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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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شهری ایران
احمد فتاحیاردکانی -*1فاطمه سخی -2یداهلل بتتان -3محمد

رضوانی4

تاریخ دریافت2077/70/21 :
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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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علیرغم پیشرفتهای قابل توجهی که در طی چند دهده گذشدته
در کاهش گرسنگی حاصل شده است ،اما از سال  3412بیش از 144
میلیون ندر دچار سوء تغذیه مزمن هستند .تخمدین زده مدیشدود 131
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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
Food security index
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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.
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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

موسسات
Institutes

امنیت غذایی
Food security

بازارها
Markets

سازگاری

اثر بر عملکرد و بهرهوری

Compatibi
lity

Effect on performace
and productivity

دارایی
Asset

تغییرات قیمتی
Price Changes

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

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

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

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

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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