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 چکیده:

 با تأکید بر نقش پایداری کشااورزی  مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی

ابتادا شااخک کلای امنیات غاذایی خانوارهاای شاهری و         باه ایان منراور   اسات    پرداخته 9331-9315در طی دوره

شاخک کشااورزی پایادار، شااخک حمایات دولات از بااش کشااورزی، قیمات         و سپس  ( محاسبهAHFSI)روستایی

تنوع در الگوی زراعی  محاسبه گردید محصوالت کشاورزی، درآمد سرانه، واردات کشاورزی، تنوع زراعی و ضریب جینی 

باه   مایت دولت از باش کشاورزی بوسیله شاخک معیار کلای حمایات محاسابه گردیاد     توسط شاخک هرفیندال و ح

-منرور محاسبه شاخک پایداری کشاورزی از زیرشاخک های پایداری اقتصاادی، پایاداری اجتمااعی و پایاداری فنای     

سپس با شد  های گذشته انجام زراعی استفاده شد  محاسبه شاخک کشاورزی پایدار به کمک مطالعه میدانی و پژوهش

 .با هدف بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی پرداخته شد دیجوسلیوس به آنالیز اقتصا -اده از رویکرد جوهانسون فاست

 و شااخک کشااورزی پایادار    ت کشااورزی واردات محصوالتنوع زراعی،  ،دهد که متغیرهای درآمد سرانهنتایج نشان می

دار های حمایتی دولت از باش کشاورزی اثر منفی و معنای و متغیرهای ضریب جینی و سیاست دارثیر مثبت و معنیأت

با توجه به اثرگاذاری قاوی شااخک     .اند داشته مدتمدت و بلنددرکوتاه بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی

ستیابی به این مهم امری ضروری باه  های دولت برای دپایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارها، لزوم توجه سیاست

 رسد نرر می

 

 واژگان کلیدی: پایداری کشاورزی، امنیت غذایی، الگوی جوهانسون

 

  :مقدمه

امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است  دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای اصالی توساعه،   

کشور است و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور است، در بحث توسعه انساان   های نسل آینده سالمت جامعه و زیرساخت

کننده دارد و در کنار درآمد سرانه، توزیع عادالنه درآمد، نرخ اشتغال، حفظ  محور، امنیت غذایی و تغذیه، نقش اصلی و تعیین –

امنیات غاذایی زماانی وجاود      .شود شناخته میالمللی به عنوان شاخک توسعه  زیست و رعایت حقوق بشر در مجامع بینمحیط

طاوری   ها، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به مواد غذایی کافی و سالم داشته باشند به دارد که همه مردم، در تمام زمان

هم نمودن که نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی آنها برای یک زندگی سالم و فعال برآورد گردد  منرور اصلی امنیت غذایی، فرا

امکان افزایش قابل توجه تولید کشاورزی به صورت پایدار، بهبود در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم با کماک سیاسات هاای    

های غذایی مناسب، بیاان   داخلی و خارجی دولت و پیشرفت اساسی در احقاق حق مردم برای دسترسی به غذای کافی و مکمل
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تولید سرانه مواد غذایی، نسبت صادرات باه واردات ماواد غاذایی، کاالری سارانه،       از دیگر سوی شاخک امنیت غذایی می شود 

پروتئین سرانه و نسبت نیروی کار غیرکشاورزی برشمرده می شود  امنیت غذایی موضوعی چند بُعدی است که پایاداری در آن  

ای می باشد، بایستی بر این مهم توجه ستردهحائز اهمیت فراوان است  از آنجائی که توسعه پایدار نیز خود دارای مفاهیم بسیارگ

سو شاخک کلی برای سنجش توسعه پایدار است و از سوی دیگر برای سنجش امنیات غاذایی از    داشت که امنیت غذایی از یک

های ماتلفی در زمینه فقر، تغذیه، تولیدات کشاورزی و مواد غاذایی، درآماد، خوداتکاایی، قیمات محصاوالت       ها و شاخک داده

شاود  ارکاان و ابعااد امنیات غاذایی متعادد اسات و از         کشاورزی، توزیع درآمد در سطح جامعه، مصرف و نرایر آن استفاده می

تر از همه پایداری در تولید و عرضه محصاول  آنجایی که هر یک از ابعاد آن دارای اهمیت است پایداری آنها نیز مهم است  مهم

ها برای بهبود وضعیت  باشد  رعایت اصول توسعه پایدار در کارایی سیاست الم و کیفی میبه میزان کافی و در عین حال تولید س

 تغذیه و تأمین کالری و پروتئین مورد نیاز جامعه در بلندمدت دارای اهمیت است  

االی هاا و آ  باه هماراه هزیناه با     کشهای گذشته با افزایش استفاده از بذرهای پربازده، کودهای شیمیایی، آفتدر دهه

گیری افازایش داده اسات  ایان امار منجار باه افازایش        وکنار دنیا را به طور چشمتولید، عملکرد محصوالت کشاورزی در گوشه

های تجدیدناپذیر در باش کشاورزی گردیده که این اثرات جانبی منفای در نهایات باه عادم کاارایی      وابستگی به مصرف نهاده

(  امروزه انساان  Golam & Gopal, 2003زیست منجر شده است )ب و نابودی محیطاقتصادی واحدهای تولید کشاورزی و تاری

زیست و اساتفاده بهیناه از   هایی است که ضمن برخورداری از پویایی اقتصادی، بتواند موجب بهبود وضعیت محیطنیازمند نرام

گی نقاش بسازایی داشاته باشاد  در ایان      منابع موجود شده و همچنین در تأمین نیازهای غذایی انسان و در ارتقاء کیفیت زند

هایی هستند که ضمن تأمین منافع ماالی کشااورزان و مقبولیات اجتمااعی بتواناد      راستا متاصصان کشاورزی در پی یافتن راه

زمینه الزم را جهت کاهش وابستگی به نهاده های بیرونی را فراهم نمایند  از این رو بحاث پایاداری کشااورزی در دنیاا مطار       

 هاای ترین تعریف کشاورزی پایدار آن است کاه کلیاج جنباه   گرفته است ولی عمومی تعاریف متعددی از پایداری صورت  گردید

زمانی پایدار خواهد باود کاه از نرار اجتمااعی      شناختی را دربرداشته باشد  به عبارت دیگر کشاورزیاقتصادی، اجتماعی، و بوم

  پذیر، از نرر سیاسی مناسب، از نرر مدیریتی قابل اجرا و از نرر محیطای ساازگار   توجیه پذیر و سازگار، از نرر اقتصادیامکان

(  به هر حال فعالیت های کشاورزی پایدار باید قادر باشد تا نیاز غذایی جمعیات رو باه رشاد    9333باشد )مقصودی و همکاران 

ت غذایی را به ارمغان آورد )چیاذری و همکااران،   رسد را تأمین نموده و امنیمیلیارد نفر می 3/3به  1215جهان را که در سال 

(  بنابراین سه عامل اساسی اکولوژیکی، اقتصادی و خودکفایی و فرهنگی اجتماعی باید در توسعه پایدار کشاورزی مد نرر 9332

یکادیگر گاره    آید مفهوم امنیت غاذایی و کشااورزی پایادار باا    همانطور که از مطالب گفته شده برمی(  Jain, 2005قرار گیرد )

آیاد  جایگااه ایاران در شااخک هاای      خورده اند  پایداری کشاورزی فاکتور اساسی در دستیابی به امنیت غذایی به حسا  مای 

 91دهد که شاخک کل وضعیت تغذیه و سالمت مناسب نبوده و حادود   ها نشان می امنیت غذایی بسیار نامناسب است  بررسی

ضعیت تغذیه ای مناسب نیستند  که در عین حاال کاه کشاور باه لحاان سارانه کمای        درصد از جمعیت کشور دارای حداقل و

های کشااورزی در مقایساه باا دیگار     موادغذایی دارای مطلوبیت است موضوعی تأمل برانگیز است  وضعیت نسبتاً خو  شاخک

ز نرر شاخصهای اقتصادی )ایران های نامناسب ا ها داللت بر عملکرد نامناسب نرام اقتصادی در راستای هدف دارد  رتبه شاخک

المللای از جملاه فاائو، ساازمان      های باین  کند  آمار سازمان سومین کشور تورمی و نابرابری( دسترسی به غذا را دچار مشکل می

درصاد   95سال کام وزن و   5درصد کودکان زیر  99دهد که  نشان می 9311جهانی بهداشت یونیسف و بانک جهانی، در سال 

درصاد ماردم    02درصد آنها دچار چاقی هستند   19درصد بزرگساالن دارای اضافه وزن و  53ند، از سویی حدود کوتاه قد هست

ام را در دنیاا باه خاود     13دالر در سال رتبه  1512(  ایران با متوسط درآمد سرانه 9311ایران سوء تغذیه پروتئین دارند )فائو، 

  میلیون دالر اعالم شده است  132هزار و  00برابر با  1293ایران در سال  رزش وارداتاختصاص داده که عدد مطلوبی نیست  ا

درصاد، ساوخت چهاار درصاد و تولیادات       دودرصاد، ماواد خاام کشااورزی      ساه سهم مواد غذایی از واردات ایران ل سااین در 

ازن است  به طوری که افاراد  های ماتلف توزیع درآمدی نامتو دهد که دهک مطالعات نشان می درصد بوده است  93ها  کارخانه
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بارای حال   ایان ترتیاب     باه  کنناد   برابر دهک اول و بیش از دو برابر متوسط جامعه پروتئین دریافت مای  1دهک دهم بیش از 

نه تنها در ایاران بلکاه در هماه    باش کشاورزی ای مشکل پایین بودن امنیت غذایی باید به این مهم باید توجه داشت که  ریشه

و اسات  داشاته   جنباه پیشاگامی  اند  یافته هستند و امنیت غذایی را ارتقاء دادهو حتی جوامعی که توسعهتوسعه  جوامع در حال

، رشاد و توساعه بااش    هاا امنیات غاذایی اسات    های این جوامع که یکی از آن و رسیدن به ویژگی برای گذر به توسعه صنعتی

و از این منرار نیاز    اقتصادی از کارایی و ضرورت خاص برخوردار استهای پرتحرك  کشاورزی به سبب تعامل آن با سایر باش

با توجاه باه   شود   های توسعه ملی کشورهای در حال توسعه محسو  می ها در برنامه ترین اولویتاز مهم کشاورزی پایدارتوسعه 

 ایران بپردازد غذایی در اهمیت مسأله این تحقیق بر آن است تا به بررسی نقش پایداری کشاورزی بر امنیت

ای به بررسی تراز تعادل غذایی و شاخک کلی امنیت غذایی پرداختند  نتایج نشان ( در مطالعه1221راماکرایشنا و آسفا)

( در بررسی امنیت غذایی نتیجه گرفتناد  1225درصد قرار گرفته است  اریک و چینگر) 35داد که امنیت غذایی در سطح باالی 

( در 1223غذایی مطلو  تاثیرگذاری بیشتری داشته است  میلار ) نیافتن به امنیتمایتی در دستهای حکه ناکارآمدی سیاست

مطالعه ای جهت تعیین امنیت غذایی و تهیه غذا، اثر پرداخت مستقیم دولت برای تهیه غذا در آمریکا را عامل مهم در دستیابی 

غذایی بر مبنای تغییر منابع تولید و سازی امنیتای به شبیه( در مطالعه9331به امنیت غذایی مطر  کرد  خالدی و فریاد رس)

 کنند های اول تا پنجم از متوسط کشور مواد غذایی کمتری دریافت میهای تجاری پرداختند  نتایج نشان داد که دهکسیاست

 

 :روش تحقیق

متغیرها صورت گیرد   چنانچه متغیرهاای  های مانایی بر اساس ادبیات اقتصادسنجی جهت تامین الگو ابتدا بایستی آزمون

آمده مقادار  دستای بین متغیرها، ضریب تعیین بهرغم عدم وجود هیچ رابطهنامانا در برآورد مدل مورد استفاده قرار گیرند، علی

(  بارای ایان منراور    9330های غلطی ممکن است صورت گیارد )رگرسایون کاا  ( )گجراتای     باالیی است در نتیجه استنباط

-شود  در صورت ناماناا باودن از روش تفاضال   پرون استفاده می -( و فیلیپسADFیافته)های دیکی فولر تعمیمعموال از آزمونم

های پویا (  به منرور برآورد روابط بلندمدت بین متغیرهای الگو و تحلیل9303گیری برای رفع آن استفاده می شود ) نوفرستی 

های بهینه توسط یکی از معیارهای شود  در این روش تعداد وقفه( استفاده میARDLرده)های گستاز روش خود توضیح با وقفه

های بهینه متغیر وابسته به منراور لحاان   گردد  در رابطه با تعیین تعداد وقفهکویین تعیین می–آکائیک، شوارتز بیزین و حنان

-هر ضابطه تعداد وقفه بهینه متفاوتی گازارش مای  کردن در رابطه رگرسیون جهت رفع همبستگی بین جمالت اخالل، معموال 

 HQCکناد  بیشترین تعداد وقفه را پیشنهاد مای  AICکند و ترین مدل را پیشنهاد میکم هزینه SBCکند  در این میان ضابطه 

، از معیاار  922هاای کمتار از    (  معموالً در نموناه 9303ها را در حد وسط این دو تعیین می نماید  )نوفرستیمعموال تعداد وقفه

 نتیجه، در و نماید جویی میها صرفه شود، تا درجه آزادی زیادی از بین نرود  این معیار در تعیین وقفه بیزین استفاده می -شوارتز

( باا اساتفاده از روش   1229  پساران و شاین)  (Pesaran and Shin, 1996)بود  خواهد برخوردار بیشتری آزادی درجه از تامین

ARDL توان ضرایب بلندمدت سازگاری میان متغیرهاای ماورد نرار در    دادند که میو با منرور نمودن وقفه های مناسب نشان

-بودن متغیرهای مدل انجام مای  I(1)و یا   I(0)یک مدل را به دست آورد  و این در حالی است که روش مذکور بدون توجه به 

مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو را به لندمدت و کوتاه(  این روش روابط ب9333شود )صمدی و پهلوانی، 

گرنجار   -زند  در استفاده از این رهیافت به یکسان بودن درجه همجمعی متغیرهاا، کاه در روش انگال    طور همزمان تامین می

بازهم قابل کاربرد باشند،   I(0)و I(1)کیبی از متغیرهایدر حالتی که متغیرها تر ARDLنیازی نیست  متدلوژی  -ضروری است

  های متغیرها، همانند رابطه زیر وارد شوند  است  به طور کلی الگوی پویا، الگویی است که در آن وقفه
         

                                                                                                            1  

های کوچک، بهتر است تا حد امکان از الگویی اساتفاده خاود کاه     برای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه

 بگیرد های زیادی برای متغیرها، همانند رابطه فوق در نرر  تعداد وقفه
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است کاه   S×1برداری  wtعملگر وقفه و  Lمتغیرهای مستقل هستند  جمله  باال   متغیر وابسته و  در رواباااط 

متغیرهای از پیش تعیین شده در مدل شامل عرض از مباد،، متغیرهاای مجاازی، روناد زماانی و ساایر        نمایااااااااانگر 

هاای ماورد اساتفاده بارای متغیرهاای       تعداد وقفاه  qهای به کار رفته برای متغیر وابسته و  تعداد وقفه Pزا است  متغیرهای برون

 ( نام دارد، که در آن داریم:ARDLهای توزیعی ) د توضیحی با وقفهالگوی فوق یک الگوی خو ( می باشد مستقل )
 

                 
       

                                                                                3  
                           

    (     
 
) ,  

                                
از ایان   Xشود  ضرایب بلندمدت مربوط باه متغیرهاای    برای محاسبه ضرایب بلندمدت مدل، از همان مدل پویا استفاده می

 آیند: رابطه به دست می

   
 ̂       

   ̂     
 

 ̂    ̂      ̂  

   ̂   ̂     ̂ 

      

                                                                                                                   1  
دهد که  ( نشان می9113مربوط به ضریب محاسبه شده بلندمدت نیز قابل محاسبه است  ایندر ) tاز رابطه فوق مقدار آماره 

های بحرانی معماول از تاوان خاوبی     بر اساس کمیت tنرمال حدی معمول هستند و آزمون از این نوع، دارای توزیع  tهای  آماره

 ARDLهای معتبری را در مورد وجود رابطاه بلندمادت انجاام داد  در روش    توان آزمون میبرخوردار است  بنابراین به کمک 

دت باین  رد  در مرحلاه اول وجاود ارتبااط    ای به نحاو زیار اساتفاده کا     توان از روش دو مرحله مدت میبرای تامین رابطه بلند

  در این مرحله، برای بررسی اینکه رابطه بلندمدت حاصل از این (Pesaran et al, 2001)شود  متغیرهای تحت بررسی آزمون می

 روش، کا   نیست، دو راه وجود دارد:

 گیرد: فرضیه زیر مورد آزمون قرار می ARDLدر روش اول پس از تامین مدل پویای 

     ∑    

 

   

              ∑    

 

   

                                                                                  5  

       

فرضیه صفر بیانگر عدم وجود همجمعی یا رابطه بلندمدت است  برای انجام آزمون مورد نرر که توسط بنرجای و همکااران   

(Banerjee, et al,1993)  ارائه شده است، باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیاار ،

 شود  حاصل می tضرایب مذکور تقسیم شود که آماره آزمون از نوع آماره 

  
∑  ̂   

 
   

∑   ̂ 

 
   

                                                                                                                     3  

      

به دست آمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی ارایه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر در ساطح اطمیناان    tاگر قدرمطلق آماره 

 شود   % بزرگ تر باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همجمعی رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته می15

رهای تحت بررسی باه وسایله محاسابه    روش دوم که توسط پسران و شین ارایه شده است، وجود رابطه بلندمدت بین متغی

  Pesaran, and گیارد  داری سطو  باوقفه متغیرهاا در فارم تصاحیح خطاا ماورد بررسای قارار مای         برای آزمون معنی Fآماره 

Shin,1996)) 

itX

itX

i
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 ( را فراهم میECMوجود همجمعی بین مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا)     

باه صاورت زیار     ECMکند  این الگو نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلند مدت آن ها ارتباط مای دهاد  الگاو    

 تصریح می شود:
                ̂                                                                                           0  

باشاند،   I(1)هر دو جمعی از مرتبه یک   ytو  xtجمله خطای برآورد رگرسیون با یک وقفه زمانی است  وقتی  Ût-1 آن که در     

هم پایا هستند،می تاوان ایان الگاو را بادون هاراس از       ∆yو  x∆جمله اخالل جمعی از مرتبه صفر)پایا( خواهد بود  از آنجا که 

 ( 9303بهره جست )نوفرستی  tو  Fبرآورد کرد و از آماره های  olsکا   بودن به روش 

(، شااخک  SAI(، شاخک کشاورزی پایدار)AHFSIمتغیرهای مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: شاخک امنیت غذایی)     

(، تناوع  IM(، واردات کشااورزی ) I(، درآماد سارانه )  P(، قیمت محصاوالت کشااورزی )  AMSحمایت دولت از باش کشاورزی)

از  9331-9315هاای  های مورد استفاده در این مقالاه از اطالعاات ساری زماانی ساال     (  دادهGI( و ضریب جینی )CVزراعی )

تحلیل اطالعاات باا اساتفاده از    وآوری گردیده است  تجزیهوزارت جهاد کشاورزی، آمارنامه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع

 انجام شد  Microfitبسته نرم افزاری 

 :نتیجه و بحث

 یات اهم زیست،یطمح یبتار یجهو درنت یرهای اخدهه یعملکرد ط یشبه منرور افزا ید،های تولنهاده ی رویجب یریکارگبه     

را  یعی به منرور نیل به امنیات غاذایی  طبهمراه با حفظ منابع یدو استمرار تول کشاورزی برداریهای بهرهنرام یداریتوجه به پا

و تعیاین عوامال    نرام های کشاورزی، یداریپا یزانبرای سنجش م ییهاشاخک یو طراح یهرو، ته یناست  ازا کرده دوچندان

عمق، تناو  زراعای، کاود سابز، کااربرد     منرور تعیین شاخک پایداری از متغیرهای شم کم  بهاست یتپراهم یاربسموثر بر آن 

های اجتماعی اساتفاده شاد  باا اساتفاده از امتیااز      ورزی و مشارکت کشاورز در فعالیتادوات کشاورزی، بهره وری و درآمد کشا

تاوان  آمده را مای دستدست آمد  شاخک بهبه 91تا  3دهی به هر کدام از عملیات کشاورزی شاخک پایداری عددی در فاصله 

 در محدوده صفر و یک بر اساس فرمول زیر محاسبه نمود 

Esj=
       

         
      

              (3) 

ها از مطالعات پیشین )عنایتی راد و های مورد مطالعه محاسبه شد  برای برخی از سالشاخک پایداری کشاورزی برای سال     

 ( استفاده گردید 9333همکاران، 

 صورت زیر است:ها به دست آمد  این شاخک به تنوع زراعی توسط شاخک هرفیندال در طی سال     





n

i

iSHI
1

2  





n

i

i

X

X
HI

1

2)(           

(1) 

( و xها ) ها از کل اندازة بازار است  در شاخک فوق، تعداد بنگاه سهم بنگاه Sهاموجود در بازار و  تعداد بنگاه nدراین فرمول،      

های نسبی یکساان در باازار    شماری بنگاه با اندازه اگر تعداد بی گیرد  ( در محاسبه مدنرر قرار میxiهای نسبی آنها ) اندازة سهم

های نسبی نابرابر در باازار   صفر خواهد بود و اگر تعداد کمی بنگاه و با اندازه  و نزدیک به  باشند، شاخک هرفیندال بسیار کوچک

 ( 9151وجود داشته باشند، این شاخک نزدیک به یک خواهد بود )هرفیندال، 

ها مورد بررسی قرار های مورد استفاده در این پژوهش،  ناست باید وضعیت پایایی دادهجه به ماهیت سری زمانی دادهبا تو     

ی آزماون از قادر   بر اساس این آزمون، اگار قادرمطلق آمااره    .استفاده شد 9گیرد  بدین منرور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

                                                 
1: Augmented Dickey-Fuller  
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شود  کمیات بحرانای در حالات باا     صفر مبنی بر وجود ریشه واحد)ناپایایی( رد میفرضیه  مطلق کمیت بحرانی بزرگ تر باشد،

 درصد محاسبه شده است  15عرض از مبد، و بدون روند در سطح اطمینان 

 بررسی پایایی متغیرها -9جدول 

 متغیرها
 15آماره آزمون در سطح 

 درصد

آماره آزمون برای تفاضل 

 مرتبه اول
 مرتبه هم جمعی

AHFSI 21/3- 31/1- )9)I 

SAI 31/3- 50/5- )1)I 

AMS 21/3- 33/1- )9)I 

P 21/3- 31/5- )9)I 

I 21/3- 05/5 (2)I 

IM 09/3- 35/5- )9)I 

CV 01/3- 33/5- )9)I 

GI 21/3- 05/5- )9)I 
 مأخذ: یافته های تحقیق

-، به منرور تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر امنیت اندبا توجه به اینکه متغیرهای الگو از لحان مرتبه جمعی بودن متفاوت     

مدت بین متغیرها مدت و روابط بلندهای گسترده استفاده کرد و ساختار پویایی کوتاهتوان از روش خودتوضیح با وقفهغذایی می

 را بررسی نمود 

 برآورد کوتاه مدت شاخک امنیت غذایی

وقفه بهینه تعیین شاد    1تعداد  SBCجدول زیر آمده است  بر اساس معیار ( در ARDLنتایج حاصل از الگوی کوتاه مدت)     

 از بهترین تصریح برخوردار است  ARDL(1,2,1,1,0,1,1,1)های ماتلف نشان داد که الگوی برآورد مدل

 ARDLبرآورد  -1جدول

 tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیرها

SAI 33/1 21/9 33/1 

AMS 90/9 10/2 13/1 

P 10/9- 30/2 13/3- 

I 15/9 31/2 21/3 

IM 19/2- 13/2 05/2- 

CV 11/2 31/2 11/9 

GI 29/9- 13/2 91/1 

R2=31/2         F(9,10) =31/1 (229/2)                                                    DW-statistic=33/1 

Schwarz Bayesian Criterion=-                                32/13 Akaike Info. Criterion=-23/19 

 مأخذ: یافته های تحقیق

غاذایی  دار بر امنیات همانطور که مشاهده می شود متغیر شاخک حمایت دولت از باش کشاورزی دارای تأثیر مثبت معنی     

مادت باه   غاذایی در کوتااه  احد افزایش شاخک حمایت، امنیات دهد که با افزایش یک ومدت دارد  این مسأله نشان میدر کوتاه

واحد افزایش می یابد  متغیرهای قیمت محصوالت، واردات کشاورزی و ضریب جینی دارای تأثیر منفی بر شااخک   90/9میزان 

ب جینای کمتار   طور نمونه هر چه ضاری پوشان است  بهامنیت غذایی در کوتاه مدت هستند  این مسأله با مبانی تئوریک نیز هم
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ثیار  یابد  متغیر تنوع زراعی هر چند کاه دارای ت غذایی افزایش میتر درآمد دارد، شاخک امنیتباشد که نشان از توزیع عادالنه

دار نیست  شاخک پایداری باش کشاورزی دارای ضریب مثبات، قاوی و   مثبت بر متغیر وابسته است، اما به لحان آماری معنی

-دهد که با افزایش پایداری باش کشاورزی، میزان امنیت غذایی به شدت افازایش مای  مسأله نشان می دار است  که اینمعنی

 یابد 

دهد  آماره ضریب تعیین نشان از خوبی برازش مدل است درصد را نشان می 11معنی داری کل رگرسیون در سطح  Fآماره      

دهناد  معیارهاای   د تغییرات شاخک امنیت غذایی را توضیح میدرص 31دهد که متغیرهای مستقل که در این برآورد نشان می

 شوراتز بیزین و آکائیک نیز نشان از برازش مناسب مدل دارند 

دهد که فرضایه صافر مبنای بار عادم وجاود       نتایج آزمون فروض کالسیک در جدول زیر آمده است  نتایج آزمون نشان می     

توان رد کرد و مدل برآوردی فروض مربوط باه جملاه   صریح و نرمالیتی را نمیخودهمبستگی، ناهمسانی واریانس، عدم تورش ت

 اخالل را تأمین می نماید 

 آزمون فروض کالسیک - 3جدول

  LMآماره  Fآماره 

(30/2)35/2 (93/2)03/9 Serial Correlation 
(229/2)39/19 (22/2)23/91 Functional Form 

- (3/2)11/2 Normality 
(11/2)95/9 (10/2)1/9 Heteroscedasticity 

 مأخذ: یافته های تحقیق

 برآورد مدل بلند مدت

مادت باه سامت    نتایج آزمون بلند مدت متغیرها در جدول زیر گزارش شده است  برای آزمون اینکه آیا رابطه پویای کوتااه      

مربوط به متغیر وابسته کمتر از یک باشد  یابد شرط آن است که مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه  مدت گرایش میتعادل بلند

برای انجام آزمون مورد نرر باید عدد یک را از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بار مجماوع انحاراف معیاار ضارایب      

-د همشده توسط بنرجی، دوالدو و مستر وجود یا عدم وجومذکور تقسیم کرد  مقایسه آماره محاسباتی با مقدار بحرانی گزارش

می باشد  که مقایسه قادر مطلاق آن باا     -5/3درصد 15کند  آماره محاسباتی در سطح مدت( را تأیید میانباشتگی )رابطه بلند

درصد مقدار آماره بحرانای برابار    12مدت متغیرهاست  اما در سطح ( نشان از عدم تأیید رابطه تعادلی بلند-31/3آماره بحرانی )

 تایید رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست  باشد که نشان ازمی -3211
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 نتایج برآورد بلند مدت ضرایب -1جدول 

 tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیرها

SAI 5/3 1/2 33/3 

AMS 95/1 01/2 12/1 

P 1/3- 29/9 33/3- 

I 01/9 13/2 03/3 

IM 53/9- 31/2 05/9- 

CV 15/9 01/2 33/9 

GI 31/9- 53/2 19/1- 

 01/3 23/9 9/1 عرض از مبدا

 مأخذ: یافته های تحقیق

 

 برآورد الگوی تصحیح و خطا

باشد  و دار و منفی باشد بیانگر سرعت تعدیل باالیی میاز نرر آماری معنی ECMبا توجه به نتایج به دست آمده اگر ضریب      

باشد  براسااس نتاایج ارائاه    دار بین متغیرهای الگو میمدت معنیدهنده وجود رابطه بلندنشان ECMدار بودن ضریب نیز معنی

دهنده آن است که در صورت باروز شاوك هاای ناگهاانی در کوتااه      باشد  این امر نشانمی -33/2برابر  ECM(-9شده ضریب )

به سمت  از عدم تعادل یک دوره در شاخک امنیت غذایی در دوره بعد تعدیل می شود  بنابراین تعدیل 33/2مدت، در هر سال 

 گیرد  نتایج برآورد در جدول زیر آمده است تعادل با سرعت نسبتا باالیی صورت می

 ECMبرآورد الگوی  -5جدول

 tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیرها

SAI 39/2 12/2 01/2 

AMS 90/2- 10/2 00/3- 

P 10/9 30/2 1/3 

I 15/2 31/2 31/9 

IM 53/9- 31/2 05/9- 

CV 15/9 01/2 33/9 

GI 31/9- 53/2 19/1- 

 31/1 11/9 21/1 (dcعرض از مبدا)

(9-)ECM 33/2- 93/2 1/3- 

 مأخذ: یافته های تحقیق

 نتیجه گیری:

ها و آ  به همراه هزینه باالی تولیاد،  کشهای گذشته با افزایش استفاده از بذرهای پربازده، کودهای شیمیایی، آفتدر دهه     

گیری افزایش داده است  این امر منجر به افزایش وابستگی باه  کنار دنیا به طور چشموکشاورزی را در گوشهعملکرد محصوالت 

های تجدید ناپذیر در باش کشاورزی گردیده که این اثرات جاانبی منفای در نهایات باه عادم کاارایی اقتصاادی        مصرف نهاده
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له لزوم توجه به بحث پایداری کشاورزی را شده است  این مس زیست منجرواحدهای تولید کشاورزی و تاریب و نابودی محیط

-بیش از پیش روشن نموده است  در این مطالعه با تعیین شاخک برای پایداری کشاورزی به بررسی نقش پایاداری بار امنیات   

و شااخک   رزیت کشااو واردات محصاوال ، تناوع زراعای   ،دهد که متغیرهاای درآماد سارانه   نتایج نشان می غذایی پرداخته شد 

های حمایتی دولت از باش کشاورزی اثار منفای و   و متغیرهای ضریب جینی و سیاست دارتاثیر مثبت و معنی کشاورزی پایدار

ت کشااورزی در  اناد  قیمات محصاوال   داشاته  مادت و بلندمادت  درکوتاه دار بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستاییمعنی

با توجه به اثرگذاری قوی شاخک پایداری  .غذایی داشته استطق شهری اثر منفی بر امنیتمناطق روستایی اثر مثبت و در منا

 رسد های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نرر میکشاورزی بر امنیت غذایی خانوارها، لزوم توجه سیاست
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