای خود قیمتي گروههتای متواد غتذایي مطتابق
تئوری و انتظار است .مثبت بودن كششهای متقاط گویای جانشتین
بودن گروههای مواد غذایي برای یكدیگر است .پایین بودن قدر مطلق
كششهای متقاط نشاندهنده جانشیني ضعیف بین گروههتای متواد
غذایي در مناطق شهری است .بر استاس نتتایج ،اغلتب كشتشهتای
متقاط مثبت مقادیر پاییني را نشان متيدهنتد كته بیتانگر جانشتیني
 -1با توجه به معنيدار نشدن ضریب  βiدر معادله گوشت دام در سیست برآورد
شده ،كشش محاسبه شده چندان قابل اطمینان نخواهد بود.
 .2با توجه به معنيدار نشدن ضریب  βiو ضریب قیمت لبنیات در سیست برآورد
شده ،كشش محاسبه شده چندان قابل اطمینان نخواهد بود.
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ضعیف بین گروههای مواد غذایي است كه ميتواند به این دلیل باشتد
كه بودجهای كه براثر كاهش خرید یک گروه از مواد غذایي ،در نتیجه
افزایش قیمت ،صرفهجویي ميشود ،در خرید دیگر گروهها توزی مي-
گردد.
مطابق نتایج پژوهش ،با افتزایش یتک درصتدی قیمتت گوشتت
پرندگان در شرایط ثابت ،عالوه بر این كه تقاضای گوشت پرندگان به
میزان  4/322درصد كاهش پیدا ميكند ،تقاضای گوشت دام نیتز بته
میزان  4/123درصد افزایش ميیابتد .مثبتت بتودن كشتش تقاضتای
گوشت پرندگان نسبت به قیمتت گوشتت دام بیتانگر جانشتین بتودن
گوشت پرندگان برای گوشت دام است.
كشش تقاضای غالت نیز نسبت به قیمت حبوبات برابر با 4/433
است كه بیانگر جانشین بتودن غتالت بته جتای حبوبتات متيباشتد.
بهعبارتدیگر ،به شرط ثابت بودن سایر شرایط با افزایش  1درصتدی
قیمت حبوبات ،تقاضای غالت به میزان  4/433درصتد افتزایش پیتدا
خواهد كرد .در ضمن با افزایش  1درصدی قیمت حبوبات ،تقاضا برای
این گروه مواد غذایي به میزان  4/331درصد كاهش نشان خواهد داد.
كشش تقاضای حبوبات نیز نسبت به قیمتت غتالت برابتر بتا 4/413
بهدستآمده كه بیانگر این است كه با افزایش یتک درصتدی قیمتت
غالت ،ضمن این كه تقاضای غالت به اندازه  4/333درصتد كتاهش
پیدا خواهد كرد ،تقاضای حبوبتات بته میتزان  4/413درصتد افتزایش
نشان خواهد داد .در مقابل ،منفي بودن كشتشهتای متقتاط نشتان-
دهنده وجود رابطه مكملي میان گروههای مواد غذایي است .بهعنتوان
مثا  ،كشش تقاضای گوشت ماهي ،میگو و فرآوردههای آن نسبت به
قیمت غالت برابر با  -4/13ميباشد كه بیانگر آن است كه در شرایط
ثابت با  1درصد افزایش قیمت غالت ،تقاضای گوشت ماهي ،میگتو و
فرآوردههای آن به اندازه  4/13درصد كاهش خواهد یافت.
نتایج محاسبه كششهای درآمدی تقاضای مواد غذایي در مناطق
شهری ایران در جدو  3اراره شده استت .بتر استاس نتتایج ،كشتش
درآمدی محاسبه شده برای گروههای مواد غذایي مثبت بوده كه بیانگر
نرما بودن گروههای كاالیي است .افزون بر این با توجته بته نتتایج،
كشش درآمدی گوشت ماهي ،میگو و فرآوردههای آن بیشتتر از یتک
بوده كه مبین لوكس بودن این مواد غذایي است .اشاره به ایتن نكتته
الزامي است كه با توجه به معنيدار نشدن ضریب  βiدر معادله گوشت
دام و لبنیات در سیست برآورد شده ،كشش درآمدی محاستبهشتده در
خصوص این دو محصو چندان قابل تحلیل نخواهد بود .اما با توجته
به آمارهای تولید و مصرف و سه مواد غذایي از كل مصرف و هزینه
ماهیانه مواد غذایي خانوارهای شهری ،ميتوان گفت كه بیشتر از یک
بودن كشش درآمدی این دو محصو احتماالً به كاهش قدرت خرید
مصرفكنندگان شهری در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایي بهعنتوان
معلو اجرای طترح هدفمنتدی یارانتههتا در ستا هتای موردمطالعته
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برميگردد .بهعنوان مثا با توجه به جدو  ،2سته مصترف گوشتت
دام از كل مقدار مصرف ماهیانته خانوارهتای شتهری در ستا 1633
حدود  16/6درصد بوده كه در سا  1633به حدود  2/0درصد كاهش
یافته است .این در حالي است كه سه هزینه گوشت دام از كل هزینه
ماهیانه خانوارها از حدود  13/3درصد به  13درصد كاهش یافته است.
مشاهده ميشود كه با وجود كاهش  11درصدی سه مصترف ،سته
هزینه گوشت دام در سبد ماهیانه خانوارها حتدود  2/3درصتد كتاهش
یافته است كه بیانگر افزایش معنيدار قیمت این محصتو و كتاهش
توان خرید خانوارها است .این وضعیت در خصوص گوشتت پرنتدگان،
گوشت ماهي و میگو و فرآورده های آن به وضوح قابل مشاهده است.
سه مصرف لبنیات نیز در دوره مذكور حدود  4/6درصد كاهش نشان
ميدهد كه سه هزینهای این محصو نیز تقریباً  4/6درصد كتاهش
یافته است .با توجه به میانگین سه محصوالت متذكور از كتل ستبد
هزینهای خانوارهای شهری (ایتن چهتار محصتو حتدود  03درصتد
هزینههای ماهیانه خانوارهای شهری را در دوره موردمطالعته تشتكیل

دادهاند) و روند سه هزینتههتای ایتن محصتوالت در ستبد مصترفي
خانوارها ،نتیجه فوق دور از انتظار نیست.
نتیجه برخي مطالعات كه در سا هتای قبتل انجتام شتده ،نشتان
ميدهد كه گوشت دام (گوشت قرمز) و لبنیات دارای كشش درآمدی
كمتر از یک بوده و جزو كاالهای ضروری محسوب شدهاند .در مقابل
كشش درآمدی غالت ،گوشت پرندگان ،روغن ،چربيها و كره ،میوه-
ها ،سبزیها ،حبوبات و قند شكر كمتر مساوی یک بهدستآمده است.
بنابراین نتیجه ،تقاضای این محصوالت در مناطق شهری ایران نسبت
به درآمد حساسیت كمتری دارد و بنابراین در گروه كاالهای ضتروری
جای ميگیرند .نتیجه مطالعه از این نظر با یافتههای تحقیتق پیشتین
ماننتتد مطالعتته ورهرامتتي و همكتتاران ()Varhrami et al., 2015
مشابهت دارد .نتیجه مطالعه حاضتر از نظتر كشتش درآمتدی گوشتت
پرندگان (كمتر از یتک) و گوشتت متاهي ،میگتو و فترآوردههتای آن
(بیشتر از یک) مشابه نتایج تحقیتق دالور و همكتاران ( Delavar et
 )al., 2021است.

جدول  -7کششهای خود قیمتی و متقاطع تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری
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Table 7- Self-pricing and cross-sectional elasticities of foodstuffs in urban areas
گوشت ماهی،
روغن،

میگو و

چربیها و

لبنیات

فرآوردههای

Dairy

آن

گوشت

گوشت

قند و شکر

حبوبات

سبزیها

میوهها

Sugar

Pulses

Vegetables

Fruit

0.053

0.059

0.26

0.261

0.129

-0.078

-0.092

-0.395

-0.391

-0.196

-0.372

0.0193

0.019

0.094

0.089

0.048

0.082

0.03

-0.026

-0.051

-0.156

-0.149

-0.077

-0.145

-1.03

-0.132

-0.188

-0.211

-0.946

-0.948

-0.471

-1.89

-0.312

-0.821

-1.33

0.035

0.037

0.179

0.177

-0.9

0.173

0.059

0.158

0.249

0.219

0.162

0.193

0.833

-0.162

0.413

0.784

0.273

0.712

1.159

1.017

0.014

0.016

-0.921

0.074

0.036

0.075

0.023

0.065

0.101

0.089

0.009

-0.951

0.0148

0.008

0.014

0.0142

0.025

0.016

0.02

0.015

-0.911

0.126

0.482

0.463

0.239

0.471

0.167

0.422

0.681

0.599

کره

غالت

پرندگان

دام

Poultry
meat

Livesto
ck meat

0.246

0.085

0.226

0.363

-0.675

-0.128

-0.34

-1.54

-0.48

-0.922

0.127

-0.115

-0.211

-0.19

گوشت ماهي ،میگو و
فرآوردههای آن

-1.16

Fish meat, Shrimp
and its products
Dairy
لبنیات

روغن ،چربيها و كره

Oil, Fat
and Butter

Fish meat,
Shrimp and
its products

Cereals

معادله

منب  :یافته های تحقیق
Source: Research findings

 -1توجه به معنيدار نشدن ضریب  βiدر معادله گوشت دام و لبنیات در سیست برآورد شده ،كشش محاسبه شده چندان قابل تحلیل نخواهد بود.

غالت
Cereals
گوشت دام Livestock
meat
گوشت پرندگان Poultry
meat

Oil, Fat and Butter
Fruit
میوهها

سبزیها
حبوبات

Vegetables
Pulses

قند و شكر
Sugar
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جدول  -8کشش درآمدی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری
Table 8- Income elasticity of foodstuffs in urban areas
گوشت

قند و شکر

حبوبات

سبزیها

میوهها

Sugar

Pulses

Vegetables

Fruit

0.991

1

0.994

0.936

روغن،

ماهی ،میگو و

چربیها و

فرآوردههای

کره
Oil, Fat
and
Butter

لبنیات
Dairy

آن
Fish meat,
Shrimp
and its
products

گوشت
پرندگان
Poultry
meat

گوشت دام

غالت

Livestock
meat

Cereals

1.03

0.979

كشش درآمدی
0.986

1.073

1.012

0.993

Income
elasticity

منب  :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف كلي مطالعه حاضر بررسي رفتار مصترفي و تقاضتای انتواع
مواد غذایي اساسي در مناطق شهری ایران استت .بترای ایتن منظتور
تواب تقاضای مواد غذایي در قالب سیست تقاضتا و بتا بهترهگیتری از
دادههای تلفیقي و با روش  SUREبرآورد گردیتد .بتر استاس نتتایج،
گوشت دام بیشترین سه ( 13/13درصد) را از كل هزینه ماهیانه مواد
غذایي خانوارها در دوره موردمطالعته بته ختود اختصتاص داده استت.
بررسي سه مواد غذایي از كل مصرف ماهیانه خانوارهای شهری طي
دوره  1633-33نشان داد كته سته گتروههتای لبنیتات ،میتوههتا و
سبزیها از كل مصرف مواد غتذایي در ستا  1633نستبت بته ستا
 1633افزایش قابل توجهي یافته است .مقایسه سه مصرفي و سته
هزینهای گروههای غتذ ایي نشتان داد كته بتا وجتود ایتن كته برختي
گروههای غذایي (مانند گوشت دام) بته لحتاظ مقتدار مصترف ،سته
زیادی را در سبد غذایي خانوارها ندارند ،اما به لحاظ هزینتهای ،سته
قابل توجهي را به خود اختصاص دادهاند.
نتایج نشتان داد كته شتكل تتابعي  AIDSبترای بترآورد الگتوی
تقاضای مواد غذایي در منتاطق شتهری ایتران مناستب استت .نتتایج
محاسبه كشش خود قیمتي مواد غذایي مبین آن است كه كششهای
خود قیمتي تقاضای مواد غذایي منفي و مطابق انتظار است .محاسبات
مربوط به كششهای متقاط مبین آن است كته اغلتب كشتشهتای
متقاط مثبت ،مقادیر پاییني دارند كه بیتانگر جانشتیني ضتعیف بتین
گروههای مواد غذایي است .مطابق نتایج پژوهش ،گوشت پرنتدگان را
ميتوان بهعنوان جانشیني برای گوشت دام دانست .بر استاس نتتایج،
غالت جانشین حبوبات است .محاسبه كشش تقاضای گوشت متاهي،
میگو و فرآوردههای آن نسبت به قیمت غالت بیانگر مكمل بودن این
دو گروه با یكتدیگر استت .افتزون بتر ایتن ،گوشتت متاهي ،میگتو و
فرآوردههای آن بهعنوان مكمل حبوبات و قند و شكر تلقي ميشتوند.
مطابق نتایج ،ميتوان گفت كه روغن ،چربيها و كره جانشین حبوبات
و سبزیها نیز جانشین حبوبات ميباشند .كشش درآمدی محاسبهشده

برای گروههای مواد غذایي در مناطق شهری مثبت بتوده كته بیتانگر
نرما بودن گروههای كاالیي است .با توجه به نتایج ،كشش درآمتدی
ماهي ،میگو و فرآوردههای آن بیشتر از یک بتوده كته مبتین لتوكس
بودن این ماده غذایي است .در مقابل با توجه بته كت كشتش بتودن
تقاضای غالت ،گوشت پرندگان ،روغتن ،چربتيهتا و كتره ،میتوههتا،
سبزیها ،حبوبات و قند و شكر نسبت به درآمتد ،ایتن محصتوالت در
مناطق شهری در گروه كاالهای ضروری جای ميگیرنتد .بتر استاس
نتایج تحقیق ،پیشنهادهای زیر قابل اراره است:
 كشش خود قیمتي محاسباتي متواد غتذایي در منتاطق شتهری
مبین حساسیت زیاد تقاضای لبنیتات و تخت پرنتدگان ،گوشتت
دام ،ماهي ،میگو و فرآوردههای آن و گوشت پرنتدگان استت .از
آنجا كه گروه غذایي مذكور تأمین كننده پروتئین دامي مورد نیاز
در سبد غذایي مصرفكنندگان بوده و مصرف حتداقلي پتروتئین
دامي برای سالمت تمامي افراد ضتروری استت ،لتذا در تعیتین
سیاستهای قیمتي و یارانهای باید بته نحتوی عمتل شتود كته
متضمن حداقل مصرف پروتئین دامي برای تک تک افراد جامعه
باشد.
 همچنین كشش درآمدی گوشت ماهي و فرآوردههای آن بیشتتر
از یک بوده كه مبین این واقعیت است كته تقاضتای ایتن متاده
ارزشمند در جامعه وجود دارد .لكن به دلیل پتایین بتودن ستط
درآمدی افراد جامعه ،تقاضای مذكور بته تقاضتای متؤثر تبتدیل
نشده است .با عنایت به این كه مصرف ماهي در ایران كمتتر از
حداقلهای توصیهشتده مصترفي آن استت ،پیشتنهاد متيشتود
افزایش تولید و عرضه این ماده ارزشمند غتذایي توستط دولتت
مورد حمایت قرار گیرد.
 مثبت و كمتر از یک بتودن كشتش درآمتدی تقاضتای غتالت،
روغن ،چربيها و كره ،میوهها ،سبزیها ،حبوبات و قنتد و شتكر
بیانگر این است كه این محصوالت در مناطق شتهری در گتروه
كاالهای ضروری جای دارند .بنابراین سیاستهای ناظر بر تولید
و تأمین این گروه كاالهتا و همچنتین سیاستتهتای نتاظر بتر
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پتتیش از هتتر گونتته اقتتدامي در خصتتوص بررستتي رفتتتار
 شتكل تتابعي،مصرفكنندگان با رویكرد برآورد سیستت تقاضتا
مناسب برای سیت تقاضا با استفاده از مد هتای مناستب ماننتد
) انتختابGODDS( مد تقاضای تفاضلي معمولي تعمی یافتته
.شود



مصرف آنها باید بهگونهای تنظی گردنتد كته تتأمین حتداقلي
.هركدام از مواد غذایي موردنظر برای خانوارها امكانپذیر باشد
با عنایت به وظیفته منتدی حاكمیتت در تتأمین امنیتت غتذایي
 پیشنهاد ميشود برای تضمین مصرف حداقلي گروههتای،جامعه
 از روش هتای مناستب،كاالیي در دهکهتای پتایین درآمتدی
.همچون اراره كاالبرگ استفاده شود
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 در مناطق شهریGODDS  نتیجه آزمون ایستایی متغیرهای موجود در سیستم-1 پیوست
Appendix 1- The result of stationarity test of the variables in the GODDS system in urban areas
متغیر
Variable
Cost share difference of the cereals
Cost share difference of the livestock meat
Cost share difference of the poultry meat
Cost share difference of the fish meat, shrimp and its products
Cost share difference of the dairy
Cost share difference of the oil, fat and butter
Cost share difference of the fruit
Cost share difference of the vegetables
Cost share difference of the pulses
Cost share difference of the sugar

تفاضل سه هزینهای غالت
تفاضل سه هزینهای گوشت دام
تفاضل سه هزینهای گوشت پرندگان
 میگو و فرآوردههای آن،تفاضل سه هزینهای گوشت ماهي
تفاضل سه هزینهای لبنیات
 چربيها و كره،تفاضل سه هزینهای روغن
تفاضل سه هزینهای میوهها
تفاضل سه هزینهای سبزیها
تفاضل سه هزینهای حبوبات
تفاضل سه هزینهای قند و شكر

Price logarithm difference of the cereals
Price logarithm difference of the livestock meat
Price logarithm difference of the poultry meat
Price logarithm difference of the fish meat, shrimp and its products
Price logarithm difference of the dairy
Price logarithm difference of the oil, fat and butter
Price logarithm difference of the fruit
Price logarithm difference of the vegetables
Price logarithm difference of the pulses
Price logarithm difference of the sugar
Logarithm difference of the cereals quantitative index
Logarithm difference of the livestock meat quantitative index
Logarithm difference of the poultry meat quantitative index
Logarithm difference of the fish meat, shrimp and its products quantitative
index

تفاضل لگاریت قیمت غالت
تفاضل لگاریت قیمت گوشت دام
تفاضل لگاریت قیمت گوشت پرندگان
 میگو و فرآوردههای آن،تفاضل لگاریت قیمت گوشت ماهي
تفاضل لگاریت قیمت لبنیات
 چربيها و كره،تفاضل لگاریت قیمت روغن
تفاضل لگاریت قیمت میوهها
تفاضل لگاریت قیمت سبزیها
تفاضل لگاریت قیمت حبوبات
تفاضل لگاریت قیمت قند و شكر
تفاضل لگاریت شاخص مقداری غالت
تفاضل لگاریت شاخص مقداری گوشت دام
تفاضل لگاریت شاخص مقداری گوشت پرندگان
 میگو و،تفاضل لگاریت شاخص مقداری گوشت ماهي
فرآوردههای آن
تفاضل لگاریت شاخص مقداری لبنیات
 چربيها و كره،تفاضل لگاریت شاخص مقداری روغن
تفاضل لگاریت شاخص مقداری میوهها
تفاضل لگاریت شاخص مقداری سبزیها
تفاضل لگاریت شاخص مقداری حبوبات
تفاضل لگاریت شاخص مقداری قند و شكر

Logarithm difference of the dairy quantitative index
Logarithm difference of the oil, fat and butter quantitative index
Logarithm difference of the fruit quantitative index
Logarithm difference of the vegetables quantitative index
Logarithm difference of the pulses quantitative index
Logarithm difference of the sugar quantitative index
 درصد1 *** معنيداری در سط
*** Significance at the 1 percent

 یافتههای تحقیق:ماخذ
Source:Research findings

LLC آماره
LLC
Statistics
-7.86***
-3.2***
-2.02***
-2.49***
-3.68***
-4.82***
-4.72***
-5.6***
-3.95***
-9.73***
-4.22***
-4.6***
-4.27***
-4.73***
-2.97***
-3.27***
-4.48***
-4.18***
-5.4***
-3.27***
-3.08***
-5.06***
-2.44***
-4.44***
-4.22***
-5.28***
-5.14***
-5.52***
-4.77***
-3.97***

نتیجه
Result
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
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 در مناطق شهریAIDS  نتیجه آزمون ایستایی متغیرهای موجود در سیستم-2 پیوست
Appendix 2- The result of stationarity test of the variables in the AIDS system in urban areas
متغیر
Variable
The share of cereals in total cost
The share of livestock meat in total cost
The share of poultry meat in total cost
The share of fish meat, shrimp and its products in total cost
The share of dairy in total cost
The share of oil, fat and butter in total cost
The share of fruit in total cost
The share of vegetables in total cost
The share of pulses in total cost
The share of sugar in total cost

سه غالت از كل مخارج
سه گوشت دام از كل مخارج
سه گوشت پرندگان از كل مخارج
 میگو و فرآوردههای آن از كل مخارج،سه گوشت ماهي
سه لبنیات از كل مخارج
 چربيها و كره از كل مخارج،سه روغن
سه میوهها از كل مخارج
سه سبزیها از كل مخارج
سه حبوبات از كل مخارج
سه قند و شكر از كل مخارج

Price index of cereals
Price index of livestock meat
Price index of poultry meat
Price index of fish meat, shrimp and its products
Price index of dairy
Price index of oil, fat and butter
Price index of fruit
Price index of vegetables
Price index of pulses
Price index of sugar
Real cost of cereals
Real cost of livestock meat
Real cost of poultry meat
Real cost of fish meat, shrimp and its products
Real cost of dairy
Real cost of oil, fat and butter
Real cost of fruit
Real cost of vegetables
Real cost of pulses
Real cost of sugar

شاخص قیمت غالت
شاخص قیمت گوشت دام
شاخص قیمت گوشت پرندگان
 میگو و فرآوردههای آن،شاخص قیمت گوشت ماهي
شاخص قیمت لبنیات
 چربيها و كره،شاخص قیمت روغن
شاخص قیمت میوهها
شاخص قیمت سبزیها
شاخص قیمت حبوبات
شاخص قیمت قند و شكر
مخارج واقعي غالت
مخارج واقعي گوشت دام
مخارج واقعي گوشت پرندگان
 میگو و فرآوردههای آن،مخارج واقعي گوشت ماهي
مخارج واقعي لبنیات
 چربيها و كره،مخارج واقعي روغن
مخارج واقعي میوهها
مخارج واقعي سبزیها
مخارج واقعي حبوبات
مخارج واقعي قند و شكر

 درصد1  و3 ،14  **و *** به ترتیب معنيداری در سط،*

 یافتههای تحقیق:ماخذ

and *** are significant at the level of 10, 5 and 1 percent, respectively ** ,*

Source: Research findings

LLC آماره
Statistics LLC
-4.72***
-1.98**
-149*
-1.82**
-5.05***
-1.56**
-2.74***
-4.84***
-4.04***
-6.36***
-5.83***
-10.65***
-1.94**
-3.72***
-2.17***
-3.63***
-5.24***
-1.9**
-3.76***
-8.89***
-3.32***
-1.88**
-1.82**
-1.3*
-2.56**
-2.19**
-1.98**
-2.86**
-1.67**
-4.05***

متغیر
Variable
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
I(0)
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