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 مقاله پژوهشی

 

2یزدانی سعید  ،1نوروزی حسین
 

 17/5/1400 پذیرش: تاریخ 16/12/1399  دریافت: تاریخ

 چکيده

 و یع  یطب منابع ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد های حوزه در گوناگون ابعاد دارای  غذایی امنیت

 توس عه  و حی ا   در زیس ت  مح یط  و طبیع ی  من ابع  .است توسعه های مؤلفه ترین مهم از و ستیز طیمح

 یگدآل و  انتشار اثر ،حاضر مطالعه در دارند. سزا هب اهمیت و نقش غذایی امنیت برقراری و بشری وامعج

 تا 1371 یزمان دوره در VECM الگوی بقال در ایران در ییغذا تیامن بر یعیطب منابع از برداری بهره و

 بخ ش  در ان ریی  وری به ره  اث ر  بررس ی،  م ورد  دورة در ک ه  داد نش ان  مطالع ه  نتایج شد. بررسی 1396

 ای ران  غذایی امنیت شاخص بر یعیطب منابع از برداری بهره و کشاورزی بخش افزوده ارزش کشاورزی،

 امنیت بر بیکاری نرخ و کشاورزی بخش در ربنک اکسید دی گاز انتشار متغیرهای ،همچنین است؛ مثبت
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 از درص د  73/5 ،دوره ه ر  در ک ه  اس ت  آن ةدهن د نشان نیز ECM متغیر ضریب ؛دندار منفی اثر غذایی

 ایج اد  ان ریی،  وری به ره  مثب ت  اثرگ ذاری  به توجه با رو، این از رفت. خواهد بین از تعادل عدم خطای

 ،نتیج ه  در و بخ ش  این  لیدا تو افزایش منظور به کشاورزی بخش در آن ارتقای برای الزم زیرساخت

  د.شو می  توصیه غذایی امنیت بهبود راستای در آلودگی انتشار کاهش

 جهانی شاخص طبیعی، منابع تخلیه کشاورزی، بخش افزوده ارزش انریی، وری بهره غذایی، امنیت ها: کليدواژه
 شدن.

 JEL : Q53, Q56, Q34, Q18 بندی طبقه

 مقدمه

 افزایش ،آن نخستین که دارد رو شیپ در مدهع ییغذا لشاچ سه جهان ،حاضر حال در

 به میمستقریغ ای میمستق طور به جهان مردم غذای تأمین است. جهان سطح در یگرسنگ

 از بیش (،World Bank, 2020) جهانی بانک یابیارز نیآخر اساس بر .ستا وابسته یکشاورز

 دوم، چالش .دکنن یم یزندگ روز در دالر کی از کمتر یانهیهز با جهان در نفر ونیلیم 689

 یکی همچنان فقر از یناش هیتغذسوء هچاگر است. افراد روزانه ییغذا مییر در تعادل وجود دمع

 جمله از ییغذا مییر با مرتبط یها یماریب ریسا است، جهان سراسر در ومیر مرگ مدهع لیدال از

 .(WHO, 2020b) است گسترش حال در زین ابتید و قلبی ایست ،یقلب یها یماریب ،یاقچ

 طیمح بیرخت .است طبیعی منابع و ستیز طیمح ینابود غذا مسئله در بشر روی پیش سوم چالش

 محصوال  کردن محدود با ،سو یک از ،مسئله نیا است. ارتباط در غذا با جنبه دو از ستیز

 نادرست یهاتیفعال حاصل خود گر،ید یسو از و دهد یم کاهش را ییغذا مواد دیتول ،ییغذا

 آب، یآلودگ خاک، شیفرسا مانند یمشکالت است. یکشاورز محصوال  تولید جمله از تولیدی

 غذا یجهان دیتول هیلع یجد یدیتهد یطیمح ستیز تنوع نرفت نیب از و یا انهخگل یگازها انتشار

 ،(World Bank, 2020) جهانی بانک گزارش اساس بر (.Esmaeilifar, 2019) رود یم شمار به

 این در دهد. می سوق فقر سوی به 2030 سال تا را نفر ونیلیم 132 تا 68 ییهواو آب را ییتغ



...... از يبردار و بهره یتبيين آثار انتشار آلودگ    

3 

 مفهوم قالب در ها چالش این تمامی ،1996 سال در غذا جهانی کنفرانس تعریف اساس بر ،راستا

  شد. خواهند مرتفع غذایی امنیت

 در همگان که دارد وجود زمانی  غذایی امنیت غذا، جهانی کنفرانس تعریف اساس بر

 داشته اقتصادی و فیزیکی دسترسی مغذی و سالم کافی، غذای به زمان( هر )در اوقا  ةهم

 یک برای را هاآن ترجیحا  با سازگار ای تغذیه رییم یک نیازهای دسترس، در غذای و باشند

 گرفت، قرار پذیرش مورد گسترده ای گونه به که ،تعریف این سازد. فراهم سالم و فعال زندگی

 به دسترسی» ،«غذا بودن موجود» عنصر چهار آن ترین مهم که دارد اشاره گوناگونی ابعاد به

 ;Calogero et al, 2013) است «غذا دریافت رد پایداری» و «غذایی مندی بهره» ،«غذا

Anriquez et al, 2013; Renzaho and Mellor, 2010; FAO et al., 2019; Fengying et 

al., 2010.) «اقالم تأمین برای منابع به اقتصادی و فیزیکی سترسید مفهوم به «غذا به دسترسی 

 به دسترسی (.Renzaho and Mellor, 2010; Barrett, 2010) است جامعه نیاز مورد غذایی

 برخوردار مناسب غذایی رییم برای کافی منابع از افراد و خانوارها که شود می میسر زمانی غذا

 خانوار، اعضای میان در درآمد توزیع خانوارها، درآمد به غذا به دسترسی و،ر این از باشند.

 به خانوار ةهزین یا درآمد چنانچه دارد. بستگی دست این از دیگری موارد و غذایی مواد قیمت

 دسترسی سازد، میسر پیوسته و مالی فشار بدون را کافی غذای خرید و تهیه که باشد ای اندازه

 تأثیر خرید قدر  و درآمد سطح چون عواملی از نیز اقتصادی دستیابی ت.اس فراهم اقتصادی

 ةاستفاد از است عبار  «غذایی مندی بهره» ،همچنین (.Anriquez et al, 2013) ردپذی می

 سازی ذخیره های روش کارگیری به غذایی، مواد مناسب وریآفر بر تأکید با غذایی مواد درست

 خدما  از استفاده و کودکان تغذیة از مراقبت و آشنایی رایب کافی دانش نیز و ییغذا مواد

 و سازی ذخیره و خانوارها دانش بر غذایی، امنیت از عدبُ این در ،واقع در کافی. بهداشتی

 شود می زیادی تأکید تغذیه ای پایه اصول ،همچنین و غذا سازی آماده و فرآوری های روش

(Anriquez et al, 2013; Renzaho and Mellor, 2010.) برقراری و غذا به دسترسی اما 
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 توان می اثرگذار، متغیرهای ترین مهم از که ردپذی می تأثیر گوناگون های مؤلفه از غذایی امینت

 .شد یادآور را اقلیم تغییر

 است اقلیمی تغییرا  غذایی امنیت اصلی تهدیدا  از یکی شد، گفته که گونه همان

(ADB, 2013.) و رفتپذی خواهد تأثیر ندهیآ اقلیمی را ییتغ از ندهیفزا ای گونه به ییغذا تیامن 

 در موجود (CO2) کربن دیاکس ید غلظت میان مستقیم ای رابطه ،پیشین مطالعا  نتایج اساس بر

 محصوال  تر عیسر رشد با زمان هم دارد. وجود غال  محصوال  رشد شیافزا و زمین جو

 ارزش ،B گروه یها تأمینیو و ها یمغذزیر ،نیروتئپ غلظت کاهش با ،کربن دیاکس ید ،غال 

 در (.Ebi and Ziska, 2018) دهد یم کاهش را گندم و برنج ژهیو به  یاصل محصوال  ییغذا

 توده ستیز بر که است جو در کربن دیاکس ید شیافزا میاقل رییتغ ینمودها از یکی ،واقع

 تأثیر (Bisbsi et al., 2018) کارانهم و بیسبسی .گذارد یم تأثیر ییغذا تیفیک و (ومسی)ب

 کالن عناصر کاهش بیانگر نتایح دند.کر بررسی را هایسبز تیفیک بر کربن دیاکس ید شیافزا

 بوده ینیچ کلم و کرفس کاهو، در ترا ین زانیم کاهش نیز و  اسفناج و کاهو در یمغذزیر و

 کل یدانیاکس یآنت تیظرف و C تأمینیو شیافزا باعث کربن دیاکس ید افزایش همچنین، است؛

 کربن دیاکس ید شیافزا ةدیچیپ واکنش اثر ةدهند نشان که ،شده وال محص مجموعه نیهم در

 اثرا  (Da Matta et al., 2010) همکاران و داماتا ،همچنین .است ییغذا تیفیک و عملکرد بر

 یبررس را اغذ تیفیک بر آن تأثیر و محصول یولوییزیف بر دما و کربن دیاکس ید شیافزا

 در نیپروتئ و (N) تروینین غلظت کاهش باعث کربن دیاکس ید شیافزا که یحال در کردند.

 تیفیک بر آن ا تأثیر اما ،شود یم (ایسو و ینیزم بیس نمونه، رای)ب محصوال  از یاریبس

 شده شناخته کمتر زیرمجموعة این مواد یا علوفه و ییغذا مواد یخوراک یها بخش یا هیتغذ

 بر تمرکز با غذایی تیامن بر یمیاقل را ییتغ تأثیربه بررسی  (Leisner, 2020نر )یزل .است

 گذاریتأثیر به مروری،ة مطالع این در؛ پرداخت ییغذا ارزش و سالهکشت چند یها منظا

کشاورزی در مطالعا   محصوال  کیفیتبر  کربن دیاکس ید جمله از ای گلخانه گازهای

  است. شده استناد گوناگون کشورهای درمختلف 
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 و 3استفاده ،2یدسترس ،1بودن موجود) ییغذا تیامن رکن چهار هر بر اقلیمی را ییتغ

 ،ها یماریب و آفا  شیافزا ی،بارندگ یالگو در رییتغ رای نمونه،ب .گذارد یم یمنف تأثیر (4ثبا 

 افزون بر این، د.بگذار تأثیر غذا به دسترسی بر تواند می دما شیافزا ی،افشان گرده عیتوز رییتغ

 ها، رساختیز ها، متیق بازارها، دنخورد برهم قیطر از است ممکن آن ثبا  و غذا به یدسترس

 و درآمد در میرمستقیغ و میمستق را ییتغ از ،نیهمچن و یفروش خرده و دیتول نقل،و حمل

 لیدل به غذا از استفاده رکن .ردبپذی تأثیر ییدرآمد مواد غذا کم کنندگان مصرف دیخر قدر 

 و دما شیافزا با ها یخوراک و ییغذا مواد در (میاقل رییتغ اثر )در 5ها نیکوتوکسیما شیافزا

 را ییتغ تأثیر تحت ماًیمستق ،یسالمت بر تأثیر قیطر از میمستقریغ و دیشد عیوقا دفعا  شیافزا

 در ردعملک شیافزا باعث تواند یم جو در کربن دیاکس ید غلظت .ردیگ یم قرار ییهواو آب

 ییغذا ارزش کاهش و محصوال  از یاریبس در نیپروتئ مقدار کاهش به اما شود، دما شیافزا

 ها قالب از یبرخ توسط که هستند یعیطب سموم ها نیکوتوکسیما (.IPCC, 2019) انجامد یم آنها

 توانند یم ها نیکوتوکسیما شوند. افتی ییغذا مواد در ممکن است و شوند یم دیتول ها( )قارچ

 اثرا  باشند. دام و انسان یسالمت یبرا یجد یدیتهد و کرده جادیا یسالمت بر یبنامطلو اثرا 

 یمنیا نقص مانند مد  یطوالن اثرا  تا گرفته حاد تیمسموم از یسالمت بر ها نیکوتوکسیما ءسو

 های گرایش اساس بر جامعه در انگیزه ایجاد (.WHO, 2020a) شود یم شامل را سرطان و

 محیط از حفاظت در مردم مشارکت با دتوان می آتی های نسل حقوق به احترام و گرایانه اخالق

 Eskandari-Damaneh et al., 2020, Gjanian et al., 2022, Azarm) طبیعی منابع و زیست

et al. 2022)، اهمیت وجود با .باشد داشته همراه به را غذایی امنیت بهبود و ارتقا ،بلندمد  در 

 امنیت بر تر، کلی مفهوم یک در و تغذیه و سالمت بر و اثرا  آن زیست محیط و یعیطب منابع

 ،1371 سال در ، چندان بدان پرداخته نشده است.جهان در گرفته صور  مطالعا  در غذایی،
                                                                                                                                   
1. availability 

2. access 

3. utilisation 

4. stability 

5. Mycotoxins 
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 بیشترین ؛ همچنین،رسید 64/87 به ،1396 سال در بود که 25/87 غذایی امنیت شاخص میزان

 مربوط 27/86 آن مقدار کمترین و 78/88 با معادل 1394 سال در یغذای امنیت شاخص میزان

 به تن 88/3 و تن میلیون 228 برابر با سال در کربن دیاکس ید گاز انتشار .است 1389 سال به

 و تن نمیلیو 696 با برابر کربن دیاکس ید گاز انتشار میزان ،1396 سال در و بوده نفر هر ازای

 امنیت شاخص میزان ،شود می مشاهده که گونه همان است. رسیده تن 02/9 به آن انتشار سرانه

 های سال مقایسه و است نداشته تغییر چندان و بوده همراه هایی نوسان با مطالعه، دوره در غذایی

 39/0 تنها شاخص میزان دهد که نشان می مطالعه( دوره آخر سال و اول )سال 1396 و 1371

 میلیون 468 ،زمانی بازه همین در آلودگی انتشار میزان اما ست.ا ردهک تغییر درصد( 4/0 )حدود

 انتشار و غذایی امنیت رابطه در مطالعة حاضر، ،رو این از است. داشتهافزایش  درصد( 205) تن

 در اقلیم، تغییر با مرتبط مؤلفه و غذایی امنیت بر گذارتأثیر متغیر عنوان به کربن دیاکس ید گاز

 در متغیر این اثرگذاری میزان سازی کمی منظور به ادسنجیاقتص الگوی یک چارچوب

   .گرفت خواهد قرار بررسی مورد ،مد  بلند و مد  کوتاه

 سطح در ییغذا تیامن بر مؤثر عوامل ییشناسا نهیزم در های گوناگون هشپژو تاکنون

ی و آباد رای نمونه، فارسی علیب است. شده انجام از کشور خارج و ایران در کالن و خرد

، به پانل چندک نویرگرس روش از استفاده با ،(Farsi Aliabadi et al., 2020همکاران )

سهم مواد  بر یو عوامل اقتصادی و اجتماع ییهای مختلف غذا تأثیر مصرف گروه یابیارز

 که داد نشان یبررس جینتا ند.یی پرداختدر مخارج خانوار در مناطق شهری و روستا ییغذا

 های تقسم در خانوار در ییغذا های گروه مصرف و یاجتماع و اقتصادی هایمؤلفه اثرگذاری

 نرخ درآمد، مانند یاجتماع اقتصادی رهاییمتغ ای که گونه ، بهاست متفاو  عیتوز مختلف

 نیب در ؛ البتهدارند خانوار مخارج در ییغذا مواد سهم بر را تأثیر نیشتریب خانوار عدبُ و باسوادی

 ،شهری مناطق در و یلبن محصوال  و غال  های گروه ،ییروستا مناطق رد ،ییغذا های گروه

 ییها گروه مصرف اما ،ندارند خانوار مخارج بر توجه قابل تأثیر هایسبز و غال  های گروه

 مواد سهم شیافزا در یمؤثر نقش شهری و ییروستا مناطق در گوشت و ینبات روغن مانند
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نیز با  (Subramaniam et al., 2020مانیام و همکاران )سابرا دارد. خانوار مخارج در ییغذا

 ،یستیز یها سوخت میان ارتباطبه بررسی  ،1افتهی میتعم یگشتاورها گیری از روش بهره

پرداختند و بدین نتیجه  توسعه حال  در کشور 51 در ییغذا تیامن و ستیز طیمح یداریپا

 بر هتوج قابل و مثبت تأثیر ستیز طیمح تیفیک و یستیز یها سوخت نیب تعامل که درسیدن

 ییغذا تیامن یبرا رقابت کی ابتدا یستیز یها سوخت د؛ به دیگر سخن،دار ییغذا تیامن

 شود. منجر یکشاورز یبرا مطلوب طیشرا کی به دناتو یم ،بعد مرحله در اما ،ندک یم جادیا

 ییغذا تیامن شیافزا به تواند یم یستیزهای  سوخت توجه قابل مصرف و گسترش ،نیبنابرا

 Subramaniamسابرامانیام و همکاران ) ،همچنین کند. حفظ را طیمح تیفیک و کرده ککم

et al., 2019،)  یایدر دن که کردند انیب ،ییغذا تیامن بر یستیز یها سوخت تأثیربا بررسی 

 کینزد که شود یم زده نیتخم رایز است، ییغذا تیامن عدم مشکال  نیتر مهم از یکی امروز،

 رنج خود یزندگ یبرا سالم و یکاف یغذا منظم افتیدر عدم از جهان در نفر ونیلیم 842 به

 دیتشد جهان سراسر در یستیز یها سوخت صنعت عیسر توسعه با احتماالً مسئله نیا برند. یم

 یبررس به (Subramaniam et al., 2020ة سابرانیام و همکاران )مطالع رو، نیا از شود. یم

 تا 2011 سال از توسعه حال در کشور 51 در ییغذا تیامن بر یستیز یها وختس یامدهایپ

 دهد یم نشان جینتا ، (GMM) افتهی میتعم یگشتاورها شرو از استفاده با ؛ وپردازد یم 2016

 ،نیهمچن کنند. یم بدتر توسعه حال در یکشورها در را ییغذا تیامن یستیز یها سوخت که

 ها باید دولت بلندمد ، در و باشد مد  کوتاه ایدهیپد تواند یم جهینت نیا به باور آنها،

 -کنند. مارتینز ارائه ییغذا مواد و یستیز یها سوخت دیتول یبرا یشتریب یها نامه شیوه

 تیامن بر یستیز یها سوخت تأثیر (Martínez-Jaramillo et al., 2019خارامیللو و همکاران )

 مدل کی داتاب ،راستا نیا در دند.کر یبررس ایکلمب یبرا ایپو کردیرو کی اساس بر را ییغذا

 دام و یستیز یها سوخت دیتول و ییغذا مواد دیتول نیب مد  یطوالن تعامل درک یبرا ایپو

 هیپا یویسنار جینتا .صور  گرفت ایکلمب وردم در مدلو اعمال  یبند درجه سپس، و شد جادیا

                                                                                                                                   
1. Generalized Method of Moments (GMM) 
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 نیا را در یکشاورزبه  افتهی صیتخص یها نیزم ایکلمب به یستیز یها سوخت ورود که داد نشان

 و ییغذا مواد عرضه کاهش به منجر خود، نوبه به که دهد یم کاهش 2030 سال تا کشور

 متمرکز یها استیس که داد نشان نیگزیاج یوهایسنار البته شود. یم ییغذا مواد متیق شیافزا

 ییغذا تیامن بر یشتریب تأثیر تواند یم م،دا در مورد ژهیو به ،نیزم از استفاده ییآکار شیافزا بر

 یانری یستیهمز شدهادی یها استیس که، چراباشد داشته ایکلمب در یستیز یها سوخت دیتول و

  کنند. یم تیتقو را ییذاغ مواد دیتول و یستیز

 اثرا  بررسی به (Goli and Moniri, 2018در مطالعا  داخلی نیز گلی و معیری )

 خوراکی محصوال  مختلف های گروه در خانوار مصرفی مخارج بر ها یارانه هدفمندی

 واقعی درآمد ،ها یارانه هدفمندی سیاست اجرای با که ددا نشان مطالعه این نتایج پرداختند؛

 خانوار مصرفی مخارج در اساسی کاالی عنوان به غذایی مواد سهم ،نتیجه در و کاهش خانوارها

 افزایش در سهم بیشترین ،غذایی محصوال  مختلف های وهگر میان در اما ؛است یافته افزایش

 بوده لبنی محصوال  و گوشت گروه به مربوط سهم کمترین و غال  گروه به مربوط ها هزینه

 استیس اثرگذاری میزانارزیابی  به (Sohaili et al., 2017. همچنین، سهیلی و همکاران )است

 و خوراک جمله از مختلف ییکاال های گروه ایبر خانوار نهیهز بیترک بر هاارانهی هدفمندی

 اثرا  شیافزا با ،اهارانهی هدفمندی استیس که داد نشان مطالعه این نتایج ند.پرداخت پوشاک

 خوراک مانند یاساس کاالهای گروه در خانوارها مخارج شیافزا در را تأثیر نیشتریب ،یتورم

 هزینه متوسط، (Hosseini et al., 2016ن )بر اساس نتایج مطالعة حسینی و همکارا است. داشته

؛ دارد کشور غذایی امنیت شاخص بر مثبت اثر کشاورزی بخش پذیری رقابت افزایش و خانوار

 بخش تولیدکنندگان از حمایت و کنندگان مصرف از حمایت های سیاستتأثیر  همچنین،

 افزایش با کهی ا گونه دار است، به مثبت و معنی کشور غذایی امنیت شاخص بر کشاورزی

از آنجا  ،بنابراین داشت. خواهد افزایش غذایی امنیت شاخص مقدار کننده، مصرف از حمایت

در راستای  که رود می انتظار است، آمده دست هب مثبت غذایی امنیت بر ها حمایت اثر که

 و حمایتی های سیاست هب بیشتری توجه ریزان برنامه و گذاران سیاست افزایش امنیت غذایی،
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 Mehrabi Boshrabadi andو اوحدی ) بشرآبادی رابیمه باشند. داشته هدف های دهک

Owhadi, 2014)  یکل شاخص نخست، ایران، در یغذای امنیت بر مؤثر عوامل یبررس درنیز 

 یزراع تنوع غذا، قیمت های صشاخ ،سپس و یروستای و شهری خانوارهای برای یغذای امنیت

 از استفاده با کردند؛ آنگاه محاسبهرا  کشاورزی بخش از یتدول حمایت و کشت الگوی در

 و سرانه درآمد ،یزراع تنوع متغیرهای که رسیدند نتیجه یندب ،جوسلیوس -جوهانسون رویکرد

 های سیاست و یجین ضریب متغیرهای و دار یمعن و مثبت تأثیر کشاورزی محصوال  واردا 

 و شهری خانوارهای یغذای امنیت بر دار یمعن و یمنف اثر کشاورزی بخش از دولت یحمایت

 در و مثبت اثر یروستای مناطق در کشاورزی محصوال  قیمت ؛ همچنین،اند داشته یروستای

 بر حمایتی های سیاست اثر بررسی زمینه در .است داشته یغذای امنیت بر یمنف اثر شهری مناطق

 ة مطالع به توان می ،(Hoseeini et al., 2016ة حسینی و همکاران )مطالع بر عالوه ،غذایی امنیت

(Mehrabi Boshrabadi and Mousavi Mohammadi, 2010) به ارزیابی که داشت اشاره 

در قالب  ایران روستایی خانوارهای غذایی امنیت بر کشاورزی بخش حمایتی های سیاست آثار

 و قیمتی های حمایت مجموع که رسیدند نتیجه یندب و ندپرداخت AMSشده  شاخص ساده

 مثبت اثر مد  کوتاه در روستایی خانوارهای غذایی امنیت بر کشاورزی بخش از ای نهاده

های  پژوهش در شد، مشاهده گونه که همان .گونه نبوده است ، اینبلندمد  در اما اند، داشته

 کشاورزی بخش اکسد کربن دی گاز انتشار اثرگذاری میزان پیشین، برخالف مطالعة حاضر،

 نشده بررسی طبیعی منابع از برداشت و بخش این در ایجادشده های آالینده از یکی نعنوا به

 در توانایی عدم مثابه به بیکاری متغیرهای ، نوآوری مطالعة حاضر در بررسیهمچنین است.

 .است طبیعی منابع تخریب و برداشت و غذایی مواد به اقتصادی دسترسی

عبار   یعیطب منابع هیتخل و برداشت ،(World Bank, 2020) جهانی بانک تعریف بنا به

 از برداشت خالص .یمعدن مواد هیتخل و یانری منابع و جنگل از برداشت خالص مجموعاست از 

 این است. یعیطب رشد به نسبت چوب برداشت زانیم برابر نیچند که است یواحد منبع جنگل

 است. منبع این یعیطب رشد به نسبت لوارا برداشت معنی به جنگل از برداشت خالص شاخص،
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 یموجود مقدار نسبت ی(عیزغال سنگ، نفت خام و گاز طب)شامل  یانری منابع از برداشت

قلع، )شامل  یمعدن مواد از برداشت ،همچنین .است ذخایر ماندهیباق زمان مد  به یانری منابع

 ارزش تنسب از است عبار  (و فسفا  تی، نقره، بوکسکلی، آهن، مس، نیطال، سرب، رو

 بر آن اثر و سازی جهانی دیگر، مهم مسئله .رهیذخ مانده یباق زمان مد  به یمعدن منابع یموجود

 فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، ابعاد ، اثرا همچنین و طبیعی منابع از برداشت و ها آالینده انتشار

  است. غذایی امنیت بر مفهوم این در نهفته

 دوره یب را  KOF مؤسس ه  ینترنت  یا گ اه یپا زا ش دن  یجه ان  شاخصدر پژوهش حاضر، 

 مطالع  ا  اغل  ب در ک  ه ش  ایان ی  ادآوری اس  ت .اس  ت ش  ده یگ  ردآور 1992-2017 یزم  ان

 ش اخص  عن وان  ب ه  یداخل   ناخالص دیتول به واردا  و صادرا  مجموع همچنان ،گرفته صور 

 ش دن  یجه ان  اث ر  ة حاضر،مطالع در اما ؛دوش می گرفته نظر در تجاری( )آزادسازی شدن یجهان

 جامع شاخص کی که) KOF شدن یجهان دیجد شاخص از استفاده با رانیا در غذایی امنیت بر

 نی  ا .ش د  خواهد یبررس (است یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد مهم اریبس جنبه سه شامل یبیترک و

 و ی(خ ارج  میمس تق  یگذار هیسرما و تجار  مانند) اقتصاد یواقع یها انیجرهم  شامل شاخص

 یده   وزن ب ا  و ت ر  ج امع  ص ور   ب ه  (ه ا  تعرف ه  ن رخ  متوس ط  مانن د ) یتجار یها تیحدودم هم

 یجه ان  ب ر  اف زون  ، KOFش دن   یجه ان  دی  جد شاخصاست که   نیا مهم نکته است. تر مناسب

 نس بت  شاخص نیا ن،یبنابرا د.گیر یمدربر زین را یاسیس و یاجتماع شدن یجهان ،یاقتصاد شدن

 ذک ر  ب ه  الزم .است تر جامع و تر کامل یتجرب مطالعا  در یقبل شده استفاده یها شاخص ریسا به

 ک ه  یاقتص اد  یه ا  داده ب ا  د،ش و  یم   ارائ ه  KOF توسط که شدن یجهان ریمتغ تیماه که است

 یاس  یس و یاجتم اع  ،یفرهنگ مباحث و است متفاو  ،دهستن عددی و کمی مقادیر بیانگر صرفاً

عل ت ماهی ت    ب ه  و ن دارد  کم ی  و ع ددی  ماهیت صرفاً متغیر این رو، از این .گردد میدربر زین را

 گی رد.  نمی قرار مشخص و دقیق کامالً زمانی بازه یک درون در دقیقاً مسائل اجتماعی و سیاسی،

 ه ا  داده مب د   )تفاو  متغیر زمانی تفاو  و ریمتغ جنس و تیماه تفاو  وجود با ،گرید یسو از

، ب ه  واق ع  در و اس ت  یتفاض ل  تی  ماه یدارا VECM الگ وی  ،(یالدیم   و یشمس   ه ای  سال به
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 اس ت.  یپوش   چش م  قاب ل  موج ود  زم انی  تف او   رو، و از این دپرداز یم رهایتغم را ییتغ بررسی

   د.شو ینم گزارش یداخل منابع وسطت ریمتغ نیا که است ، شایان یادآوریهمچنین

 زن دگی  در ه ا آن از حفاظ ت  نیز و زیست محیط و طبیعی منابع نقش و اهمیت به توجه با

 مه م  ابع اد  از یک ی  عن وان  ب ه  جامع ه  در آن برق راری   و غ ذایی  امنیت جایگاه ،همچنین و مردم

 ب ودن  دارا )ب ا  کش اورزی  بخ ش  ک ربن  اکس ید  دی گ از  انتشار اثر ،رو پیش پژوهش در ،توسعه

 کش ور  های ارخانو غذایی امنیت بر طبیعی منابع از برداری بهره و ها( آالینده بین در سهم بیشترین

 ارزی ابی  زم انی  س ری  اقتصادسنجی مدل قالب در بلندمد  و مد  کوتاه رابطه بررسی منظور به

 بان ک  از( 1992-2017) 1396ت ا   1371 زم انی  ةدور ب ه  مرب وط  نیاز مورد اطالعا  ؛ وشود می

   .شده است استخراج ایران آمار مرکز و مرکزی بانک جهانی،

 تحقيق روش

 مبن  ای ب  ر اقتصادس  نجی الگ  وی ابت  دا اس  ت الزم پ  ژوهش، ه  دافا ب  ه دس  تیابی ب  رای

 غ ذایی،  امنی ت  ب ر  م ؤثر  عوام ل  تعیین برای پذیرفته، صور  های پژوهش و اقتصادی های نظریه

 آن ب ر  زم انی  وقف ه  ب ا  اس ت  ممک ن  غ ذایی  امنی ت  ب ر  مؤثر متغیرهای که آنجا از شود. تصریح

 زم انی  س ری  الگوه ای  از اس تفاده  یرن د، ثیر بپذت أ  غ ذایی  امنی ت از  خ ود  ی ا  و شوند گذارتأثیر

 ،الگوه ا  ای ن  در زی را  ،رسد می نظر به مناسب غذایی امنیت بر مؤثر عوامل تعیین برای چندمتغیره

 اطالعا  و شود داده توضیح خود گذشته توسط تنها تواند نمی متغیر یک که است این بر فرض

  است. مؤثر نظر مورد متغیر رفتار توضیح در که دارد وجود نیز دیگری

 Hosseini et al., 2016; Mehrabi Boshrabadi andداخل ی )  مختل ف  مطالع ا   در

Mousavi Mohammadi, 2009, 2010; Amirzadeh Moradabadi et al., 2020 از ،)

 و خوارب  ار س  ازمان ه، شاخص  ی ک  هش  د اس  تفاده( AHFSIش  اخص جمع  ی امنی  ت غ  ذایی ) 

ش اخص جمع  ی امنی  ت   (.OECD, 2002, 2007) اس  ت داده توس عه  را آن )ف  ائو( کش اورزی 

 نه اده  بن ا ( Bigman, 1993( و ب یگمن ) Sen, 1976س ن )  مطالع ا   مبنای بر( AHFSIغذایی )
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 ،غ ذا  ب ودن  موج ود  یعن ی ) غ ذایی  امنی ت  عنص ر  س ه  ه ر  لح ا   با ،شاخص این در است. شده

در قال ب   غ ذایی  امنی ت  س طح  گی ری  اندازه به مبادر  (،غذا به دسترسی و غذا عرضه پایداری

 :(Safarkhanloo and Mohammadinejhad, 2011) است شده روابط زیر

(1)        
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 ،ان د  ک رده  دریاف ت  پ روتئین  یا انریی استاندارد از کمتر که یافراد تعداد که در این روابط، 

 پ روتئین  ی ا  ان ریی  اس تاندارد  از کمتر که افرادی درصد H ،مطالعه مورد جمعیت کل تعداد 

 کمت ر  دری افتی  پروتئین یا انریی انگینیم  ،استاندارد پروتئین یا انریی  ،اند دهکر دریافت

 ی ا  ان ریی  عرض ه  معی ار  انح راف  S ،دری افتی  پ روتئین  ی ا  ان ریی  کمبود شد  G ،استاندارد از

 عرض ه  تغیی را   ض ریب  CV ،زم ان  ط ی  پروتئین یا انریی عرضه میانگین  ،زمان طی پروتئین

 فق ر  خط ریز که یافراد کل N ،ریفق افراد نیب مخارج عیتوز ینیج بیضر  ،پروتئین و انریی

 که یفرد نیامi ناخالص نهیهز  ،است گرفته قرار فقر خط زیر که فردی امینi i ،اند گرفته قرار

   .فقر خط ریز افراد ناخالص نهیهز نیانگیم m ،است گرفته قرار فقر خط ریز

  :است تجزیه قابل اصلی بخش دو به (AHFSIشاخص جمعی امنیت غذایی )

(5)    1 pH G G I  
(6)    0.5 1 1 pCV H G G I   
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 ش ود  مربوط م ی ( Sen, 1976سن ) آمارتیا فقر شاخص به (6) رابطهیک بخش در قالب 

 () غ ذایی  فق ر  توزیع ( وG) فقرغذایی عمق (،H) غذایی فقر سطح عنصر سه از استفاده با که

 احتم ال  خص و   در( Bigman, 1993ب یگمن )  مطالعة به مربوط بخش این است. شده تعریف
 وارد را (5/0) تغیی را   ض ریب  ،یادش ده  عنصر سه بر عالوه که است غذایی فقر با افراد مواجهه
 ی ک  در غ ذایی امنی ت  رتب ه  تعی ین  برای پذیرتجزیه شاخص یک شاخص این است. دهکر مدل

 ساالنه دستیابی در ناپایداری و خانوارها بین غذا توزیع در نابرابری غذایی، شکاف پایه بر کشور
 ،اش د ب درصد 65 از کمتر شاخص مقدار اگر .صد است تا صفر از شاخص این دامنه .ستغذا به

 درص د  75 ت ا  65 ب ین  ش اخص  مق دار  اگر؛ تاس غذاییامنیت نظر از بحرانی وضعیت در کشور
 ،باش د  درص د  85 ت ا  75 ب ین  ش اخص  مق دار  اگر ؛است کمی غذایی امنیت دارای کشور ،باشد

 دارای کش ور  ،باش د  85 ب االی  ش اخص  مق دار  اگر و است؛ متوسط غذایی امنیت دارای کشور
 غ ذایی  امنی ت  وضعیت مقایسه برای شاخص این (.Yotopoulos, 1997) باالست غذایی امنیت

 اس ت.  اس تفاده  قاب ل  زم ان  ولط   در کش ور  ی ک  پیش رفت  روند از تصویری ارائه یا و کشورها

 نی ز  را درآم دی  مختلف های گروه غذایی امنیت وضعیت ،آن گیری از ا بهرهب توان می ،همچنین
 پ روتئین  یا انریی کمبود شد  G خانوار، غذایی نیتام جمعی شاخص محاسبه در د.کر مقایسه

 د.ن  دهم ی  نشان را سوءتغذیه دچار افراد های گروه بین در غذا نسبی فقدان میزان pIو دریافتی

 ف رد  ه ر  غ ذای  مص رف  می انگین  ب ه  و گ ردد برم ی  س ال  یک میانگین به pIو H، G متغیرهای
 ک  ه گون  ه هم  ان ،غ  ذایی امنی  ت ش  اخص محاس  به چگ  ونگی و تش  ریح از پ  س .دارد بس  تگی
 را متغی ر  ای ن  ب ر  متغیره ا  س ایر  گ ذاری تأثیر چن دمتغیره  الگوهای که آنجا از شد، تشریحتر پیش

 الگوه ای  ب ین  از اس تفاده  م ورد  الگ وی  انتخ اب  چگ ونگی  ب ه  پ ژوهش حاض ر   دهند، می نشان
 د.ازپرد می چندمتغیره

 تعی ین  عب ار  اس ت از   مرحل ه  ت رین  مه م  ،مطالع ه  م ورد  متغیرهای بین رابطه تبیین برای
 ع دم  از ک ه  گی رد  صور  ای گونه به باید الگو در وقفه انتخاب .الگو در مناسب های وقفه تعداد
 تعداد تعیین برای .ودش حاصل اطمینان آن نرمال توزیع و خطا جمال  بین خودهمبستگی وجود

 از اس تفاده  ب ا  ،س پس  و ش ود  گرفت ه  نظ ر  در آزم ون  ب رای  وقفه حداکثر باید ابتدا ،ناسبم وقفه
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 و (HQC) ک وئین  -حن ان  (،SC) ش وارتز  نظی ر  معیاره ایی  یا و (LR) نمایی راست نسبت آزمون
 و پل وبرگر  و فیلی پس  نظر اساس بر اما .شود انتخاب مناسب وقفه ،(FPE) نهایی بینی پیش خطای

 در ی ا  و 120 از کمت ر  نمون ه  حج م  ب ا  الگوه ایی  ب رای  وی ژه  به شوارتز معیار کیلیان، و ایوانو نیز
   است. تر مناسب (،VECM) برداری خطای تصحیح الگوی برآورد

 و نجوهانس   از پی  روی ب  ا متغیره  ا، ب  ین بلندم  د  ارتب  اط ب  رآورد و شناس  ایی ب  رای
 برای شود. می استفاده VAR یالگو یک  ابتدا ،(Johansen and Juselius, 1990) جوسیلیوس

 و 1یافت ه  تعم یم  ف ولر  دیک ی  واح د  ریش ه  هایآزمون از نیز مدل متغیرهای ایستایی مرتبه بررسی

 م دل  توانمی بلندمد ، پویای تعدیال  وجود بررسی منظور به شود. می استفاده 2پرون -فیلیپس
 خط ای  تص حیح  ایالگوه   در د.کر تبدیل VECM بلندمد  مدل یک به را VAR مد  کوتاه

 و الگ و  در موجود متغیرهای تمامی قبل دوره تغییرا  به متغیر یک تغییرا  ،(VECM) برداری
 ای ن  در اس اس،  هم ین  ب ر  .اس ت  وابس ته  آن بلندمد  تعادلی مقادیر از متغیر آن های انحراف به

 ه ای  هرابط   پیون د  و مس تقل  متغیره ای  ب ه  وابس ته  متغی ر  بلندم د   و م د   کوتاه واکنش ،الگو

 .است بررسی قابل بلندمد  به مد  کوتاه
 هاینام به کننده انباشته هم بردارهای تعداد تعیین برای ،آزمون دو از استفاده با ،نهایت در

 تع داد  ،اس اس  ای ن  ب ر  ک ه  دارد وج ود  مش خص  ه ای  ریش ه  ح داکثر  آزم ون  و ت ریس  آزمون
 ب رآورد  مبن ای  عن وان  به برآورد برای حالت پنج از یکی و دشو می مشخص بلندمد  های رابطه
  .(Johansen and Juselius, 1990) گرفت خواهد قرار

 ایمتغیره   ت رین  مه م  حاض ر،  مطالع ه  نوآوری ،همچنین و گفته پیش مطالعا  به توجه با
 اقتص ادی  متغیر یک عنوان به ) بیکاری متغیرهای از: ندا عبار  غذایی امنیت وضعیت بر اثرگذار

 اف زوده  ارزش کش اورزی،  بخ ش  در ان ریی  وری به ره  (،غذا به اقتصادی ترسیدس بر گذارتأثیر
 گ  از انتش  ار متغیره  ای ،غ  ذا( ب  ه اقتص  ادی و یم  اد دسترس  ی دهن  ده )نش  ان کش  اورزی بخ  ش
 متغیره ای  عن وان  ب ه  ) طبیع ی  منابع از برداشت و کشاورزی های فعالیت از ناشی کربن اکسید دی

                                                                                                                                   
1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

2. Phillips-Perron (PP) 
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 بی انگر  ن وعی  ب ه  ک ه  ) ش دن  جه انی  متغی ر  و (زیس ت  محیط و طبیعی منابع وضعیت دهنده نشان
 بخ ش  اف زوده  ارزش ت أثیر  ب ه  توج ه  ب ا  .(اس ت  جامع ه  اقتص ادی  و فرهنگی اجتماعی، وضعیت

 از ناش  ی ک  ربن اکس  ید ید گ  از انتش  ار و کش  اورزی بخ  ش در ان  ریی وری به  ره کش  اورزی،
 غ ذایی  امنی ت  ب ر  متغیره ا  ی ن ا غیرمستقیم و مستقیم گذاریتأثیر و کشاورزی بخش های فعالیت

 اند. شده فرض زا برون متغیرها سایر و زا درون متغیرها این
 ک ه  مراحلی طی مطالعه هدف به دستیابی برای مناسب زمانی سری الگوی تعیین منظور هب
 تأییدکن د،  را الگ و  ایمتغیره   ب ین  بلندمد  رابطه وجود ها آزمون نتیجه چنانچه شد، داده شرح

 الگ و  ای ن  ،متغیره ا  ای ن  اس اس  ب ر  ک ه  شود می پذیرفته مناسب الگوی عنوان هب VECM الگوی
 شود: می نوشته (7صور  رابطه ) به

(7) 
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 در ان ریی  وری به ره  PRO متغی ر  غ ذایی،  امنی ت  ش اخص  لگاریتم LAHFSI متغیر آن، در که
 LGDPG کش اورزی،  بخ ش  در ک ربن  اکس ید  دی گ از  انتش ار  می زان  CO2 ،کش اورزی  بخش
 لگ اریتم  LDEPL بیک اری،  ن رخ  لگ اریتم  LUNEM کش اورزی،  بخش افزوده ارزش لگاریتم
 ،همچن ین  د.ن  ده م ی  نش ان  را س ازی  جه انی  شاخص لگاریتم LKOFGI و طبیعی منابع برداشت
  .است بلندمد  به مد  کوتاه های رابطه تعدیل سرعت دهنده نشان ECT ضریب

 بحث و نتايج
 اف زوده  ارزش ،ان ریی  وری به ره  ،اکسیدکربن دی گاز انتشار بین ارتباط بررسی منظور به
، همچن ین  د.ش   بررس ی  متغیره ا  مان ایی  وض عیت  ابت دا  کشور، غذایی امنیت و کشاورزی بخش
 ش اخص  بیک اری،  نرخ متغیر بررسی، مورد مدل شدن تر کامل منظور به که است یادآوری شایان
 غ ذایی  امنی ت ب ر   تأثیرگ ذار  عوام ل  عن وان  ب ه  یع  یطب من ابع  از شتبردا شاخص و سازی جهانی
 ه  ایمتغیر ،حاض  ر پ ژوهش  رو، در از ای  ن ش دند.  وارد م  دل در زا ب رون  ه  ای متغی ر  ص  ور  ب ه 

AHFSI غذایی، امنیت شاخص PRO کش اورزی،  بخش در انریی وری بهره CO2  گ از  انتش ار 
 ن رخ  UNEM کش اورزی،  بخ ش  هاف زود  ارزش GDPG کشاورزی، بخش در کربن اکسید دی

 (یعیطب منابع هی)تخل یعیطب منابع از برداشت LDEPL و سازی جهانی شاخص KOFGI بیکاری،
 متغی ر  هف ت  هر (،1 جدول) نظر مورد متغیرهای ایستایی بررسیبر اساس نتایج  د.ندهمی نشان را
 و ADF ةآم ار  دو از ها،بررسی نتایج از اطمینان برای که شوندمی ایستا ،گیری تفاضل بار یک با

PP (باشد روند یا  مبد از عرض دارای که متغیر نوع توجه با) است. شده استفاده   
 غذايي امنيت الگوی متغيرهای مانايي بررسي نتايج -1 جدول

 متغير
  درجه اول تفاضل سطح

 ADF PP ADF PP ايستايي
 داری معني محاسباتي داری معني محاسباتي داری معني محاسباتي داری معني محاسباتي

AHFSI 94/0- 90/0 92/0- 90/0 88/4- 00/0 59/9- 00/0 1)) I 

PRO 18/2- 21/0 23/2- 20/0 45/5- 00/0 45/5- 00/0 1)) I 

CO2 19/1- 66/0 57/2- 11/0 31/5- 00/0 67/5- 00/0 1)) I 

GDPG 26/2- 19/0 80/0- 80/0 02/6- 00/0 30/12- 00/0 1)) I 

UNEM 25/2- 19/0 19/0 996/0 98/4- 00/0 97/4- 00/0 1)) I 

KOFGI 94/0- 76/0 93/0- 76/0 55/4- 00/0 55/4- 00/0 1)) I 

LDEPL 74/0- 38/0 23/0- 59/0 85/5- 00/0 60/7- 00/0 1)) I 

 پژوهش های یافته خذ:أم
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 ب وده،  پ ذیر امکان بلندمد  رابطه وجود بررسی، مورد متغیرهای مانایی درجه به توجه با

 VAR م دل  یک از استفاده با ،بعد مرحله در منظور، همین به است. آزمون و بررسی نیازمند که

 نت ایج  د.ش و  م ی  تعی ین  مختل ف  های آماره از استفاده با بهینه وقفه تعداد اولیه، وقفه تعداد یک با

 و LR، FPE، SBC ه ای آماره ،اساس این بر است. دهآم 2 جدول در بهینه وقفه تعیین از حاصل

HQC وقفه مقدار عنوان به یک وقفه ةدهند نشان که ،ندبرخوردار ارزش کمترین از اول وقفه در 

    است. بلندمد  رابطه بررسی منظور به بهینه

 VAR مدل از استفاده با بهينه یوقفه تعداد تعيين -2 جدول

 LogL LR FPE AIC SBC HQC وقفه تعداد

0 96/138 - 
10-

e×96/4 07/10- 69/9- 09/9- 

1 23/281 *23/218 *14-
e×10/3 79/19- *63/18- *45/19- 

2 36/294 15/16 14-
e×42/4 56/19- 63/17- 01/19- 

3 95/317 78/21 14-
e×47/3 *15/20- 44/17- 37/19- 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 جوس یلوس  -نانس  جوه م دل  از قبل، مرحله در شده تعیین بهینه وقفه به توجه با ،ادامه در

 نت ایج  ش ود. م ی  اس تفاده  متغیره ا  ب ین  بلندمد  ارتباط بررسی برای انباشتگی هم تحلیل منظور به

 حال ت  در تنها که داد نشان Maxو Traceةآمار دو هر از استفاده با انباشتگی هم آزمون بررسی

 ب ه  توج ه  ب ا  ،نتیجه در ؛ددار وجود بلندمد  رابطه دو ،(ولا )حالت روند و  مبد از عرض بدون

 رایب   نظ ر  م ورد  پای ه  عن وان  ب ه  رون د(  و  مب د  از عرض )بدون اول حالتاز  شده، انجام بررسی

 شد. استفاده بلندمد  رابطه برآورد

 ع دم » ص فر  رضف حالت در ،Traceةآمار اساس بر انباشتگی هم هایآماره بررسی نتایج

 فرض رو، از این و است بحرانی آماره از بیش محاسباتی مقدارحاکی از  ،«بلندمد  رابطه وجود

 مرحل ه  در دارد. وج ود  بیش تر  و ی ک  تع داد  ب ه  بلندمد  رابطه وجود امکان وشود  می رد صفر



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

18 

 زا ک ه  ب وده،  70/12 محاس باتی  آم اره  مقدار ،«بلندمد  رابطه یک حداکثر» صفر فرض با ،دوم

 ی ک  ح داکثر  وج ود  وپذیرفت ه   ص فر  فرض رو، است و از این کمتر (27/24) آن بحرانی مقدار

 رابط ه  یک حداکثر وجود» صفر فرض در نیز Maxآماره بررسی د.شو می ییدأت بلندمد  رابطه

   .است (80/17) آن بحرانی مقدار از کمتر (80/7) محاسباتی آماره مقدار دارای «بلندمد 

 ب ه  آن، درج ه  و ن وع  تعی ین  و متغیره ا  ب ین  انباش تگی  هم وجود بررسی از ، پسادامه در

 بخ ش  در ک ربن  اکس ید  دی گ از  انتش ار  ،غ ذایی  امنی ت  ش اخص  ب ین  بلندم د   رابط ه  برآورد

 پرداخت ه  کش اورزی  بخ ش  اف زوده  ارزش و کش اورزی  بخ ش  در ان ریی  وری بهره کشاورزی،

 ت ا  اس ت  الزم ب رآوردی،  بلندم د   م دل  از آم ده  دس ت  ب ه  پارامترهای تحلیل از پیش .شود می

 وض عیت  بررس ی  .دش و  بررس ی  ب رازش  خ وبی  یی د أت منظ ور  ب ه  مدل یسنجاقتصاد های ویژگی

 مبن ی  ص فر  فرض ،«شده تعدیل Q»و « Q» ةآمار دو هر اساس بر و پذیرد انجام می خودهمبستگی

 هستند. اطمینان قابل پارامترها ،دلیل همین به و شود نمی رد سریالی خودهمبستگی وجود عدم بر

 دو یک   و F ةآمار دو هر اساس بر که دهد می نشان نیز ناهمسانی واریانس وضعیت بررسی نتایج

(2R،) پارامتره ای  رو، از ای ن  و دش و  نم ی  رد ناهمسانی واریانس ودوج عدم بر مبنی صفر فرض 

   هستند. اعتماد مورد الگو

 اج زای  ب ودن  نرمالآزمون  ناهمسانی، واریانس و خودهمبستگی وضعیت بررسی از پس

 ب را  -ج ارکو  آم اره  مبتن ی ب ر   1چولس کی  آم اره  از ،منظ ور  ب دین  .صور  گرف ت  الگو اخالل
 بوده، 647/1 کلی، حالت در برا -جارکو ةآمار مقدار ،آمده دست به نتایج اساس بر .شد استفاده2

 ب ودن  نرم ال » ص فر  ف رض  ،نتیج ه  در و اس ت(  99/0 ب ا  براب ر  احتمال )آماره یستن دار یمعن که

 قاب ل  الگو پارامترهای احتمال سطوح و داری معنی رو، این از شود.مین رد «الگو پسماند جمال 

   .است اعتماد

                                                                                                                                   
1. Cholesky of Covariance (Lutkepohl)  

2. Jarque-Bera 
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 ب ا  برآوردش ده  م دل  از آم ده  دست هب نتایج صحت ییدأت و یادشده های آزمون به توجه اب

 گاز انتشار غذایی، امنیت شاخص بین بلندمد  رابطه از حاصل نتایج ،VECM روش از استفاده

 اف زوده  ارزش و کش اورزی  بخ ش  در ان ریی  وری به ره  کش اورزی،  بخش در کربن اکسید دی

 اول وقف ه  متغیره ای  ج دول،  ی ن ا نت ایج  طب ق  اس ت.  ش ده  ارائ ه  3 ج دول  در کشاورزی بخش

 همچن ین،  و ش اورزی ک بخ ش  اف زوده  ارزش اول وقف ه  کش اورزی،  بخ ش  در انریی وری بهره

که  دندار کشور غذایی امنیت شاخص بر مثبت اثر بررسی مورد ةدور در یعیطب منابع از برداشت

 ,Yazdani and Norooziدر مورد متغیرهای اول و دوم، ب ا نت ایج مطالع ة یزدان ی و ن وروزی )     

خ وانی دارد،  هم کش ور  غذایی امنیت شاخص براین متغیرها  دار معنی و مثبت اثر ( مبنی بر2016

 بخ ش  افزوده ارزش و کشاورزی بخش در انریی وری بهره واحد یک هر ازای به ای که گونه به

 خواه د  اف زایش  واح د  4072/0 و 0741/0، ترتی ب  ب ه  ،غذایی امنیت شاخص مقدار ،کشاورزی

 ی ک  اف زایش  ازای ب ه  ش ود،  بی ان  کش ش  صور  به یادشده ضریب مقدار اگر ،واقع در داشت.

 مق دار  ،کش اورزی  بخ ش  اف زوده  ارزش و کش اورزی  بخ ش  در ان ریی  وری بهره در درصدی

 اس ت  ح الی  در این ت.یاف خواهد افزایش درصد 39/1 و 23/0 ،ترتیب به ،غذایی امنیت شاخص

 غ ذایی  امنی ت  ش اخص  مقدار ،کربن اکسید دی گاز انتشار در افزایش واحد یک هر ازای به که

 گ از  انتش ار  اف زایش  درص د  ی ک  ه ر  ازای ب ه  ر س خن، ؛ به دیگ  یابد می کاهش واحد 4407/0

برامانیام و اس   مطالع ا  در  .یاب د  می کاهش درصد 17/1 غذایی امنیت شاخص ،کربن اکسید دی

 ای ن  منف ی  اث ر  زیس تی،  های سوخت در زمینة (Subramaniam et al., 2019, 2020) همکاران

 امنی ت  ب ر  کش اورزی  بخ ش  افزوده ارزش اثر ،حقیقت در .دتأیید ش غذایی امنیت بر ها سوخت

 گ از  انتش ار  متغیره ای  ،همچن ین  .اس ت  کشاورزی بخش در انریی وری بهره اثر از بیش غذایی

 ب ه  الزم .دن  دار منف ی  اث ر  غ ذایی  امنی ت  بر بیکاری نرخ و کشاورزی بخش در ربنک اکسید دی

 اث ر  (س ی سیا و اجتم اعی  اقتصادی، های شاخص از متشکل) شدن جهانی شاخص که است ذکر

 اهمی ت  ةدهن د  نش ان  اقتص ادی،  وض عیت  و ه ا  ش اخص  کن ار  در که دارد غذایی امنیت بر مثبت

حس  ینی و همک  اران  اس  ت. غ  ذایی امین  ت ب  ر ه  اآن گ  ذاریتأثیر و سیاس  ی و اجتم  اعی مس  ائل



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

20 

(Hosseini et al., 2016) امین ت  ب ر  بودن اقتصاد باز درجه و تجاری آزادسازی که دادند نشان 

 ش اخص  اج زای  از بخش ی  عن وان  به نتایج بررسی این متغیرها ،واقع در که دارد مثبت اثر غذایی

   د.کن می تایید را ة حاضرمطالع نتایج نوعی به (KOF )شاخص شدن جهانی

 VECM روش از استفاده با غذايي امنيت بلندمدت رابطه برآورد نتايج -3 جدول

 t آماره معيار انحراف پارامتر مقدار متغير

 3016/5 0139/0 0741/0*** کشاورزی بخش در انریی وری بهره اول وقفه

 -3458/6 0694/0 -4407/0*** کشاورزی بخش در کربن اکسید دی گاز انتشار اول وقفه

 8955/41 0097/0 4072/0*** کشاورزی بخش افزوده ارزش اول وقفه

 خطا تصحیح ضریب
**0573/0- 0321/0 7821/1- 

 بیکاری نرخ
**0199/0- 0076/0 6216/2- 

 2018/2 0001/0 0002/0** شدن یجهان شاخص

 طبیعی منابع از برداشت
**0092/0 0044/0 0778/2 

  داری در سطح یک درصد معنی ***   درصد در سطح پنج داری معنی **

 پژوهش های یافته مأخذ:

 پوی  ای الگ  وی تع  دیل س  رعت بی  انگر 3 ج  دول در ش  ده ارائ  ه ECM متغی  ر ض  ریب

 منطبق و دارمعنی درصد 95، در سطح آماری نظر از و بوده بلندمد  تعادل سمت به مد  کوتاه

 ع دم  خطای از درصد 73/5 ،دوره هر در که است آن ةدهندنشان ECM ضریب .است نظریه بر

 خواهد زمان سال یازده تقریباً تکانه یک از حاصل نتایج کامل تعدیل رفت. خواهد بین از تعادل

  است. طوالنی نسبتاً د م این که ،برد

 ای ن  در .ده د  م ی  نش ان  را غذایی امنیت متغیر بینی پیش خطای واریانس تجزیه 4 جدول

پ نج، ده، بیس ت و    از پس ،همچنین و اول دوره در سیستم متغیرهای به وارد تکانة اثرا  ،جدول

 لک   ،بین ی  پ یش  اول دوره در ،ش ود  م ی  دی ده  ک ه گون ه   هم ان  .اس ت  ش ده  گ زارش  دوره سی

 داده توض یح  غ ذایی  امنی ت  متغی ر  خ ود  ب ه  مرب وط  تکان ة  توسط غذایی امنیت متغیر های نوسان

، یاب د می افزایش متغیرها دیگر های تکانه سهم و کاهش بعد های دوره در نسبت این که ،شود می
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 در را دهن دگی  توض یح  بیش ترین  کش اورزی  بخش افزوده ارزش متغیر های نوسان کهای  گونه به

 ک ربن  اکس ید  دی گاز انتشار متغیر دو سهم و داشت خواهد غذایی امنیت متغیر های وسانن مورد

 ه ای  نوس ان  توض یح  در کش اورزی  بخ ش  در ان ریی  جزئی وری بهره  و کشاورزی( بخش )در

 گ از  انتش ار  متغی ر  دو دوره، س ی  از پ س  ،3 ج دول  ب ا  مط ابق  یاب د. م ی  اف زایش  غ ذایی  امنیت

 درص د  0068/0 و 8148/2 ،ترتی ب  ب ه  ،کش اورزی  بخش در انریی وری بهره و کربن اکسید دی

 واری انس  از درص د  2119/5 ب ه  نزدیک که حالی در ،کنندمی ایجاد را غذایی امنیت های نوسان

 ت ر  پ یش  ک ه گونه  همان شود.می ایجاد کشاورزی بخش افزوده ارزش متغیر توسط غذایی امنیت

 ایج اد  در کش اورزی  بخ ش  اف زوده  ارزش باالی گذاریرتأثی دهنده نشان نتیجه این د،ش بیان نیز

   .است غذایی بهبود

 غذايي امنيت متغير بيني پيش خطای واريانس تجزيه -4 جدول

 AHFSI PRO CO2 GDPG دوره

1 100 % 0 % 0 % 0 % 

5 3249/93 % 0056/0 % 3389/2 % 3306/4 % 

10 5071/92 % 0063/0 % 6254/2 % 8611/4 % 

20 1012/92 % 0067/0 % 7676/2 % 1244/5 % 

30 9664/91 % 0068/0 % 8148/2 % 2119/5 % 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 ،ج دول  ای ن  در اس ت.  ش ده  گ زارش  5 ج دول  در  1آن ی  واک نش  تواب ع  برآورد نتایج

 ارزش ،غ ذایی  امنی ت  متغیره ای  در تکان ه  معی ار  انح راف  ی ک  به نسبت غذایی امنیت واکنش

 ان ریی  وری به ره  و کش اورزی(  بخش )در کربن اکسید دی گاز انتشار زی،کشاور بخش افزوده

 )ب ه  غ ذایی  امنیت تغییرا  اثر جدول اول ستون شود.می دیده دوره ده طی کشاورزی بخش در

 امنی ت  اگ ر  س خن،  دیگ ر  ب ه  ده د. می نشان را غذایی امنیت خود بر معیار( انحراف یک اندازه

                                                                                                                                   
1. Impulse Response Function (IRF) 
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 توس ط  تکانه تمامی ،اول( )دوره دوره همان در یابد، افزایش یارمع انحراف یک اندازه به غذایی

 یاب د،  م ی  ک اهش  بع د  ه ای  دوره گذش ت  ب ا  اث ر  ای ن  ش ود.  می داده توضیح غذایی امنیت خود

 درص د  93/0 ب ه  ،دوره ده گذش ت  ب ا  و رس د  م ی  درص د  95/0 ب ه  ،دوم دوره در ای که گونه به

 اف زوده  ارزش متغی ر  ط رف  از غ ذایی  امنی ت  بر هوارد تکانه اثر جدول دوم ستون رسید. خواهد

 ی ک  ان دازه  ب ه  نس بت  ای ن  اگ ر  س تون،  ای ن  ارق ام  اس اس  بر دهد.می نشان را کشاورزی بخش

 دوره در ول ی  ،ن دارد  یت أثیر  غ ذایی  امنی ت  ب ر  ،اول دوره همان در یابد، افزایش معیار انحراف

 ،ترتی ب  هم ین  ب ه  نی ز  بعد هایدوره رد دهد.می افزایش را غذایی امنیت درصد 7073/2 به ،بعد

 9/0 ب ه  نزدی ک  ب ه می زان   غ ذایی  امنی ت  اف زایش  باعث کشاورزی بخش افزوده ارزش افزایش

 غ ذایی  امنی ت  در درصدی 8611/4 افزایش باعث دوره، ده از بعد ،نهایت  در و شودمی درصد

 یدس  اک دی گ از  تش ار ان ط رف  از غ ذایی  امنیت بر وارده تکانه اثر جدول سوم ستون .خواهد شد

 ان دازه  ب ه  نس بت  ای ن  اگر ستون، این ارقام اساس بر دهد.می نشان را کشاورزی بخش در کربن

 در ول ی  ،ن دارد  یت أثیر  غ ذایی  امنی ت  ب ر  ،اول دوره همان در یابد، افزایش معیار انحراف یک

 ده از پ س  ؛ ای ن می زان تأثیرگ ذاری،   دهدمی کاهش را غذایی امنیت درصد 4621/1 ،بعد دوره

 امنی ت  ب ر  وارده تکان ه  اث ر  ج دول  چهارم ستون یابد. می افزایش درصد 6254/2 به دورة بعدی،

 ای ن  ارق ام  اساس بر دهد.می نشان را کشاورزی بخش در انریی وری بهره متغیر طرف از غذایی

 نی ت ام ب ر  ،اول دوره هم ان  در یاب د،  اف زایش  معیار انحراف یک اندازه به نسبت این اگر ستون،

 از پس دهد.می افزایش را غذایی امنیت درصد 0035/0 ،بعد دوره در ولی ،ندارد یتأثیر غذایی

 بخ ش  در ان ریی  وری به ره  متغی ر  ط رف  از غ ذایی  امنی ت  ب ر  وارده تکان ه  اث ر  ،بع د  های دوره

 گ ذاری تأثیر دهنده نشان نتایج د.شو می غذایی امنیت درصدی 0063/0 افزایش باعث کشاورزی

   .است غذایی امنیت بهبود و ارتقا در کشاورزی بخش افزوده ارزش باالی
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 متغيرها( ديگر در کنش به نسبت غذايي امنيت واکنش ) آني واکنش توابع -5 جدول

 AHFSI GDPG CO2 PRO دوره

1 0000/100 0000/0 0000/0 0000/0 

2 8269/95 7073//2 4621//1- 0035/0 

3 4279/94 6150/3 9523/1- 0047/0 

4 7368/93 0633/4 1945/2- 0053/0 

5 3248/93 3305/4 3388/2- 0056/0 

6 0513/93 5080/4 4346/2- 0059/0 

7 8565/92 6343/4 5029/2- 0061/0 

8 7107/92 7289/4 5540/2- 0062/0 

9 5975/92 8024/4 5937/2- 0063/0 

10 5071/92 8611/4 6254/2- 0064/0 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 پيشنهادها و گيری نتيجه

 رشد بر ها آلودگی انتشار اثرا  و زیست محیط و طبیعی منابع نقش و اهمیت به توجه با

 برداشت اثر ة حاضر،مطالع در غذایی، امنیت بر ،آن دنبال به و کشاورزی محصوال  کیفیت و

 گونه همان رفت.گ قرار تحلیل و بررسی مورد غذایی امنیت بر آلودگی انتشار و طبیعی منابع از

 ،یاقتصاد بُعد سه شامل و یبیترک و جامع شاخص کی شدن یجهان اخصش داد، نشان نتایج که

 یواقع یها انیجر شامل همجهانی شدن  شاخص کهاز آنجا  رو، از این است. یاسیس و یاجتماع

 أثیرت دارای ،گیرد را دربرمی یاسیس و یاجتماع ابعاد یتجار یها تیمحدود هم واست  اقتصاد

 دارد. دار یمعن و مثبت اثر غذایی امنیت بر شاخص این رو، از این ؛است غذایی امنیت بر مثبت

 و صادرا  از حاصل ارزآوری (1 است: مؤثر یآلودگ انتشار مقدار بر راه دو از تجار  شیافزا

 و کشاورزی محصوال  واردا  (2 و ،خرید توان افزایش ،آن دنبال به و سرانه درآمد افزایش

 به توجه با طبیعی، منابع از بیشتر برداشت با همچنین، غذا. به بیشتر دسترسی و غذایی مواد

 ارتقا تولید افزایش طریق از را غذایی امنیت توان می غذایی، امنیت بر متغیر این اثرگذاری
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 کار نیروی طریق از درآمد افزایش غذا، به بیشتر دسترسی تواند می تولید افزایش این بخشید.

 دنبال به را تولید افزایش از حاصل صادرا  افزایش اثر در ارزی درآمد افزایش خانوارها،

 قدر  از طبیعی، منابع تخلیه دیگر سخن، به و برداشت افزایش با ،دیگر طرف از اما باشد. داشته

 با تولید، از حاصل آلودگی انتشار افزایش و شود می کاسته زیست محیط بازسازی و تصفیه

از  .شود غذایی امنیت کاهش باعث تواند می غذایی، امنیت بر آلودگی انتشار منفی اثر هب توجه

 افزایش با که یا گونه پذیرد، به  می تأثیر از یک رابطه پیچیده و متناقض غذایی امنیت رو، این

 یا که حالی در یابد، می بهبود غذایی امنیت تولید، افزایش راستای در طبیعی منابع از برداشت

 د.شو می مواجه مخاطره با غذایی امنیت تولیدی، های فعالیت از ناشی لودگیآ انتشار افزایش

 این مثبت اثر به توجه با که دارد نیز یاجتماع عدبُ شدن یجهان شاخص ،شد گفته که گونه همان

 ارزش سالمت، خصو  در جامعه یآگاه افزایش با که گفت توان می غذایی، امنیت بر متغیر

 و بزهکاری کاهش و اجتماعی وضعیت بهبود اثر در شتریب درآمدهای کسب ایی،غذ مواد

 به توجه با ،همچنین یافت. خواهد بهبود و افزایش غذایی امنیت جامعه، در اجتماعی مخاطرا 

 شاخص این مثبت اثر ،همچنین و سازی جهانی شاخص در آن اثر و سیاسی وضعیت بودن دخیل

 درآمدهای افزایش طریق از المللی بین روابط و کشور سیاسی فضای بهبود غذایی، امنیت بر

  یافت. خواهد بهبود غذایی امنیت ،سیاسی و اقتصادی ظالمانه های تحریم کاهش و ارزی

 بر کشاورزی بخش افزوده ارزش و وری بهره مثبت اثرگذاری به توجه با همچنین،

 وریبهره افزایش و لیدتو هزینه کاهش منظور به هاییسیاست اعمال ،غذایی امنیت

ماشینی  توسعه و ویتتق ،فناوری و فنی شرایط بهبود یقطر از ،کشاورزی بخش تولیدکنندگان

 فناوری، امکانا  تهیه منظور به کشاورزان به الزم بانکی تسهیال  اعطای و کشاورزی شدن

 کشاورزی، صوال مح تولید فناوری برای از استفاده افزایش .داد ارتقا را غذایی امنیت توان می

 شهری خانوارهای وضعیت بهبود به ،غیرمستقیم یا و مستقیم صور  به ،وریبهره بهبود طریق از

 و کاالها برای بیشتر تقاضای و غذایی مواد قیمت کاهش با و کند می کمک یروستای و

 در و داخلی تولیدا  وضعیت بر مثبت اثرا  با ،نهایت در که شودمی همراه ایواسطه خدما 
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 هایسیاست تا است الزم ،دیگر سوی از .بود خواهد همراه کشور غذایی امنیت نتیجه، با

 بخش این در مباحث ترین مهم از یکی که ،داتخاذ شو کشاورزی بخش از حمایت در تشویقی

 ارزش مثبت اثر به نظر است. تولیدکنندگان درآمد و تولید افزایش منظور به تبدیلی صنایع

 )خانوارها تولید عوامل سهم افزایش ،همچنین و کشاورزی بخش تولیدا  قع،در وا و افزوده

 حمایت اعمال با ربط ذی هایدنها و دولت (،روند شمار می به کار نیروی و سرمایه صاحبان که

 تزریق و هدفمندکردن کشاورزی، بخش های زیرساخت تکمیل با تواند می کشاورزی بخش از

 افزایش و کند پیشگیری بخش این از سرمایه خروج از ،مالی منابع نهبهی مدیریت و هایارانه بهینه

 جهانی شاخص در موجود اقتصادی عدبُ به توجه با ،همچنین .شود موجب را گذاریسرمایه

 محصوال  واردا  سنگین های تعرفه مانند موانعی رفع غذایی، امنیت بر آن مثبت اثر و شدن

 تا شود می سبب پدیده این .دارد فقر رفع و کاهش در اسز هب یتأثیر غذایی مواد و کشاورزی

 به بیشتری فیزیکی و اقتصادی دسترسی کنندهمصرف ،سرانجام و یابد کاهش غذایی مواد قیمت

 افزایش های سیاست اعمال اثر در غذایی، تیامن بر بیکاری منفی اثر به توجه با باشد. داشته غذا

 در درآمد افزایش داخلی، تولیدا  افزایش لمللی،ا بین مبادال  افزایش طریق از اشتغال

 یافت. خواهد بهبود غذایی امنیت غذایی، مواد به بیشتر دسترسی ،نتیجه در و خانوارها دسترس

 با و دارد اجتماعی وضعیت بر منفی آثار بیکاری افزایش که نیز ضروری است هنکت یندب توجه

 شد. خواهد مخاطره اردچ غذایی امنیت اجتماعی، های ناهنجاری افزایش
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