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 ليتحل :رانيا شهری خانوارهای یيغذا تيامن بر کشاورزی داریيپا ريتأث

 استانی سطح در یيفضا
 

 4کیخا احمدعلی ،3بشرآبادی مهرابی حسین ،2ضیایی سامان ،1مرادآبادی امیرزاده سمیرا
 7/5/7331 پذیرش: تاریخ   3/3/7331 دریافت: تاریخ
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 مخاتل   فضاایی  مادل  از اساتااد   باا  ،نرایات  در شاد.  استااد  (AHFSI) خانوار غذایی امنیت کلی

 کناار  در شارری  غاذایی  امنیات  بار  یکشاا رز  پایداری اثرگذاری میزان ،(SAR) رگرسیونیخود

 دارمعنای    مثبات  تاثثیر  بیاانگر  مادل  از حاصال  نتاای   گرفات.  قرار بررسی مورد ثرؤم عوامل سایر

  قااه  ضریب بودن دارمعنی به جهتو با   بود شرری خانوارهای غذایی امنیت بر کشا رزی پایداری

   مساتیی   اثارات  هبمحاسا  نتاای   که ایگونهبه شد، تثیید فضایی اثرات  جود  ابسته، متغیر فضایی

   مثبات  جاا ر م هاای اساتان    اساتان  هار  غاذایی  امنیات  بر کشا رزی پایداری شاخص غیرمستیی 

 الزم ر ،ایان  از   باود   استانیبین   استانیدر ن سرریزهای  جود از حاکی نتای  این .بود دارمعنی

   کاود  باذر،  مانناد  تولیاد  هاای زیرسااخت  در گاذاری سارمایه  باا  کشاا رزی  بخا   متولیان است

   رزیکشاا   توساعه  افازای   راساتای  در خاود  اقادامات  پیشابرد  به ،کشا رزی مناسب هایر ش

 .است پایدار غذایی امنیت استیرار برای ایمیدمه خود که بپردازند، پایدار تولید

 
 تحلیاال ر ش فضااایی، اقتصادساانجی غااذایی، امنیاات کشااا رزی، پایااداری ترکیباای شاااخص هدد  کلیدددژه ه

 ایران. (،AHP) مراتبیسلسله

 ,JEL  Q01, Q18, Q56, R21 C23 بندیطبقه

 

 مقدمه

 اینکاه  عبارت اسات از  غذایی امنیت ،7331 سال در غذا جرانی ساجال تعریف اساس بر

 مغاذی    ساال   کاافی،  غاذای  به اجتماعی   اقتصادی ،یماد دسترسی هازمان همه در مردم همه

   ساال   زنادگی  یاک  بارای  خاود  غذایی ترجیحات   ایتغذیه احتیاجات بتوانند تا باشند داشته

 رشاد  (.Gustafson, 2013; José et al., 2010; Owusu et al.2011) ساازند  برآ رد  را فعال

 .(WSSD, 2002) اسات  شاد   کشاا رزی  محصاوالت  باارای تیاضاا  افازای   موجاب  جمعیات 

 تولیادات  افازای   .ر دمای  شامار باه  دنیاا  غذایی مواد تثمین منبع ترینمر    تریناصلی کشا رزی

 شایمیایی،  کودهاای  از اساتااد    اجر   سبز بانیال در پی که بود  فنا ری نوین نیازمند کشا رزی

 مناابع  بار مخارب   اثارات  باه ایجااد   ،تولیاد  افزای راستای  در شد اصالح ارقام   آفات دفع سموم
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   آب آلاودگی  زیرزمینای،  هاای آب ازر یاه  یبا  اساتااد   خاا،،  فرساای   ن جملاه از آ   طبیعی

 توساعه  هاای برناماه  اجارای  از ناشای  محیطای زیست عوارضنجامید  است. ا زیست محی  تخریب

 از بارداری برار   در پایداری ماروم معرفی به منجر زسب انیالب در قالب یفنا ر بر مبتنی کشا رزی

از  .(Gupta, 1997; Ehsani and Khalidi, 2002; Tatlidil et al., 2009) شد کشا رزی منابع

 نیازهاای  تاثمین  -7 از: اسات  عباارت  کشاا رزی  پایادار  توساعه  معیارهاای  تارین مر دیدگا  فائو، 

 تولیادات  تاثمین  ،حاال  عاین  در   کیاای    کمای  نظار  از آیناد     هاای کناونی  نسل اساسی غذایی

 کاه  کسانی برای کار   زندگی مناسب شرای    کافی درآمد دائمی، مشاغل ایجاد -2 ،کشا رزی

   پایاه  یعیطب منابع تولیدی ظرفیت ارتیای   حاظ -3 ،دارند اشتغال کشا رزی تولیدات فرآیند در

 هاای تعاادل    شاناختی باوم  اساسای  هاای چرخه عملکرد در اختالل ایجاد بد ن تجدیدشوند  منابع

 اجتمااعی    اقتصاادی  طبیعی، عوامل به نسبت کشا رزی بخ  پذیریآسیب کاه  -9   ،طبیعی

 باه  توجه با (.Munssing and Shearer, 1995) بخ  این خوداتکایی تیویت   تردیدها دیگر  

 هااایظرفیاات کاااه    آینااد  هااایدهااه در جرااان جمعیاات افاازای  نیااز   کنااونی ضااعیت 

 مراتاب باه  غاذایی  امنیات  باه  دساتیابی  ،امار ز   غاذایی،  ماواد  تولیاد  برای طبیعت محیطیزیست

، (Pollesch and Dale, 2016; Faridi and Wadood, 2010) است پی  هایدهه از دشوارتر

 یافتاه  افازای   د ازد  درصاد  حد د در غذایی مواد ساالنه مصرف ر،اخی هایدهه در کهای گونهبه

 توساعه  حاال  در کشاورهای  در غذایی محصوالت تولیدباید  ،موجود برآ ردهای اساس بر   است

 جمعیات  نیازهاای  دبتوانا  تا باشد آنرا یکنون تولید از بی  هاتاد درصد آیند  سال پن    بیست طی

 .(Mehrabi Boshraabadi and Owhadi, 2014) دد  سااز ایان کشاورها را بارآ ر    رشاد  باه  ر 

 سازا هبا  ینیش فیر کاه    غذایی امنیت بربود در پایدار کشا رزی توسعه ،بحران این رفع برای

 جایگاا   باه  توجاه  با .(FAO, 2013; Schindler et al., 2016; WSSD, 2002) داشت خواهد

 ة حاضار مطالعا  هادف  ایاران،  توساعه  سااله ن پ هایبرنامه در کشا رزی پایداری   غذایی امنیت

 شاود  مشاخص  تا است ایران شرری خانوارهای غذایی امنیت بر کشا رزی پایداری تثثیر بررسی

تاثثیر   متغیرهاا  ساایر    کشا رزی پایداری از میزان چه به خانوارهااین  غذایی امنیت  ضعیتکه 
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 پایادار  توساعه  ضاعف    قاوت  طنیاا  شناخت   کشا رزی پایداری ارزیابی ،همچنین .پذیردمی

   هاا سیاسات  اتخاا   در گاذاران سیاسات  باه  تواندمی منطیه هر در اخیر دهه یک طی کشا رزی

 بخا   متولیاان  از ایان رهگاذر،     کناد  زیاادی  کماک  کناونی   ضاعیت  باا  متنااظر  راهبردهای

 بارای  ایهمیدما  کهبپردازند،  پایدار تولید افزای در راستای  خود اقدامات به پیشبرد کشا رزی

  .است پایدار غذایی امنیت استیرار

 امنیات  بار  ماؤثر  عوامال  باا  اطارتبا  در مختلاف  هاای ر ش از استااد  با زیادی تحیییات

، باا اساتااد  از مادل پنال دیتاا در ساطح       (Hakimi, 2015) حکیمای  اسات.  گرفته انجام غذایی

 پرداخات.  ر ساتایی    ریشار  خانوارهاای  غذایی امنیت بر جمعیت رشد آثار بررسی به استانی،

 مررابای  دارد. غاذایی  امنیات  شااخص  بار  مناای  اثار  جمعیت رشدکه  داد نشان  یمطالعة  نتای 

 (Mehrabi Boshrabadi and Mousavi Mohammadi, 2010) محمدی موسوی   بشرآبادی

 ر ش باا  شارری  خانوارهاای  غاذایی  امنیات  بر کشا رزی بخ  از د لت هایحمایت بررسی به

 حماایتی  شااخص    قیمات  شااخص  مناای  اثار  از حاکی آنرا مطالعة نتای  .تندپرداخ نجوهانسو

 همکاااران   پاااکر ان مطالعااه در اساات. بلندماادت در غااذایی امنیاات باار کشااا رزی بخاا 

(Pakravan et al., 2015)، ر ساتایی    شارری  خانوارهای غذایی امنیت بر مؤثر عوامل بررسی 

 مادل  د  هر در کهداد نشان جستیکل مدل کاربرد   خانوار مددرآ -هزینه اطالعات از استااد  با

 تحصایل  باه  مشاغول    باساواد  انسرپرسات    خاانوار  اعضاای  تعداد متغیرهای ر ستایی،   شرری

   بشارآبادی  مررابای  مطالعاه  پایاة نتاای    بار  دارناد.  غاذایی  امنیت بر دارمعنی   منای اثر خانوار

  اردات   سرانه درآمد زراعی، تنوع رهایمتغی ،(Boshraabadi and Owhadi, 2014) ا حدی

 حماایتی  هاای سیاسات    جینای ضریب رهایمتغی   دارمعنی   مثبت تثثیر کشا رزی محصوالت

 مطالعاه  همچناین، نتاای    دارناد.  غاذایی  امنیات  بر دارمعنی   منای اثر کشا رزی بخ  از د لت

 شاخص متغیرهای منای اثرات از حاکی (Salem and Mojaverian, 2017) مجا ریان   سال 

 اسات.  ایران شرری خانوارهای غذایی امنیت بر توسعه هایبرنامه   معیتج فیر، سطح جینی،

 یاراناه  حماایتی  شااخص  ،(Hosseini et al., 2017) همکااران    حساینی  مطالعاه  بر پایة نتاای  
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   دیتمار  مطالعه در ست.ا ایران در شرری خانوارهای غذایی امنیت بردار اثر مثبت   معنی دارای

 امنیات    اقتصاادی  متغیرهاای  باین  رابطاه  بررسای  ،(Dithmer and Abdulai, 2017) ی العبد

 اقتصاادی  رشاد    آزاد تجاارت متغیرهای  که داد نشان GMM ر یکرد با کشور 757 در غذایی

ر پایاة  با  د.نا دار غذایی امنیت بر دارمعنی   منای اثر جمعیت   غذا متقی شاخص   مثبت اثرات

 امنیات  بار  ماؤثر  عوامال  در زمیناة  (Abdullah et al., 2017) همکااران    عبادال  مطالعاه  نتای 

 تحصاایالت، جنساایت، ساان، ،لجسااتیک ر ش بااا پاکسااتان کشااور در ر سااتایی خااانوار غااذایی

 مطالعاه  نتاای   .ندر شمار میبه خانوار غذایی ناامنی تعیین مر  عوامل از بیماری   تورم بیکاری،

 اقتصاادی  کاالن  هایشاخص اثر در زمینة (Applanaidua et al., 2014) همکاران   ید آناالاپ

 شااخص  متغیرهاای  کاه  داد نشاان  VAR ر ش از اساتااد   باا  ماالزی  کشاور  در غذایی امنیت بر

 نار     داشاته  غاذایی  امنیت در را ، نی  تکانه اقع  در  سر  باالترین د لت مخارج   هاقیمت

نتای  همچنین، بر پایة  اند.گرفته قرار بعدی هایرد  در داخلی ناخالص تولید نیز   جمعیت   ارز

 ساطح  لجساتیک،  ر ش از اساتااد   باا  ،(Faridi and Wadood, 2010)  اد د   فریادی  مطالعاه 

 بار  مؤثر عوامل از غیرکشا رزی درآمد   کشا رزی درآمد جمعیت، غذایی، مواد قیمت ،تحصیالت

 (حااکی Gustafson, 2013) ساون گوستاف مطالعه نتای  است. بنگالدشی رهایخانوا غذایی امنیت

 است. هندی خانوارهای غذایی امنیت بر غذایی مواد قیمت افزای  منای تاثیر از

 کشااور داخاال در غااذایی امنیاات باار کشاا رزی  پایااداری اهمیاات   نیاا  بااا اطارتبا  در

 اعرابای  .است بود  یرمر  صورتبهنیز  اند، مطالعات همین   گرفته صورت اندکی مطالعات

(Erabi, 2011)، امنیات  در پایادار  کشاا رزی کاه   کناد مای  بیان ،مختلف مطالعات ی برمر ر با 

 الاادینیمعااین   دامغااانی مطالعااهنتااای   باار پایااة همچنااین، دارد. مرماای نیاا  جرااان غااذایی

(Damghani and Moinaddini, 2011)،  رزیکشاا  در زیساتی  اخاال     غاذایی  امنیات  باین  

 (Darvishi and Younesi, 2011) ییونسا    در یشای  دارد.  جود تنگاتنگی رابطه یک پایدار

 توساعه  افازای   موجاب  پایادار  کشاا رزی  ، نتیجاه گرفتناد کاه   مطالعاات  مار ر    تحلیال  با نیز

 باه  (Ozturk, 2017) ازتاور،  ،کشاور  از خارجمطالعات  در شود.می غذایی امنیت   ر ستایی
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 منتخب کشورهای در آب -انرژی -فیر مواد غذایی   کشا رزی پایداری بین پویا رابطه بررسی

 پایاداری  کاه  داد نشان  یمطالعة  نتای  پرداخت. پنل مدل یک قالب در آفرییا صحرای جنوب

 همکااران    رلشیند است. آب -انرژی -غذایی مواد یرف کاه  برای الزم شرطپی  کشا رزی

(Schindler et al., 2016) مالکاان خارد   غذایی امنیت بربود در پایدار توسعه اثرات ارزیابی هب 

 افازای   کشاا رزی،  تولیدات افزای  هایشاخص   چنین نتیجه گرفتند که پرداختند تانزانیا در

 دارناد.  غاذایی  امنیات  بار  مثبات  اثارات  غاذایی  رژیا   در تناوع  به الزم دسترسی بربود   درآمد

 پیوناد  در پایاداری  باه  مرباوط  محیطیزیست هایشاخص یبررس به (Ozturk, 2015) ازتور،

بار   7)باریک((  جناوبی  آفرییاای    چاین  هناد،  ر سایه،  برزیل، کشورهای در آب -انرژی -غذا

 امنیات  بار  آب مناابع    انارژی  کمبود که   نتیجه گرفت پرداخت عمومی گشتا ر ماساس یک نظا

 ماواد  تولیاد  افازای   باعا   آب مناابع  رد گاذاری سارمایه  سوی دیگر، از   دارند منای اثر غذایی

 تحلیال  باه  (Kumar, 2003) کومار شود.می اقتصادی رشد   غذایی امنیت   رفا  افزای  ،غذایی

مطالعاة   نتاای   پرداخات.  آب مدیریت چال  بر اساس هند در پایدار کشا رزی   غذایی امنیت

 زیرزمینای   نیاز   هاای آب تخلیاه  همچون منابع تخریب مشکالت طور عمد ،که به داد نشان  ی

  کند.می تضعیف را غذایی امنیت زمین فرسای    شوری

 باه  غاذایی  امنیات  بار  کشا رزی پایداری تثثیر یا ارتباط در شد یاد مطالعات ،طورکلیبه

مطالعاة حاضار    ،بارنخستین برای .دارند تثکید غذایی امنیت تثمبن در کشا رزی پایداری اهمیت

 غاذایی  امنیات  شااخص  بار  اثرگاذار  عامال  یاک  عنوانبه کشا رزی یپایدار شاخصبه بررسی 

   هتا پرداخ ایاران  مختلف هایاستان در فضایی اقتصادسنجی الگوی یک قالب در شرری خانوار

 ینکاه باد   شاود مای  تاالش  ة حاضر،میال در ر ،متمایز است. از این تحیییات سایر از از این نظر،

 غاذایی  امنیات  کشاور  مختلاف  هاای اساتان  در شارری  یخانوارهاا  آیا پاسخ داد  شود: تاالؤس

                                                                                                                                                              

7. Brazil, the Russian Federation, India, China, and South Africa (BRICS) 
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 باین  آیاا  دارناد؟  قارار  کشاا رزی  پایاداری  مناساب   ضاعیت  در کشور هایاستان کدام ؟دارند

  دارد؟  جود دارمعنی رابطه شرری خانوارهای غذایی امنیت   کشا رزی پایداری

 از اساتااد   باا  شرری خانوارهای غذایی امنیت شاخص ابتدا ،های یادشد پرس  به پاسخ برای

 یاک  از ،کشا رزی پایداری محاسبه برای ،سپ( شود؛می محاسبه خانوار غذایی امنیت کلی شاخص

 عامال  کیا  عناوان باه  کشاا رزی  پایاداری  شاود؛   سارانجام،  مای  اساتااد   پایاداری  ترکیبی شاخص

 درآماد  یات، جمع رشاد  جینای،  )ضاریب  اقتصادی متغیرهای سایر کنار در غذایی امنیت بر تثثیرگذار

 زماانی  بااز   طای  (SAR ) خودرگرسایونی  مخاتل   فضایی مدل قالب در غذا( قیمت شاخص خانوار،

 .گیردمی قرار بررسی مورد دسترس( قابل اطالعات )آخرین7339 تا 7339

 

 قیتحق رژش ژ ینظر یمب ن

 کش ژرزی پ یدهری ش خص

 اسات  2پایاداری  هاای سنجه ها یازیرشاخص از ایمجموعه 7کشا رزی پایداری شاخص

 پایاداری  میازان  قدقیا  سانج   منظاور باه  کند.می تعیین کمی شکل به را کشا رزی پایداری که

 در تاا  شوند ادغام ه  با نظام یک پایداری در دخیل مختلف هایجنبه که است الزم ،کشا رزی

 تاطالعاا  اسااس  بار  طالعة حاضر،م در د.شو ارائه پایداری سنج  از جامع محاسبه یک ،نرایت

 گرفتاه اسات   صاورت  مختلف کشورهای در ی کهمطالعات اساس بر بررسی   تحییق با   موجود

(Johanna et al., 2013; José et al., 2010; Koucheki et al., 2012; Liu and Zhang, 

2015; Pourzand and Bakhshoudeh, 2011; Rashidpour, 2015; Sabiha et al., 2016)، 

 شادند  تعیاین  کشا رزی کارشناسان نظرات اساس بر کشا رزی بخ  پایداری مر  ةسنجبیست  ابتدا

 اجتمااعی،  ،اقتصاادی  بعاد  پان   در هاا سانجه  ایاران،  در کشاا رزی  پایداری کلی سطح تعیین برای  

 هار  در هاا( )زیرشااخص  هاسنجه تعیین از پ( (.7 )جد ل شدند تیسی  سیاستی   فنی ،محیطیزیست

                                                                                                                                                              

7. sustainability index 

2. sustainability indicator 
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 .شاد  اسات   بررسی کشا رزی پایداری بر سنجه هر منای( یا )مثبت اثرات ،ها()شاخص ابعاد از کدام

 ایان  کشاا رزی  پایاداری یا هماان شااخص کلای     7ترکیبی شاخص در هاسنجه محاسبه اصلی مشکل

  احادهای  متااا ت باودن   توجاه  باا  ،بناابراین  شوند؛ بیان مختلف  احدهای در هاسنجه بساچه که است

 باه  توجاه  )باا  هاا سانجه  از کادام  هار  شوند. نرمال ، نخستاستااد  از قبل است مالز ،هاسنجه گیریانداز 

 ;Krajnc and Glavi, 2005) شاوند مای  نرماال  (2)   (7) ر ابا   از اساتااد   باا  منای( یا مثبت اثرات

Schindler et al., 2016; Liu and Zhang, 2015; Pollesch and Dale, 2016):  

          )7( 

          (2)  

 t سال برای j هایسنجه از گر هی برای مثبت تثثیر با iة شدنرمال سنجه که در این ر اب ، 

   همچناین،  t ساال  بارای  j هاای سانجه  از گر های  برای منای تثثیر با iة شدنرمال سنجه   

   ،مختلاف  هاای ساال  طای  مناای    مثبات تثثیر باا  i سنجه متوس  تیبتربه    

   ،مثبات  تاثثیر  باا  مختلاف  هاای ساال  طای  i سانجه  ارزش کمتارین    ترینیشا ب ترتیببه 

 مناای  تاثثیر  با مختلف هایسال طی iسنجه ارزش کمترین   ترینبیش ترتیببه   

 داد  آنراا  اهمیات  اسااس  بار   زنای  هاسنجه از کدام هر به باید ها،داد  سازینرمال از پ( .است

 اساتااد  ( AHP) مراتبای  سلساله  تحلیل ندفرآی از عملی، طوربه ، زن آ ردن دستبه برای شود.

 رد آنراا  نیا   باه  توجاه  باا  هاا زیرشااخص    هاا شاخص از کدام هر ارجحیت( )درجه  زن شد.

 ز جای  میایساه  ر ش اسااس  بار  نمتخصصاا    کارشناساان  از نظرسانجی  باا   رزیکشا پایداری

   متخصااص پااانزد  از شاد   سااپ(،  طراحاای ایپرسشاانامه ابتاادا ،منظاور  یندباا آمااد. دسااتهبا 

 نسابت  شااخص  یک برتری یا اهمیت دربارة را خود نظر تا دش خواسته کشا رزی ةحوز کارشناس

   .کنند بیان کمیتی()بر اساس یک جد ل نُهتا نُهیک  از عددی دادن نشان با دیگر شاخص به

                                                                                                                                                              

7. composite index 
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 شاوند   ایان  مای  میایساه  ز جای  صاورت باه  عناصر ابتدا ،مراتبیسلسله تحلیل فرآیند در

 برابار  آن اصالی  قطر هایدرایه که شودمی  مربع ماتری( تشکیل به منجر ز جی میایسات

 نسابی  برتاری    اناد مشاخص  ایفاصله در یاعداد آن دیگر هایدرایه است؛ همچنین، یک با

 اسات   متیابل درایه ،باشد  اگر کهای گونه، بهکنندمی بیانرا  دیگری بر یکی

(i,j = 1, 2, 3, … , n)، سنجه ارجحیت فرض با i سنجه بر j. میایساه  مااتری(  یاک  کلی، طوربه 

 (:Saaty and Vargas, 1990) شودمی داد  نمای  (3) رابطه صورتبه ز جی

      )3(  

 یاافتن    ساازی نرمال آخر گام ارجحیت، هایماتری( تشکیل   ز جی میایسات از پ(

 اساتااد    یاه   باردار  ر ش از ،هاا سنجه نسبی  زن تعیین برای هاست.ماتری( در نسبی های زن

 هندساای میااانگین ،نساابی دهاای زن لاافمخت هااایر ش میااان از کااهای گونااه، بااهاساات شااد 

 بودن در معکوس خاصیت حاظ دلیلست )بههاقضا ت ترکیب برای ریاضی ةقاعد ترینمناسب

 پا(  .ای است که در ر ش بردار  یه   جاود دارد ز جی(   این همان قاعد  ماتری( میایسات

 .دشاو مای  مشاخص  هگزینا  هار  نراایی   زن نسبی، های زن تلایق با ها،از تعیین  زن نسبی سنجه

 باه  است؛ تصمی  سازگاری کنترل   گیریانداز  مراتبیسلسله تحلیل فرآیند مر  مزایای زا یکی

 محاسابه  را تصمی  سازگاری میزان توانمی ،مراتبیسلسله تحلیل فرآیند در هموار  سخن، دیگر

 ،کلای  الات ح در .کارد  قضاا ت  آن باودن  مارد د    قبول قابل یا   بودن بد   خوب به نسبت  

 اسات  برتار  باشاد،  7/0 از بای   ساازگاری  نار   اگر که کندمی پیشنراد (Saaty, 1990) ساعتی

نار    ،نرایت در تا دهد انجام ز جی میایسه صورتهب د بار  را خود هایقضا ت گیرند تصمی 

 باشد. 7/0 از کمترسازگاری 

 اساتااد   زیار  ةرابط از ترکیبی پایداری کشا رزی شاخص ابعاد از کدام هر محاسبه برای

   شود:می

(9)   
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 نرماال  سانجه   کشاا رزی،  پایداری شاخص ابعاد کدام از هر با است برابر  آن: در که

 تاثثیر  باا  iشاد   نرماال  سانجه   ،t ساال  برای jهایسنجه از گر هی برای مثبت تثثیر با iشد 

 از یااک هاار باارای i ساانجه نساابی  زن   t سااال باارای j هااایساانجه از گر هاای باارای منااای

 کشاا رزی  پایاداری  ارزیابی در سنجه این اهمیت دهند  نشان که j پایداری مجموعه هایسنجه

 است.

 ترکیاب  ها   باا  سیاساتی    فنای  اقتصادی، ،محیطیزیست اجتماعی، هایشاخص نرایت در

   :دندهمی تشکیل (5صورت رابطه )به را (CSAI) کشا رزی پایداری لی()ک ترکیبی شاخص   شد 

(5)  

 سیاساتی    فنی اقتصادی، ،محیطیزیست اجتماعی، هایشاخص از هر کدام  زن  ،آن در که

 اسات.  آماد   دسات هب کارشناسان دید از بندیا لویت   تحلیلی مراتبسلسله اساس بر که است

 گرفتاه  نظار  در پایداری سطح متوس  حد 5/0 عدد است. یک   صار بین شاخص عددی یدارم

   تار مطلوب پایداری  ضعیت ،باشد ترنزدیک یک به پایداری سطح هرچه ،اینبنابر است. شد 

 بود. خواهد ترنامطلوب پایداری  ضعیت باشد ترنزدیک صار به پایداری سطح هرچه

 

 غذهیی همنیت کلی ش خص

 باایگمن   (Sen, 1976) ساان مطالعااة مبنااای باار (،فااائو) کشااا رزی   خواربااار مانساااز

(1993 Bigman,)داد  توساعه  (1) رابطاه  صاورت باه را  7خاانوار  غذایی امنیت کلی ، شاخص   

 ،غاذا  باودن  موجاود  ،یعنای ) غاذایی  امنیت عنصر سه هر گیری ازبرر  با شاخص، ینبراساس هم

  :است شد  گیریانداز  غذایی امنیت سطح (،غذا به دسترسی   غذا عرضة پایداری

                                                                                                                                                              

7. Aggregate Household Food Security Index (AHFSI) 
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(1)    

 شوند:صورت معادالت زیر تعریف میبه     ، ، ،آن در که

 ،،   

 
 دریافات  انارژی  اساتاندارد  از کمتار  کاه  رادیافا  تعداد   درصد ترتیببه H   UP همچنین،

 نپار تئی  یاا  انارژی  SC غاذایی،  فیار  شادت  G ،بررسای  ماورد  جمعیات  کال  تعاداد  TP ،اناد کرد 

 عرضاه  تغییارات  ضاریب  CV استاندارد، از کمتر دریافتی پر تئین یا انرژی میانگین AuC استاندارد،

 میاانگین   ،t زماان  طای  پار تئین  یاا  انارژی  عرضاه  معیار انحراف t، S زمان طی پر تئین   انرژی

 نباودن  دساترس  در دلیال به که) فیرا بین انرژی توزیع جینی ضریب t، PI زمان طی انرژی عرضه

 اساتااد   خانوارهاا  مخارج توزیع جینی ضریب از ،فییر خانوارهای تکتک دریافتی انرژی ارقام

 خا   زیار  که فردی امینj ناخالص هزینةد، انگرفته قرار فیر خ  زیر که افرادی کل N شد(،

 ایان  نوساان  دامناه  .اسات  فیار  خا   زیار  افراد ناخالص هزینة میانگین m   است، گرفته قرار فیر

 بحرانی سطح در کشور ،باشد درصد 15 از کمتر شاخص میدار اگر .استصد  تا صار از شاخص

 35 تاا  15 باین  اگار    ک  غذایی امنیت دارای رکشو ،باشد درصد 15 تا 15 بین اگر غذایی، امنیت

 ،باشاد  درصد 35 باالی شاخص میدار اگر   است متوس  غذایی امنیت دارای کشور ،باشد درصد

 .(Pinstrup-Andersen, 2009; Yotopoulos, 1997) سااتباال غااذایی امنیاات دارای کشااور

   .است شد  گرفته نظر در کالری 2300 انرژی برابر با استاندارد

 

   فض یی سنجیهقتص د هلگوی

 اسات  هاایی داد  کاارگیری به در مرسوم اقتصادسنجی از فضایی اقتصادسنجی تمایز  جه

 د  باشاند،  مکاانی  جزء دارای اینمونه هایداد  هچنانچ ند.ا ابسته یکدیگر به ،مکانی نظر از که
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یاا سااختار    ضاایی ف ناهمساانی    مشااهدات  بین 7یا خودهمبستگی فضایی فضایی  ابستگی لهمسئ

 نادیااد  را موضااوع د  ایاان زیااادی حااد تااا مرسااوم اقتصادساانجی کااه داد خواهااد ر  2فضااایی

 مشااهدات  کاه  اسات  معنای  یندب اینمونه هایداد  از ایمجموعه در فضایی  ابستگی .گیردمی

 دیگر: بیان به است؛ 𝑗 مکان در دیگر مشاهدات به  ابسته 𝒊 مکان در

        (1) 

 یندبا  باشد، داشته  جود اخالل اجزای   مختلف مشاهدات میان تواندمی همبستگی این

کاه   ر دمای  انتظاار  کناد.  اختیاار  را 𝒊 (𝑖=1,… ,𝑛) از میاداری  هار  تواناد می 𝑖 شاخص که معنی

 هاای مکاان  در شاد  مشاهد  میادیر به  ابسته فضا از نیطه یک در شد مشاهد  اینمونه اطالعات

 هاای مکاان  ساطح  در مشااهدات  باین  ر ابا   انحاراف  باه  اشار  فضایی ناهمسانی اما باشد. ردیگ

 فضاایی   اریاان(  ناهمساانی  بارای  خطای  رابطاه  یاک  که شودمی فرض دارد. (فضا) جغرافیایی

 است: برقرار زیر صورتبه

(3 )  

 باا  همارا   توضایحی  متغیرهاای از   بردار فضا، در آمد دستبه مشاهدات 𝑖 ،آن رد که

 خطاای    𝑖 مکاان  یاا  مشااهد   در  ابساته  متغیار   آن، باه  مرباوط   پارامترهاای  مجموعه

  .(LeSage, 1999; LeSage and Pace, 2009) است یادشد  رابطه در تصادفی

 ماادل از: نااداعبااارت ،ترتیااببااه ،فضااایی اقتصادساانجی در اسااتااد  مااورد هااایماادل

 مادل    9(SAR) خودرگرسیونی مختل  فضایی مدل ،3(FAR) ا ل مرتبه فضایی خودرگرسیون

 محاال در آنرااا اصاالی تاااا تکااه  ،7(SAC) عمااومی فضااایی ماادل  ، 5(SEM) فضااایی خطاای 

                                                                                                                                                              

7. spatial dependence or spatial autocorrelation 

2. spatial heterogeneity or spatial structure 

3. first order spatial autoregressive model 

9. mixed spatial autoregressive model 

5. spatial error model 
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 در رگرسایون  کلای  دلاه امع اسات.  فضاایی  همبستگی رفع برای فضایی زنی  ماتری( قرارگیری

   است: زیر شکلبه فضایی اقتصادسنجی مدل

(3)   

 

 
 توضیحی متغیرهای شامل  ماتری( x  ابسته، متغیرهای از  بردار یک y ،آن در که

 مجاا رت(  )مااتری(   زنای  فضایی ماتری( عنوانبه w   ،است مطالعه مورد هایاستان  ر دی

 اسات.  منااطق  مجا رت ر اب  ةکنندمنعک( ا ل مرتبه ماتری( یک معموالً که شودمی شناخته

 استان با استانی اگر ، اقع در شود.می داد  نشان یک   صار ماتری( صورتبه فضایی مجا رت

 صاار  عادد  ،باشد نداشته مشترکی مرز هگونهیچ اگر   یک عدد ،باشد داشته مشتر، مرز دیگر

  هساتند.  مادل  فضاایی  پارامترهاای     ،. همچناین،  شاود مای  لحاا   مجاا رت  ماتری( در

     اگار  است. SDM مدل باشد، اگر است. SAC مدل باشد،  اگر

 اسااااات SEMمااااادل باشاااااد،     اگااااار اسااااات. SAR مااااادل ،باشاااااد

(Dithmer and Abdulai, 2017.) 

، ایاران  در اسات.  شاد   فضاایی  اقتصادسنجی هایمدل به زیادی توجه ،اخیر هایسال در

 زیباایی  اند از مطالعاات عبارت فضایی اقتصادسنجی گیری ازهای پیشین با برر برخی از په ه 

 همکااران    زاد معصاوم  ،فیر در استان فارس در زمینة (Zibaei and Bagheri, 2010) باقری  

(Masoumzadeh et al., 2017) شاکیبایی  ،های ایراندر زمینة تعیین همگرایی صنعتی در استان 

   صاادقی  ،هاا در زمینة همگرایی ظرفیت مالیااتی اساتان   (Shakibaei et al., 2016) همکاران  

 همکااران    براار پای   ،در زمینة عوامل مؤثر بر دموکراسای  (Sadeghi et al., 2017) انهمکار

(Pishbahar et al., 2015)   یاه  در زمیناه   باه  اماا  .در زمینة تثثیر آثار اقلیمی بار عملکارد گنادم 

                                                                                                                                               

7. the general spatial model 
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 فضایی اقتصادسنجی هایمدل از استااد  با آماری مطالعه هیچ هنوز توزیع فضایی امنیت غذایی،

 غاذایی  امنیات  بار  کشا رزی پایداری تثثیر بررسی برای ة حاضر،مطالع در است. نگرفته صورت

 ر ش از مجااا رت، اثاار   ایااران هااایاسااتان در مکااان اثاار بااه توجااه بااا ،شاارری خانوارهااای

 فارم  اسااس  بر تحییق الگوی .است شد  د ااستا فضایی تابلویی هایداد  با فضایی اقتصادسنجی

 ایان  (.3 جاد ل  نتای  اساس )بر شد برآ رد (SAR) خودرگرسیونی تل مخ فضایی مدل فضایی

 زماانی  هاای ساری  همانناد  مجاا ر  منااطق  از خطای  ترکیاب  یاک  صاورت باه  را y تغییرات مدل

 بااهمیات  ،افتاد مای  اتااا   مجا ر مناطق در که را آنچه   دهدمی توضیح 7(AR) خودرگرسیون

 کاار باه  مدل این پارامترهای تخمین برای نماییدرست حداکثر ر ش راستا این در د.کنمی تلیی

  :است رابطة زیر صورتهب خودرگرسیونی مختل  مدل فضایی ر د.می

(70)  

 

 اخاالل  جازء    استانداردشاد    زنی ماتری( فضایی،  قاه ضریب ترتیببه  ،، ،آن در که

 غاذایی  امنیات  شااخص  کشاا رزی    پایاداری  شااخص  محاسبه از پ(اضر، در په ه  ح است.

   (Hakimi, 2015حکیمای )  مطالعاات  از گیاری ر برا  باا  متغیرها، سایر آ ریجمعنیز    خانوارها

 امکاان    منااطق  مجا رت گرفتن نظر در با   (Dithmer and Abdulai, 2017دیتمر   عبد الی )

   شود:می تبیین زیر ر اب  صورتبه نظر مورد الگوی ها،داد  در فضایی همبستگی  جود

(77)    

 

(72)   

  

 ترکیبای  شااخص   ،شارری  خانوارهاای  غاذایی  امنیات  شاخص  در این ر اب ، که

 ،شارری  خاانوار  سااالنه  درآماد   ،شارری  جمعیات  رشد  کشا رزی، پایداری (کلی)

                                                                                                                                                              

7. autoregressive model 
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 درآماد  توزیع شاخص عنوانبه) جینی ضریب  ،شرری مناطق در غذا قیمت شاخص 

 است.هاستان تعداد نیز i ةلاؤم   (ایران مختلف هایاستان در شرری مناطق در

 

 فض یی هثر آزمون

 بررسای  ماورد  فضاایی  همبساتگی  اسات  مالز فضایی، اقتصادسنجی مدل برآ رد از پی 

 استااد  «فضایی همبستگی عدم» مبنی بر صار فرضیه با موران آزمون از منظور، یندب .گیرد قرار

 اخاالل  اجازای  در فضاایی   ابساتگی  تشاخیص  بارای  آزماون  ترینمرسوم موران آمار  .شودمی

   :است محاسبه قابل زیر صورتبه بود    رگرسیونی هایمدل

(73)   

 اجاازای مجمااوع  مجااا رت، ماااتری( سااطرهای تعااداد n مجااا رت، ماااتری( W کااه در آن،

  جااود مااوران I آمااار  اگاار اساات. رگرساایونی ةمعادلاا ةماناادباااقی اجاازای بااردار W   e ماااتری(

قابال   دیگار  OLS باا  تخمینای  استاندارد رگرسیون نتای  ،کرد  باشد تثیید را فضایی خودهمبستگی

 از مادل  کدام اینکه اما د.کر اعمال مدل در را فضایی خودهمبستگی باید ر ،  از این نیست اعتماد

   (Error LM)خطاا   7الگراناه  ضاریب  تشخیصای  هاای آزماون  داریمعنای  به است، برتر دیگری

 فضاایی  همبساتگی  عدم تشخیص برای ،ترتیببه دارد که بستگی (LM Lag)  قاه الگرانه ضریب

 د.نا گیرمای  قارار  استااد  مورد  ابسته متغیر مشاهدات در فضایی  ابستگی عدم   اخالل جزایا در

 در   فضاایی  خطای مدل از ،«اخالل یاجزا در فضایی همبستگی عدم» صار فرضیه رد صورت در

 فضاایی   قااه  مادل  از ،« ابساته  متغیار  مشاهدات در فضایی  ابستگی عدم» صار فرضیه رد صورت

 از شاوند،  رد صاار  فرضایه  د  هار  کاه  حاالتی  در اماا  شاود مای  استااد  فضایی بستگیهم رفع برای

 SEM مادل  بارای  LMError_Robust آزماون    SAR مدل برای LMLag_Robust یهاآزمون

 هاسامن  آزماون  از ،تصاادفی  یاا  ثابات  اثر با هامدل از یکی انتخاب برای ،همچنین .شودیم استااد 

                                                                                                                                                              

7. Lagrange multiplier  
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 اثار  باا  مادل  یاک  فرضایه  میابل در تصادفی اثر با مدل هاسمن آزمون رصا فرضیه شود.می استااد 

 .(Baltagi et al., 2007; Elhorst, 2014) شوندمی ارائه هاآزمون نتای  ،ادامه در که است ثابت

 از ،7339 تاا  7339 زمانی باز  طی موجود، اطالعات آخرین اساس بر نیاز مورد هایداد 

 باناک  ،کشاور  مختلاف  هایاستان هایسالنامه ،(شرری خانوار رآمدد   )هزینه ایران آمار مرکز

 د م(،   ا ل جلاد  کشا رزی )آمارنامه کشا رزی جراد  زارت ای(،منطیه های)حساب مرکزی

 کشاور  مختلاف  هاای اساتان  گمار،    ایاران  آب مناابع  پایه مطالعات دفتر هواشناسی، تارنمای

 انتخاابی  هاای زیرشااخص    هاا شااخص  از مکادا  هار   زن تعیاین  بارای  اسات.  شد  آ ریجمع

 محاسابات  مختلاف  مراحال  انجاام  رایبا    Expert Choice11 افازار نرم از ،کشا رزی پایداری

 مادل  مراحال  انجاام  بارای    همچناین،  Excel افازار نرم از ،کشا رزی پایداری ترکیبی شاخص

 است. شد  استااد  Stata14 افزارنرم از ،فضایی سنجیاقتصاد

 

 بحث ژ نت یج

  کش ژرزی پ یدهری ش خص

   (7) ر ابا   از اساتااد   با راآن سازینرمال ،(هاسنجه) هازیرشاخص اثرات تعیین از پ(

 از اساتااد   باا  هاا زیرشااخص    هاا شااخص کادام از   هار  نرایی   نسبی های زن   شد انجام (2)

  (.7 جد ل) شدند محاسبه مراتبیسلسله تحلیل ندفرآی
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 کش ژرزی پ یدهری هرزی بی یه زیرش خص ژ  هش خص -1 جدژل

 ژزن
 نه یی
 سنجه

 ژزن
 نسبی
 سنجه

 ژزن )زیرش خص( سنجه زیرش خص تعریف نم د
 هبع د

 )ش خص(

44441/4  131/4   
 تولید کل بر تیسی  کشا رزی بخ  تولید میزان

 )درصد( داخلی ناخالص
 بخ  افز د  ارزش سر 

 تولید از کشا رزی

321/0  اقتصادی 

40370/4  677/4   
شاغالن  بر تیسی  کشا رزی بخ  افز د  ارزش

 ریال( )هزار کشا رزی بخ 
 بخ شاغالن  تولید سرانه

 کشارزی

46110/4  471/4   
 خانوار درآمد به ر ستایی خانوار درآمدنسبت 

 شرری
 به ر ستایی خانوار درآمد نسبت

 شرری

1460/4  434/4  کشا رزی محصوالت عملکرد ()کیلوگرم آبی گندم هکتار در عملکرد  

46110/4  471/4   
 سطح کل به موجود کششی توان کل نسبت

 (hp/ha) زراعی هایزمین
 مکانیزاسیون ضریب

41446/4  436/4   
 کشا رزی محصوالت کشت زیر سطحکل  نسبت

 نار( به )هکتار حمعیتکل  به
 شد کشت اراضی سرانه

00375/0  033/0   
 جمعیت کل به یشا رزک شاغل جمعیت نسبت

 (صددر) شاغل
 کشا رزی بخ  شاغالن سر 

709/0 01351/0 اجتماعی   113/0   
 فعال جمعیت به ر ستایی شاغل جمعیت نسبت

 )درصد(
 ر ستایی اشتغال نر 

0252/0  293/0  ر ستایی مناطق در سواد سطح )درصد( ز ستایی مناطق در باسوادی نر   

7922/0  327/0   
 کشا رزی برای زیرزمینی هایآب مصرفنسبت 

 )درصد( مصرف کل به
 آب از کشا رزی مصارف سر 
 مصرف کل به نسبت زمینی زیر

993/0  یمحیطزیست 

09157/0  705/0   

 کودهای مصرف میزان کود= پایداری شاخص
 محصوالت کشت زیر سطح بر تیسی  شیمیایی

 هکتار( به )کیلوگرم
 شیمیایی کود توزیع میزان

0323/0  013/0   
 )شاخص زراعی گیاهان تنوع درجه -H فرمول

 (7353) هرفیندال
 زراعی کشت تنوع

7911/0  337/0   
 تحت آبیاریشبکة  پوش  زیر اراضی نسبت

 )درصد( اراضی کل به فشار
 کارآمد هایشبکه شاخص

 آبیاری
0232/0  011/0  زراعی زمین خیزیحاصل زراعی هایزمین کل به کشت زیر سطح نسبت  

09157/0  705/0   

 سموم مصرف میزان = سموم پایداری شاخص
 به )لیتر محصوالت کشت زیر سطح بر تیسی 

 هکتار(
 سموم مصرف میزان

07999/0  253/0   
 کشت زیر سطح به دی  کشت زیر سطح نسبت

 )درصد( کشا رزی اراضی
 زیر سطح ازَ دی  کشت سر 

 کشا رزی اراضی کشت

051/0 03511/0 فنی   131/0  نهساال بارش متر()میلی ساالنه بارش میزان  

0533/0  705/0  )هکتار( ساالنه محصوالت کشت زیر سطحکل   
 محصوالت کشت زیر سطح

 کشا رزی

031/0  50/0   
 )میلیون کشا رزی محصوالت  اردات ارزش

 ریال(
  اردات

 سیاستی 012/0
031/0  50/0   

 )میلیون کشا رزی محصوالت صادرات ارزش
 ریال(

 صادرات

 په ه  هاییافته مثخذ:
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 از کادام  هار  پایاداری  میازان  محاسابه  برای ها،زیرشاخص از هر کدام  زن تعیین از پ(

 ،نرایاات در اساات. شااد  اسااتااد  (9) رابطااه از ترکیباای پایااداری کشااا رزی،  شاااخص ابعاااد

 ها   باا  (5) رابطاه  اسااس  بار  سیاساتی    فنای  اقتصاادی،  ،محیطای زیسات  اجتماعی، هایشاخص

 نتاای   (.2 جاد ل )شوند می تعریف کشا رزی پایداری ترکیبی شاخص در قالب   شد  ترکیب

 میاانگین  باا  شااخص  ایان  کاه  اسات  آن از حااکی  ایران در کشا رزی پایداری ترکیبی شاخص

 از بررسای  ماورد  هاای سال طی شاخص این ر ند   دارد قرار پایداری متوس  سطح در ،527/0

 فاارس،  هاای اساتان  (.7شامار   است)پیوسات  یافتاه  افازای   75/9 معاادل  رخین با 15/0 تا 97/0

  ضاعیت  برتارین  125/0  153/0 ،132/0 میادار  باا  ترتیب به شرقیآ ربایجان   رضویخراسان

  ضاعیت  دالیال  مرمتارین  از   دارناد  کشاور  هایاستان سایر به نسبت را کشا رزی در پایداری

 افاز د   ارزش هاای شااخص زیر بودن باال به توانمی هااستان این در کشا رزی پایداری مطلوب

 باه  ر ساتایی  خاانوار  درآماد  نسابت  کشاا رزی،  بخا  شااغالن   تولیاد  سرانه کشا رزی، بخ 

 باه  اراضای  کشات زیار  ساطح  مکانیزاسایون،  ضاریب  کشاا رزی،  محصاوالت  عملکارد  شرری،

 زراعای،  تناوع  شاخص خا،، صلخیزیحا سطح ای(،قطر    کارآمد)بارانی آبیاری هایت سسی

 پایاداری  شااخص  هاای زیرشااخص  باودن پاایین    ر ساتایی  ساواد  ساطح  ر ستایی، اشتغال نر 

 هرمزگاان    جناوبی خراساان  بلوچساتان،    سیساتان  هایاستان کرد. اشار  سموم   کود مصرف

 خاود  باه  رانایا  در را کشا رزی پایداری ترینضعیف 231/0  0 /319 ،393/0 میدار با ترتیببه

 هاا اساتان  ایان  در کشاا رزی  پایاداری  ناامطلوب   ضاعیت  دالیل مرمترین از اند.داد  اختصاص

 پوشا   شارری،  باه  ر ساتابی  خاانوار  درآماد  نسابت  هاای شااخص  زیار  باودن  پایین به توانمی

 محصاوالت  عملکارد  خاا،   حاصالخیزی  سطح ای(،قطر    کارآمد)بارانی آبیاری هایسیست 

 آن از حااکی  نتای  همچنین .کرد اشار  بارندگی ر ستایی، سواد سطح زراعی، تنوع کشا رزی،

 کشاا رزی  پایاداری   ضاعیت  کشاور  غارب  شامال    غارب  شمال، در  اقع هایاستان که است

 .دارند کشور نوبیج هایاستان با میایسه در تریمطلوب
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 مختلف ه یهست ن ژ هیرهن در کش ژرزی پ یدهری کلی ش خص -6 جدژل
 س ل

 هست ن
1344 1341 1347 1340 1344 1340 1304 1301 1306 1303 1304 

  می نگین

 ش خص

 121/0 311/0 191/0 115/0 112/0 131/0 111/0 173/0 517/0 579/0 933/0 503/0 شرقیآ ربایجان

 573/0 112/0 113/0 513/0 510/0 503/0 533/0 952/0 991/0 903/0 905/0 951/0 غربیآ ربایجان

 522/0 193/0 539/0 533/0 531/0 509/0 513/0 509/0 959/0 913/0 330/0 957/0 بیلارد

 550/0 513/0 121/0 101/0 511/0 515/0 933/0 915/0 511/0 571/0 533/0 527/0 اصاران

 933/0 123/0 171/0 503/0 333/0 931/0 939/0 905/0 521/0 902/0 910/0 991/0 ایالم

 931/0 527/0 533/0 513/0 912/0 573/0 590/0 910/0 935/0 917/0 923/0 339/0 بوشرر

 515/0 190/0 125/0 153/0 539/0 127/0 559/0 103/0 931/0 573/0 959/0 973/0 ترران

 910/0 130/0 523/0 509/0 932/0 577/0 935/0 313/0 919/0 975/0 993/0 973/0 بختیاری   چرارمحال

 315/0 932/0 951/0 995/0 317/0 391/0 921/0 903/0 371/0 321/0 233/0 212/0 جنوبی خراسان

 153/0 315/0 325/0 131/0 102/0 153/0 195/0 175/0 555/0 535/0 531/0 911/0 رضوی خراسان

 935/0 533/0 533/0 520/0 519/0 530/0 939/0 930/0 913/0 930/0 393/0 372/0 شمالی خراسان

 531/0 121/0 133/0 109/0 133/0 533/0 511/0 131/0 597/0 911/0 521/0 503/0 خوزستان

 539/0 171/0 103/0 172/0 113/0 523/0 511/0 931/0 503/0 903/0 971/0 311/0 زنجان

 913/0 530/0 590/0 520/0 923/0 520/0 973/0 993/0 993/0 951/0 903/0 333/0 سمنان

 393/0 930/0 923/0 975/0 902/0 321/0 327/0 910/0 231/0 239/0 291/0 223/0 بلوچستان   سیستان

 133/0 313/0 112/0 193/0 303/0 179/0 113/0 192/0 113/0 520/0 503/0 931/0 فارس

 571/0 157/0 113/0 107/0 551/0 919/0 955/0 933/0 937/0 923/0 999/0 975/0 قز ین

 933/0 101/0 105/0 599/0 521/0 523/0 933/0 523/0 919/0 939/0 930/0 391/0 ق 

 509/0 195/0 537/0 503/0 539/0 933/0 913/0 512/0 913/0 970/0 957/0 919/0 کردستان

 519/0 323/0 131/0 171/0 591/0 533/0 912/0 591/0 930/0 597/0 503/0 997/0 کرمان

 572/0 553/0 521/0 991/0 519/0 501/0 533/0 519/0 919/0 939/0 917/0 997/0 کرمانشا 

 503/0 101/0 171/0 993/0 937/0 525/0 595/0 923/0 910/0 931/0 911/0 999/0 بویراحمد   کرگیلویه

 593/0 193/0 193/0 113/0 511/0 531/0 503/0 953/0 503/0 933/0 997/0 903/0 گلستان

 503/0 131/0 531/0 529/0 551/0 993/0 913/0 573/0 915/0 953/0 932/0 931/0 گیالن

 911/0 179/0 531/0 591/0 937/0 933/0 955/0 950/0 330/0 929/0 900/0 313/0 لرستان

 177/0 113/0 103/0 121/0 131/0 592/0 553/0 107/0 572/0 100/0 533/0 507/0 مازندران

 571/0 193/0 195/0 539/0 919/0 537/0 951/0 933/0 933/0 907/0 915/0 952/0 مرکزی

 331/0 573/0 939/0 991/0 901/0 333/0 313/0 322/0 907/0 391/0 395/0 333/0 هرمزگان

 553/0 119/0 130/0 153/0 507/0 513/0 555/0 507/0 559/0 501/0 973/0 993/0 همدان

 501/0 533/0 555/0 510/0 512/0 533/0 571/0 579/0 951/0 917/0 973/0 353/0 یزد

 527/0 159/0 171/0 513/0 599/0 521/0 501/0 509/0 932/0 953/0 931/0 973/0 ایران

 های په ه مثخذ: یافته
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 هااایشاااخص اساااس باار ایااران در کشااا رزی پایااداری  ضااعیت ر نااد ،7 نمااودار در

 نماای   پایداری ترکیبی شاخص همچنین،   سیاستی   فنی اقتصادی، ،محیطیزیست اجتماعی،

  است. شد  داد 

 
 ه های په مثخذ: یافته

 طی هیرهن در کش ژرزی پ یدهری کلی ش خص ژ پ یدهری ش خص هبع د تغییرهت -1 نمودهر

 1344-04 ه یس ل

 ا لویات  در توانمی را ابعاد سایر به نسبت اقتصادی شاخص یباال میزان   مثبت ر ند علت

 در گرچاه  محیطای، زیسات  شااخص  دانسات.  ایاران  توسعه سالهپن  هایبرنامه در اقتصادی اهداف

 ، کاه اسات  گرفتاه  قارار  اجتماعی   اقتصادی هایشاخص از پ( ،بیشترین اهمیت را دارد پایداری

دین با 7333 سال از البته دانست؛ بخ  این ریزیبرنامه در مسئوالن توجریک  توانمی را آن علت

 در آب ر یاه بای  مصارف  از جلاوگیری  در ناوین  آبیااری  هایشبکه از استااد  چون اقداماتی سو،

 باعا   منااطق  در زراعای  تنوع شاخص بردن باال   سموم،   کود مصرف برینه استااد   رزی،کشا

 ساطح  تغییارات  تاوان مای  را فنی شاخص منای ر ند علت است. شد محیطی زیست شاخص بربود

 هاا ساال  ایان  در بارنادگی  کااه   باه  توجاه  باا  دیا   کشات  سر  کاه    محصوالت کشت زیر

 بخا   تولیاد  بردن ناع شرای  در حتی که است  اقعیت این انگربی سیاستی بخ  تحوالت دانست.

   .است پایین شاخص اینپایداری  ارزی، سطح تحوالت از کشا رزی
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 شهری خ نوهره ی غذهیی همنیت ش خص

 ایان  ساطح بااالی   از حااکی  ایاران  در شارری  خاانوار  غاذایی  امنیت شاخص محاسبة نتای 

 ماورد  هاای ساال  طی شرری خانوارهای غذایی امنیت های کگونهبهاست،  3/33 میانگین با شاخص

 امنیات  شااخص  بربود ةدهندنشان که یافته افزای  21/0 معادل نرخی با 97/37 تا 33/33 از بررسی

   گایالن  رضوی، خراسان فارس، قز ین، ترران، هایاستان امنیت غذایی در  ضعیت است. غذایی

 خراساان  بلوچساتان،    سیساتان  هاای استان   است ورکش هایاستان سایر رتر ازب شرقی آ ربایجان

  (.3 د لج) دارند پایین قرار غذایی امنیت  ضعیت در بوشرر   هرمزگان جنوبی،
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 مختلف ه یهست ن در هیرهن شهری ه یخ نوهر غذهیی همنیت کلی ش خص -3 جدژل
 س ل

 هست ن
1344 1341 1347 1340 1344 1340 1304 1301 1306 1303 1304 

 گین می ن

 ش خص

 35/37 25/32 19/37 39/37 52/30 33/33 72/33 13/33 13/30 93/32 31/37 95/37 شرقیآ ربایجان

 72/30 92/37 91/37 21/30 32/33 97/33 53/35 31/33 03/30 32/32 32/37 32/30 غربیآ ربایجان

 30 50/37 99/37 23/30 25/33 95/39 17/33 33/33 71/30 33/32 30/37 22/30 اردبیل

 30/37 11/37 51/37 17/37 93/30 11/30 71/37 23/32 02/32 29/32 73/32 01/37 اصاران

 51/31 77/30 91/30 33/33 79/35 35/35 53/31 21/33 37/33 27/30 31/33 07/33 ایالم

 9/31 15/33 31/33 02/33 32/31 33/35 11/35 52/31 15/33 30/30 01/33 25/33 بوشرر

 22/32 25/33 02/33 57/32 99/30 27/30 07/37 21/32 07/33 70/33 59/32 05/37 ترران

 32/33 75/37 02/37 13/30 25/30 03/33 53/33 01/33 31/33 01/37 51/30 20/30  بختیاریچرارمحال

 12/31 20/33 30/33 32/31 15/35 52/35 39/39 53/35 51/35 /35/35 25/31 95/31 جنوبی خراسان

 13/37 33/32 92/32 57/37 33/30 37/30 13/37 99/32 13/32 30/32 37/32 15/37 یرضو خراسان

 71/33 27/30 31/33 25/33 51/33 12/33 25/31 37/31 02/31 25/31 20/31 15/31 شمالی خراسان

 31/31 15/37 22/37 53/30 57/33 01/33 39/31 33/35 50/31 13/31 33/33 12/31 خوزستان

 01/30 51/32 11/37 55/30 33 33 51/31 37/33 73/33 39/30 33/30 05/37 02/30 زنجان

 91/30 33/37 73/37 53/30 13/31 71/33 12/33 33/33 07/37 11/32 01/37 51/30 سمنان

 93/31 35/33 20/33 35/31 93/31 71/39 91/35 15/39 35/39 21/39 25/31 31/35 بلوچستان   سیستان

 13/37 31/37 71/37 12/30 13/30/ 39/30 11/30 35/37 23/32 32/13 17/32 59/37 فارس

 32 15/32 21/32 39/37 52/37 70/30 33/30 93/30 30/30 72/37 33/32 33/37 قز ین

 53/30 15/37 95/37 09/30 23/33 50/33 73/30 77/30 30/30 53/30 35/37 33/30 ق 

 31/33 51/30 33/30 13/33 10/33 99/35 22/35 33/33 10/33 93/33 29/33 02/33 کردستان

 33/30 15/32 99/37 13/30 32/33 33/33 29/33 25/30 15/30 11/37 30/37 01/37 کرمان

 32/30 01/37 33/30 51/33 92/33 23/31 7/33 07/30 05/30 13/30 33/30 95/30 کرمانشا 

 53/33 13/30 79/30 51/33 31/31 51/31 29/35 29/31 72/33 15/33 13/33 51/33  بویراحمدکرگیلویه

 10/33 15/37 13/30 32/33 09/33 09/31 93/33 20/33 39/33 03/30 31/37 53/30 گلستان

 12/37 13/32 32/32 21/37 73/30 31/33 13/33 35/37 20/32 20/32 33/32 02/32 گیالن

 20/33 35/33 33/33 20/33 59 33 92/33 03/31 53/33 77/33 53/33 73/33 35/33 لرستان

 77/37 11/32 75/37 33/30 13/33 35/31 31/33 01/30 75/37 27/32 51/32 72/37 مازندران

 73/37 53/32 39/37 39/37 21/30 23/33 93/33 17/33 01/37 21/32 19/32 33/37 مرکزی

 23/31 25/33 07/33 25/33 39/31 33/31 53/35 13/31 35/35 59/31 52/31 35/31 هرمزگان

 31/30 51/32 23/37 25/30 29/33 99/33 05/33 37/30 05/37 71/37 37/32 31/37 همدان

 39/30 35/37 25/37 19/30 27/30 05/33 33/33 19/30 53/37 33/37 19/32 37/30 یزد

 32/33 92/37 23/37 33/30 31/31 22/31 09/33 23/33 25/30 33/37 10/30 33/33 ایران

 های په ه مثخذ: یافته



......غذايی امنيت بر كشاورزي پايداري تأثير    

32 

 7339-39 هاای سال طی شرری خانوارهای غذایی امنیت شاخص میانگین ر ند ،2 نمودار در

 است. شد  داد  نمای 

 های په ه مثخذ: یافته

 1344-1304 ه یس ل طی شهری خ نوهره ی غذهیی همنیت ش خص می نگین -6 نمودهر

 7330تاا   7331 هاای سال طول در خانوار اییغذ امنیت کل شاخص ،2 نمودار به توجه با

 هاای تحاری   مجادد  شر ع اند،، درآمد کافی، اشتغال نبود همچون دالیلی ؛است یافته کاه 

با توجاه  ) خشکسالی گرفتن شدت   کشا رزی محصوالت  اردات کاه  ،ایران علیه اقتصادی

را  آن یاافتن  اداماه    7331 ساال  در کشاا رزی(  پایداری شاخص در فنی شاخص منای ر ندبه 

 غاذایی  امنیت کاه  ،نتیجه در   کشور داخل در کشا رزی تولیدات کاه  ساززمینه توانمی

 افازای   خاانوار  خریاد  قدرت ،هایارانه هدفمندی دلیلبه ،7330 سال ازرشمرد. ب هاسال این طی

 ضاریب  ،همچناین    شاد  خاوراکی  کاالهاای  صارف  بیشاتر  خریاد  قدرت افزای  این که یافت

 باه  نسابت  درصاد  5/11 باه  ،متوسا   طاور باه  ،7330 ساال  در خانوار مصرفی کالری خوداتکایی

 برباود  ایبار  دیگاری  دلیال  تاوان مای  نکتاه را  ینهم   دهدمی نشان افزای  پی  از آن هایسال

 دانست. خانوار غذایی امنیت
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 فض یی هقتص دسنجی مدل

   شاود  گرفتاه  نظار  در کلی مدل یک ابتدا است برتر فضایی، اقتصادسنجی هایمدل در

 اخاالل  جماالت  میاان  فضاایی  خودهمبساتگی    فضاایی   ابساتگی  به مربوط هایآزمون ،سپ(

 بارای  .اسات  برتار  حاضار  مطالعاه  بارای  مادل  کادام  ارزیابی کرد کاه  ،نرایت در   شود بررسی

 کاه  ،شاود مای  اساتااد   ماوران  آزمون از ،اخالل یاجزا در فضایی همبستگی شناسایی   بررسی

   است. فضایی همبستگی عدم آزمون این صار فرضیه
 مورهن آزمون نت یج -4 جدژل

 Moran I-statistic Prob آم ره

 000/0 07/77 میدار

 های په ه مثخذ: یافته

 رمیادا  از تربزرگ موران آزمون آمار  که دهدمی نشان 9 جد ل در موران آزمون نتای 

   کناد مای  تثییاد  را فضاایی  خودهمبساتگی   جاود  موران I آمار  ،نتیجه در است؛ 31/7 بحرانی

 مشاکل  بایاد  ،بناابراین  نیسات.  اعتمااد  قابال  دیگار  OLS باا  تخمینای  اساتاندارد  رگرسیون نتای 

 خطاای    SAR فضاایی   قااه  مادل  د  تاوان مای  ،منظاور  بدین د.شو رفع فضایی خودهمبستگی

 ضاریب    (LM Error) خطاا  ناه الگرا ضاریب  هاای آزماون  نتاای   بارد.  کاربه را SEM فضایی

 از LMLag   LMError هاای آماار   کاه  دهاد مای  نشاان  5 جد ل در (LM Lag)  قاه الگرانه

 آن دارمعنای  تااا ت    فضاایی   ابساتگی   جاود  ةدهناد نشاان  ، کههستند دارمعنی آماری لحا 

 عادم    LMLag_Robust آماار   داریمعنای  باه  توجاه  باا  اسات.  OLS ر ش بارآ رد  با هامدل

 مادل  بایاد    اسات  فضاایی   قاه نوع از فضایی  ابستگی ،LMError_Robust آمار  داریمعنی

  برد. کاربه تخمین برای را SAR رگرسیونی خود -رگرسیون مختل 
  النگرهنژ ضریب ه یآزمون -1 جدژل

 LMlag_robust LMerror_robust LMlag LMerror هم ره
 711/775 937/723 032/0 331/3 میدار

 000/0 000/0 115/0 009/0 احتمال

 های په ه مثخذ: یافته
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 اثارات  باا  مادل  انتخاب برای هاسمن آزمون از فضایی، اثرات هایآزمون بررسی از پ(

 میدار   شودمی بررسی مختلف اطمینان سطوح در آزمون این شود.می استااد  تصادفی یا ثابت

تار  بازرگ  د.شاو مای  میایساه  بحرانای   ادیرمی با ،سپ( آید.می دستبه فضایی هاسمن آمار 

 تخمین ،صورت این در   است صار فرضیه رد ةنشان بحرانی میادیر از آمد دستهب میادیر بودن

   د.شومی انجام ثابت اثرات ر ش به
 ه سمن آزمون نت یج -7 جدژل

Probe Chi-Sq. Statistic آزمون 

 هاسمن 13/0 33/0

 په ه  هایمثخذ: یافته

 ،نرایات  در اسات.  تصادفی اثرات میابل در ثابت اثرات رد ةدهندنشان هاسمن آزمون ةنتیج

  قااه  مادل  از اساتااد   باا  پانال  مادل  قالب در ایران شرری خانوارهای غذایی امنیت بر مؤثر عوامل

 است. د آم 1 جد ل در مدل برآ رد نتای  د.ش برآ رد تصادفی اثرات با SAR فضایی

  تص دفی هثرهت رژش ب  SAR فض یی ژقفه مدل برآژرد نت یج -0 جدژل

Probe ة آم ر معی ر هنحرهفt متغیر ضریب بحرهنی 
**072/0 0727/0 50/2 302/0 

 
**009/0 0293/0 33/2- 010/0-  
*039/0 0793/0 11/7- 0291/0- 

 
***000/0 0713/0 33/9 0 0119  
***007/0 0733/0 97/3- 019/0-  
 أمبد از عرض 30/0 30/1 793/0 000/0***

 فضایی  قاه ضریب 231/0 53/3 117/0 ***000/0

- - - 17/0  

- - - 91/530 Log- Likelihood 

 یک درصد داریمعنی سطح***پن  درصد،  داریمعنی سطح** درصد، د  داریمعنی سطح*

 های په ه مثخذ: یافته
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 دهنادة تثثیرپاذیری  نشان که ،بود  17/0 با برابر تعیین ضریب میدار ،تخمین نتای بر پایة 

 متغیرهاای  تغییارات  از شارری  خانوارهای در غذایی امنیت شاخص تغییرات از درصد 17 حد د

   مثبات  تاثثیر  کشاا رزی  پایداری ترکیبی شاخص همچنین، است. فضایی  ابستگی   ضیحیوت

 باودن  ثابات  فارض  باا  ای کاه وناه گ، بهدارد شرری خانوارهای غذایی امنیت شاخص بر دارمعنی

 افازای   درصد 030/0 غذایی امنیت شاخص ،یابد افزای  درصد یک  اگر عوامل، سایر

 اقتصاادی،  هاای زیرشااخص  بربود طریق از کشا رزی پایداری سطح افزای  ر ،از این یابد.می

 د.انجاممی خانوارها غذایی امنیت شاخص به ارتیای سیاستی   فنی محیطی،زیست اجتماعی،

. دارد شارری  خانوارهای غذایی امنیت شاخص بر دارمعنی   منای تثثیر جمعیت رشد میزان

 مخااطرة  تار، کوچاک  خانوارهاای  با میایسه در پرجمعیت، خانوارهای در افراد جمعیت، افزای  با

 فعالیات  نجاام ا بارای  الزم انارژی  حاداقل  دریافات  احتمال   دارند مغذی مواد دریافت در باالتری

   اپالنایاد آ  مطالعاات  در .یاباد مای  کااه   غاذایی  امنیات  برقاراری  احتمال آن، دنبالبه   ر زانه

 عبااد الی   دیتماار   (Hakimi, 2015) حکیماای (،Applanaidua et al., 2014) همکاااران

(Dithmer and Abdulai, 2017) است. شد  تثیید غذایی امنیت بر جمعیت رشد منای ثرا نیز  

 توزیاع  باودن  مناساب  دارد. غاذایی  امنیت شاخص بر دارمعنی   منای تثثیر جینی ضریب

 یی اسات غذا مواد تثمین برای افراد توانایی   خرید قدرت در مر  ینیش دارای جامعه در درآمد

 پایادار نا غاذایی  امنیت سمت به شرری مناطق که شودمی باع  درآمد توزیع در زیاد نابرابری  

 مرراباای (،Applanaidua et al., 2014) همکاااران   اپالنایااد آ مطالعااات در .کنااد حرکاات

 (،Mehrabi Boshrabadi and Mousavi Mohammadi, 2010) محمدی موسوی   بشرآبادی

 (Zarei Bidescan and Mehrabbi Boshabadi, 2013) بشارآبادی  مررابی   بیداسکن زارعی

   است. شد  تثکید غذایی امنیت رد جینی یبضر اهمیت برنیز  (Hakimi, 2015) حکیمی  

 .دارد خانوارهاا  غاذایی  امنیات  شااخص  بر دارمعنی   مثبت تثثیر خانوار ساالنه درآمد

اسات،   اجتماعی نظام یک در غذایی امنیت تثمین در مر  عوامل از یکی خانوار ساالنه درآمد

 افازای   غذایی نیاز تثمین در اخانواره توانایی   خرید قدرت درآمد، افزای  با ای کهگونهبه
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 همکااران    بالتااگی  مطالعاات  در .دیابا مای  برباود  آنراا  غاذایی  امنیات    معیشات   ضعیت  

(Baltagi et al., 2007)،   شایرر    مونساین (Munssing and Shearer, 1995)    کاراجنچ   

   است. شد  تثیید غذایی امنیت بر خانوار درآمد مثبت ثرا نیز( Krajnc and Glavi, 2005) گال ی

 نوساان  .دارد خانوارهاا  غذایی امنیت شاخص بر دارمعنی   منای تثثیر غذا قیمت شاخص

 ،اسات  کننادگان مصارف  رفتار در زیادی تثثیردارای  اساسی کاالهای  یه به غذایی مواد قیمت

 افازای   باا  متناساب    متاوازن  درآمادها  رشد که زمانی  یه به آنرا قیمت افزای ای که گونهبه

 ماواد  باه  پاذیر آسایب  اقشاار   یاه  باه    ماردم  دسترسی کاه  موجب ،نباشد غذایی مواد قیمت

 اعماال  باا  تواناد مای  د لات  ؛ البتهگذاردمی منای اثر جامعه غذایی امنیت بر   شد خواهد غذایی

 امعاه ج   خانوار افراد، نیاز مورد پر تئین   انرژی تثمین راستای در ،مناسب حمایتی هایسیاست

 حکیماای (،Applanaidua et al., 2014) همکاااران   اپالنایااد آ مطالعااات در دارد. باار گااام

(Hakimi, 2015)،  عباد الی    دیتمار (Dithmer and Abdulai, 2017،)  همکااران    عبادال 

(Abdullah et al., 2017)    پااکر ان    (همکاارانPakravan et al., 2015)  مناای  ثار ا نیاز 

  است. شد  تثیید غذایی امنیت بر قیمت شاخص

 دارمعنای  آماری لحا  از   مثبت (ρ) فضایی خودرگرسیون ضریبافز ن بر این، میدار 

 ایان  باودن  دارمعنی ، اقع در است. پذیرتوجیه فضا بعد حضور در مدل برآ رد ر ،از این بود   

 متغیار  تغییرات بستگی  نیز میزان  ا مشاهدات بین در فضایی ستگی اب  جود ةدهندنشان ضریب

 باه  کال  اثارات  تجزیاه  کمک به ضریب این تاسیر است. مجا ر مناطق در آن تغییرات به  ابسته

 عماومی  فضاایی  مادل  کااربرد  تارین مر  است. میسر )سرریز( غیرمستیی  اثرات   مستیی  اثرات

 ماورد  نطیاه م مجاا ر  طقمنا به همطالع مورد متغیر اثرات هایسرایت یا فضایی سرریزهای بررسی

 متغیرهاای  از کادام  هار  تغییار  غیرمساتیی     مساتیی   اثارات  محاسابه  صاورت به که است بررسی

 غیرمساتیی     مساتیی   اثارات    نیز کل اثرات محاسبة نتای  د.شومی انجام  ابسته متغیر بر مستیل

 است. د آم 3 جد ل در
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 غیرمستقیم ژ مستقیم کل، هثرهت مح سبة نت یج -4 جدژل

  مستقیم هثر غیرمستقیم هثر کل هثر
سطح 

 معنیدهری
آم رة 

Z 
 ضریب

سطح 

 معنیدهری
آم رة 

Z 
 ضریب

سطح 

 معنیدهری
آم رة 

Z 
 متغیر ضریب

075/0 99/2 0332/0 019/0 13/7 0030/0 **077/0 59/2 0370/0 
 

002/0 05/3- 0373/0- 023/0 20/2- 0201/0 **002/0 09/3- 017/0- 
 

703/0 10/7- 0375/0- 753/0 97/7- 0010/0- **770/0 10/7- 029/0- 
 

000/0 15/9 703/0 001/0 11/2 023/0 **000/0 10/9 30/0 
 

000/0 12/3- 039/0- 072/0 52/2- 0733/0- **000/0 53/3- 015/0- 
 

 داری پن  درصدسطح معنی**

 های په ه  مثخذ: یافته

 اساتان  خود در  ابسته متغیر بر i استان در مستیل متغیر تغییر اثر دهندةنشان مستیی  اثرات

i ،هاا اساتان  کال  در توضایحی  متغیار  اگار  کاه  شاود مای  اطاال   حالتی به کل اثر است. همچنین 

 مستیی  اثرکردن  کسر با یافت. خواهد افزای  میزان چه به i استان در  ابسته متغیر یابد، افزای 

 هاا استان سایر در توضیحی متغیر افزای  اثر ربیانگ که ،آیدمی دستبه غیرمستیی  اثر کل، اثر از

 طاور باه  (.ستهااستان کل در تغییرات متوس  بیانگر اثرات )این است i استان در  ابسته متغیر بر

 ریزهاای  سار  از حااکی  غیرمساتیی   اثار    اساتانی در ن سارریزهای  از حااکی  مساتیی   اثر ،کلی

 کشاا رزی  پایاداری  شاخص غیرمستیی  اثر   یی مست اثر که دهدمی نشان نتای  .است استانیبین

 افازای   باا  کاه ای گوناه ، باه است دارمعنی   مثبت مجا ر هایاستان   استان هر غذایی امنیت بر

 طاور باه  درصاد  030/0 اساتان  هماان  در غذایی امنیت شاخص ،i استان در  درصدی یک

کاه   شاود مای  باعا   نیاز  هااستان سایر در  در درصدی یک تغییر یابد؛می افزای  مستیی 

 چنانچاه    یاباد  افزای  درصد 003/0 انداز  به غیرمستیی  طوربه خانوارها غذایی امنیت شاخص

 میازان  باه  i اساتان  در غاذایی  امنیات  شااخص  ،یاباد  افزای  درصد یک هااستان کل در 

 ضاریب  متغیرهاای  غیرمساتیی   اثار    مساتیی   اثار  ،همچنین یافت. خواهد افزای  درصد 033/0

   اساتان  هر شرری خانوارهای غذایی امنیت بر خانوار ساالنه درآمد   غذا قیمت شاخص جینی،

 متغیرهاا  ساایر  اثار    مثبات  درآمد دارمعنی اثر که تاا ت این با ،است دارمعنی مجا ر هایاستان
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 معنای بی آن غیرمستیی  راث   دارمعنی غذایی نیتام بر جمعیت رشد متغیر مستیی  اثر است. منای

 افاز ن بار ایان،    اسات.  اساتانی باین    اساتانی در ن سارریزهای   جاود  از حاکی نتای  این است.

 است. برابر آنرا از کدام هر کل اثر با متغیرها غیرمستیی    مستیی  اثرات مجموع

 

  هپیشنه د ژ گیرینتیجه

 خانوارهاای  غاذایی  امنیات  بار  کشاا رزی  پایاداری  فضایی تثثیر بررسی نتای  ،کلی طوربه

 غاذایی  امنیات  شااخص  بار  کشا رزی پایداری فضایی سرریزهای اثرات که داد نشان ایران شرری

 امنیات  برباود  تماامی منااطق   کشاا رزی،  پایاداری  افازای   با ای کهگونهبه، است دارمعنی   مثبت

 کاه  غاذایی  مواد   کشا رزی محصوالت تولید قطب یهااستان ، اقع در اند.کرد  تجربه را غذایی

 تاری مناساب  شرای  در نیز غذایی امنیت لحا  از ند،قرار دار برتری  ضعیت در ،پایداری لحا  از

 ابتادا  اسات  الزم ،غذایی امنیت بر کشا رزی پایداری مثبت تثثیر هب توجه با ر ،این از .ندبرسر میبه

   هاا سانجه  ضاعف    قاوت  نیاط به بتوان تا شود ارزیابی طیهمن هر در کشا رزی پایداری  ضعیت

توانناد  مای  کشاا رزی  بخا   متولیان آنگا  ؛برد پی منطیه آن در کشا رزی پایداری مختلف ابعاد

   ناادکن اتخاا   منطیااه آن  ضاعیت  بااا متناساب  تصاامیماتیدر راساتای توساعه کشااا رزی پایادار،    

 غاذایی  امنیات  استیرار برای ایمیدمه که پی  برند، رپایدا تولید افزای  سمت به را خود اقدامات

 ارائاه  زیار  شارح هایی بهپیشنراد ،آمد دستهب نتای  اساس بر ،در همین راستا .در شمار میبه پایدار

 د:شومی

 راهکارهاا بادین   است الزم ،کشا رزی پایداری در محیطیزیست بعد بیشتر اهمیت به توجه با -7

 ساموم    کاود  بریناه  مصارف  ،مناطق در کشا رزی آب منابع رینهب مدیریت د:شو توجه بیشتر

 افازای   راساتای  در منطیاه  هار  با سازگار گیاهی هایگونه شناسایی مزارع، سطح در شیمیایی

 زراعی. تنوع شاخص

 باارش  میازان  باا  دیا   کشات  زیار  ساطح  تغییارات  ارتباط   فنی شاخص منای ر ند به هجتو با -2

 تزریاق  زمیناه  در فنای  راهکارهاای  کشاا رزی  بخا   گاذاران سیاسات شایساته اسات    نه،ساال
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 تاا  دهناد  قارار  خاود  کاار  دساتور  در را باکیایات  بذ ر تولید ،همچنین   دی  کشت به یفنا ر

 ر د. باالتر دی  مزارع قابلیت

-سارمایه  باا  کشاا رزی  بخ  متولیان است الزم ،کشا رزی پایداری متوس  سطح به توجه با -3

-ر ش   آبیااری  ناوین  هایشیکه از استااد  کود، بذر، مانند تولید هایزیرساخت در گذاری

 بردارند. گام کشا رزی پایدار توسعه راستای در کشا رزی مناسب های

 بار  جمعیات  رشاد  منای اثر   نیز غذایی امنیت بر اقتصادی متغیرهای ثیرثت با توجه به ،همچنین -9

 یهاای سیاسات  ،جمعیات  رشاد  زای افا  سیاسات  اجرای با همزمانشایسته است  غذایی، امنیت

 توزیاع  تاوان اتخا  شاود، کاه از آن جملاه مای     کشور غذایی امنیت ارتیای راستای در مناسب

 منظاور باه  کشاا رزی  حصاوالت م شدةحساب  اردات ،مختلف هایدهک در درآمد مناسب

 د.را یادآ ر ش مناسب زمان در قیمت کنترل   اساسی محصوالت بازار تنظی 
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