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يارانه ها بر امنيت غذايی خانوارهای شهری 
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چکيده: اين پژوهش به تحليل اثر سياست هاي حمايتي از بخش کشاورزي بر امنيت غذايي 
خانوار شهري در ايران طي دوره )1391-1361( پرداخته است. براي اين منظور از شاخص 
امنيت غذايي خانوار )AHFSI(، شاخص حمايت از بخش کشاورزي )AMS(، نرخ تورم و متغير 
مجازي سال هاي هدفمندسازي يارانه ها و جهت بررسي نتايج از الگوي خودتوضيح با وقفه هاي 
گسترده )ARDL( استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص 
حمايت از بخش کشاورزي معني دار و داراي اثر مثبت بر امنيت غذايي است. متغير مجازي 
سال هاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و شاخص تورم نيز معني دار و داراي اثر منفي بر 
امنيت غذايي بوده است. اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال هاي ابتدايي آن اثرات مثبتي 
در بخش توليد و مصرف مواد غذايي نداشته است. بنابراين بخش کشاورزي ايران در درجه اول 
نياز به حمايت هدفمند دارد و در درجه دوم بايد شرايط اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در 
اين بخش فراهم شود تا از اثر منفي آن کاسته شود. بنابراين بازنگري در سياست هاي حمايتي در 
راستاي توسعه بخش کشاورزي مي تواند با ايجاد امنيت و تشويق سرمايه گذاري، افزايش ظرفيت 
توليد و بهبود کانال هاي بازاررساني محصوالت کشاورزي شرايط بهبود وضعيت امنيت غذايي در 

ايران را فراهم کند.
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مقدمه
عرضه مواد غذايي در قرن گذشته پاسخ گوي تقاضاي جمعيت جهان بوده است، اما امروزه شمار 
گرسنگان جهان در حال افزايش است؛ به طوري که با افزايش ناهماهنگ جمعيت جهان و توليد غذا 
از تغذيه اي مناسب و كافي برخوردار نيستند  بيش از يك ميليارد نفر از کمبود غذا رنج مي برند و 
)Misselhorn et al., 2012(. نقش تغذيه در سالمت، افزايش کارايي، يادگيري انسان ها و ارتباط آن 

 .)Del Ninno et al., 2007( با توسعة اقتصادي در پژوهش هاي وسيع جهاني به اثبات رسيده است 
غذا و تغذيه از جمله نيازهاي بنيادي جامعة بشري است که تأمين آن در مقولة امنيت غذايي نهفته 
است. در تعريف سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد )FAO(1، امنيت غذايي وضعيتي است كه 
مردم دسترسي مطمئن به مقدار كافي غذاي سالم و مغذي براي رشد، توسعه، زندگي سالم و فعال 
داشته باشند )FAO, 1996(. بانك جهاني2 نيز در تعريفي امنيت غذايي را به عنوان يكي از شاخص هاي 
حفظ  اشتغال،  نرخ  درآمد،  عادالنه  توزيع  سرانه،  درآمد  هم تراز  را  آن  و  نموده  معرفي  توسعه  مهم 
سرمايه گذاري  نوعي  همانند  را  غذايي  امنيت  برقراري  و  دانسته  بشر  حقوق  رعايت  و  محيط زيست 
 World Bank,( انساني دانسته كه زمينه هاي دستيابي به جامعه اي مولد و بهره ور را فراهم مي سازد
1986(. بنابراين امنيت غذايي يک مفهوم گسترده و پيچيده است که شامل مسايل مربوط به ماهيت، 

.)Sekhampu, 2013( کيفيت، موجودي مواد غذايي، پايداري در عرضه غذا و دسترسي به غذا است
امنيت غذايي، پيوسته به عنوان هدف اصلي سياست هاي توسعه است و دسترسي به مقدار كافي 
مهم  زيرساخت  و  توسعه  اصلي  محورهاي  از  يكي  به عنوان  همواره  تغذيه اي  و سالمت  غذايي  مواد 
پرورش نسل هاي آينده كشورها مورد تأكيد بوده است )Byres, 1982(. بنابراين در سال هاي اخير، 
به يک هدف  و  از مباحث اصلي  امنيت غذايي و تضمين آن در كشورهاي در حال توسعه  موضوع 
جهاني تبديل شده است )Santeramo, 2014(. از اين رو كشورهاي مختلف براي دستيابي به امنيت 
غذايي تدبيرهاي مختلفي اتخاذ كرده اند. تأمين امنيت غذايي همواره يكي از وظايف اصلي دولت ها و به 
خصوص بخش كشاورزي آنها به حساب مي آيد. از اين رو، براي اينكه هر كشوري بتواند امنيت غذايي 

 .)Leeuwis, 2003( خود را تأمين كند بايد به توسعه بخش كشاورزي توجه خاص نمايد
رسالت كشاورزي از دير باز تأمين غذا تعريف شده است. كشاورزي در فرآيند پيشرفت و توسعه 
نقش حياتي داشته است )کاظم نژاد، 1393(. اين بخش نه تنها يكي از بخش هاي توليدكننده مواد 

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations )FAO(
2. World Bank 
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غذايي بلكه يك بخش مهم اقتصادي است كه جمعيت وسيعي از كشورها براي اشتغال و كسب درآمد 
به آن وابسته اند. اين بخش در کشورهاي در حال توسعه به دليل گستردگي و پيوندهاي قوي با ساير 
بخش هاي اقتصادي، موتور و محرک اولية رشد اقتصادي به شمار مي رود. بخش کشاورزي به طور 
مستقيم از طريق توليد بيشتر، صادرات و به صورت غيرمستقيم از راه افزايش تقاضا براي خدمات و 
کاالهاي صنعتي در جوامع به رشد اقتصادي کمک مي کند و فضاي امنيت غذايي را بهبود مي بخشد 
)حسيني و همکاران، 1390(. بنابراين، تحقق هدف هاي توسعه كشاورزي عامل مهمي براي امنيت 

غذايي خواهد بود. 
با توجه به اهميت بخش کشاورزي در توليد و ايجاد امنيت غذايي، کشورهاي مختلف جهان به 
اعمال  دليل هاي  جمله  از   .)Yoshishisa, 2012( مي کنند  حمايت  را  بخش  اين  گوناگون  روش هاي 
از اشتغال، حفظ توليد داخلي، كاهش بي ثباتي در  حمايت در بخش کشاورزي مي توان به حمايت 
قيمت ها، افزايش ضريب امنيت غذايي، کاهش فقر، افزايش سرمايه گذاري و رسيدن به رشد و توسعه 
اجراي  و  حمايتي  سياست هاي  اتخاذ  بنابراين  همکاران، 1390(.  و  )حسيني  نمود  اشاره  کشاورزي 
صحيح آنها از سوي دولت ها مي تواند از طريق افزايش توليد و عملکرد محصوالت، نقش کليدي را در 
رشد بخش کشاورزي ايفا نمايد. حمايت هاي توليدي که منجر به افزايش عرضه مواد غذايي مي گردد، 
موجب کاهش تورم شده و به امنيت غذايي نيز کمک خواهد کرد. در مقررات گات )GATT(1 نيز 
اين نوع تاحد زيادي در کشورهاي در حال توسعه مجاز شناخته شده است  از  اعمال حمايت هايي 

.)Car, 1992(

به  رقابت  قدرت  از  برخورداري  علت  به  ايران  نظير  توسعه  در حال  بخش کشاورزي کشورهاي 
نسبت کمتر در عرصه تجارت بين الملل از طرف دولت حمايت مي گردد. در ايران پرداخت يارانه به 
نهاده هاي كشاورزي با دو هدف »تقويت بخش كشاورزي و توانمندي توليد در داخل براي افزايش 
كميت توليد، افزايش رقابت پذيري و بهبود كيفيت محصوالت توليدي« و »حمايت از توليدكنندگان از 
طريق كاهش هزينه هاي توليد و در نهايت پايين نگهداشتن قيمت توليدات اين بخش در بازار مصرف« 
انجام مي گردد )پرمه، 1383(. يارانه هاي تخصيص داده شده به توليدكنندگان بخش كشاورزي در 
ايران بيشتر به نهاده هاي كود شيميايي، بذر، نهال، سموم و واكسن ها، ماشين آالت، تسهيالت بانكي، 
خريد تضميني محصوالت اساسي، بيمه محصوالت كشاورزي و پژوهش و آموزش پرداخت مي گردد 

)مهربانيان و موذني، 1387(. 

1. General Agreement on Tariffs and Trade )GATT(



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
کم

و ي
م 

ست
 بي

ال
س

2 
ره

ما
ش

13
95

ن 
ستا

تاب

98

در سطح جهاني از دو دهه گذشته و به دنبال توصيه اكيد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
)IMF(1 مبني بر حذف يارانه ها براي تسريع رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه، بحث پيرامون 

سعي  جهان  مختلف  كشورهاي  راستا  همين  در   .)1383 نجفي،  و  )فرج زاده  است  گرفته  رونق  آن 
كرده اند تا هزينه هاي يارانه ها را كاهش دهند. در ايران نيز طي چند سال اخير همگام با حركت دولت 
به سمت خصوصي سازي و كاهش سهم خود از اقتصاد بحث يارانه ها و هدفمندسازي آنها مورد توجه 
قرار گرفته است. بنابراين در اين رابطه قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 1389 با هدف تخصيص 
يارانه هاي پرداختي به كاالها و خدمات نهايي تصويب و به مرحله اجرا درآمد )مقدسي و شرافتمند، 
1391(. بنابراين با توجه به اهميت پرداخت يارانه ها در بخش توليدي و در پي آن به دليل اهميتي 
که توليدات کشاورزي در امنيت غذايي دارند، بررسي اثر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بر امنيت 
غذايي خانوارها مي تواند راهنماي خوبي براي سياست گذاران در راستاي اعمال سياست مناسب باشد. 
بنابراين پژوهش حاضر با توجه به اهميت حمايت از بخش کشاورزي در تحقق امنيت غذايي با هدف 
بر  يارانه ها  هدفمندسازي  همچنين  و  کشاورزي  بخش  از  حمايتي  سياست هاي  تأثير  بررسي  اصلي 

امنيت غذايي خانوارهاي شهري در ايران انجام شده است. 

پيشينه�پژوهش
تاکنون مطالعه هاي مختلفي در زمينة محاسبه و ارزيابي وضعيت امنيت غذايي در مناطق مختلف 
صورت گرفته است. در ادامه مطالعه هاي داخلي و خارجي در رابطه با موضوع پژوهش مورد بررسي 

قرار گرفته است. 

مطالعه�هاي�داخلي�
مهرابي بشرآبادي و موسوي محمدي )1389( در بررسي تأثير حمايت هاي دولت از بخش كشاورزي 
بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري و روستايي در ايران طي دوره 1385-1362 از شاخص كلي امنيت 
غذايي خانوار )AHFSI(2 و شاخص معيار كلي حمايت )AMS(3 به تفكيك قيمتي و نهاده اي استفاده 
کرده اند. جهت انجام پژوهش از روش خودرگرسيون برداري )VAR( استفاده شد. نتيجه هاي پژوهش 
بلندمدت حمايت  در  و  كشاورزي  بخش  از  نهاده اي  و  قيمتي  كوتاه مدت حمايت  در  داد  نشان  اول 

1. International Monetary Fund )IMF(
2. Aggregate Household Food Security Index )AHFSI(
3. Aggregate Measure of Support )AMS(
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قيمتي، اثر منفي بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري مي گذارد، اما در بلندمدت حمايت نهاده اي داراي 
اثر مثبت بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري است. نتيجه هاي پژوهش دوم نشان مي دهد كه مجموع 
حمايت هاي قيمتي و نهاده اي از بخش كشاورزي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در كوتاه مدت 

اثر مثبت داشته اند، اما در بلندمدت اين گونه نبوده است.
حسيني و همکاران )1392( به بررسي تأثير حمايت از بخش کشاورزي بر امنيت غذايي در ايران 
پژوهش  اين  در  منظور  به همين  پرداختند.  زماني 1368-88  دوره  )VECM(1 طي  مدل  قالب  در 
از شاخص كلي امنيت غذايي خانوار )AHFSI(، شاخص حمايت از کل بخش کشاورزي )TSE(2 و 
شاخص مقدار انتشار گازهاي گلخانه اي کشور )CO2( استفاده شد. طبق نتيجه هاي ارايه شده، انتشار 
گازهاي گلخانه اي تأثير منفي بر شاخص امنيت غذايي کشور دارد و سياست هاي حمايتي از بخش 

کشاورزي تأثير مثبت و معني داري بر شاخص امنيت غذايي کشور دارد.
غذايي  امنيت  بر  کشاورزي  مکانيزاسيون  ضريب  تأثير  بررسي  در   )1393( همکاران  و  سپهوند 
خانوار  غذايي  امنيت  كلي  شاخص  از   1363–1392 زماني  دوره  طي  ايران  در  شهري  خانوارهاي 
وقفه هاي گسترده  با  توضيح  از مدل خود  استفاده  با  نتيجه هاي پژوهش  استفاده کردند.   )AHFSI(

)ARDL(3 نشان داد که در بلندمدت متغيرهاي ضريب مکانيزاسيون کشاورزي و درآمد سرانه بخش 

شهري بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري تأثير مثبت و متغير نرخ تورم تأثير منفي بر امنيت غذايي 
خانوارهاي شهري داشته اند.

از توليدکنندگان  ظريف مراديان و يزداني )1394( در بررسي تأثير سياست هاي حمايتي دولت 
 )PSE( برنج بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري طي دوره 89-1368 از شاخص حمايت از توليدکننده
و شاخص كلي امنيت غذايي خانوار )AHFSI( استفاده کردند. نتايج به دست آمده در قالب يک مدل 
سياست هاي  بلندمدت  و  کوتاه مدت  در  که  داد  نشان   )ARDL( گسترده  وقفه هاي  با  توضيح  خود 

حمايتي دولت از برنج، امنيت غذايي خانوارهاي شهري را افزايش مي دهد.
غذايي  امنيت  بر  غذايي  مواد  واردات  ظرفيت  اثر  مطالعه اي  در   )2013( مجاوريان4  و  سالم 
خانوارهاي روستايي در ايران را با استفاده از روش تصحيح خطاي برداري )VECM( مورد بررسي قرار 
دادند. نتيجه هاي اين مطالعه با بهره گيري از شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي يا نسبت كل صادرات 

1. Vector Error Correction Model )VECM(
2. Total Support Estimates )PSE(
3. Auto Regressive Distributed Lag )ARDL(
4. Salem & Mojaverian
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به واردات غذا و شاخص كلي امنيت غذايي خانوار )AHFSI( در دوره زماني 2008-1983 حاكي از 
اثر منفي شاخص ظرفيت واردات مواد غذايي بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي در كوتاه مدت و 

نشان دهندة اثر مثبت آن در بلندمدت است. 
ايران به تفكيك پنج گروه اصلي مواد  ياوري و همکاران1 )2014( به بررسي امنيت غذايي در 
غذايي طي دوره 2009-1999 با استفاده از شاخص امنيت غذايي )FSI(2 پرداختند. نتايج نشان از 
امنيت غذايي پايين در گوشت قرمز، امنيت غذايي نسبتا كافي در تخم مرغ، برنج و امنيت غذايي 
خوداتكايي  و  ناپايدار  خودكفايي  پنهان،  گرسنگي  وجود  از  نشان  همچنين  بود.  سبزيجات  در  باال 

درگروه هاي هدف طي سال هاي مورد بررسي داشت. 

مطالعه�هاي�خارجي
باباتوندا و گيم3 )2010( در پژوهشي اثر درآمدهاي خارج از مزرعه بر روي امنيت و مواد غذايي 
را در نيجريه بررسي كردند. ايشان نتيجه گرفتند كه اينگونه درآمدها اثر مثبت بر روي امنيت غذايي 

و هم كيفيت و مقدار مواد غذايي مي گذارد.
بشير و همکاران4 )2012( در مطالعه اي به بررسي تفاوت هاي امنيت غذايي در سطح ملي و خانوار 
در ايالت پنجاب پاكستان پرداختند. نتايج نشان داد سطح امنيت غذايي در سطح ملي هم تراز با سطح 
امنيت غذايي در سطح بين المللي است، اما در سطح خانوار 26 درصد از 1152 خانوار مورد پرسش، 
امنيت غذايي مناسب را ندارند. طبق نتايج درآمد ماهيانه، دارايي هاي دامي خانوار و اندازه خانوار تأثير 

مثبت بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي داشته است.
 کيسي و همکاران5 )2012( به بررسي عوامل تأثيرگذار بر امنيت غذايي در كنيا پرداختند. آنها 
با بهره گيري از روش هاي اقتصادسنجي پارامتريك و ناپارامتريك نتيجه گرفتند خانوارهايي كه داراي 
سرپرست زن هستند بيشتر در معرض ناامني غذايي قرار دارند. امنيت غذايي اين خانوارها با بهبود 

كيفيت كار، اندازه مزرعه و كيفيت زمين افزايش مي يابد.
خانوارهاي  غذايي  امنيت  بر  مؤثر  عوامل   ،Logit مدل  از  استفاده  با   )2010( ودود6  و  فريدي   

1. Yavari et al.
2. Food Security Index )FSI(
3. Babatunda & Qaim
4. Bashir et al.
5. Kassie et al.
6. Faridi & Wadood
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بنگالدشي را بررسي کردند. نتايج نشان داد که سطح تحصيالت سرپرست خانوار، زمين ملکي، قيمت 
برنج، ُبعد خانوار، درآمد کشاورزي و درآمد غيرکشاورزي از عوامل مؤثر بر امنيت غذايي در اين کشور 

به شمار مي روند.
 ژاي1 )2013( به بررسي امنيت غذايي در چارچوب ساختار، سيستم و منابع در چين پرداخت. 
وي با استفاده از روش تئوري سيستم نشان داد كه تحقق امنيت غذايي در چين بايد بر اساس شرايط 

خاص ملي، تخصيص بهينه منابع و بهينه سازي ساختاري صورت گيرد.
وينمن2 )2014( در پژوهش خود به اندازه گيري شاخص چند ُبعدي از امنيت غذايي روستايي 
 &  2007/08( پانل  داده هاي  از  پژوهش  انجام  جهت  پرداخت.   )FSI( شاخص  از  استفاده  با  زامبيا 
2003/4، 2000/01( استفاده شد. نتايج نشان داد که بارش فصلي و درجه حرارت تأثير قابل توجهي 

بر روي شاخص امنيت غذايي خانوار داشته است. 
از شاخص کلي  مطالعه ها  اغلب  غذايي  امنيت  بررسي وضعيت  پژوهش جهت  ادبيات  اساس  بر 
امنيت غذايي خانوار )AHFSI( و شاخص )FSI( استفاده کرده اند. همچنين طبق مطالعه هاي صورت 
گرفته جهت بررسي سياست هاي حمايتي از بخش کشاورزي اکثرًا از دو شاخص حمايت از توليدکننده 
)PSE( و شاخص معيار كلي حمايت )AMS( استفاده شده است. بنابراين با توجه به اهميت موضوع، 

از  استفاده  با  کشاورزي  بخش  از  دولت  آثار سياست هاي حمايتي  بررسي  پژوهش  اين  اصلي  هدف 
است.  ايران  در   )AHFSI( خانوارهاي شهري  غذايي  امنيت  بر   )AMS( كلي حمايت  معيار  شاخص 
همچنين اين پژوهش سعي کرده است با نگرشي متفاوت نسبت به پژوهش هاي گذشته اثر اجراي 

قانون هدفمندسازي يارانه ها را بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري نيز مورد بررسي قرار دهد. 

روش�پژوهش

معرفي مدل و متغيرهاي پژوهش
اين پژوهش به دنبال بررسي تأثير سياست هاي حمايتي از بخش کشاورزي بر روي امنيت غذايي 
خانوارهاي شهري در ايران است. بنابراين با توجه به اهداف و ادبيات پژوهش براي بررسي ارتباط بين 
متغيرهاي پژوهش، مدل مورد نظر با لگاريتم گيري به صورت رابطه )1( تصريح و مورد بررسي قرار 

گرفته است: 

1. Zhai
2. Wineman



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
کم

و ي
م 

ست
 بي

ال
س

2 
ره

ما
ش

13
95

ن 
ستا

تاب

102

6 
 

 
 (1             )                                     

0 1 2 3 tLnAHFSI = + LnAMS + Du+ Ut t tLnI    
 

 پرداخته شده است.  (1)در رابطه  های پژوهشدر ادامه به معرفی داده
جهت محاسبه امنیت غذایی خانوارهای  پژوهشدر این  (:AHFSI) غذایی خانوار شهري شاخص امنیت

( توسعه FAOر کشاورزی )سط سازمان خواربا( که توAHFSIشهری از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار )
بنا شده ( 1993) 2بیگمن و (1976) 1پژوهش سناساس  این شاخص بر. ه است، بهره گرفته شدداده شد

و  غذا ی موجود بودن غذا، پایداری عرضهشاخص به لحاظ آوردن سه عنصر اصلی امنیت غذایی یعناین است. 
از  AHFSIشاخص جهت محاسبه کند. گیری میه را اندازهدر جامع دسترسی به غذا، سطح امنیت غذایی

 :شود( استفاده می2رابطه )
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درصد افرادی  H ؛اندانرژی یا پروتئین دریافت کرده استاندارد تعداد افرادی که کمتر از UP: های باالمعادله در

 SC ؛تعداد کل جمعیت مورد بررسی TP ؛اندتر از استاندارد دریافت کردهکه انرژی یا پروتئین را به میزان کم
 ؛شدت فقر غذایی G ؛وتئین دریافتی کمتر از استانداردمیانگین انرژی یا پر AUC ؛ردانرژی یا پروتئین استاندا

 S ؛معیار عرضه انرژی یا پروتئین طی زمانانحرافX ؛میانگین عرضه انرژی طی زمان CV  ضریب تغییرات
  .استوتئین بین فقرا ضریب جینی توزیع انرژی یا پر PIعرضه انرژی یا پروتئین طی زمان و 

 .(Thomson & Metz, 1998) است 100از صفر تا ( AHFSI)کل امنیت غذایی خانوار شاخص مقدار  دامنه
تا  65؛ اگر بین بردامنیت غذایی به سر میدرصد باشد، کشور در سطح بحرانی  65اگر مقدار شاخص کمتر از 

 از امنیت غذایی باالیی برخوردار استدرصد باشد،  75بیش از امنیت غذایی کم و اگر  درصد باشد دارای 75
(Pinstrup & Pandya-Lorch, 1995.) خانوار شهری غذایی  مقدار شاخص امنیت(AHFSI توسط )

محاسبه شده بود  (2طبق رابطه ) 1365 - 85بازه زمانی( برای 1389محمدی )بشرآبادی و موسویمهرابی
 .شده استمجدد محاسبه  1391ا سال تنها مقدار این شاخص تکه در پژوهش حاضر 

گیری میزان های متعددی برای اندازهشاخص (:AMS) شاخص میزان حمایت از بخش کشاورزي
های تر بودن اطالعات نسبت به دیگر شاخصهای حمایتی وجود دارد. در این مطالعه با توجه به جامعسیاست

اساس قوانین سازمان  . این شاخص براسته استفاده شد (AMS) ، از شاخص معیار کلی حمایتیحمایت
گیری برای اندازه .شودکشورهای عضو استفاده می های، محاسبه و برای تعیین تعهد3(WTO) تجارت جهانی

ته گذارند، در نظر گرفهای حمایت داخلی که بر قیمت و حجم تولید اثر میمعیار کلی حمایت، تمامی سیاست
                                                           
1. Sen 
2. Bigman 
3. World Trade Organization )WTO( 

               )1(
در ادامه به معرفي داده هاي پژوهش در رابطه )1( پرداخته شده است. 

شاخص�امنيت�غذايي�خانوار�شهري�)AHFSI): در اين پژوهش جهت محاسبه امنيت غذايي 
خانوارهاي شهري از شاخص كلي امنيت غذايي خانوار )AHFSI( که توسط سازمان خواروبار کشاورزي 
)FAO( توسعه داده شد، بهره گرفته شده است. اين شاخص بر اساس پژوهش سن1 )1976( و بيگمن2 

)1993( بنا شده است. اين شاخص به لحاظ آوردن سه عنصر اصلي امنيت غذايي يعني موجود بودن 
غذا، پايداري عرضه غذا و دسترسي به غذا، سطح امنيت غذايي در جامعه را اندازه گيري مي كند. جهت 

محاسبه شاخص AHFSI از رابطه )2( استفاده مي شود:
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 (1             )                                     

0 1 2 3 tLnAHFSI = + LnAMS + Du+ Ut t tLnI    
 

 پرداخته شده است.  (1)در رابطه  های پژوهشدر ادامه به معرفی داده
جهت محاسبه امنیت غذایی خانوارهای  پژوهشدر این  (:AHFSI) غذایی خانوار شهري شاخص امنیت

( توسعه FAOر کشاورزی )سط سازمان خواربا( که توAHFSIشهری از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار )
بنا شده ( 1993) 2بیگمن و (1976) 1پژوهش سناساس  این شاخص بر. ه است، بهره گرفته شدداده شد

و  غذا ی موجود بودن غذا، پایداری عرضهشاخص به لحاظ آوردن سه عنصر اصلی امنیت غذایی یعناین است. 
از  AHFSIشاخص جهت محاسبه کند. گیری میه را اندازهدر جامع دسترسی به غذا، سطح امنیت غذایی

 :شود( استفاده می2رابطه )
 

(2 )                    1100 )1 ( 1 )1 ( 100
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 شود:نیز مقادیر به صورت زیر محاسبه می( 2در رابطه )
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درصد افرادی  H ؛اندانرژی یا پروتئین دریافت کرده استاندارد تعداد افرادی که کمتر از UP: های باالمعادله در

 SC ؛تعداد کل جمعیت مورد بررسی TP ؛اندتر از استاندارد دریافت کردهکه انرژی یا پروتئین را به میزان کم
 ؛شدت فقر غذایی G ؛وتئین دریافتی کمتر از استانداردمیانگین انرژی یا پر AUC ؛ردانرژی یا پروتئین استاندا

 S ؛معیار عرضه انرژی یا پروتئین طی زمانانحرافX ؛میانگین عرضه انرژی طی زمان CV  ضریب تغییرات
  .استوتئین بین فقرا ضریب جینی توزیع انرژی یا پر PIعرضه انرژی یا پروتئین طی زمان و 

 .(Thomson & Metz, 1998) است 100از صفر تا ( AHFSI)کل امنیت غذایی خانوار شاخص مقدار  دامنه
تا  65؛ اگر بین بردامنیت غذایی به سر میدرصد باشد، کشور در سطح بحرانی  65اگر مقدار شاخص کمتر از 

 از امنیت غذایی باالیی برخوردار استدرصد باشد،  75بیش از امنیت غذایی کم و اگر  درصد باشد دارای 75
(Pinstrup & Pandya-Lorch, 1995.) خانوار شهری غذایی  مقدار شاخص امنیت(AHFSI توسط )

محاسبه شده بود  (2طبق رابطه ) 1365 - 85بازه زمانی( برای 1389محمدی )بشرآبادی و موسویمهرابی
 .شده استمجدد محاسبه  1391ا سال تنها مقدار این شاخص تکه در پژوهش حاضر 

گیری میزان های متعددی برای اندازهشاخص (:AMS) شاخص میزان حمایت از بخش کشاورزي
های تر بودن اطالعات نسبت به دیگر شاخصهای حمایتی وجود دارد. در این مطالعه با توجه به جامعسیاست

اساس قوانین سازمان  . این شاخص براسته استفاده شد (AMS) ، از شاخص معیار کلی حمایتیحمایت
گیری برای اندازه .شودکشورهای عضو استفاده می های، محاسبه و برای تعیین تعهد3(WTO) تجارت جهانی

ته گذارند، در نظر گرفهای حمایت داخلی که بر قیمت و حجم تولید اثر میمعیار کلی حمایت، تمامی سیاست
                                                           
1. Sen 
2. Bigman 
3. World Trade Organization )WTO( 

                 )2(

در رابطه )2( نيز مقادير به صورت زير محاسبه مي شود:
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 پرداخته شده است.  (1)در رابطه  های پژوهشدر ادامه به معرفی داده
جهت محاسبه امنیت غذایی خانوارهای  پژوهشدر این  (:AHFSI) غذایی خانوار شهري شاخص امنیت

( توسعه FAOر کشاورزی )سط سازمان خواربا( که توAHFSIشهری از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار )
بنا شده ( 1993) 2بیگمن و (1976) 1پژوهش سناساس  این شاخص بر. ه است، بهره گرفته شدداده شد

و  غذا ی موجود بودن غذا، پایداری عرضهشاخص به لحاظ آوردن سه عنصر اصلی امنیت غذایی یعناین است. 
از  AHFSIشاخص جهت محاسبه کند. گیری میه را اندازهدر جامع دسترسی به غذا، سطح امنیت غذایی

 :شود( استفاده می2رابطه )
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درصد افرادی  H ؛اندانرژی یا پروتئین دریافت کرده استاندارد تعداد افرادی که کمتر از UP: های باالمعادله در

 SC ؛تعداد کل جمعیت مورد بررسی TP ؛اندتر از استاندارد دریافت کردهکه انرژی یا پروتئین را به میزان کم
 ؛شدت فقر غذایی G ؛وتئین دریافتی کمتر از استانداردمیانگین انرژی یا پر AUC ؛ردانرژی یا پروتئین استاندا

 S ؛معیار عرضه انرژی یا پروتئین طی زمانانحرافX ؛میانگین عرضه انرژی طی زمان CV  ضریب تغییرات
  .استوتئین بین فقرا ضریب جینی توزیع انرژی یا پر PIعرضه انرژی یا پروتئین طی زمان و 

 .(Thomson & Metz, 1998) است 100از صفر تا ( AHFSI)کل امنیت غذایی خانوار شاخص مقدار  دامنه
تا  65؛ اگر بین بردامنیت غذایی به سر میدرصد باشد، کشور در سطح بحرانی  65اگر مقدار شاخص کمتر از 

 از امنیت غذایی باالیی برخوردار استدرصد باشد،  75بیش از امنیت غذایی کم و اگر  درصد باشد دارای 75
(Pinstrup & Pandya-Lorch, 1995.) خانوار شهری غذایی  مقدار شاخص امنیت(AHFSI توسط )

محاسبه شده بود  (2طبق رابطه ) 1365 - 85بازه زمانی( برای 1389محمدی )بشرآبادی و موسویمهرابی
 .شده استمجدد محاسبه  1391ا سال تنها مقدار این شاخص تکه در پژوهش حاضر 

گیری میزان های متعددی برای اندازهشاخص (:AMS) شاخص میزان حمایت از بخش کشاورزي
های تر بودن اطالعات نسبت به دیگر شاخصهای حمایتی وجود دارد. در این مطالعه با توجه به جامعسیاست

اساس قوانین سازمان  . این شاخص براسته استفاده شد (AMS) ، از شاخص معیار کلی حمایتیحمایت
گیری برای اندازه .شودکشورهای عضو استفاده می های، محاسبه و برای تعیین تعهد3(WTO) تجارت جهانی

ته گذارند، در نظر گرفهای حمایت داخلی که بر قیمت و حجم تولید اثر میمعیار کلی حمایت، تمامی سیاست
                                                           
1. Sen 
2. Bigman 
3. World Trade Organization )WTO( 
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يا پروتئين بين فقرا است. 
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غذايي بااليي برخوردار است )Pinstrup & Pandya-Lorch, 1995(. مقدار شاخص امنيت غذايي خانوار 
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محاسبه شده است.
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اندازه گيري  شاخص�ميزان�حمايت�از�بخش�کشاورزي�)AMS): شاخص هاي متعددي براي 
ميزان سياست هاي حمايتي وجود دارد. در اين مطالعه با توجه به جامع تر بودن اطالعات نسبت به 
ديگر شاخص هاي حمايتي، از شاخص معيار كلي حمايت )AMS( استفاده شده است. اين شاخص 
بر اساس قوانين سازمان تجارت جهاني )WTO(1، محاسبه و براي تعيين تعهدهاي كشورهاي عضو 
استفاده مي شود. براي اندازه گيري معيار کلي حمايت، تمامي سياست هاي حمايت داخلي که بر قيمت 
و حجم توليد اثر مي گذارند، در نظر گرفته مي شوند. البته به استثناي مواردي که حمايت از قيمت 
بازار به وسيله کنترل هاي مرزي صرف، تحقق مي يابد. معيار کلي حمايت، ابتدا براي هر محصول پايه 
کشاورزي محاسبه مي شود و محاسبه اي مشابه نيز براي حمايت هاي عام غيرقابل انتساب به محصول 
صورت مي گيرد. سپس از مجموع اين دو، مجموع معيار کلي حمايت )TAMS( به دست مي آيد. روش 

محاسبه معيار کلي حمايت به صورت رابطه )3( است: 
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یابد. های مرزی صرف، تحقق میی که حمایت از قیمت بازار به وسیله کنترلشوند. البته به استثنای مواردمی
ای مشابه نیز برای شود و محاسبهمعیار کلی حمایت، ابتدا برای هر محصول پایه کشاورزی محاسبه می

گیرد. سپس از مجموع این دو، مجموع معیار کلی های عام غیرقابل انتساب به محصول صورت میحمایت
 : است (3رابطه ) محاسبه معیار کلی حمایت به صورت آید. روشدست می( بهTAMSحمایت )
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 EMS ؛iمحصول  به مربوط حمایت کلی معیار iAMS ؛مجموع معیار کلی حمایت TAMS: باالدر روابط 
 ؛iمحصول  جهانی قیمت iwP ؛iمحصول  قیمت داخلی idP ؛خاص محصول به منتسب غیر معیار کلی حمایت

jwr نهاده  جهانی قیمتj؛ jdr نهاده  داخلی قیمتj؛ e ؛نرخ ارز iQ  مقدار محصولi ؛حمایتی قیمت مشمول jq 
 است iمنسوب به محصول  jنهاده  به یارانه پرداختی مقدار ijS و یارانه دریافت مشمول jمقدار نهاده 

از مطالعه عزیزی  1376مقدار شاخص معیار کلی حمایت به میلیارد ریال بر پایه سال  .(1391)گیالنپور، 
 ( استخراج شده است.1392)

ای شهروندان ایرانی، نرخ ذیهثیر آن بر وضعیت تغأها در دهه اخیر و تبه دلیل افزایش قیمت(: I) نرخ تورم
( 1شود در رابطه )( که توسط بانك مرکزی ایران محاسبه میCPI) کنندهمصرف متیق شاخصپایه  برتورم 

 منظور شده است. 
ها بر امنیت غذایی خانوار شهری قانون هدفمندسازی یارانه(: جهت بررسی تأثیر اجرای DUمتغیر مجازی )

های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه سالستفاده شده است. به طوری که برای در ایران از متغیر مجازی ا
 است.شده گرفته  ها عدد صفرد یك و برای سایر سالعد (1391و  1390، 1389های )سال

، وزارت کنندهکننده و مصرفپژوهش از مرکز آمار ایران و سازمان حمایت از تولیداین اطالعات مورد نیاز 
به قیمت پایه سال  1361-1391زمانی و بانك مرکزی جمهورری اسالمی ایران طی دوره  جهاد کشاورزی

 و Microfit 4.0افزاری های نرمبستهاز  پژوهشت. جهت تجزیه و تحلیل نتایج استخراج شده اس 1376
Eviews 8.0 بهره گرفته شد. 
 روش برآورد

یی اهای سنتی و معمول، مبتنی بر فرض پایشهای زمانی به روسازی اقتصادسنجی با استفاده از سریمدل
که بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی پایا نیستند و اغلب حاوی یك زمانی است. درحالیمتغیرهای سری

شوند. اما از آنجا که حضور گیری روند مذکور حذف میکه با عمل تفاضل هستندروند تصادفی )ریشه واحد( 
هایی در ضروری است از روش بنابراین سازد،ای آماری را غیرمعتبر میهخمین و استنباطچنین روندی ت

اشد. جمعی توجه داشته بهای زمانی استفاده شود که به مسأله پایایی و همبرآورد توابع هنگام استفاده از سری
 هاستفاده کرد کوسیلیوس و مدل تصحیح خطا، ج-گرنجر، یوهانسن-های انگلروشتوان از بدین منظور می

ذکر های اند تا با غلبه بر نواقص روشکوشیده اتمطالع ها، برخیدر این روش های موجودبه علت محدودیت
ه از آن مدت بین متغیرها برآیند کروابط بلندمدت و کوتاه درصدد دستیابی به رهیافتی بهتر برای تحلیل شده

 ،پژوهشگردو  شده توسط این هیارا فترهیا کرد. اشاره 1(1997توان به مطالعه پسران و پسران )جمله می

                                                           
1. Pesaran & Pesaran 
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در رابطه )3( نيز مقادير به صورت زير محاسبه مي شود:
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در روابط باال: TAMS مجموع معيار کلي حمايت؛ AMSi معيار کلي حمايت مربوط به محصول 
i؛ EMS معيار کلي حمايت غير منتسب به محصول خاص؛ Pid قيمت داخلي محصول i؛ Piw قيمت 
 i مقدار محصول Qi نرخ ارز؛ e ؛j قيمت داخلي نهاده rjd ؛j قيمت جهاني نهاده rjw ؛i جهاني محصول
j مقدار يارانه پرداختي به نهاده Sij مشمول دريافت يارانه و j مقدار نهاده qj مشمول قيمت حمايتي؛
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به  زماني 1361-1391  دوره  ايران طي  اسالمي  مرکزي جمهورري  بانک  و  وزارت جهاد کشاورزي 
 قيمت پايه سال 1376 استخراج شده است. جهت تجزيه و تحليل نتايج پژوهش از بسته هاي نرم افزاري

Microfit 4.0 و Eviews 8.0 بهره گرفته شد.

روش�برآورد
مدل سازي اقتصادسنجي با استفاده از سري هاي زماني به روش هاي سنتي و معمول، مبتني بر فرض 
پايايي متغيرهاي سري زماني است. درحالي که بسياري از متغيرهاي کالن اقتصادي پايا نيستند و اغلب 
حاوي يک روند تصادفي )ريشه واحد( هستند که با عمل تفاضل گيري روند مذکور حذف مي شوند. اما از 
آنجا که حضور چنين روندي تخمين و استنباط هاي آماري را غيرمعتبر مي سازد، بنابراين ضروري است از 
روش هايي در برآورد توابع هنگام استفاده از سري هاي زماني استفاده شود که به مسأله پايايي و هم جمعي 
توجه داشته باشد. بدين منظور مي توان از روش هاي انگل-گرنجر، يوهانسن-جوسيليوس و مدل تصحيح 
خطا، استفاده كرد كه به علت محدوديت هاي موجود در اين روش ها، برخي مطالعات كوشيده اند تا با غلبه 
بر نواقص روش هاي ذکر شده درصدد دستيابي به رهيافتي بهتر براي تحليل روابط بلندمدت و كوتاه مدت 
بين متغيرها برآيند كه از آن جمله مي توان به مطالعه پسران و پسران1 )1997( اشاره كرد. رهيافت ارايه 
شده توسط اين دو پژوهشگر، موسوم به رويکرد مدل خودتوضيح با وقفه هاي گسترده )ARDL( است. در 
اين روش الزم نيست درجه پايايي متغيرها يکسان باشد و صرفًا با تعيين وقفه هاي مناسب براي متغيرها 
مي توان مدل مناسب را انتخاب کرد. اين روش مدل بلندمدت و کوتاه مدت موجود در مدل را به طور 
همزمان تخمين مي زند و مشکالت مربوط به حذف متغيرها و خودهمبستگي را رفع مي کند. در مورد 
نمونه هاي کوچک، اين روش داراي قدرت توضيح دهندگي بااليي نسبت به ساير روش ها است، بنابراين 
تخمين هاي آن به دليل نبود مشکالتي مانند خودهمبستگي و درون زايي، نااريب و کارا هستند. مدل 

خودتوضيح با وقفه هاي گسترده را مي توان به صورت رابطه )4( نشان داد:
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در این روش الزم نیست درجه پایایی  است.( ARDLهای گسترده )توضیح با وقفهرویكرد مدل خودبه  موسوم
. ناسب را انتخاب کردتوان مدل مهای مناسب برای متغیرها میمتغیرها یكسان باشد و صرفاً با تعیین وقفه

كالت مربوط به زند و مشموجود در مدل را به طور همزمان تخمین می مدتبلندمدت و کوتاهمدل این روش 
های کوچك، این روش دارای قدرت کند. در مورد نمونههمبستگی را رفع میحذف متغیرها و خود

د های آن به دلیل نبود مشكالتی ماننتخمین ، بنابراینها استباالیی نسبت به سایر روشدهندگی توضیح
 توان به صورتهای گسترده را میتوضیح با وقفهی، نااریب و کارا هستند. مدل خودزایخودهمبستگی و درون

 نشان داد: (4رابطه )
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1tکه طوریبه است، وقفه عملگر L و متغیر وابسته ty؛مقدار ثابت Q که tLX x  ؛استtW  بردار متغیرهای
بردار متغیرهای itX؛زا با وقفه ثابت استچون عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی یا برونتصادفی( هم)غیر قطعی

تعداد وقفه بهینه مربوط  Pیك از متغیرهای توضیحی و  به هر های بهینه مربوطتعداد وقفه qتوضیحی مدل، 
 (:3) رابطهدر به متغیر وابسته است. 

(5 )                                                               2
1 2) , ( )1 ... (P

PQ L P Q L Q L Q L     
(6           )                             2

1 2) , ( ... , 1,2,...,qi
i i i i i iqL q L L L i K          

P,...,0,1,2با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تمامی مقادیر  (5و6) یهالهعادم m  و
0,1,2,...,iq m 1به تعداد  یعنی) 1(km   مدل مختلفARDL حداکثر تعداد  شوند.تخمین زده می

(ها در محدوده زمانی دد. تمامی مدلگرتعیین می پژوهشگرابتدا از سوی ها وقفه 1,..., (t m n   تخمین
های بهینه برای هر یك از متغیرهای توضیحی با استفاده از یكی از شوند. در مرحله بعد تعداد وقفهزده می

( یا ضریب تعیین تعدیل شده، HQCکوئین ) - (، حنانSBCبیزین ) -(، شوارزAICمعیارهای آکائیك )
این معیار زیرا  ؛شودبیزین استفاده می - یار شوارز، از مع100های کمتر از شوند. معموالً در نمونهمی تعیین

کند تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. برای محاسبه ضرایب بلندمدت جویی میها صرفهدر تعداد وقفه
 :شودمیاستفاده ( 7پویا از رابطه )مدل  با استفاده از دهندهمتغیرهای توضیح

(7    )                                                          
ˆ ˆ ˆ...ˆ ˆ)1, ( 0 1ˆ , 1,2,.....ˆ ˆ ˆ ˆ1 )1, ( 1 ... ˆ1 2
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تر از یك باشد )چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچك
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صورت  (8)جمعی الزم است آزمون برای آزمون همراین بناببلندمدت گرایش خواهد داشت.  مدلپویا به سمت 
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مدت به اهویا کوتانباشتگی یا رابطه بلندمدت است، زیرا شرط آنكه رابطه پفرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم

کمتر از یك باشد. بنابراین باید عدد یك، از  که مجموع ضرایبسمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است 
معیار ضرایب یاد شده تقسیم شود.سته کسر و نتیجه بر مجموع انحرافمجموع ضرایب با وقفه متغیر واب
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که Q مقدار ثابت؛ yt متغير وابسته و L عملگر وقفه است، به طوري که 
متغيرهاي قطعي )غيرتصادفي( هم چون عرض از مبدأ، متغيرهاي مجازي يا برون زا با وقفه ثابت است؛ 
Xit بردار متغيرهاي توضيحي مدل، q تعداد وقفه هاي بهينه مربوط به هر يک از متغيرهاي توضيحي 
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و P تعداد وقفه بهينه مربوط به متغير وابسته است. در رابطه )3(:
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. ناسب را انتخاب کردتوان مدل مهای مناسب برای متغیرها میمتغیرها یكسان باشد و صرفاً با تعیین وقفه

كالت مربوط به زند و مشموجود در مدل را به طور همزمان تخمین می مدتبلندمدت و کوتاهمدل این روش 
های کوچك، این روش دارای قدرت کند. در مورد نمونههمبستگی را رفع میحذف متغیرها و خود

د های آن به دلیل نبود مشكالتی ماننتخمین ، بنابراینها استباالیی نسبت به سایر روشدهندگی توضیح
 توان به صورتهای گسترده را میتوضیح با وقفهی، نااریب و کارا هستند. مدل خودزایخودهمبستگی و درون

 نشان داد: (4رابطه )
(4     )                                                          

1
) , ( ) , (

k

t i i it t t
i

Q L P Y L q X w u 


   

1tکه طوریبه است، وقفه عملگر L و متغیر وابسته ty؛مقدار ثابت Q که tLX x  ؛استtW  بردار متغیرهای
بردار متغیرهای itX؛زا با وقفه ثابت استچون عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی یا برونتصادفی( هم)غیر قطعی

تعداد وقفه بهینه مربوط  Pیك از متغیرهای توضیحی و  به هر های بهینه مربوطتعداد وقفه qتوضیحی مدل، 
 (:3) رابطهدر به متغیر وابسته است. 

(5 )                                                               2
1 2) , ( )1 ... (P

PQ L P Q L Q L Q L     
(6           )                             2

1 2) , ( ... , 1,2,...,qi
i i i i i iqL q L L L i K          

P,...,0,1,2با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تمامی مقادیر  (5و6) یهالهعادم m  و
0,1,2,...,iq m 1به تعداد  یعنی) 1(km   مدل مختلفARDL حداکثر تعداد  شوند.تخمین زده می

(ها در محدوده زمانی دد. تمامی مدلگرتعیین می پژوهشگرابتدا از سوی ها وقفه 1,..., (t m n   تخمین
های بهینه برای هر یك از متغیرهای توضیحی با استفاده از یكی از شوند. در مرحله بعد تعداد وقفهزده می

( یا ضریب تعیین تعدیل شده، HQCکوئین ) - (، حنانSBCبیزین ) -(، شوارزAICمعیارهای آکائیك )
این معیار زیرا  ؛شودبیزین استفاده می - یار شوارز، از مع100های کمتر از شوند. معموالً در نمونهمی تعیین

کند تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. برای محاسبه ضرایب بلندمدت جویی میها صرفهدر تعداد وقفه
 :شودمیاستفاده ( 7پویا از رابطه )مدل  با استفاده از دهندهمتغیرهای توضیح

(7    )                                                          
ˆ ˆ ˆ...ˆ ˆ)1, ( 0 1ˆ , 1,2,.....ˆ ˆ ˆ ˆ1 )1, ( 1 ... ˆ1 2
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تر از یك باشد )چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچك
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صورت  (8)جمعی الزم است آزمون برای آزمون همراین بناببلندمدت گرایش خواهد داشت.  مدلپویا به سمت 
 گیرد:
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مدت به اهویا کوتانباشتگی یا رابطه بلندمدت است، زیرا شرط آنكه رابطه پفرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم

کمتر از یك باشد. بنابراین باید عدد یك، از  که مجموع ضرایبسمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است 
معیار ضرایب یاد شده تقسیم شود.سته کسر و نتیجه بر مجموع انحرافمجموع ضرایب با وقفه متغیر واب
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در این روش الزم نیست درجه پایایی  است.( ARDLهای گسترده )توضیح با وقفهرویكرد مدل خودبه  موسوم
. ناسب را انتخاب کردتوان مدل مهای مناسب برای متغیرها میمتغیرها یكسان باشد و صرفاً با تعیین وقفه

كالت مربوط به زند و مشموجود در مدل را به طور همزمان تخمین می مدتبلندمدت و کوتاهمدل این روش 
های کوچك، این روش دارای قدرت کند. در مورد نمونههمبستگی را رفع میحذف متغیرها و خود

د های آن به دلیل نبود مشكالتی ماننتخمین ، بنابراینها استباالیی نسبت به سایر روشدهندگی توضیح
 توان به صورتهای گسترده را میتوضیح با وقفهی، نااریب و کارا هستند. مدل خودزایخودهمبستگی و درون

 نشان داد: (4رابطه )
(4     )                                                          
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t i i it t t
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Q L P Y L q X w u 


   

1tکه طوریبه است، وقفه عملگر L و متغیر وابسته ty؛مقدار ثابت Q که tLX x  ؛استtW  بردار متغیرهای
بردار متغیرهای itX؛زا با وقفه ثابت استچون عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی یا برونتصادفی( هم)غیر قطعی

تعداد وقفه بهینه مربوط  Pیك از متغیرهای توضیحی و  به هر های بهینه مربوطتعداد وقفه qتوضیحی مدل، 
 (:3) رابطهدر به متغیر وابسته است. 

(5 )                                                               2
1 2) , ( )1 ... (P

PQ L P Q L Q L Q L     
(6           )                             2

1 2) , ( ... , 1,2,...,qi
i i i i i iqL q L L L i K          

P,...,0,1,2با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تمامی مقادیر  (5و6) یهالهعادم m  و
0,1,2,...,iq m 1به تعداد  یعنی) 1(km   مدل مختلفARDL حداکثر تعداد  شوند.تخمین زده می

(ها در محدوده زمانی دد. تمامی مدلگرتعیین می پژوهشگرابتدا از سوی ها وقفه 1,..., (t m n   تخمین
های بهینه برای هر یك از متغیرهای توضیحی با استفاده از یكی از شوند. در مرحله بعد تعداد وقفهزده می

( یا ضریب تعیین تعدیل شده، HQCکوئین ) - (، حنانSBCبیزین ) -(، شوارزAICمعیارهای آکائیك )
این معیار زیرا  ؛شودبیزین استفاده می - یار شوارز، از مع100های کمتر از شوند. معموالً در نمونهمی تعیین

کند تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. برای محاسبه ضرایب بلندمدت جویی میها صرفهدر تعداد وقفه
 :شودمیاستفاده ( 7پویا از رابطه )مدل  با استفاده از دهندهمتغیرهای توضیح

(7    )                                                          
ˆ ˆ ˆ...ˆ ˆ)1, ( 0 1ˆ , 1,2,.....ˆ ˆ ˆ ˆ1 )1, ( 1 ... ˆ1 2
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تر از یك باشد )چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچك
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 )مدل 

صورت  (8)جمعی الزم است آزمون برای آزمون همراین بناببلندمدت گرایش خواهد داشت.  مدلپویا به سمت 
 گیرد:
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مدت به اهویا کوتانباشتگی یا رابطه بلندمدت است، زیرا شرط آنكه رابطه پفرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم

کمتر از یك باشد. بنابراین باید عدد یك، از  که مجموع ضرایبسمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است 
معیار ضرایب یاد شده تقسیم شود.سته کسر و نتیجه بر مجموع انحرافمجموع ضرایب با وقفه متغیر واب
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در این روش الزم نیست درجه پایایی  است.( ARDLهای گسترده )توضیح با وقفهرویكرد مدل خودبه  موسوم
. ناسب را انتخاب کردتوان مدل مهای مناسب برای متغیرها میمتغیرها یكسان باشد و صرفاً با تعیین وقفه

كالت مربوط به زند و مشموجود در مدل را به طور همزمان تخمین می مدتبلندمدت و کوتاهمدل این روش 
های کوچك، این روش دارای قدرت کند. در مورد نمونههمبستگی را رفع میحذف متغیرها و خود

د های آن به دلیل نبود مشكالتی ماننتخمین ، بنابراینها استباالیی نسبت به سایر روشدهندگی توضیح
 توان به صورتهای گسترده را میتوضیح با وقفهی، نااریب و کارا هستند. مدل خودزایخودهمبستگی و درون

 نشان داد: (4رابطه )
(4     )                                                          
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) , ( ) , (
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t i i it t t
i

Q L P Y L q X w u 


   

1tکه طوریبه است، وقفه عملگر L و متغیر وابسته ty؛مقدار ثابت Q که tLX x  ؛استtW  بردار متغیرهای
بردار متغیرهای itX؛زا با وقفه ثابت استچون عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی یا برونتصادفی( هم)غیر قطعی

تعداد وقفه بهینه مربوط  Pیك از متغیرهای توضیحی و  به هر های بهینه مربوطتعداد وقفه qتوضیحی مدل، 
 (:3) رابطهدر به متغیر وابسته است. 

(5 )                                                               2
1 2) , ( )1 ... (P

PQ L P Q L Q L Q L     
(6           )                             2

1 2) , ( ... , 1,2,...,qi
i i i i i iqL q L L L i K          

P,...,0,1,2با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تمامی مقادیر  (5و6) یهالهعادم m  و
0,1,2,...,iq m 1به تعداد  یعنی) 1(km   مدل مختلفARDL حداکثر تعداد  شوند.تخمین زده می

(ها در محدوده زمانی دد. تمامی مدلگرتعیین می پژوهشگرابتدا از سوی ها وقفه 1,..., (t m n   تخمین
های بهینه برای هر یك از متغیرهای توضیحی با استفاده از یكی از شوند. در مرحله بعد تعداد وقفهزده می

( یا ضریب تعیین تعدیل شده، HQCکوئین ) - (، حنانSBCبیزین ) -(، شوارزAICمعیارهای آکائیك )
این معیار زیرا  ؛شودبیزین استفاده می - یار شوارز، از مع100های کمتر از شوند. معموالً در نمونهمی تعیین

کند تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. برای محاسبه ضرایب بلندمدت جویی میها صرفهدر تعداد وقفه
 :شودمیاستفاده ( 7پویا از رابطه )مدل  با استفاده از دهندهمتغیرهای توضیح

(7    )                                                          
ˆ ˆ ˆ...ˆ ˆ)1, ( 0 1ˆ , 1,2,.....ˆ ˆ ˆ ˆ1 )1, ( 1 ... ˆ1 2

q i i iqi i i i Ki Q P Q Q Qp

  


  
  
    

 
تر از یك باشد )چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچك
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 )مدل 

صورت  (8)جمعی الزم است آزمون برای آزمون همراین بناببلندمدت گرایش خواهد داشت.  مدلپویا به سمت 
 گیرد:
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مدت به اهویا کوتانباشتگی یا رابطه بلندمدت است، زیرا شرط آنكه رابطه پفرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم

کمتر از یك باشد. بنابراین باید عدد یك، از  که مجموع ضرایبسمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است 
معیار ضرایب یاد شده تقسیم شود.سته کسر و نتیجه بر مجموع انحرافمجموع ضرایب با وقفه متغیر واب

 

معادله هاي )6و5( با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي تمامي مقادير 
 مدل مختلف ARDL تخمين زده مي شوند. حداکثر تعداد 
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در این روش الزم نیست درجه پایایی  است.( ARDLهای گسترده )توضیح با وقفهرویكرد مدل خودبه  موسوم
. ناسب را انتخاب کردتوان مدل مهای مناسب برای متغیرها میمتغیرها یكسان باشد و صرفاً با تعیین وقفه

كالت مربوط به زند و مشموجود در مدل را به طور همزمان تخمین می مدتبلندمدت و کوتاهمدل این روش 
های کوچك، این روش دارای قدرت کند. در مورد نمونههمبستگی را رفع میحذف متغیرها و خود

د های آن به دلیل نبود مشكالتی ماننتخمین ، بنابراینها استباالیی نسبت به سایر روشدهندگی توضیح
 توان به صورتهای گسترده را میتوضیح با وقفهی، نااریب و کارا هستند. مدل خودزایخودهمبستگی و درون

 نشان داد: (4رابطه )
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1tکه طوریبه است، وقفه عملگر L و متغیر وابسته ty؛مقدار ثابت Q که tLX x  ؛استtW  بردار متغیرهای
بردار متغیرهای itX؛زا با وقفه ثابت استچون عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی یا برونتصادفی( هم)غیر قطعی

تعداد وقفه بهینه مربوط  Pیك از متغیرهای توضیحی و  به هر های بهینه مربوطتعداد وقفه qتوضیحی مدل، 
 (:3) رابطهدر به متغیر وابسته است. 
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1 2) , ( )1 ... (P

PQ L P Q L Q L Q L     
(6           )                             2

1 2) , ( ... , 1,2,...,qi
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P,...,0,1,2با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تمامی مقادیر  (5و6) یهالهعادم m  و
0,1,2,...,iq m 1به تعداد  یعنی) 1(km   مدل مختلفARDL حداکثر تعداد  شوند.تخمین زده می

(ها در محدوده زمانی دد. تمامی مدلگرتعیین می پژوهشگرابتدا از سوی ها وقفه 1,..., (t m n   تخمین
های بهینه برای هر یك از متغیرهای توضیحی با استفاده از یكی از شوند. در مرحله بعد تعداد وقفهزده می

( یا ضریب تعیین تعدیل شده، HQCکوئین ) - (، حنانSBCبیزین ) -(، شوارزAICمعیارهای آکائیك )
این معیار زیرا  ؛شودبیزین استفاده می - یار شوارز، از مع100های کمتر از شوند. معموالً در نمونهمی تعیین

کند تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. برای محاسبه ضرایب بلندمدت جویی میها صرفهدر تعداد وقفه
 :شودمیاستفاده ( 7پویا از رابطه )مدل  با استفاده از دهندهمتغیرهای توضیح
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تر از یك باشد )چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچك
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صورت  (8)جمعی الزم است آزمون برای آزمون همراین بناببلندمدت گرایش خواهد داشت.  مدلپویا به سمت 
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مدت به اهویا کوتانباشتگی یا رابطه بلندمدت است، زیرا شرط آنكه رابطه پفرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم

کمتر از یك باشد. بنابراین باید عدد یك، از  که مجموع ضرایبسمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است 
معیار ضرایب یاد شده تقسیم شود.سته کسر و نتیجه بر مجموع انحرافمجموع ضرایب با وقفه متغیر واب
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در این روش الزم نیست درجه پایایی  است.( ARDLهای گسترده )توضیح با وقفهرویكرد مدل خودبه  موسوم
. ناسب را انتخاب کردتوان مدل مهای مناسب برای متغیرها میمتغیرها یكسان باشد و صرفاً با تعیین وقفه

كالت مربوط به زند و مشموجود در مدل را به طور همزمان تخمین می مدتبلندمدت و کوتاهمدل این روش 
های کوچك، این روش دارای قدرت کند. در مورد نمونههمبستگی را رفع میحذف متغیرها و خود

د های آن به دلیل نبود مشكالتی ماننتخمین ، بنابراینها استباالیی نسبت به سایر روشدهندگی توضیح
 توان به صورتهای گسترده را میتوضیح با وقفهی، نااریب و کارا هستند. مدل خودزایخودهمبستگی و درون

 نشان داد: (4رابطه )
(4     )                                                          
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1tکه طوریبه است، وقفه عملگر L و متغیر وابسته ty؛مقدار ثابت Q که tLX x  ؛استtW  بردار متغیرهای
بردار متغیرهای itX؛زا با وقفه ثابت استچون عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی یا برونتصادفی( هم)غیر قطعی

تعداد وقفه بهینه مربوط  Pیك از متغیرهای توضیحی و  به هر های بهینه مربوطتعداد وقفه qتوضیحی مدل، 
 (:3) رابطهدر به متغیر وابسته است. 
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0,1,2,...,iq m 1به تعداد  یعنی) 1(km   مدل مختلفARDL حداکثر تعداد  شوند.تخمین زده می

(ها در محدوده زمانی دد. تمامی مدلگرتعیین می پژوهشگرابتدا از سوی ها وقفه 1,..., (t m n   تخمین
های بهینه برای هر یك از متغیرهای توضیحی با استفاده از یكی از شوند. در مرحله بعد تعداد وقفهزده می

( یا ضریب تعیین تعدیل شده، HQCکوئین ) - (، حنانSBCبیزین ) -(، شوارزAICمعیارهای آکائیك )
این معیار زیرا  ؛شودبیزین استفاده می - یار شوارز، از مع100های کمتر از شوند. معموالً در نمونهمی تعیین

کند تا درجه آزادی زیادی از دست نرود. برای محاسبه ضرایب بلندمدت جویی میها صرفهدر تعداد وقفه
 :شودمیاستفاده ( 7پویا از رابطه )مدل  با استفاده از دهندهمتغیرهای توضیح
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مدت به اهویا کوتانباشتگی یا رابطه بلندمدت است، زیرا شرط آنكه رابطه پفرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم
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وقفه ها ابتدا از سوي پژوهشگر تعيين مي گردد. تمامي مدل ها در محدوده زماني 
زده مي شوند. در مرحله بعد تعداد وقفه هاي بهينه براي هر يک از متغيرهاي توضيحي با استفاده از يكي 
از معيارهاي آكائيك )AIC(، شوارز- بيزين )SBC(، حنان - كوئين )HQC( يا ضريب تعيين تعديل شده، 
تعيين مي شوند. معمواًل در نمونه هاي كمتر از 100، از معيار شوارز - بيزين استفاده مي شود؛ زيرا اين 
معيار در تعداد وقفه ها صرفه جويي مي کند تا درجه آزادي زيادي از دست نرود. براي محاسبه ضرايب 

بلندمدت متغيرهاي توضيح دهنده با استفاده از مدل پويا از رابطه )7( استفاده مي شود:
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های بهینه برای هر یك از متغیرهای توضیحی با استفاده از یكی از شوند. در مرحله بعد تعداد وقفهزده می
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 :شودمیاستفاده ( 7پویا از رابطه )مدل  با استفاده از دهندهمتغیرهای توضیح
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مدت به اهویا کوتانباشتگی یا رابطه بلندمدت است، زیرا شرط آنكه رابطه پفرضیه صفر بیانگر عدم وجود هم

کمتر از یك باشد. بنابراین باید عدد یك، از  که مجموع ضرایبسمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، آن است 
معیار ضرایب یاد شده تقسیم شود.سته کسر و نتیجه بر مجموع انحرافمجموع ضرایب با وقفه متغیر واب

 

                    )8(

فرضيه صفر بيانگر عدم وجود هم انباشتگي يا رابطه بلندمدت است، زيرا شرط آنكه رابطه پويا 
باشد.  از يك  يابد، آن است كه مجموع ضرايب كمتر  بلندمدت گرايش  تعادل  به سمت  كوتاه مدت 
بنابراين بايد عدد يك، از مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته كسر و نتيجه بر مجموع انحراف معيار 

ضرايب ياد شده تقسيم شود.
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بنرجی،  توسط توسط شده ارایه بحرانی مقادیر مطلق قدر از آمده دستبه  tمطلق قدر اگر (9)طبق معادله 
 شود.پذیرفته می تر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدتبزرگ 1(1992)و مستر دوالدو

تصحیح خطا را فراهم  ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهایجمعی بین مجموعهوجود هم
 است: ( 10رابطه )به صورت  ARDL مدلکند. الگوی تصحیح خطا متناسب با می
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دهنده مقادیر با وقفه متغیرهای وابسته، توضیحی و بردارهای قطعی ترتیب نشانبه ty،itx،tWکه در آن
*و ضرایب 

ij  و*Q ظور منخطا هستند. الگوی تصحیح خطا، به دهنده ضرایب مربوط به الگوی تصحیحنشان
حیح گیرد. جمله تصها مورد استفاده قرار میمتغیرها به تعادل بلندمدت آن مدتبررسی ارتباط نوسانات کوتاه

(1خطا (tECT 
است که با یك وقفه  ARDL ای حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به روشهمان جمله خط 

(ˆشود.در نظر گرفته می مدلزمانی در  , (Q L p ده سرعت تعدیل دهنضریب جزء تصحیح خطاست که نشان
ه ابستدر هر دوره، چند درصد از عدم تعادل متغیر و دهدمدت است، این ضریب نشان میبه سمت تعادل بلند

رود عالمت این متغیر، منفی و مقدار آن از شود، انتظار مینزدیك می تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت
  (.1391منفی یك تا صفر تغییر کند )نوفرستی، 

 هاافتهی لیتحل و هیتجز
ایی یت مانبرای بررسی اثر میزان حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوار شهری در ایران ابتدا وضع

ته در جدول یافتعمیمفولر با استفاده از آزمون دیكی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ایستایی متغیرها
پایا  صفر و متغیر نرخ تورم در سطحدهد که متغیرهای شاخص امنیت غذایی خانوار شهری ( نشان می1)

ا توجه بنابراین ب. استفاضل مرتبه اول پایا و متغیر شاخص معیار کلی حمایت از بخش کشاورزی در ت هستند
های هاز رهیافت الگوی خود توضیح با وقف ن پایا نیستند، جهت برآورد مدلبه اینكه متغیرها در یك مرتبه یكسا

جهت برآورد مدل مورد نظر بیشترین وقفه یك لحاظ گردید؛ زیرا بنابراین ( استفاده شد. ARDLگسترده )
های مورد بررسی کمتر از ری از الگو منجر شد. همچنین با توجه به اینكه شمار دادهوقفه یك به برآورد بهت

 ( استفاده شد.SBCبیزین ) - بود، از معیار شوارتز 100
 

 (ADFیافته ): نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم1جدول 

آماره  هامتغیر
ADF 

مقادیر بحرانی در 
 درصد1 سطح

درجه ساکن 
 وضعیت پذیري

 عرض از مبدا )I)0 -67/3 -34/6 اخص امنیت غذایی خانوار شهریش
 عرض از مبدا )96/5- 67/3- I)1 (AMSشاخص معیار کلی حمایت )

                                                           
1. Banerjee & Dolado & Mestre 

                           )9(

طبق معادله )9( اگر قدر مطلق t به دست آمده از قدر مطلق مقادير بحراني ارايه شده توسط بنرجي، 
دوالدو و مستر)1992(1 بزرگ تر باشد، فرضيه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذيرفته مي شود.
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وجود هم جمعي بين مجموعه اي از متغيرهاي اقتصادي مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحيح 
خطا را فراهم مي كند. الگوي تصحيح خطا متناسب با مدل ARDL به صورت رابطه )10( است: 
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بنرجی،  توسط توسط شده ارایه بحرانی مقادیر مطلق قدر از آمده دستبه  tمطلق قدر اگر (9)طبق معادله 
 شود.پذیرفته می تر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدتبزرگ 1(1992)و مستر دوالدو

تصحیح خطا را فراهم  ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهایجمعی بین مجموعهوجود هم
 است: ( 10رابطه )به صورت  ARDL مدلکند. الگوی تصحیح خطا متناسب با می
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دهنده مقادیر با وقفه متغیرهای وابسته، توضیحی و بردارهای قطعی ترتیب نشانبه ty،itx،tWکه در آن
*و ضرایب 

ij  و*Q ظور منخطا هستند. الگوی تصحیح خطا، به دهنده ضرایب مربوط به الگوی تصحیحنشان
حیح گیرد. جمله تصها مورد استفاده قرار میمتغیرها به تعادل بلندمدت آن مدتبررسی ارتباط نوسانات کوتاه

(1خطا (tECT 
است که با یك وقفه  ARDL ای حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به روشهمان جمله خط 

(ˆشود.در نظر گرفته می مدلزمانی در  , (Q L p ده سرعت تعدیل دهنضریب جزء تصحیح خطاست که نشان
ه ابستدر هر دوره، چند درصد از عدم تعادل متغیر و دهدمدت است، این ضریب نشان میبه سمت تعادل بلند

رود عالمت این متغیر، منفی و مقدار آن از شود، انتظار مینزدیك می تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت
  (.1391منفی یك تا صفر تغییر کند )نوفرستی، 

 هاافتهی لیتحل و هیتجز
ایی یت مانبرای بررسی اثر میزان حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوار شهری در ایران ابتدا وضع

ته در جدول یافتعمیمفولر با استفاده از آزمون دیكی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ایستایی متغیرها
پایا  صفر و متغیر نرخ تورم در سطحدهد که متغیرهای شاخص امنیت غذایی خانوار شهری ( نشان می1)

ا توجه بنابراین ب. استفاضل مرتبه اول پایا و متغیر شاخص معیار کلی حمایت از بخش کشاورزی در ت هستند
های هاز رهیافت الگوی خود توضیح با وقف ن پایا نیستند، جهت برآورد مدلبه اینكه متغیرها در یك مرتبه یكسا

جهت برآورد مدل مورد نظر بیشترین وقفه یك لحاظ گردید؛ زیرا بنابراین ( استفاده شد. ARDLگسترده )
های مورد بررسی کمتر از ری از الگو منجر شد. همچنین با توجه به اینكه شمار دادهوقفه یك به برآورد بهت

 ( استفاده شد.SBCبیزین ) - بود، از معیار شوارتز 100
 

 (ADFیافته ): نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم1جدول 

آماره  هامتغیر
ADF 

مقادیر بحرانی در 
 درصد1 سطح

درجه ساکن 
 وضعیت پذیري

 عرض از مبدا )I)0 -67/3 -34/6 اخص امنیت غذایی خانوار شهریش
 عرض از مبدا )96/5- 67/3- I)1 (AMSشاخص معیار کلی حمایت )

                                                           
1. Banerjee & Dolado & Mestre 
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بنرجی،  توسط توسط شده ارایه بحرانی مقادیر مطلق قدر از آمده دستبه  tمطلق قدر اگر (9)طبق معادله 
 شود.پذیرفته می تر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدتبزرگ 1(1992)و مستر دوالدو

تصحیح خطا را فراهم  ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهایجمعی بین مجموعهوجود هم
 است: ( 10رابطه )به صورت  ARDL مدلکند. الگوی تصحیح خطا متناسب با می
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دهنده مقادیر با وقفه متغیرهای وابسته، توضیحی و بردارهای قطعی ترتیب نشانبه ty،itx،tWکه در آن
*و ضرایب 

ij  و*Q ظور منخطا هستند. الگوی تصحیح خطا، به دهنده ضرایب مربوط به الگوی تصحیحنشان
حیح گیرد. جمله تصها مورد استفاده قرار میمتغیرها به تعادل بلندمدت آن مدتبررسی ارتباط نوسانات کوتاه

(1خطا (tECT 
است که با یك وقفه  ARDL ای حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به روشهمان جمله خط 

(ˆشود.در نظر گرفته می مدلزمانی در  , (Q L p ده سرعت تعدیل دهنضریب جزء تصحیح خطاست که نشان
ه ابستدر هر دوره، چند درصد از عدم تعادل متغیر و دهدمدت است، این ضریب نشان میبه سمت تعادل بلند

رود عالمت این متغیر، منفی و مقدار آن از شود، انتظار مینزدیك می تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت
  (.1391منفی یك تا صفر تغییر کند )نوفرستی، 

 هاافتهی لیتحل و هیتجز
ایی یت مانبرای بررسی اثر میزان حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوار شهری در ایران ابتدا وضع

ته در جدول یافتعمیمفولر با استفاده از آزمون دیكی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ایستایی متغیرها
پایا  صفر و متغیر نرخ تورم در سطحدهد که متغیرهای شاخص امنیت غذایی خانوار شهری ( نشان می1)

ا توجه بنابراین ب. استفاضل مرتبه اول پایا و متغیر شاخص معیار کلی حمایت از بخش کشاورزی در ت هستند
های هاز رهیافت الگوی خود توضیح با وقف ن پایا نیستند، جهت برآورد مدلبه اینكه متغیرها در یك مرتبه یكسا

جهت برآورد مدل مورد نظر بیشترین وقفه یك لحاظ گردید؛ زیرا بنابراین ( استفاده شد. ARDLگسترده )
های مورد بررسی کمتر از ری از الگو منجر شد. همچنین با توجه به اینكه شمار دادهوقفه یك به برآورد بهت
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 به ترتيب نشان دهنده مقادير با وقفه متغيرهاي وابسته، توضيحي و 

9 
 

(9                                               )                                                 
1

ˆ
1

ˆ 1

i

P

i
i

p

i

t
S











 

بنرجی،  توسط توسط شده ارایه بحرانی مقادیر مطلق قدر از آمده دستبه  tمطلق قدر اگر (9)طبق معادله 
 شود.پذیرفته می تر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدتبزرگ 1(1992)و مستر دوالدو

تصحیح خطا را فراهم  ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهایجمعی بین مجموعهوجود هم
 است: ( 10رابطه )به صورت  ARDL مدلکند. الگوی تصحیح خطا متناسب با می
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دهنده مقادیر با وقفه متغیرهای وابسته، توضیحی و بردارهای قطعی ترتیب نشانبه ty،itx،tWکه در آن
*و ضرایب 

ij  و*Q ظور منخطا هستند. الگوی تصحیح خطا، به دهنده ضرایب مربوط به الگوی تصحیحنشان
حیح گیرد. جمله تصها مورد استفاده قرار میمتغیرها به تعادل بلندمدت آن مدتبررسی ارتباط نوسانات کوتاه
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ij  و*Q ظور منخطا هستند. الگوی تصحیح خطا، به دهنده ضرایب مربوط به الگوی تصحیحنشان
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است که با یك وقفه  ARDL ای حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به روشهمان جمله خط 

(ˆشود.در نظر گرفته می مدلزمانی در  , (Q L p ده سرعت تعدیل دهنضریب جزء تصحیح خطاست که نشان
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 عرض از مبدا )96/5- 67/3- I)1 (AMSشاخص معیار کلی حمایت )

                                                           
1. Banerjee & Dolado & Mestre 

بردارهاي قطعي و ضرايب 
تصحيح خطا، به منظور بررسي ارتباط نوسانات كوتاه مدت متغيرها به تعادل بلندمدت آنها مورد استفاده 
 همان جمله خطاي حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به 
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بنرجی،  توسط توسط شده ارایه بحرانی مقادیر مطلق قدر از آمده دستبه  tمطلق قدر اگر (9)طبق معادله 
 شود.پذیرفته می تر باشد، فرضیه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدتبزرگ 1(1992)و مستر دوالدو

تصحیح خطا را فراهم  ای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهایجمعی بین مجموعهوجود هم
 است: ( 10رابطه )به صورت  ARDL مدلکند. الگوی تصحیح خطا متناسب با می
 

(10  )             
1 ˆ 1* * ˆ. ) , (, 11 1 1 1

p k k qi
y W Q y x x Q L p ECT ut t t j i it ij t i j t tj i i j

  
 
                 

 

(11      )                                                                         * ˆ
1

k
ECT y Q xt i it

j
   

  
دهنده مقادیر با وقفه متغیرهای وابسته، توضیحی و بردارهای قطعی ترتیب نشانبه ty،itx،tWکه در آن
*و ضرایب 

ij  و*Q ظور منخطا هستند. الگوی تصحیح خطا، به دهنده ضرایب مربوط به الگوی تصحیحنشان
حیح گیرد. جمله تصها مورد استفاده قرار میمتغیرها به تعادل بلندمدت آن مدتبررسی ارتباط نوسانات کوتاه

(1خطا (tECT 
است که با یك وقفه  ARDL ای حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به روشهمان جمله خط 

(ˆشود.در نظر گرفته می مدلزمانی در  , (Q L p ده سرعت تعدیل دهنضریب جزء تصحیح خطاست که نشان
ه ابستدر هر دوره، چند درصد از عدم تعادل متغیر و دهدمدت است، این ضریب نشان میبه سمت تعادل بلند

رود عالمت این متغیر، منفی و مقدار آن از شود، انتظار مینزدیك می تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت
  (.1391منفی یك تا صفر تغییر کند )نوفرستی، 

 هاافتهی لیتحل و هیتجز
ایی یت مانبرای بررسی اثر میزان حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوار شهری در ایران ابتدا وضع

ته در جدول یافتعمیمفولر با استفاده از آزمون دیكی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ایستایی متغیرها
پایا  صفر و متغیر نرخ تورم در سطحدهد که متغیرهای شاخص امنیت غذایی خانوار شهری ( نشان می1)

ا توجه بنابراین ب. استفاضل مرتبه اول پایا و متغیر شاخص معیار کلی حمایت از بخش کشاورزی در ت هستند
های هاز رهیافت الگوی خود توضیح با وقف ن پایا نیستند، جهت برآورد مدلبه اینكه متغیرها در یك مرتبه یكسا

جهت برآورد مدل مورد نظر بیشترین وقفه یك لحاظ گردید؛ زیرا بنابراین ( استفاده شد. ARDLگسترده )
های مورد بررسی کمتر از ری از الگو منجر شد. همچنین با توجه به اینكه شمار دادهوقفه یك به برآورد بهت

 ( استفاده شد.SBCبیزین ) - بود، از معیار شوارتز 100
 

 (ADFیافته ): نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم1جدول 
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مقادیر بحرانی در 
 درصد1 سطح
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 عرض از مبدا )I)0 -67/3 -34/6 اخص امنیت غذایی خانوار شهریش
 عرض از مبدا )96/5- 67/3- I)1 (AMSشاخص معیار کلی حمایت )

                                                           
1. Banerjee & Dolado & Mestre 

قرار مي گيرد. جمله تصحيح خطا 
 ضريب جزء تصحيح 
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1. Banerjee & Dolado & Mestre 

روش ARDL است که با يک وقفه زماني در مدل در نظر گرفته مي شود. 
خطاست که نشان دهنده سرعت تعديل به سمت تعادل بلندمدت است، اين ضريب نشان مي دهد در هر 
دوره، چند درصد از عدم تعادل متغير وابسته تعديل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزديك مي شود، 

انتظار مي رود عالمت اين متغير، منفي و مقدار آن از منفي يک تا صفر تغيير کند )نوفرستي، 1391(. 

تجزيه�و�تحليل�يافته�ها
براي بررسي اثر ميزان حمايت از بخش کشاورزي بر امنيت غذايي خانوار شهري در ايران ابتدا 
وضعيت مانايي متغيرها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج ايستايي متغيرها با استفاده از آزمون ديکي فولر 
تعميم يافته در جدول )1( نشان مي دهد که متغيرهاي شاخص امنيت غذايي خانوار شهري و متغير 
نرخ تورم در سطح صفر پايا هستند و متغير شاخص معيار کلي حمايت از بخش کشاورزي در تفاضل 
مرتبه اول پايا است. بنابراين با توجه به اينکه متغيرها در يک مرتبه يکسان پايا نيستند، جهت برآورد 
مدل از رهيافت الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده )ARDL( استفاده شد. بنابراين جهت برآورد 
مدل مورد نظر بيشترين وقفه يک لحاظ گرديد؛ زيرا وقفه يک به برآورد بهتري از الگو منجر شد. 
همچنين با توجه به اينکه شمار داده هاي مورد بررسي کمتر از 100 بود، از معيار شوارتز - بيزين 

)SBC( استفاده شد.
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(ADF( جدول 1: نتايج آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته

متغيرها
آماره�
ADF

مقادير�بحراني�در�
سطح��1درصد

درجه�
ساکن�
پذيري

وضعيت

عرض از مبدا)3/67I)0-6/34-شاخص امنيت غذايي خانوار شهري

)AMS( 3/67-5/96-شاخص معيار کلي حمايتI)1(عرض از مبدا

)I( 3/67-3/62-شاخص تورمI)0(عرض از مبدا

منبع: يافته های پژوهش

نتايج�برآورد�الگوي�پويا�
امنيت  نتايج، شاخص  ARDL در جدول )2( درج شده است. طبق  پوياي  الگوي  برآورد  نتايج 
غذايي خانوارهاي شهري با يک وقفه با عالمت مثبت در سطح پنج درصد معني دار است. ضريب متغير 
شاخص معيار کلي حمايت از بخش کشاورزي نيز در سطح يک درصد از لحاظ آماري با عالمت مثبت 
معني دار است. ضريب متغير شاخص تورم و متغير مجازي هدفمندسازي يارانه ها در ايران در سطح 

پنج درصد با عالمت منفي از لحاظ آماري معني دار هستند. 

جدول 2: نتايج برآورد الگوي پويا

آماره�tضريبنام�متغيرها
**0/2172/2شاخص امنيت غذايي خانوارهاي شهري با يک وقفه 

***0/0342/803شاخص معيار کلي حمايت 

**2/628-0/034-شاخص تورم

**2/079-0/0316-متغير مجازي هدفمندسازي يارانه ها 

***3/3187/796ضريب ثابت

Durbin's h = 0/515  ]0/606[F = 7/291 ]0/000[

10 
 

 عرض از مبدا )62/3- 67/3- I)0 (Iشاخص تورم  )
 

 نتایج برآورد الگوي پویا 
امنیت غذایی خانوارهای ( درج شده است. طبق نتایج شاخص 2در جدول ) ARDLنتایج برآورد الگوی پویای 

. ضریب متغیر شاخص معیار کلی استدار یعالمت مثبت در سطح پنج درصد معن شهری با یك وقفه با
. ضریب استدار یاز لحاظ آماری با عالمت مثبت معنحمایت از بخش کشاورزی نیز در سطح یك درصد 

فی از ت منر سطح پنج درصد با عالمها در ایران دو متغیر مجازی هدفمندسازی یارانهمتغیر شاخص تورم 
 . هستنددار یلحاظ آماری معن

 
 نتایج برآورد الگوي پویا :2جدول 

 tآماره  ضریب هانام متغیر
 2/2**  217/0 شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری با یك وقفه 

 803/2*** 034/0 شاخص معیار کلی حمایت 
 -628/2** -034/0 شاخص تورم

 -079/2** -0316/0 ها فمندسازی یارانهمتغیر مجازی هد
 796/7*** 318/3 ضریب ثابت

[606/0    ]515/0   =Durbin's h [000/0 ]291/7  =F 464/0  =2R 538/0 =2R 

 5 و 1 داری در سطح یبه ترتیب معن **و  ***
 

  ساختاري مدل هاي تشخیصی و ثبات نتایج آزمون
دهندگی درصد است که حاکی از قدرت توضیح 53ضریب خوبی برازش پویا  الگویطبق نتایج برآورد 

درصد  99کل مدل برآورد شده از لحاظ آماری در سطح اطمینان  Fکار رفته در مدل است. آماره متغیرهای به
است که به دلیل  515/0نیز برابر  دوربین - چاست. مقدار آماره ا مدلدار است و بیانگر تأثیر متغیرها بر معنی

 با مدل این ، بنابراینتوان رد کردفرضیه عدم وجود خودهمبستگی را نمی ± 96/1قرارگرفتن در فاصله 
 نیست.  مواجه خودهمبستگی مشكل

 استفاده (3ه شده در جدول )یاراهای تشخیصی آزمونمورد بررسی از  مدلبرای اطمینان از درستی اعتبار 
 مشكالت بنابراین. کندمییید أکالسیك را ت هایفرضبرقراری تمامی  F و LMهای آمارهآزمون  شد. نتایج

خطا به طور نرمال توزیع  هایههمبستگی و ناهمسانی واریانس را نداشته و فرم تصریحی، درست و جملخود
 های مجموع تجمعی، از آزمونمدلیب منظور بررسی ثبات ضرابهد. گردیید میاار آماری نتایج تاند و اعتبشده

(CUSUM )( و مجموع مجذور تجمعیCUSUMSQ .استفاده شد )( آماره 2( و )1) نمودارهایاساس  بر
در داخل خطوط مستقیم قرار دارد و نتایج این آزمون نشان از پایداری ضرایب  اشاره شده در باالهای آزمون

 درصد، شكست ساختاری در مدل وجود ندارد. 95ه اطمینان برآوردی داشته و به علت قرار گرفتن در فاصل
 

 هاي تشخیصی: نتایج آزمون3 جدول
 Fآماره آزمون  LMضریب الگرانژ آزمون  هاي آماريآزمون

 145/0[ 706/0] 180/0[ 671/0] آزمون همبستگی سریالی جمالت پسماند
 467/0 [501/0] 573/0[ 449/0] آزمون رمزی برای تصریح غلط فرم تابعی

 = 0/464R2 = 0/538

*** و ** به ترتيب معني داري در سطح 1 و 5

منبع: يافته های پژوهش

نتايج�آزمون�هاي�تشخيصي�و�ثبات�ساختاري�مدل��
قدرت  از  حاكي  كه  است  درصد   53 برازش  خوبي  ضريب  پويا  الگوي  برآورد  نتايج  طبق 
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توضيح دهندگي متغيرهاي به كار رفته در مدل است. آماره F كل مدل برآورد شده از لحاظ آماري در 
سطح اطمينان 99 درصد معني دار است و بيانگر تأثير متغيرها بر مدل است. مقدار آماره اچ - دوربين 
نيز برابر 0/515 است که به دليل قرارگرفتن در فاصله 1/96 ± فرضيه عدم وجود خودهمبستگي را 

نمي توان رد کرد، بنابراين اين مدل با مشكل خودهمبستگي مواجه نيست. 
براي اطمينان از درستي اعتبار مدل مورد بررسي از آزمون هاي تشخيصي ارايه شده در جدول )3( استفاده 
شد. نتايج آزمون آماره هاي LM و F برقراري تمامي فرض هاي كالسيك را تأييد مي کند. بنابراين مشکالت 
خودهمبستگي و ناهمساني واريانس را نداشته و فرم تصريحي، درست و جمله هاي خطا به طور نرمال توزيع 
شده اند و اعتبار آماري نتايج تاييد مي گردد. به منظور بررسي ثبات ضرايب مدل، از آزمون هاي مجموع تجمعي 
)CUSUM( و مجموع مجذور تجمعي )CUSUMSQ( استفاده شد. بر اساس نمودارهاي )1( و )2( آماره 

آزمون هاي اشاره شده در باال در داخل خطوط مستقيم قرار دارد و نتايج اين آزمون نشان از پايداري ضرايب 
برآوردي داشته و به علت قرار گرفتن در فاصله اطمينان 95 درصد، شکست ساختاري در مدل وجود ندارد.

جدول 3: نتايج آزمون هاي تشخيصي

آماره�آزمون�Fضريب�الگرانژ�آزمون�LMآزمون�هاي�آماري
]0/706[ 0/145]0/671[ 0/180آزمون همبستگي سريالي جمالت پسماند
]0/501[ 0/467]0/449[ 0/573آزمون رمزي براي تصريح غلط فرم تابعي

........................]0/655[ 0/847آزمون توزيع نرمال جمالت پسماند
]0/382[ 0/787]0/365[ 0/821آزمون واريانس ناهمساني

منبع: يافته های پژوهش
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 ........................ 847/0[ 655/0] آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند
 787/0[ 382/0] 821/0[ 365/0] آزمون واریانس ناهمسانی

 

 
 (CUSUM:  آزمون مجمع تجمعی )1 نمودار

 

 
 (CUSUMSQ: آزمون مجموع مجذور تجمعی )2 نمودار

 
 نتایج برآورد الگوي بلندمدت 

ه شده ینظر قدر مطلق از کمیت بحرانی ارا( از -90/7محاسباتی ) tجمعی آماره وجود رابطه هم برای بررسی
توان نتیجه می بنابراین، است( بیشتر -29/4درصد ) 99در سطح اطمینان  1(1992)و مستر بنرجی، دوالدو

دت در ج رابطه بلندممورد مطالعه برقرار است. نتای مدلگرفت که یك رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای 
در بلندمدت میزان حمایت از بخش کشاورزی در سطح یك پژوهش طبق نتایج  ه شده است.ی( ارا4جدول )

افزایش یك واحدی میزان حمایت از بخش  بنابراین. استدار یت مثبت از لحاظ آماری معندرصد با عالم
دهد. واحد افزایش می 043/0به میزان  اکشاورزی در ایران شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری ایرانی ر

یك  . افزایشاستدار یمنفی در سطح پنج درصد معنضریب متغیر شاخص تورم نیز مطابق انتظار با عالمت 
واحد کاهش  043/0واحدی شاخص نرخ تورم میزان امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران را به میزان 

ر سطح ده درصد با عالمت نیز دها رای قانون هدفمندسازی یارانهی اجهاخواهد داد. ضریب متغیر مجازی سال
ها در بخش دهد که در بلندمدت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه. نتایج نشان میاستدار یمنفی معن

های انرژی های کشاورزی و حاملهای نهادهکشاورزی باعث کاهش فعالیت کشاورزان به دلیل افزایش قیمت
 را در پی داشته است. وع کاهش تولید مواد غذایی داخل همین موض ،شده

 
 : نتایج برآورد الگوي بلندمدت4جدول 

                                                           
1. Banerjee & Dolado & Mestre 

(CUSUM( نمودار 1:  آزمون مجمع تجمعي
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 ........................ 847/0[ 655/0] آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند
 787/0[ 382/0] 821/0[ 365/0] آزمون واریانس ناهمسانی

 

 
 (CUSUM:  آزمون مجمع تجمعی )1 نمودار

 

 
 (CUSUMSQ: آزمون مجموع مجذور تجمعی )2 نمودار

 
 نتایج برآورد الگوي بلندمدت 

ه شده ینظر قدر مطلق از کمیت بحرانی ارا( از -90/7محاسباتی ) tجمعی آماره وجود رابطه هم برای بررسی
توان نتیجه می بنابراین، است( بیشتر -29/4درصد ) 99در سطح اطمینان  1(1992)و مستر بنرجی، دوالدو

دت در ج رابطه بلندممورد مطالعه برقرار است. نتای مدلگرفت که یك رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای 
در بلندمدت میزان حمایت از بخش کشاورزی در سطح یك پژوهش طبق نتایج  ه شده است.ی( ارا4جدول )

افزایش یك واحدی میزان حمایت از بخش  بنابراین. استدار یت مثبت از لحاظ آماری معندرصد با عالم
دهد. واحد افزایش می 043/0به میزان  اکشاورزی در ایران شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری ایرانی ر

یك  . افزایشاستدار یمنفی در سطح پنج درصد معنضریب متغیر شاخص تورم نیز مطابق انتظار با عالمت 
واحد کاهش  043/0واحدی شاخص نرخ تورم میزان امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران را به میزان 

ر سطح ده درصد با عالمت نیز دها رای قانون هدفمندسازی یارانهی اجهاخواهد داد. ضریب متغیر مجازی سال
ها در بخش دهد که در بلندمدت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه. نتایج نشان میاستدار یمنفی معن

های انرژی های کشاورزی و حاملهای نهادهکشاورزی باعث کاهش فعالیت کشاورزان به دلیل افزایش قیمت
 را در پی داشته است. وع کاهش تولید مواد غذایی داخل همین موض ،شده

 
 : نتایج برآورد الگوي بلندمدت4جدول 

                                                           
1. Banerjee & Dolado & Mestre 

(CUSUMSQ( نمودار 2: آزمون مجموع مجذور تجمعي

نتايج�برآورد�الگوي�بلندمدت�
در بررسي وجود رابطه هم جمعي آماره t محاسباتي )7/90-( از نظر قدر مطلق از كميت بحراني 
ارايه شده بنرجي، دوالدو و مستر)1992( در سطح اطمينان 99 درصد )4/29-( بيشتر است، بنابراين 
مي توان نتيجه گرفت كه يك رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي مدل مورد مطالعه برقرار است. 
نتايج رابطه بلندمدت در جدول )4( ارايه شده است. طبق نتايج پژوهش در بلندمدت ميزان حمايت 
از بخش کشاورزي در سطح يک درصد با عالمت مثبت از لحاظ آماري معني دار است. بنابراين افزايش 
يک واحدي ميزان حمايت از بخش کشاورزي در ايران شاخص امنيت غذايي خانوارهاي شهري ايراني 
با عالمت  انتظار  مطابق  نيز  تورم  متغير شاخص  افزايش مي دهد. ضريب  واحد  ميزان 0/043  به  را 
منفي در سطح پنج درصد معني دار است. افزايش يک واحدي شاخص نرخ تورم ميزان امنيت غذايي 
خانوارهاي شهري در ايران را به ميزان 0/043 واحد کاهش خواهد داد. ضريب متغير مجازي سال هاي 
اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نيز در سطح ده درصد با عالمت منفي معني دار است. نتايج نشان 
مي دهد که در بلندمدت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش کشاورزي باعث کاهش فعاليت 
انرژي شده، همين موضوع  نهاده هاي کشاورزي و حامل هاي  افزايش قيمت هاي  به دليل  کشاورزان 

کاهش توليد مواد غذايي داخل را در پي داشته است. 
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جدول 4: نتايج برآورد الگوي بلندمدت

آماره�tضريبنام�متغيرها
***0/0433/00شاخص معيار کلي حمايت 

**2/609-0/043-شاخص تورم 

*1/937-0/040-متغير مجازي هدفمندسازي يارانه ها 

***4/24230/020ضريب ثابت

***، ** و * به ترتيب معني داري در سطح 1، 5 و 10 درصد

منبع: يافته های پژوهش

نتايج�الگوي�تصحيح�خطا�
نتايج برآورد الگوي تصحيح خطا در جدول )5( آمده است. نتايج نشان مي دهد که در کوتاه مدت 
نيز همانند بلندمدت ضريب متغير حمايت از بخش کشاورزي مثبت و متغيرهاي نرخ تورم و مجازي 
هدفمندسازي يارانه ها با عالمت منفي معني دار هستند. فقط با اين تفاوت که در کوتاه مدت نسبت به 
بلندمدت از ضرايب کاسته شده است. بر اساس نتايج، ضريب جمله تصحيح خطا )ECT)-1 از لحاظ آماري 
معني دار و عالمت مورد انتظار آن منفي است. مقدار اين ضريب بيانگر آن است که در هر سال 0/78درصد 
از عدم تعادل يک دوره در امنيت غذايي خانوارهاي شهري ايران در دوره بعد تعديل مي گردد. همچنين، 
معکوس اين ضريب سرعت تأثيرگذاري متغيرهاي مدل بر شاخص امنيت غذايي خانوار شهري در ايران 
را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، براي تعديل کامل نتايج حاصل از اجراي يک سياست کمتر از 1/5 سال 

زمان الزم خواهد بود که اين زمان در مدل مورد نظر کوتاه و سرعت تعديل آن باال و مطلوب است. 

جدول 5: نتايج الگوي تصحيح خطا

آماره�tضريبنام�متغيرها
***0/0342/803تفاضل شاخص معيار کلي حمايت

**2/628-0/034-تفاضل شاخص تورم 

**2/079-0/031-تفاضل متغير مجازي هدفمندسازي يارانه ها

***3/3187/796تفاضل ضريب ثابت

Ecm)-1( 7/894-0/782-ضريب تصحيح خطا**

DW = 1/84F =  7/743 ]0/000[
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 tآماره  ضریب هانام متغیر
 00/3*** 043/0 شاخص معیار کلی حمایت 

 -609/2** -043/0 شاخص تورم 
 -937/1* -040/0 ها متغیر مجازی هدفمندسازی یارانه

 020/30*** 242/4 ضریب ثابت
 درصد 10و  5، 1 داری در سطح یبه ترتیب معن *و  ** ،***
 

 تصحیح خطا  الگوينتایج 
مدت نیز همانند دهد که در کوتاه( آمده است. نتایج نشان می5دول )تصحیح خطا در ج الگوینتایج برآورد 

ها انهیار ازیتورم و مجازی هدفمندس بلندمدت ضریب متغیر حمایت از بخش کشاورزی مثبت و متغیرهای نرخ
مدت نسبت به بلندمدت از ضرایب کاسته . فقط با این تفاوت که در کوتاههستنددار یبا عالمت منفی معن

دار و عالمت آن مورد یاز لحاظ آماری معن )ECT)-1اساس نتایج ضریب جمله تصحیح خطا  شده است. بر
از عدم تعادل یك دوره در درصد 78/0. مقدار این ضریب بیانگر آن است که در هر سال استانتظار منفی 

همچنین، معكوس این ضریب سرعت د. گردامنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل می
به عبارت دیگر،  .دهددر ایران را نشان میمتغیرهای مدل بر شاخص امنیت غذایی خانوار شهری  تأثیرگذاری

 این زمان که بود خواهد الزم زمان سال 5/1از  کمتر استسی برای تعدیل کامل نتایج حاصل از اجرای یك
 . استمورد نظر کوتاه و سرعت تعدیل آن باال و مطلوب  مدلدر 
 

 تصحیح خطا الگوي: نتایج 5جدول 
 tآماره  ضریب هانام متغیر

 803/2*** 034/0 تفاضل شاخص معیار کلی حمایت
 -628/2** -034/0 تفاضل شاخص تورم 

 -079/2** -031/0 هاجازی هدفمندسازی یارانهتفاضل متغیر م

 796/7*** 318/3 تفاضل ضریب ثابت

 -Ecm)-1( 782/0- **894/7  ضریب تصحیح خطا

84/1  =DW [000/0 ]743/7   =F 7099/0  =2R 749/0 =2R 
 درصد 10و  5 ،1 داری در سطحیبه ترتیب معن *و  ** ،***
 

 هاگیري و پیشنهادنتیجهبحث، 
میزان حمایت دولت از بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در مطالعة حاضر، اثر 

 نشان داد پژوهش تایجهای گسترده تحلیل شد. نخودتوضیح با وقفه مدلدر قالب  1361- 1391وره طی د
 ذاییدار بر امنیت غیخش کشاورزی دارای اثر مثبت و معنحمایت از بشاخص مدت مدت و بلندکه در کوتاه

دار کردن آن برای تأثیر های سیاستی و هدف. بنابراین بهبود شرایط حمایتاستخانوارهای شهری در ایران 
های طبق نتایج نرخ تورم و متغیر مجازی سالرسد. مثبت بر وضعیت امنیت غذایی کشور ضروری به نظر می

مدت و بلندمدت دارای اثر منفی بر امنیت غذایی خانوارهای ها در کوتاهقانون هدفمندسازی یارانه اجرای
 شهری بود. 

 = 0/7099R2 = 0/749

***، ** و * به ترتيب معني داري در سطح 1، 5 و 10 درصد

منبع: يافته های پژوهش
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بحث،�نتيجه�گيري�و�پيشنهادها
در مطالعة حاضر، اثر ميزان حمايت دولت از بخش کشاورزي بر شاخص امنيت غذايي خانوارهاي 
شهري ايران طي دوره 1391-1361 در قالب مدل خودتوضيح با وقفه هاي گسترده تحليل شد. نتايج 
پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص حمايت از بخش کشاورزي داراي اثر مثبت و 
معني دار بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري در ايران است. بنابراين بهبود شرايط حمايت هاي سياستي 
و هدف دار کردن آن براي تأثير مثبت بر وضعيت امنيت غذايي کشور ضروري به نظر مي رسد. طبق 
نتايج، نرخ تورم و متغير مجازي سال هاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در کوتاه مدت و بلندمدت 

داراي اثر منفي بر امنيت غذايي خانوارهاي شهري بود. 
خانوارهاي  غذايي  امنيت  وضعيت  بهبود  براي  آمده،  به دست  نتايج  به  توجه  با  پژوهش  اين  در 
ايراني مي توان يک بحث در رابطه با بهبود سياست هاي حمايتي و يک بحث در رابطه با اجراي قانون 

هدفمندسازي يارانه ها در ايران بيان نمود. 
در رابطه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش کشاورزي بايد به اين نکته اشاره نمود 
که اجراي اين قانون در سال هاي ابتدايي باعث ايجاد اثر منفي در بخش کشاورزي شده است. افزايش 
مکانيزاسيون  خدمات  نهاده ها،  انرژي،  حامل هاي  قيمت هاي  جمله  )از  توليد  مختلف  عوامل  قيمت 
و  توليد  هزينه  با  قيمت خريد محصوالت  افزايش  تعادل  عدم   ،)... و  بازاررساني  کشاورزي، خدمات 
افزايش واسطه ها و در پي آن افزايش بيش از حد قيمت محصوالت باعث ايجاد شوک بزرگ در بخش 
توليد و مصرف شد. اين امر سبب شده بسياري از توليدکنندگان بخش کشاورزي براي کاهش زيان 
اقتصادي، توليدهاي خود را کاهش دهند و از طرف ديگر به دليل افزايش قيمت محصوالت غذايي، 
ميزان  است  شده  باعث  موضوع  دو  اين  بنابراين  کند.  پيدا  کاهش  شهري  شهروندان  خريد  توانايي 
اين  بروز  از داليل  يابد.  ايران کاهش  و آسيب پذير  امنيت غذايي خانوارها در قشر متوسط  شاخص 
اثر منفي مي توان به اين نکته اشاره نمود که بخش کشاورزي ايران از لحاظ رشد و توسعه هنوز به 
ادامه دهد، به طوري قبل  به فعاليت خود  مرحله اي نرسيده است که بدون کمک و حمايت دولت 
بايد شرايط و ساختارهاي اصلي بخش کشاورزي مانند  ابتدا  يارانه ها  از اجراي قانون هدفمندسازي 
يکپارچه سازي اراضي، توسعه مکانيزاسيون، افزايش کيفيت پژوهش هاي کشاورزي و توسعه خدمات 
بازاررساني ايجاد شود. در نهايت ايجاد شرايطي که در بخش کشاورزي قيمت تعادلي در بازار تعيين 

شود تا هم منافع توليدکنندگان و هم مصرف کنندگان حفظ شود. 
در ارتباط با اثر سياست هاي حمايتي بر بهبود امنيت غذايي خانوار شهري به مواردي که باعث 
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بهبود کيفيت حمايت ها در بخش کشاورزي خواهد شد، اشاره مي شود. مهمترين راهکار در اين رابطه 
افزايش تنوع در سياست هاي حمايت از طرف دولت است، بنابراين عامل هاي مختلفي وجود دارند که 

مي توانند کارآيي سياست هاي حمايتي را بهبود دهند. 
و  توليد  هزينة  براي کاهش  اعمال سياست هايي  بهبود سياست هاي حمايتي،  براي  راهکار  يک 
افزايش بهره وري توليدکنندگان بخش کشاورزي است. اين عمل از طريق بهبود شرايط فني و فناورانه 
در مراحل مختلف توليد و اعطاي تسهيالت بانکي الزم به کشاورزان براي تقويت و توسعه مکانيزاسيون 
کشاورزي  محصوالت  توليد  براي  فناوري  از  استفاده  افزايش  بنابراين  شد.  خواهد  ميسر  کشاورزي 
خانوارها  وضعيت  بهبود  به  رشد  اين  منجر خواهد شد.  کشاورزي  بخش  رشد  و  بهره وري  بهبود  به 
کمک کرده و با افزايش دستمزدها کاهش قيمت مواد غذايي و تقاضاي بيشتر براي کاالها و خدمات 
واسطه اي همراه است که در نهايت آثار مثبتي بر وضعيت توليدهاي داخلي و امنيت غذايي دارد. توجه 
به حمايت هاي نهاده اي از طريق ارايه نهاده هاي با کيفيت از جمله بذرهاي اصالح شده و کودهاي سالم 

مي تواند به بهبود سياست هاي حمايتي و همچنين توليد کشاورزان کمک نمايد. 
از راهکارهاي سياست هاي حمايتي در بخش کشاورزي است که به  بيمه کشاورزي يکي ديگر 
بهبود وضعيت امنيت غذايي کمک خواهد کرد. بيمه کشاورزي با ايجاد امنيت و مقابله با ريسک هاي 
فراواني که سرمايه گذاري در بخش کشاورزي را تهديد مي کند به کشاورزان کمک مي کند تا براي 
کاهش ريسک، بهترين برنامه هاي مديريتي و راهبردهاي پايدار را به منظور توليدهاي بهتر به کار ببرند. 
تضميني،  قيمت  سياست  بهينه  و  موقع  به  تعيين  طريق  از  مناسب  قيمتي  اعمال حمايت هاي 
خريد به موقع محصوالت و طبقه بندي قيمت خريد بر اساس کيفيت توليدي مي تواند باعث افزايش 
دقت، کارآيي، کيفيت محصوالت و تشويق بيشتر کشاورزان جهت توليد محصوالت با کيفيت، سالم 

و مغذي شود.
مباحث  غذايي  امنيت  وضعيت  بهبود  در  حمايتي  سياست هاي  تاثيرگذار  و  مهم  عامل هاي  از 
راهکارهاي  افزايش  پژوهش،  بخش  در  سرمايه گذاري  افزايش  است.  ترويج  و  آموزش  پژوهش ها، 
آموزشي از جمله )مزارع نمايشي، فيلم هاي صوتي-تصويري آموزشي، تکثير، انتشارات و ارايه نتايج 
پژوهش ها براي توليدکنندگان کشاورزي، دوره هاي آموزشي بازاريابي(، آشنايي با کشاورزي ارگانيک، 
آشنايي کشاورزان با کيفيت و استانداردهاي توليد محصوالت غذايي سالم، از جمله اقدام هاي مثبت 
در مجموعة سياست هاي حمايتي دولت است که باعث دستيابي به توليدهاي بيشتر، باکيفيت تر و با 

هزينة کمتر و دستيابي به آثار مثبت بر امنيت غذايي مي گردد.
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