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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 

                                                           
1- Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Ardakan 

University, Ardakan, Iran 

(*- Corresponding Author Email: fatahi@ardakan.ac.ir) 

2 and 4- Ph.D. Students Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural and Natural Resources, 

University of Tehran 

3- Ph.D. Student Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, 

Sari, Mazandaran, Iran 

Homepage: https://jead.um.ac.ir 

https://doi.org/10.22067/jead.2021.71352.1060
mailto:fatahi@ardakan.ac.ir
https://jead.um.ac.ir
https://jead.um.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0002-3609-6345
https://orcid.org/0000-0002-8849-9023


 1041پاییز ، 6، شماره 63، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     052

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

ی مختلف در جهت پایداری هااستیسدرصدد اجرای  هادولت رونیا. از فقرا در جهان است ژهیوبهتمامی افراد  یبرا یچالش اساس کی ییغذایناامن
شرایط اقتصادی ناپایدار و تغییرات آب و هوایی شددید ننوسدان در بدار  و     لیدلبهامنیت غذایی خانوارها هستند. در این بین کشورهایی همچون ایران 

ایدران، انادا     ازجمله توسعهدرحالهستند. برای پایداری در امنیت غذایی کشورهای  ی متوالی( شاهد امنیت غذایی پرنوسانی برای خانوارهاهایخشکسال
بدا   حیخودتوضد بدا اسدتداده از رو     روشیپد در مطالعده   رونیامطالعات مختلف در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی حائز اهمیت است. از 

به بررسی تأثیر تغییر آب و هوا و شاخص قیمت مواد غذایی به همدراه متغیرهدای درآمدد     1621-1632و آمار و اطالعات دوره زمانی  گسترده یهاوقده
برای متغیر امنیت غذایی خانوار استداده شدد   AHFSIساالنه خانوار و رشد نرخ ارز آزاد بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران پرداخته شد. از شاخص 

و بلندمدت شاخص قیمت مواد غذایی، وقده سو  تغییر آب و هوا، نرخ بازار آزاد  مدتکوتاهتایج نشان داد که در برآورد گردید. ن 1621و مقدار آن تا سال 
ر شهری ایدران اسدت.   و متغیر ماازی هدفمندی یارانه دارای اثر مندی و معنادار و متغیر درآمد ساالنه خانوار نیز اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوا

با  شودیم. در نتیاه پیشنهاد شودیمدرصد از عد  تعادل یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل  03/4ر سال همچنین در ه
ور تقویدت بدا  توجه به نتایج مطالعه حاضر، راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و ناامنی غذایی تمرکدز کنندد. آمدوز  و    

ویژه مدیریت منابع آب تحت شرایط تغییدر آب و هدوا    مدتکوتاهی بلندمدت و هااستیسعمومی نسبت به تغییر آب و هوا و بحران آب، تدوین برنامه و 
 تواند موثر باشد.می

 
 ARDLیی، شاخص دومارتن، هدفمندی یارانه، غذانتیامتغییرات آب و هوای، شاخص : یکلیدهای واژه

 

 4 3 2 1 مقدمه

چند دهده گذشدته    یکه در ط یقابل توجه یهاشرفتیپ رغمیعل
 144 بیش از 3412حاصل شده است، اما از سال  یدر کاهش گرسنگ

 131 شدود یزده مد  نیتخمد  مزمن هستند. هیتغذء ندر دچار سو ونیلیم
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ناشی از عدد  دریافدت   رشد  یپنج سال دچار کوتاه ریکودک ز ونیلیم
 ازید مورد ن یضرور مواد مغذیندر فاقد  اردیلیدو م هستند.غذای کافی 

 کیندر در جهان  2هر ، از ترسادهی عبارتبه سالم هستند. یزندگ یبرا
نبودندد.   3410-3412خود در سدال   یانرژ یازهاین نیندر قادر به تأم

و  تیاز رشد جمع یناش ندهیفزا یتقاضا نیتأم ی، براآمار فائوبراساس 
درصدد   34 ،3424تا سال  دیبا ییمواد غذا دی، تولییغذا میرژ راتییتغ

یی نسدبت بده   غدذا تیامندر نتیاه مبحث  .(Fao, 2015ن ابدی شیافزا
یی به معنای غذاتیامنی گذشته بیش از پیش مورد توجه است. هادهه

برای رفع مشکالت غذا و تغذیه و چدارچوب   شدهحسابعلمی، روشی 
 ی و مدددیریت توسددعه اسددت  زیددربرنامددهای بددرای تعریددف شددده 

. براسداس  (Wossen et al., 2018؛ Ahmadzade et al., 2012ن
یی غدذا تید امنیی، سده مدهدو  اصدلی    غدذا تید امنتعاریف مختلدف از  
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عبارتنداز: غذای کافی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غدذا و امنیدت   
روند ساالنه تغییدرات شداخص امنیدت     1 شکلبرای زندگی سالم. در 

غذایی در جهان ارائه شده است. براساس این شدکل شداخص امنیدت    
درصدد افدزایش یافتده     3غذایی در جهان در یک دهه گذشدته حددود   

ی جهدانی امنیدت غدذایی کده براسداس فاکتورهدای       بندرتبهاست. در 

کشور اسدتداده شدده اسدت.     116مختلدی صورت گرفت، از اطالعات 
 کشدور  132 بدین  در ایدران  غدذایی  امنیدت  رتبه راساس گزار  فائوب

 از بدیش  رفدت  هددر  رتبه، این کسب دالیل از یکی و است 13 جهان،
 ,.Sheibani et alن استشدهبیان  ایران در کشاورزی محصوالت حد

2019.) 
 

 
 Fao, 2019، منبع:  2112تا  2112یی در جهان در دوره زمانی غذاتیامنروند  -1شکل 

 Figure 1- Trend of food security in the world in the period 2012 to 2018, Source: Fao, 2019 

 
صدورت میدانگین سده    که به 3412 براساس گزار  فائو در سال

سال متوالی محاسبه شد، روند شدت سوء تغذیه در ایران بعدد از یدک   
، روندد نزولدی را   3441درصدی به کل جمعیت در سدال   2/1افزایش 

در حال حاضر ایدن   3413-3411طی کرده است و براساس آمار سال 

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

 است.

 

 
 Fao, 2019، منبع: 1111-2112روند تغییر سه ساله شیوع سوء تغذیه در ایران در دوره زمانی  -2شکل 

Figure 2- Trend of three years change in the prevalence of malnutrition in Iran in the period 1999 -2018, Source: Fao, 2019 

 
یی خانوارها تأثیرگذار هستند. در بدین  غذاتیامنعوامل مختلدی بر 

بده دو   تدوان یمد یی در بخدش کشداورزی   غذاتیامنعوامل اثرگذار بر 
و قیمت محصوالت کشاورزی اشداره کدرد   آب و هوایی  راتییتغعامل 

یی غدذا  تید بدودن امن  دردسدترس که براساس مطالعات متعدد بر بعدد  
؛ Ticci, 2011؛ Alem and Söderbom, 2012ن اثرگدذار هسدتند  

Wossen et al., 2018) .اسدتداده از پدنج   آب و هدوایی بدا    راتیید تغ
ی زراعی، تولید غدذا و دسترسدی بده غدذا اثرگدذار      هاستمیسعامل بر 

است. این پنج عامل عبارتند از فرسایش خاک، ترکیب جدوی، بدار ،   
(. این پدنج عامدل   Fao, 2015افزایش سطح آب دریا و درجه حرارت ن

و از این طرید  بدر    گذارندیمی زراعی اثر هاستمیسبر خدمات متعدد 
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کمیت، کیدیت و قیمت محصوالت کشاورزی و فرایند پ  از برداشت 
گذاشته و از طری  بازار و تاارت بر قیمت نامرار معا  مرد ( و  ریتأث

 ریتدأث  درآمد کشاورزان و مشاغل وابسته به کشاورزی و منابع طبیعدی 
گذاشته و در نهایت پایداری، دسترسی و ماهیت امنیت غذایی و تغذیه 

ارتبدا  بدین تغییدرات آب و     6شدکل  . در دهدد یمرا تحت شعاع قرار 
 ریبده تصدو   ییغذا تیو امن یسازگار یهایاستراتژهوایی و قیمتی و 
 ریکده تدأث   کندد یمد  دیید را تأ تید واقع نیا 6شکل کشیده شده است. 

 ریمسدد  یدداز طربددر امنیددت غددذایی  آب و هددوایی اترییددتغ میمسددتق
 هایامر به نوبه خدود بدر بعدد    نیا .شودینعملکرد( منتقل م یوربهره

 ریتدأث  میمسدتق غیرمستقیم و طور به ییغذا تیامن اقتصادی و فیزیکی
ممکن اسدت بدر    نیهمچن تغییرات آب و هواییحال،  نیبا ا .گذاردیم
از  یناشد  ی قیمدت ریرپدذ ییتغ نید اگدذار باشدد.   ریتأثنیدز   دیتول متیق

 رایقرار خواهد داد ز ریمطمئناً عملکرد را تحت تأث تغییرات آب و هوایی
 میخود را تنظد براساس تغییرات قیمت نسبی، مصرف و تولید خانوارها 

بدا   مدت یق ریی، تغیوردر بهره رییبدون تغ ی، حتنیبر ا عالوه .کنندیم
 Wossenن گذاردیم ریتأث ییغذا تیبر امن ،خانوارها دیقدرت خر رییتغ

et al., 2018). آب و  راتیید تغبیان کدرد کده    توانیمدیگر  عبارتبه
مانندد   یآن عوامل وابسته به کشاورز یو در پ یکشاورز دیتول ،هوایی

در  راتیید تغ .دهدد یقرار م ریرا تحت تأث یو رفاه اقتصاد ییغذا تیامن
 ییثبات عرضه مواد غذا تواندیآب و هوا م رییاز تغ یبار  ناش زانیم
و  وعیشد  شیآب و هوا بدا افدزا   رییو در واقع تغ دادهقرار  ریتحت تأثرا 

بده   یدسترس ،یبازده محصوالت کشاورز ل،یس ایو  یشدت خشکسال
 خود قرار دهد ریرا تحت تأث ییمواد غذا متیق نیو همچن ییمواد غذا

 (.Gohar and Cashman, 2016ن
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 Gohar and Cashman, 2016ارتباط مفهومی بین تغییرات آب و هوایی، قیمت، سازگاری و امنیت غذایی، ماخذ:  -3شکل 

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 
ور اناا  شده است در ادامه بر تعدادی از مطالعات داخل و خارج از کش

 ,Gezimu Gebre and Rahutو راهدوت ن  گزیموگبر. شودیماشاره 

ی شده در اتیدوپی، کنیدا و   آورجمعی اولیه هاداده( با استداده از 2021
 ی درریپدذ بیآستانزانیا روابط بین رواج نشیوع( ناامنی غذایی خانوار و 

برابر تغییرات آب و هوایی در شرق آفریقا را مورد مطالعه قدرار دادندد.   
ی رواج ناامنی غذایی خانوار شاخص دسترسی به ناامنی ریگاندازهبرای 

( محاسبه و برای بررسی عوامل موثر بر رواج HFIASن 1غذایی خانوار
اسدتداده   3ناامنی غذایی خانوار از مدل اقتصادسدنای پروبیدت ترتیبدی   

درصدد خانوارهدا دارای امنیدت     23شده است. نتایج نشان داد که فقط 
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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یرفصدلی  ( برای بررسدی اثدر نوسدانات غ   Amolegbe et al., 2021ن
( بدر امنیدت   هدا مدت یققیمت مواد غذایی نبه ویژه افزایش غیرمنتظره 

ی پنل استداده نمودند. با در نظر گرفتن هادادهغذایی خانوار نیاریه از 
اثرات جانشینی و تمرکز بر برنج داخلی و وارداتی نتایج نشدان داد کده   

مخارج افزایش قیمت برنج وارداتی به تنوع رژیم غذایی و سهم غذا از 
 ,.Mekonnen et alمکندونن و همکداران ن  . رساندیممصرفی آسیب 

( با استداده از مدل رگرسیون الجیت به تازیه و تحلیدل تغییدر   2020
آب و هوا محلی، وضعیت امنیت غذایی خانوار، عوامل نداامنی غدذایی   

سدتراتژی  امنیدت غدذایی و ا   کنندده نییتعمربو  به آب و هوا، عوامل 
جنوبی پرداختند. نتایج بیانگر این  سازگاری کشاورزان محلی در اتیوپی

است که سن و انددازه خدانوار، میدزان زمدین زیرکشدت و بارنددگی از       
عوامل موثر بدر وضدعیت امنیدت غدذایی خدانوار بودندد. بوکچیدوال و        

( در مطالعده خدود بده بررسدی     Bocchiola et al., 2019همکداران ن 
 3144ی جمعیت و تولید محصدول بدرای سدال    نیبشیپامنیت غذایی، 

که بدا روندد فعلدی تغییدر آب و هدوا باعدث       نشان داد  جینتاپرداختند. 
درصدد در   111درصددی در ررت و   03درصدی در برنج و  03کاهش 

( Wossen et al., 2018. ووسدن و همکداران ن  شودیمامنیت غذایی 
ی اثر تغییرپذیری آب و هوا و نوسان قیمت مواد غذایی بدر  امطالعهدر 

یی در خانوارهای اتیوپی و غنا را مورد ارزیدابی قدرار   غذاتیامندرآمد و 
تغییرپذیری آب و هوا و نوسدان قیمدت اثدر     دهدیمدادند. نتایج نشان 

و کشور دارد. گدوهر  مندی بر درآمد و امنیت غذایی در خانوارهای هر د
ی زیربرنامهاز  ( با استدادهGohar and Cashman, 2016و کاشمن ن

منددی   ریتدأث ( نشان دادند که تغییرات آب و هدوا  PMPریاضی مثبت ن
ی بر منابع آب و امنیت غذایی دارد. همچنین تغییدرات آب  اتوجهقابل 

ی هدا افتده . یشوندیمو هوا باعث افزایش قیمت محصوالت کشاورزی 
( با استداده از Wossen and Berger, 2015ی ووسن و برگر نمطالعه

کده   دادنشدان   یاضد یر یسینوبر برنامه یمبتن یچند عامل یهاستمیس
توجهی بدر   قابلقیمت اثر مندی  اتو هم تغییرآب و هوا  اتغییرهم ت

 ,.Karimi et al. کریمدی و همکداران ن  دارندد هدا در غندا   رفاه خانوار

( در مطالعه خود به بررسی تغییر آب و هوا بر کشداورزی ایدران   2018
هدای سدری زمدانی    حاصل از مرور منابع و تحلیل داده جینتاپرداختند. 
بدر عملکدرد محصدول، نیداز      معندادار  ریتدأث تغییر آب و هدوا  نشان داد 

نتدایج پدژوهش کرباسدی و     .محصول به آب، درآمد و رفاه خانوار دارد
( با استداده از Karbasi and Mohammadizade, 2018محمدزاده ن

ن دادندد کده   نشدا  1633-1622الگوی جوهانسون برای دوره زمدانی  
متغیرهای درآمد سرانه، تنوع زراعی، واردات محصدوالت کشداورزی و   
شدداخص کشدداورزی پایدددار تددأثیر مثبددت و معنددادار و متغیرهددای     

های حمدایتی دولدت از بخدش کشداورزی اثدر      ی و سیاستنیجبیضر
بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران در  معنادارمندی و 

 ,.Azizi et alدارندد. عزیدزی و همکداران ن    دتبلندمد و  مددت کوتاه

( در مطالعه خود با استداده از الگوی خودتوضیح با وقده گسترده 2016

و بلندمددت شداخص حمایدت از بخدش      مددت کوتداه نشان دادندد در  
بر امنیت غذایی اسدت. همچندین    معنادارکشاورزی دارای اثر مثبت و 

و شداخص   هاارانهی اجرای قانون هدفمندسازی یاهسالمتغیر ماازی 
بدر امنیدت غدذایی خانوارهدای شدهری       معنادارتور  دارای اثر مندی و 
 متغیرهای( با استداده از Mohammadi, 2014ایران است. محمدی ن

، مقددار  هایدنیو آشام هایشاخص امنیت غذایی، شاخص قیمت خوراک
قیمت مواد غذایی بر  ی و خط فقر به بررسی نوساناتعرضه مواد غذای

با اسدتداده از   1634-1624امنیت غذایی خانوارهای شهری طی دوره 
مددت  نتایج نشان داد که در کوتاهی پرداخت. بردارونیخودرگرسرو  

، امدا در  گدذارد یقیمت مواد غذایی اثری منددی بدر امنیدت غدذایی مد     
بر  مدتانیم مدت وفقر در کوتاه، سطح شودیبلندمدت اثر  مثبت م

امنیت غذایی خانوارهای شهری، اثدر مثبدت خواهدد گذاشدت، امدا در      
رابطه برعک  شدده و اثدری منددی بدر امنیدت غدذایی       بلندمدت این 

 ,Mehrabi and Owhadiی و اوحددی ن بشدرآباد یمهرابد . گدذارد یم

غذایی نشدان دادندد کده    یتموثر بر امن ( با هدف بررسی عوامل2014
ت کشداورزی  المتغیرهای تنوع زراعی، درآمد سرانه و واردات محصدو 

حمایتی  یهااستیو متغیرهای ضریب جینی و س معنادارمثبت و  ریتأث
بددر امنیددت غددذایی  معندداداردولددت از بخددش کشدداورزی اثددر مندددی و 

 . اندخانوارهای شهری و روستایی داشته
مستند شدده اسدت    ی،مطالعات قبلز ا یاگسترده فیط با استناد به

به  شتریکه ب ییکشورها یبرا ییغذا تیبر امن آب و هوا غییرت ریکه تأث
 ی و دارای اثدرات مهمدی  مند یادیاند، تا حد زوابسته یبخش کشاورز

با توجه به مطالب ارائه شده، رصدد وضدعیت امنیدت غدذایی در      است.
هدا  کشورهای درحال توسعه و در تمامی بخدش  ژهیوبهتمامی کشورها 

هدای  الز  است. در نتیاه اناا  مطالعات مختلف بدا اسدتداده از رو   
متعدد اقتصادی و آماری از سوی پژوهشگران باید صورت گیرد تدا بده   

ی از وضعیت امنیت غذایی رسید و از ایدن طرید  بده    تر یدقشناخت 
غدذایی و گرسدنگی   هدای مناسدب بدرای رفدع نداامنی      تدوین سیاست

در مطالعه حاضر با استناد بده مبدانی نظدری و     رونیاپرداخته شود. از 
مطالعات خارجی و داخلی اناا  شده در زمینه امنیت غذایی و وضعیت 
امنیت غذایی در ایران، عواملی همچون قیمت مواد غدذایی، تغییدرات   

هدا  آب و هوایی، درآمد خدانوار، ندرخ ارز و سیاسدت هدفمنددی یارانده     
بدر   هدا آنعوامل مؤثر بر امنیت غذایی برگزیدده شدده و اثدر     عنوانبه

 امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران مورد بررسی قرار گرفت.
 

 هاروشمواد و 

ی و لم حهای متداوتی جهت سناش امنیت غذایی در سطشاخص
کلی امنیت غذایی  توان شاخصها میه آنلخانوار وجود دارد که از جم



 055      رانیا تغییرات آب و هوایی و شاخص قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ریتأث بررسیاردکانی و همکاران، فتاحی 

(، HDIن 3مبتندی بدر نمایده توسدعه انسدانی     (، رو  AHFSIن 1خانوار
 0( و شداخص امنیدت غدذایی   GFSIن 6شاخص امنیت غدذایی جهدانی  

با لحاظ آوردن سده عنصدر اصدلی     AHFSI( را نا  برد. شاخص FSIن
امنیت غذایی یعنی موجود بودن غذا، پایداری عرضه غدذا و دسترسدی   

. شداخص  کندد یمگیری ازهبه غذا، سطح امنیت غذایی در جامعه را اند
AHFSI  برای تعیین رتبه امنیت غدذایی در یدک    ریپذهیتازشاخصی

کشور بر پایه شدت فقر غذایی، نابرابری در توزیع غذا بین خانوارهدا و  
ناپایداری در دستیابی ساالنه به غذا نیک شناسه خا  جدایگزین بدرای   

 Khodadad Kashiغذا در سطح کل کشدور( اسدت ن  ریسک کمبود 

and Heidari, 2004 رو در ایدن پدژوهش از شداخص کلدی     (. از ایدن
رو تال  شده است تا . در پژوهش پیششودامنیت غذایی استداده می

ی شاخص کلی امنیت غذایی، اثدرات متغیرهدای   امعادلهبا برآورد تک 
وار، ندرخ ارز و  قیمت مواد غذایی، تغییدرات آب و هدوایی، درآمدد خدان    

ها بر آن مدورد بررسدی قدرار گیدرد. بندابراین      سیاست هدفمندی یارانه
براساس مبانی نظری و ادبیات پژوهش الگوی نهایی شداخص امنیدت   

صورت ( به1صورت رابطه نگذار بر آن، بهریتأثغذایی با توجه به عوامل 
 :ردیگیملگاریتمی تصریح و مورد بررسی قرار  -خطی

 (1ن
𝐴𝐻𝐹𝑆𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝐸𝑋𝑅𝑡 + 𝛽2𝐹𝑃𝐼t

+ 𝛽3𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸t

+ 𝛽4𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸t

+ 𝛽5𝐷𝑈89t𝜀t 
شاخص کلی امنیت غدذایی   دهندهنشان 𝐴𝐻𝐹𝑆𝐼𝑡(، 1در معادله ن

شداخص قیمدت مدواد     𝐹𝑃𝐼tرشد نرخ ارز بازار آزاد،  𝑅𝐸𝑋𝑅𝑡خانوار، 
تغییرات آب و هدوا،   𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸t(، هایدنیآشامو  هایخوراکغذایی ن

𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸t     متوسط درآمدد سداالنه خدانوار نریدال( و𝐷𝑈89t   متغیدر
. الز  به رکر است که متغیرهدای  باشندیمها ماازی هدفمندی یارانه

. در زیر توضیح مختصری اندشدهفوق در فر  لگاریتمی در نظر گرفته 
 :شودیمدر خصوص متغیرهای الگو بیان 

: در ایدن مطالعده   𝐴𝐻𝐹𝑆𝐼 شاخص کلی امنیت غدذایی خانوارهدا   
جهت محاسبه امنیت غذایی خانوارهای شهری از شاخص کلی امنیت 
غذایی خانوار که توسط سازمان خواروبار کشداورزی توسدعه داده شدد،    

 ,Senبهره گرفته شده اسدت. ایدن شداخص براسداس مطالعده سدن ن      

شده اسدت. فرمدول محاسدبه     ( بناBigman, 1993بیگمن ن ( و1976
 باشد:( می3صورت رابطه نبه AHFSIشاخص 

𝐶𝑉 (3ن =
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𝑃𝑇
 𝐺 =
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𝐶𝑆 × 𝐻
 

تعداد افرادی که کمتر از استاندارد اندرژی   𝑃𝑈های فوق، در رابطه
درصد افرادی که انرژی یدا پدروتئین را    𝐻؛ اندکردهیا پروتئین دریافت 

                                                           
1- Aggregate Household Food Security Index 

2- Human Development Index 

3- Global Food Security Index 

4- Food Security Index 

تعدداد کدل جمعیدت     𝑃𝑇؛ اندد کردهبه میزان کمتر از استاندارد دریافت 
میانگین اندرژی یدا    𝐶𝐴𝑈انرژی یا پروتئین استاندارد؛  𝐶𝑆مورد بررسی؛ 

انحدراف   𝑆شدت فقدر غدذایی؛    𝐺پروتئین دریافتی کمتر از استاندارد؛ 
میانگین عرضه انرژی یدا   �̅�ئین طی زمان؛ معیار عرضه انرژی یا پروت

ضریب تغییرات عرضه انرژی یا پروتئین طدی   𝐶𝑉پروتئین طی زمان؛ 
ضریب توزیع انرژی یا پروتئین بین فقرا است. الز  به رکر  𝐼𝑃زمان و 

ی ضریب توزیع انرژی، بده دلیدل در دسدترس    محاسبهاست که برای 
ارهای فقیر از ضریب جیندی  نبودن ارقا  انرژی دریافتی تک تک خانو

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      

آوری غیرهای فدوق، پد  از جمدع   (. برای محاسبه متSalem, 2017ن
های مختلف و تبدیل خانوارهای شهری در دهک ی خوراکنهیهزآمار 
موجدود   نیقند و پدروتئ  ،یچرب درات،ینحاصل از کربوهبه انرژی  هاآن

با انرژی استاندارد دریدافتی و در نظدر گدرفتن     هاآنو مقایسه  (ذادر غ
بعد خانوار درصد افرادی که کمتر از اسدتاندارد اندرژی دریافدت کدرده     

 تویانستبودند و میانگین انرژی دریافتی کمتر از استاندارد محاسبه شد. 
 تید جمع یو جنسد  یکشور برحسب ساختار سدن  ییغذا عیو صنا هیتغذ
 نیدی هدر نددر در روز تع   یبرا 3644را  ییغذا یبه کالر یرانیا هر ازین

 .کرده است
( از صدر تا AHFSIدامنه مقدار شاخص کل امنیت غذایی خانوار ن

درصدد باشدد، خانوارهدا در     32است. اگر مقدار شاخص کمتدر از   144
 52تا  32؛ اگر مقدار آن بین برندیمسطح بحرانی امنیت غذایی به سر 

تا  52ایی کم نضعیف( و اگر بین درصد باشد خانوارها دارای امنیت غذ
درصدد   12بداالتر از  درصد باشد، دارای امنیدت غدذایی متوسدط و     12

-Pinstrupخانوارها از سطح امنیت غذایی باالیی برخدوردار هسدتند ن  

Andersen et al., 1999.) 
شاخص تغییر آب و هوا: به منظور محاسدبه تغییدر آب و هدوا در     

متعددی شامل میزان بارندگی، درجده   یهاشاخصمطالعات مختلف از 
( و غیدره  2COی ناگلخانده حرارت، میزان رطوبدت و انتشدار گازهدای    

در این پژوهش جهت محاسبه تغییرات آب و هدوایی   .شودیماستداده 
( محاسدبه  6رابطده ن  صدورت بهمارتن که از شاخص تغییر آب و هوا دو

 ، استداده شده است.شودیم

𝐴i (6ن =
P

T + 10
 

میانگین ساالنه بارندگی P ؛ دومارتن یخشک بیضر 𝐴iکه در آن: 
. باشدد یمد میانگین ساالنه دمای بده درجده سدانتیگراد     Tبه میلیمتر؛ 

تید  آب و   5یی را تعیدین و  هدا آسدتانه (، دومدارتن  6براساس رابطه ن
 .دینمایمهوایی از خشک تا بسیار مرطوب را تعریف 

عندوان شداخص قیمدت مدواد     بده  𝐹𝑃𝐼 در این مطالعه از شاخص 
هدف این پژوهش بررسی  کهنیاغذایی استداده شده است. با توجه به 



 1041پاییز ، 6، شماره 63، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     052

، از شداخص قیمدت   باشدد یمقیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی  ریتأث
عنوان شاخصدی کده   به 1622پایه سال  بر هایدنیآشامی و مواد خوراک

استداده شدد. رشدد    دهدیمتغییرات ساالنه قیمت مواد غذایی را نشان 
مهدم،   یاقتصاد ریمتغ کیعنوان نرخ ارز به 𝑅𝐸𝑋𝑅 نرخ ارز بازار آزاد 

 نیو همچند  یو داخلد  یخدارج  یهامتیق نیکه رابط ب نیبه واسطه ا
توسعه صادرات و کداهش واردات اسدت،    یبرا یزمان ابزارطور همبه

 یاقتصاد یرهایمتغ ریرا بر سا یعیاثرات وس تواندیآن م رییتغ نیبنابرا
در ایدن پدژوهش از متغیدر ندرخ ارز در بدازار آزاد بدا        بگدذارد.  یبر جا

درصدد   52/13ریال و میانگین رشد آن برابدر بدا    62/12051میانگین 
یکی از عوامل مهم و موثر بر امنیدت غدذایی خانوارهدا بهدره      عنوانبه

اجدرای   ریتدأث جهدت بررسدی    𝐷𝑈89گرفته شده است. متغیر ماازی 
بر امنیت غذایی خانوارهای شهری، از متغیدر   هاارانهقانون هدفمندی ی

ی اجرای قانون هاسالمقدار آن برای  کهیطوربهماازی استداده شد. 
عددد   هاسال( عدد یک و برای سایر 1621تا  1612ی هاسالمذکور ن

 صدددر در نظددر گرفتدده شددده اسددت. متوسددط درآمددد سدداالنه خددانوار  
𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸   درآمد ساالنه خانوار یکی از عوامل مهم در تامین امنیدت

ی که بدا افدزایش درآمدد،    اگونهغذایی در یک نظا  اجتماعی است، به
نیاز غذایی افزایش و وضعیت قدرت خرید و توانایی خانوارها در تأمین 

. در این پژوهش از متوسط ابدییمبهبود  هاآنمعیشت و امنیت غذایی 
 .خانوارهای شهری استداده شده است درآمد واقعی ساالنه

در خصوص نرخ ارز بازار حاضر،  یمطالعه یبرا ازیمورد ن یهاداده
ها( از آمارهدای رسدمی   آزاد و قیمت مواد غذایی نخوراکی و آشامیدنی

و  ی ساالنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایدران هاگزار براساس 
به منظور محاسبه شداخص امنیدت غدذایی خانوارهدا و     اطالعات الز  

درآمدد خانوارهدای    و از نتدایج تدصدیلی هزینده   متوسط درآمد خدانوار  
استخراج شده  1632-1621برای دوره زمانی  یران،اآمار  شهری مرکز

 . است
 

 سنجی برآورد الگوروش اقتصاد

موضوع و اطالعات موجود از مدل  اتیمطالعه بر اساس ادب نیدر ا
( و مددل تصدحیح خطدا    ARDLن 1گسدترده  هدای با وقده حیخود توض

 Pesaran andن پسددرانتوسددط پسددران و  شدددهیمعرفدد( 3ECMن

Pesaran, 1997 )روابدط   نیتخمد  زید و ن انباشدتگی ی هدم برای بررس
در ایدن رو    استداده شدده اسدت.   رهایمتغ نیمدت و بلندمدت بکوتاه

الز  نیست درجه ایستایی متغیرهدا یکسدان باشدد و صدرفاً بدا تعیدین       
مدل مناسب را انتخداب کدرد.    توانیمی مناسب برای متغیرها هاوقده

ی بهینه برای هر یدک از متغیرهدای   هاوقدهتعداد  ARDLدر الگوی 

                                                           
1- Autoregressive distributed lag 

2- Error Correction Model 

بیددزین -(، شددوارتز6AICحی بدده وسددیله معیارهددای آکائیددک نتوضددی
 عمدومی  . شدکل شدود یم( مشخص 2HQCکوئین ن-( و حنان0SBCن

  :زیر است صورت به متغیره دو حالت برای آن

(4) 𝑦𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑦𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽𝑖

𝑞

𝑖=0

𝑥𝑡−𝑖 + 𝑣𝑡  

 وقدده  بدا  و سدطح  مقادیر از تابعی 𝑦𝑡 وابسته متغیر (،0معادله ن در
 بده  را آن تدوان مدی  است که خود  با وقده مقادیر و توضیحی متغیر

 :کرد بازنویسی صورت زیر
𝐴(𝐿)𝑦𝑡 (2ن = 𝐵(𝐿)𝑥𝑡 + 𝑢t 

1( عملگر وقده به صورت L(، ن2در معادله ن − α1𝐿 − α2𝐿2 −

𝛼3𝐿3 − ⋯ − 𝛼𝑃𝐿P  عملگر وقده نوB به صدورت ) 𝛽0 +  β1𝐿 +

β2𝐿2 + 𝛽3𝐿3 + ⋯ + 𝛽𝑞𝐿q  .است 
 اسدت  ایدن  گسترده هایوقده با خودتوضیح الگوی یهایژگیو از

 وجدود  پارامترهدا،  از تورشدی  بددون  بدرآورد  نمدودن  بر ارائه عالوه که
برای بررسدی  . نمایدآزمون می نیز را مدل متغیرهای بین یانباشتگهم

. شدود یمد باندد اسدتداده    Fمیان متغیرها از آزمون  نباشتگیاوجود هم
است که در آن  ریبه صورت زباند  F زمونبرای اناا  آ هیآزمون فرض

و فرض  رهایمتغ نیی بلندمدت بوجود رابطه بر عد  یفرض صدر مبن
 :رهاستیمتغ انیی بلندمدت ممقابل، وجود رابطه

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

توسدط   بدسدت آمدده   یدست آمده بدا دو مقددار بحراند   به Fآماره 
 شددودیمدد سددهیمقا( Pesaran and Shin, 1999و شددین نپسددران 

بدودن   I(0)فدرض   بدا  نترییپدا  مقددار (. Pesaran and Shin, 1999ن
. رهاسدت یبودن تمدا  متغ   I(1) و مقدار باالتر با فرض رهایمتغتمامی 

بزرگتدر باشدد،    یحد بداالی مقددار بحراند   محاسباتی از  F یگر آمارها
و اگدر   شودیرد م ی بلندمدتبر عد  وجود رابطه یصدر مبن یهیضفر

 صدر را یهیباشد، فرض یمقدار بحران نییآزمون کمتر از حد پا یآماره
 یبحراند  ریمقداد  نییحد باال و حد پدا  نیرد کرد و اگر آماره ب توانینم

؛ Pesaran et al., 2001ن خواهددد بددودی رقطعددیغ اددهیباشددد، نت

Frimpong Magnus and Oteng-Abayie, 2006)  در صدورت .
توان از طری  الگوی تصحیح خطا به بررسی انباشتگی متغیرها میهم

مددت و تمایدل حرکدت آن بده سدوی تعدادل پرداخدت        پویایی کوتداه 
(. پسدددران و شدددین Mohammadi and Eydizadeh, 2014ن
( در مطالعات خدود نشدان دادندد کده از     Pesaran and Shin, 1996ن

توان درباره وجدود رابطده بلندمددت    تنهایی می به ECMروی ضریب 

                                                           
3- Akaike Info Criterion 

4- Schwarz Criterion 

5- Hannan-Quinn Criterion 



 052      رانیا تغییرات آب و هوایی و شاخص قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ریتأث بررسیاردکانی و همکاران، فتاحی 

گیری نمود. به این صورت که اگر ضدریب  بین متغیرهای مدل تصمیم
ECM(-1) ین صدر و منددی یدک قدرار گیدرد و از     در مدل برآوردی ب

لحاظ آماری معنادار باشد، آنگاه رابطه بلندمدت بدین متغیرهدای مددل    
 برقرار است.

 

 نتایج و بحث

ی هدا سدال خانوارهای شهری طی  ییغذا تیامن تیوضع 0 شکل
ساله  64. براساس این شکل میانگین دهدیمرا نشان  1621تا  1632

درصدد   5/21امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران بالغ بر شاخص 
است. با توجه به دامنه شاخص مورد نظر، خانوارهدای شدهری ایدران    

 دارای امنیت غذایی باالیی هستند.

گدت کده امنیدت غدذایی خانوارهدای      توانیم 0شکل توجه به با 
الت بعدد از جند    به علدت مشدک   1654و 1632ی هاسالشهری در 

در سدطح   ی کاالهدای اساسدی  بندد هیسدهم تحمیلی و کاهش تولید و 
 یدارا ولدی  داشته استقرار  پایینی نسبت به دوره زمانی مورد بررسی

کده در   1650تدا   1654یی هدا سدال طدی  رو به بهبدود اسدت.    یروند
 ،شدود یگدتده مد   زید ن یسداختار اقتصداد   لیاصطالح به آن دوران تعد

قابدل تدوجهی   نوسدانات  شدهری از   یخانوارهدا  ییغذا تیامن تیوضع
 1656 یدوره در دو سال متمداد  نیبار در ا نیاول ی. برابرخوردار است

دوران متندارر   نیا داشته کهرا  یکاهش یروند ییغذا تیامن 1650و 

تاربه نموده کده تحدت   را تور   نیشتریاست که کشور ب ییهابا سال
بعد از  الشعاع قرار گرفته است.تحت زیمرد  ن ییغذاامنیت  طیشرا نیا

 بیبدا شد  خانوارهای شدهری   ییغذا تیامن 1612 سال تا 1650 سال
به حداکثر خود رسدیده   1610بوده و در سال  شیدر حال افزا یمیمال

و ندرح تدور  نیدز    بدوده   یثبات نسدب  یدوره نرخ ارز دارا نیادر است. 
 ایدن دوره در  مختلدی عوامل است.کاهش یافته  1650نسبت به سال 

کشدور شدده و در    یخانوارهدا  هید و تغذ شدت یموجب بهبدود وضدع مع  
 حاصدل شدده اسدت.    نهیزم نیدر ا یمطلوب و با ثبات تیماموع وضع

 است. خود را تاربه کرده بیشترین مقدار 1624در سال  ییغذا تیامن
از مختلدف   لیروند رو به رشد در دوران پ  از آن به دال نیهذا ایعل

که  رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر ژهیوو به یالمللنیب یهامیتحرجمله 
متعاقب  و دالر در بازار و کاهش ارز  نرخ ارز متیق شیافزامنار به 

 ییمدواد غدذا   مدت یق ژهیو بدو  در بازار هامتیق یسطح عمومرشد آن 
 دید کداهش تدوان و قددرت خر    تایو نها دیخانوارها، رکود در بخش تول

 که در نهایدت منادر بده کداهش سدطح      نشد نتایخانوارها حدظ و ص
 یی خانوارها شد. غذا تیامن

متغیرهدای   (ADFن افتده یمیفولر تعمد  یکیدنتایج آزمون ایستایی 
 شودیممشاهده  طورکههمانشده است.  ، گزار 1جدول پژوهش در 

در سطح ایستا ولی سایر متغیرها پد  از یکبدار    𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸tمتغیر 
 درصد ایستا هستند. 2ی در سطح ریگتداضل

 

 
 ی تحقیق(هاافته)مأخذ: ی 1331-1312ی هاسالروند شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری طی  -4شکل 

Figure 4-the trend of food Security index of urban households durind the years 1369-1398 (Source: Research findings) 
 
 پ  از تعیین وضعیت ایسدتایی متغیرهدا، بدا   نکته  نیتوجه به ابا 
 معیدار  براسداس  ،هدا بدودن داده ساالنه دلیل به 3 وقده حداکثر انتخاب
 رابطده  بررسدی  بدرای  ARDL الگوی برآورد به بیزین، اقدا  -شوارتز

  .شودمی پژوهش بین متغیرهای مدتکوتاهو  بلندمدت
شدده اسدت.    ارائه 3جدول در  ARDLنتایج برآورد الگوی پویای 

طب  نتایج، شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری با یدک وقدده بدا    
عبدارتی شداخص   اسدت. بده   معنادارعالمت مثبت در سطح یک درصد 

امنیت غذایی در سال گذشته اثر مثبت بدر امنیدت غدذایی خانوارهدای     
شهری ایران در سال جاری دارد. ضریب متغیر شداخص قیمدت مدواد    

 است. معنادارمت مندی غذایی نیز در سطح پنج درصد با عال
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 (ADFیافته )واحد متغیرها دیکی فولر تعمیم ریشه آزمون نتایج -1جدول 

Table 1- Results of Variables unit root test 

 نتیجه ایستایی

Stationary result 

 مقادیر بحرانی در

 سطح یک درصد

Critical Values 1% 

آماره در مقدار 

 تفاضل مرتبه اول

Statistics at First 

order difference 

 مقادیر بحرانی در

 سطح یک درصد

Critical Values 1% 

 مقدار آماره در سطح

Statistics At level 

 متغیرها
Variables 

I(1) -4.339 -6.561 -4.309 -0.513 𝐴𝐻𝐹𝑆𝐼𝑡 

I(1) -4.339 -5.730 -4.309 -0.862 𝑅𝐸𝑋𝑅𝑡 

I(1) -4.339 -5.650 -4.309 -2.114 𝐹𝑃𝐼t 

I(0) - - -4.309 -5.311 𝐶𝐿𝐼𝑀𝐴𝑇𝐸t 

I(1) -4.339 -6.797 -4.309 -2.091 𝐼𝑁𝐶𝑂𝑀𝐸t 

 های تحقی مأخذ: یافته

Source: Research findings 

 
 ARDL(1,0,3,0,1,0)نتایج برآورد الگوی پویا  -2جدول 

Table 2- Results of dynamic pattern estimation ARDL (1,0,3,0,1,0) 

 معنادارسطح 

Significant level 
 tآماره 

T statistics 
 انحراف استاندارد

Standard deviation 
 ضرایب

Coefficients 
 متغیر

Variable 

 وقده اول شاخص امنیت غذایی ***0.576 0.080 7.171 0.000

Lag(1) food security index 

 شاخص قیمت مواد غذایی -0.091*** 0.036 2.536- 0.021

Food price index 

0.456 0.761 0.092 0.070 
 تغییر شاخص آب و هوا

Climate change index 

0.117 -1.647 0.084 -0.139 
 وقده اول تغییر شاخص آب و هوا

Lag (1) Climate change index 

0.277 -1.122 0.087 -0.098 
 شاخص آب و هواوقده دو  تغییر 

Lag (2) Climate chang index 

 وقده سو  تغییر شاخص آب و هوا -0.191** 0.078 2.443- 0.025

Lag (3) Climate chang index 

 رشد نرخ ارز بازار آزاد -0.028*** 0.011 2.557- 0.020

Exchange rate growth 

 متوسط درآمد ساالنه خانوار 1.090** 0.528 2.065 0.048

Average household annual income 

0.121 -1.629 0.045 -0.074 
 وقده اول متوسط درآمد ساالنه خانوار

Lag(1) Average household annual income 

0.065 -1.925 0.464 *0.894- 
 (هاارانهمتغیر ماازی نهدفمندی ی

Dummy variable (targeting subsidies) 

 ضریب ثابت 44.381*** 8.621 5.147 0.000
Constant coefficient  

R-squared = 0.84 

F-statistic = 6.616  Prob (F-statistic)= 0.000 

 پنج و ده درصد( ک،یمعنادار در سطح  بیترت)***، ** و * به قیتحق یهاافتهیمأخذ: 

Source: Research findings (***, **, ** Significant at 1, 5 and 10 percent, respectively) 
 

در مورد متغیر رشد نرخ ارز، نیدز عالمدت ضدریب آن منددی و از     
است. ضریب متغیدر متوسدط    معنادارلحاظ آماری در سطح یک درصد 

درآمد ساالنه خانوار و متغیر مادازی هدفمنددی یارانده در دوره مدورد     
 معندادار بررسی به ترتیب با عالمت مثبت و مندی در سطح پنج درصد 

 هستند.

 (ARDLالگدوی ن رابطده بلندمددت    یجاز بحدث دربداره نتدا    یشپ
 ینبلندمددت بد   یا عدد  وجدود رابطده تعدادل    ید است تا وجود  یضرور
رابطده   یبدرای بررسد  باند  F آزمون جینتا شود. یبررس الگو یرهایمتغ
 است. آمده 6 جدولدر  یانباشتگهم
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 نباشتگی متغیرهااباند هم Fنتایج آزمون  -3جدول 

Table 3- Results of F bound test for cointagration of variable 

مقدار آماره 
F 

F statistics 

I(1) I(0) 
 مقادیر بحرانی

Critical values 

7.925 4.37 3.29 
 %1مقدار بحرانی 

Critical value 1% 

 3.49 2.56 
 %2  مقدار بحرانی

Critical value 5% 

 3.09 2.2 
 %14مقدار بحرانی 

Critical value 10% 
 های تحقی مأخذ: یافته

Source: Research findings 
 

محاسبه شدده   F ریمقاد شودیم مشاهده 6جدول  درطورکه همان
چون  نیبنابرااست،  232/5 برابر باالگوی شاخص امنیت غذایی  برای
از  شدتر یب %24و  %22، %22سطوح اطمینان  محاسبه شده در F آماره

ی وجدود رابطده   فدرض عدد    نیاست، بندابرا  یحد باالی مقدار بحران
 و لذا رابطه بلندمدت وجود دارد. شودیرد م رهایمتغ انیبلندمدت م
 رو  بدا  شدده  بدرآورد  بلندمددت  ضدرایب  دهندده نشان، 0جدول 

 کده متغیرهدا بده   است. با توجه به این گسترده هایوقده خودتوضیح با
تدوان تدسدیر   صورت لگاریتمی در معادله بدرآورد شددند بندابراین مدی    

صورت درصدی باشدد. در بلندمددت شداخص قیمدت مدواد      متغیرها به
 معندادار غذایی در سطح یک درصد با عالمت منددی از لحداظ آمداری    

است. بنابراین افزایش یک درصدی قیمت مواد غذایی شاخص امنیت 
. دهدیمدرصد کاهش  31غذایی خانوارهای شهری ایرانی را به میزان 

افزایش قیمت مواد غذایی در منداط  شدهری، بده کداهش دسترسدی      
، کده نتیاده آن کداهش امنیدت     اناامدیمشهرنشینان به مواد غذایی 

یدرات در قیمدت مدواد غدذایی در جهدت      . تغیباشدد یمغذایی خانوارها 
زیادی در رفتدار مصدرفی    ریتأثافزایش به ویژه کاالهای اساسی دارای 

رشد  کهیزمانافزیش قیمت مواد غذایی در  کهیطوربهخانوارها است، 
درآمدها متناسب با افزایش قیمت مواد غذایی نباشد، موجدب کداهش   

و در نتیاه بر امنیت  دسترسی خانوارها به مواد خوراکی و غذایی شده
. در مطالعددات محمدددی  گددذاردیمددخانوارهددا اثددر مندددی   غددذایی 

 Mehrabi( و مهرابی بشدرآبادی و اوحددی ن  Mohammadi, 2014ن

and Owhadi, 2014    نیز اثر مندی شاخص قیمت مدواد غدذایی بدر )
شاخص تغییر آب  ریمتغ ست. ضریبامنیت غذایی خانوارها تایید شده ا

 ییغدذا  تیبر شاخص امن معنادارو  یمند ریتأثو هوا نیز مطاب  انتظار 
تحدت  و کشداورزی   ییمحصدوالت غدذا   دیآن، تول تغییرات داشته و با

-یی دچار نوسانغذا تیشاخص امننیز آن  اهیو در نت تاثیر قرار گرفته

 Gohar andگاشمن نشود. در مطالعه گوهر و های در طول زمان می

Cashman, 2016     نیز اثر مندی تغییر آب و هدوا بدر امنیدت غدذایی )
خانوارها تایید شده است. متغیر رشد نرخ ارز بازار آزاد با عالمت منددی  

در مدورد رابطده منددی ندرخ ارز و      اسدت.  معناداردر سطح یک درصد 
گرفته تدا   یآورفن عیاز صنا نایرااقتصاد  گدت، توانیمامنیت غذایی 

 یمصدرف  یاز کاالهدا  یاریبس یاست و حت یواردات ،یمصرف یکاالها
. با باال رفتن کنندیم نیخود را با واردات تأم هیداخل هم مواد اول دیتول
 یشدتر یپدول ب  عتاًیطب عبارتی کاهش ارز  پول داخلییا به ارز متیق

 مدت یق زانید پرداخت شود و بده همدان م   دیبا هیواردات مواد اول یبرا
 نید کده در ا  ییهدا از حوزه یکی هم باال خواهد رفت. یاجناس مصرف

در اسدت.   یقرار خواهد گرفت، حوزه کشاورز ریشدت تحت تأثمورد به
یی خانوارهدا  غذا تیامن یمحصوالت کشاورز متیباال رفتن ق نتیاه با

 یملد  تید امن مهدم  یهدا از شاخص یکیکه  گیردتحت شعاع قرار می
دسدت آمدده در الگدو بدا انتظدارات      به بیضر نی. بنابراشودیشمرده م

بدر   معندادار مثبدت و   ریتدأث درآمد سداالنه خدانوار    سازگار است. ینظر
فرض  با وخانوار درآمد  شیبا افزاشاخص امنیت غذایی خانوارها دارد. 

 خانوارهدای گرفت که  اهینت توانیآن در جامعه م عیمناسب بودن توز
خدود   ییغدذا  ازید ن نیتدام  دریی و تواندا  دیقدرت خر شیبا افزاشهری 

و در  یافتید در یانرژ تیبر وضع یمثبت ریتأث ریمتغ نیروبرو هستند و ا
در مطالعه مهرابی بشدرآبادی و اوحددی    آنها دارد.نتیاه امنیت غذایی 

( نیز اثدر مثبدت درآمدد خدانوار بدر      Mehrabi and Owhadi, 2014ن
ی اجدرای  هدا سدال تایید شده است. متغیر ماازی  هاآنامنیت غذایی 

درصدد بدا عالمدت منددی      14نیز در سدطح   هاارانهقانون هدفمندی ی
غدذایی  است. در دوران بعد از هدفمندی یارانده سدطح امنیدت     معنادار

ش یافتده اسدت. نتدایج نشدان     کداه  0شدکل  خانوارهای شهری طب  
دهد که در بلندمدت اجرای قانون مدذکور، باعدث کداهش فعالیدت     می

ی هدا حامدل ی کشداورزی و  هانهادهکشاورزان به دلیل افزایش قیمت 
انرژی شده، همین موضوع کاهش تولید مواد غذایی داخل و در نتیاه 

در پی  یی خانوارها راغذاتیامنو در نهایت کاهش  هاآنافزایش قیمت 
et Azizi نا یافته مطالعه عزیزی و همکاران داشته است. این نتیاه ب

2016 al., ).سازگار است 
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 ARDLنتایج برآورد الگوی بلندمدت  -4جدول 

Table 4- Results of Long-run ARDL model 

 معنادارسطح 

Significant level 
 t آماره

T statistics 
 انحراف استاندارد

Standard deviation 
 ضرایب

Coefficients 
 متغیر

Variable 

0.007 -3.024 0.071 ***0.215- 
 شاخص قیمت مواد غذایی

Food price index 

0.023 -2.485 0.341 **0.847- 
 تغییر آب و هوا

Climate change  

0.017 -2.645 0.025 ***0.066- 
 رشد نرخ ارز بازار آزاد

Exchange rate growth 

 متوسط درآمد ساالنه خانوار 1.650** 0.810 2.036 0.048

Average household annual income 

0.078 -1.906 0.389 *0.741- 
 (هاارانهمتغیر ماازی نهدفمندی ی

Dummy variable (targeting subsidies) 

 ضریب ثابت 10.678*** 2.331 4.579 0.000

Constant coefficient 
 در سطح یک، پنج و ده درصد( یمعنادارن***، ** و * به ترتیب  تحقی ی هاافتهمأخذ: ی

Source: Research findings (***, **, ** Significant at 1, 5 and 10 percent, respectively) 
 

، 2 جددول ( در ECMن خطدا  یحبرآورد مدل تصدح   یجدر ادامه نتا
 ( مدورد توجده  ECMن خطا یحآورده شده است. آنچه که در مدل تصح

اسدت کده    ecm(-1)مربدو  بده    یبدارد، ضر یاساس یتاست و اهم
طورکده در  . همدان دهدد یعد  تعادل را نشان مد  یندفرآ یلسرعت تعد

مقدار  برابر با ecm(-1)برآورد شده  یبضر شود،یمشاهده م 2 لجدو
مقددار   .است معنادارو از لحاظ آماری در سطح یک درصد  03/4 مندی

درصد از عد  تعدادل   03/4این ضریب بیانگر آن است که در هر سال 
یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایدران در دوره بعدد تعددیل    

معندادار   یحداظ آمدار  از ل ecm(-1) یبضر ینکهبا توجه به ا. گرددیم
 یرفتده پذ یدز مدل ن یرهایمتغ ینوجود رابطه بلندمدت ب ینبنابرا ست،ا
  .شودیم

 
 (ECMتصحیح خطا ) الگوینتایج  -5جدول 

Table 5- Results of ECM model 

 معنادارسطح 
Significant level 

 tآماره 
T Statistics 

 استانداردانحراف 

Standard deviation 
 ضرایب

Coefficients 
 متغیر

Variable 

0.021 -2.536 0.036 **0.091- 
 تداضل شاخص قیمت مواد غذایی

Difference of food price index 

0.456 0.761 0.092 0.070 
 تداضل تغییر آب و هوا

Difference of climte change 

0.020 -2.557 0.011 ***0.028- 
 تداضل رشد نرخ ارز بازار آزاد

Difference of Exchange rate growth 

0.048 2.065 0.528 **1.090 
 تداضل متوسط درآمد ساالنه خانوار

Difference of Average household annual income 

0.065 -1.925 0.464 *0.894- 
 (هاارانهتداضل متغیر ماازی نهدفمندی ی

Difference of  Dummy variable 

 تداضل ضریب ثابت 44.381*** 8.621 5.147 0.000

Difference of  Constant coefficient  

0.000 -7.844 0.054 ***0.423- 
 ضریب تصحیح خطا

 ECM(-1ن 
R-squared = 0.79 

 پنج و ده درصد( ک،یدر سطح  یمعنادار بین***، ** و * به ترت  یتحق یهاافتهیمنبع: 

Source: Research findings (***, **, ** Significant at 1, 5 and 10 percent, respectively) 
 



 022      رانیا تغییرات آب و هوایی و شاخص قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ریتأث بررسیاردکانی و همکاران، فتاحی 

 
از  ندان یبدرای اطم  زید ن کیهای مربو  بده فدروض کالسد   آزمون

دهندده  نشان جینتا نیاست. ا ارائه شده 3 جدولدر الگو  برآورد ییکارا
 کیاز لحاظ فدروض کالسد   یمشکلالگوی برآورد شده هستند که  نیا

 یالیسدر  یرد کرد و خودهمبستگ توانیصدر را نم هیفرض یعنیندارد. 
وجود ندارد، فر  تابع بده   ان یواری اجزا اخالل و مشکل ناهمسان نیب

 نرمال است.دارای توزیع  جمالت پسماند نیزشده و  تصریح یدرست
 

 های تشخیصیآزموننتایج  -3جدول 

Table 6- Results of Diagnostic tests 

 نتیجه آزمون
Test result 

 معنادارسطح 
Significant level 

 Fمقدار آماره آزمون 
F stat 

 فرضیه صفر
Null hypothesis 

 قبول فرضیه صدر

Accept 
0.875 0.134 

 خود همبستگی سریالی جمالت پسماند آزمون عد 

Residual autocorrelation 
 قبول فرضیه صدر

Accept 
0.931 0.141 

 (J.B) آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند 

Normal distribution tests Residual 
 قبول فرضیه صدر

Accept 
0.157 2.125 

 آزمون واریان  همسانی جمالت پسماند

Heteroscedasticity testResidual  
 قبول فرضیه صدر

Accept 
0.180 1.963 

 آزمون رمزی تصریح فر  تابعی

Reset ramsey test 
 ی تحقی هاافتهمأخذ: ی

Source: Research findings 
 
توان آزمدون  بررسی ثبات ضرایب مدل برآورد شده، می منظوربه

( و مادذور پسدماند   CUSUMآماره پسماند تامعی نثبات ساختاری 
مشداهده   قابل 2شکل در ( را محاسبه کرد که CUSUMQتامعی ن

ی مذکور، در داخل خطو  مسدتقیم قدرار دارد و   هاآزموناست. آماره 

 علدت بده نتایج این آزمون نشان از پایداری ضرایب برآوردی داشته و 
درصد، شکست ساختاری در مددل   22قرار گرفتن در فاصله اطمینان 

 وجود ندارد.

 

  
 (CUSUMQ( و )CUSUM)پایداری ضرایب  هایآزمون -5 شکل

Figure 5- Coefficient stability tests (CUSUM) and (CUSUMQ) 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ات قیمدت مدواد غدذایی و    ریتأثهدف اصلی این پژوهش، بررسی 
ی هدا سدال تغییرات آب و هوا بر امنیت غذایی خانوارهای شهری طی 

در ایران بود. در این راستا ابتدا با اسدتداده از شداخص    1621تا  1632
AHFSI ی شهری محاسبه شد. سپ  براساس امنیت غذایی خانوارها

گیدری از  نتایج بررسی آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش، بدا بهدره  

مددت و  ( روابدط کوتداه  ECMو الگوی تصحیح خطا ن ARDLالگوی 
بلندمدت میان متغیرها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج بدرآورد  

اد غدذایی،  الگوی مذکور حاکی از اثرگذاری مندی متغیرهای قیمت مدو 
تغییر آب و هوا، رشد ندرخ ارز بدازار آزاد و متغیدر مادازی هدفمنددی      

ها و همچنین اثر مثبت متغیر متوسدط درآمدد سداالنه خدانوار در     یارانه
مدت و بلندمدت بدر سدطح امنیدت غدذایی خانوارهدای شدهری       کوتاه
باشد. با توجه به اثرگذاری مندی شاخص قیمدت مدواد غدذایی بدر     می
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ی خانوارهای شهری و توجده بده ایدن نکتده کده ندرخ ارز       امنیت غذای
 ییمدواد غدذا   یگدذار در شداخص بهدا   ریاز عوامدل تأث یکدی   عنوانبه

در کداهش   تواندد یم یارزکنترل نوسانات  ، بنابراینشوندیمحسوب م
کشدور را   ییغدذا  تید که امن ییغذا مواد متیتور  ق ژهیونرخ تور  به

است که با  نیا تید. نکته حائز اهمموثر باش اریبس کندیدچار بحران م
 کید بخدش نزد  نیدر ا ییبه خودکدا ییمواد غذا یداخل دیتول شیافزا

 یداخلد  یتابع عرضه و تقاضدا  ییموادغذا متیق صورت نیشده و در ا
 ییاز نوسانات مربو  به ندرخ ارز و واردات موادغدذا   یتا حد و شودیم

در کشدور   یو رفاه اقتصاد ییغذاتیامن اادیبه ا نیو ا ماندیمصون م
. با توجه به اثرگذاری مندی نرخ ارز بر امنیت خواهد کرد یانیکمک شا

غذایی خانوارهای شهری و نوسانات ارزی چند سدال اخیدر در ایدران،    
 شدده تیریشناور مد ینرخ ارز در قالب نظا  ارز یسازکسانی استیس

اقتصداد   یراامکدان را بد   نید او  گرددیمی توصیه تورم یگذاربا هدف
 ابدد یشده دسدت  تا به اهداف رشد مناسب و تور  کنترل کندیفراهم م

بدا   یی خانوارهدا گدردد  غدذا تیامنمنار به بهبود  تواندیمکه در نتیاه 
، بدازنگری در اجدرای سیاسدت    هدا ارانده توجه به اثر مندی هدفمندی ی

به منظور برقراری امنیت غذایی خانوارهدا پیشدنهاد    هاارانههدفمندی ی

 . شودیم
برای کداهش اثدرات منددی تغییدر آب و هدوا بدر امنیدت غدذایی         
راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و 
ناامنی غذایی تمرکز کنند. آموز  و تقویت بداور عمدومی نسدبت بده     

ی بلندمددت و  هااستیستدوین برنامه و  تغییر آب و هوا و بحران آب،
ویژه مدیریت منابع آب تحت شدرایط تغییدر آب و هدوا بدا      مدتکوتاه

ی سدطحی بدا هددف    هاآبی ریربط، کنترل هاسازمانمشارکت کلیه 
توسعه منابع آب در دسترس، استداده مادد از پساب و بازچرخدانی آب  

همچنین الگوی  ی نوین آبیاری وهاستمیسدر مصارف مختلف، توسعه 
در کاهش عوارض  تواندیمی مدرن هارو کشت و حرکت به سمت 

از  یکاهش عدوارض ناشد  تغییرات آب و هوایی موثر باشد. بنابراین با 
و  یاریآب نینو یکشت، استداده از رو  ها یالگو رییبا تغ میاقل رییتغ
 توان میزان تولید محصوالت کشاورزی را افدزایش داد می ییزداابانیب

و از کاهش میزان تولیدات به دلیل تغییرات اقلیمی نامساعد جلوگیری 
شود و در به عمل آورد که این امر موجب عرضه کافی مواد غذایی می

 نتیاه در بهبود امنیت غذایی نیز موثر خواهد بود.
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