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 های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشورتأثیر سیاست

 1سید صفدر حسینی ،فرزانه حسینی ،امیر حسین چیذری
  71/40/7047تاریخ پذیرش:                                                                               71/40/7044تاریخ دریافت: 

 چکیده 
های بسیارمهم به یکی از چالش ییغذاتولید و تامین مواد ی ، مسئلهسده کنونییت در با توجه به رشد سریع جمع

مطرح شد. اهمیت در جهان امنیت غذایی  مفهوم مبناست. بر این تبدیل شده ادر جهان از حمله ایران و حیاتی 
تدوین و های خاصی سیاستدارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و ها را برآن میاین موضوع، دولت

، پژوهشاین . در این راستا در و تضین کنندنموده و امنیت غذایی و نهایت، امنیت ملی کشور خود را تأمین  اجرا
درکشور برای  غذایی امنیت های ارزی و تجاری برسیاستها و ی خانوارعاقتصادی و اجتما های عواملبه تأثیر 

مرکزی پرداخته شده  بانکخانوار از  درآمد -هزینه های  اطالعاتامار و  از استفاده با ،۶۹۱۳-۶۹۳۱دوره زمانی 

شاخص شکاف  ،روستایی –شاخص امنیت غذایی )انرژی( برای خانوارهای شهری  در اغازکار  برای این است.
تحلیل  است. سپس با استفاده از مدل الجیت دوگانه به شدهنرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه 

نتایج بررسی های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. های مورد نظر با هدف تأثیر سیاستداده

 ٪۶/۹۸،  ٪۱/۸۲دارای امنیت غذایی و  ٪۳/۱۱، ٪۴/۱۶نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 
وسیاست تجاری اثر  که سیاست ارزی اثری معکوسنتایج نشان داد عدم امنیت غذایی هستند. همچنین  بدون

 اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر به توجه با .برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داردمثبت 
 مهم این به دستیابی برای دولت هایسیاستبه ثبات  توجه لزوم خانوارهای شهری و روستایی، غذایی امنیت
 د. رسبه نظر می ضروری امری

  JEL: F13، F31 ،  F52طبقه بندی 

 سیاست تجاری ،ارزشکاف نرخ سیاست ارزی، امنیت غذایی،  :های گلیدی هواژ 
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 مقدمه
ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی طی نقش تغذیه در سالمت، افزایش کارایی، یادگیری انسان

اصل برای حفظ سالمت جهانی به اثبات رسیده است. امنیت غذایی نخستین  گسترده تحقیقات

خود را در توسعة سیاسی، اقتصادی،  مهم و سازنده افراد جامعه است، تا افراد بتوانند نقش

ای برای اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند. به همین دلیل، بیشتر کشورهای جهان اهمیت ویژه

توسعة  برایئل هستند و نبود آن را تهدیدی جدی ایجاد، حفظ و پایداری امنیت غذایی قا

 غذایی امنیت واقع در (.Carletto et al,2013)کنند اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلقی می

 شناختی، زیست های عوامل از ایدامنه تعامل وسیله به و ای استگسترده بسیار مفهوم

 پس در که است هدفی غذایی امنیت .شودمی تعیین فیزیکی و کشاورزی اجتماعی، اقتصادی،

ت. اس بسیاری برخوردار اهمیت از یک هر که است، نهفته نیز اقتصادی دیگر مهم های اهداف آن

 روستایی توسعه هایبرنامه عمده های اهداف از یکی همواره نیز ایران در غذایی امنیت به توجه

گذاری بیشتر در زمینه غذا و سرمایه)به نسبت گسترده ای  اقدامات دولت و بوده و کشاورزی

 بهبود برای را (های اجتماعیبهبود دسترسی به حمایت، به کشاورزان کوچکتوجه ی، کشاورز

 و ارزی هایسیاست تأثیرگذاری و اقتصادی توسعه در کشاورزی بخش اهمیت .دهدمی انجام آن

 بر امنیت غذایی هاسیاست این تأثیر چگونگی به است شده باعثبخش  این عملکرد بر تجاری

بر میزان مهم سازنده و های ارزی و تجاری نقش بسیارسیاست. از این رو اعمال شود توجه

 وارادات و تقاضای محصوالت کشاورزی و در نهایت بر امنیت غذایی دارد.

 خارجی و داخلی بررسی و ارزیابی های ،غذایی های ارزی و تجاری و امنیتسیاست زمینه در

 هب Lachall (1998) :اره کرداش موارد بدین توانمی میان، آن از که است شده انجام زیادی

 اقتصاد هایروش از با استفاده اکاناد در تجاری و ارزی هایسیاست ثر گذاره هایا بررسی

 ارز، نرخ یرپذیری های تغی طریق از ارزی هایسیاست که شد داده نشان ،است پرداختهسنجی 

 به. Hosoe (2016) دارد جهان سطح در کانادا کشاورزان قدرت رقابتی بر داریمعنی تاثیر

 سازی آزاد از ناشی برتری و سودمندی های و ملی غذایی امنیت بین ارتباط بررسی و ارزیابی

 این تجاری سازی آزاد که داشت بیان نتایج ژاپن پرداخت. در کشاورزیها  محصولاین  تجاری

 رفاهی های نوسان کاهش غذایی و امنیت و انتظار مورد رفاه سطح افزایش به منجر محصوالت،

مناسب  ابزار یک به نیاز نشان دادند که نتایج بررسیدر  Haysom and Tawodzer (2018)شد. 

 گذرانسیاست کردنآگاه و رسانیزمینه اطالع در شهری غذایی ناامنی برای پاسخگویی برای
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 Boshrabadi .باشدمی غذایی امنیت تأمین هایسیاست به دهیاولویت برای شهری

&Mohamadi (2009)  ی روستایی آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارها تاثیربه بررسی

زمانی  طی دوره با استفاده از شاخص شدت تجاری و شاخص کلی امنیت غذایی خانوارایران 

ای که در که این اثرگذاری بسیار اندک بوده، به گونه نشان دادنتایج . پرداختند1۸۳۱-1۸۳۱

در  Pakravan et al (2016) .ی و در بلند مدت دارای اثر مثبت بودمدت دارای اثر منفکوتاه

 شمار متغیرهای روستایی، و شهری مدل دو در هر به این نتیجه رسیدندبررسی های خود 

 معناداری بر و منفی اثر خانوار، تحصیل بهمشغول  و باسواد هایسرپرست تعداد و خانوار اعضای

اقتصادی مؤثر در های به ارزیابی نقش عوامل  Sajjadian et al (2018)داشتند.  غذایی امنیت

ند که رابطه دبهبود امنیت غذایی خانوارهای شهری با تأکید بر درآمد پرداختند و نشان دا

ولی رابطه   ،معناداری بین درآمد، مسکن، اشتغال، سرپرست خانوار و فقر غذایی وجود داشت

 نگاهی با رغذایی خانوارهای شهری وجود نداشت.معناداری بین سطح تحصیالت و درآمد و فق

 ایران در غذایی امنیت زمینه در زیادی بررسی های به نظر میرسد شده، مرور بررسی های به

 آن در که بررسی و ارزیابی جامعی تاکنون آمده عمل به مرور اساس بر اما ،گرفته است صورت

مورد  درکشورار های شهری و روستایی خانو غذایی امنیت های ارزی و تجاری برتأثیر سیاست

به  معموالُ که در ایران انجام شده است، یهایدر بررسی .است نشده یافت باشد، نظر و توجه

مؤثر بر آن پرداخته شده است. آن دسته از هایی های مختلف امنیت غذایی و عوامل جنبه

ه توج، و ارزیابی کرده اند های دولت را بر امنیت غذایی  بررسیکه تأثیر سیاست پزوهش هایی

  و نوع دهبر ان ش  سعی ،این پزوهش  در لذاهای ارزی و تجاری شده است. به سیاستکمتری 

پایان  و در شود گیریغذایی در کشور اندازه امنیت بر را هااین سیاست گذاریتأثیر چگونگی

 دهد. ارائه ایران در غذایی امنیت بهبود برای را موثریهای سیاست

 روش تحقیق 
برای محاسبه شاخص امنیت غذایی، از تعریف ارائه شده توسط انجمن متخصصان تغذیه در 

های انجام شده در زمینة شود. بدین منظور و همانند بیشتر پژوهش، استفاده می۱۱11سال 

انرژی به عنوان شاخص اصلی شناسایی امنیت غذایی خانوارها استفاده  عاملامنیت غذایی، از 

( ارائه کرد 1رابطه ) صورت توان بهمعادلة امنیت غذایی را می خطی، تابع فرض یک د. باشومی

(Akerele, 2011 ; Feleke, 2005) : 
(۱) i+=iY 
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میزان  سطح کالری جذب شده توسط هریک از اعضای خانوار طی یک روز؛  iy که در آن،

ام jی خوراکی انرژی کاال میزان روز و ام طی یک iمصرف شده توسط فرد ام jکاالی خوراکی 

 است.

-داده برگیرندة در و سال طی های غذاییارزش دریافت یزانم بیانگر ای،تغذیه عملکرد ماتریس

 یا بیشتر که غذایی است هایارزش همچنین و خانوارها مصرف الگوی از سودمندی بسیار های

-فرض می تغذیه، عملکرد ماتریس استخراج منظور به. شوندمی مصرف استاندارد حد از کمتر

 که دارد نیاز کالری معینی حد تا روزانه فرد هر تغذیه متخصصان از نظرسنجی پایة بر که شود

 از آغاز در بنابراین .شود تأمین مشخص کاالهای اقالم با ،کمینه ایی غذایی مصرف سبد با باید

 غذایی مواد مصرف الگوی جامع طرح هایگزارش از دست آمده به ایتغذیه دعملکر ماتریس

 کشور صنایع غذایی و ایتغذیه تحقیقات انستیتوموسسه   امنیت غذایی، ضعیت و و خانوار

 .شودمی استفاده
(۲) 

=  

یزان م شامل اول ماتریس آید.ای از حاصل ضرب دو ماتریس به دست میماتریس عملکرد تغذیه

 میزان شامل دوم ماتریس سال و یک طول در (   (گوناگون خوراکی اقالم مصرف های

 نخستت  باشد. سطرهای ماتریسمی( ) خوراکی ماده کیلوگرم یک هر از دریافتی کالری

 ایتن  هتای  و ستتون  داده کیلتشت  خانوار درآمد– هزینه طرح در ایران آمار مرکز غذایی اقالم را

 هایستطر  تنهتا  استت. همچنتین،   شتده  تشتکیل  غذایی گوناگون اقالم مصرف مقادیر از ماتریس

 انرژییزان م نیز آن هایستون و شده تشکیل نام انرژی به غذایی ارزش نوع یک از دوم ماتریس

 متاتریس  دو ضترب  زا دهتد می نشان را کیلوگرم در هر ایران آمار مرکز خوراکی اقالم از دریافتی

یتزان  م بترآورد  بترای شود، به بیانی دیگر برآورد می )ای تغذیه عملکرد ماتریس باال،

موجتود   غتذایی  هتای ارزش مختلتف،  خوراکی کاالهای مصرف از خانوار هر دریافتی غذایی ارزش

( غیتره  و غتالت  بترنج،  نان،)گرمکیلو برحسب کاال مصرفی آن میزان در کیلوگرم، یک )انرژی( در

 یکتدیگر  بتا  غذایی مختلف اقالم مصرف از بدست امده غذایی)انرژی( هایارزش ان گاه  و ضرب

بتا تقستیم متاتریس     آمتد.  خواهتد  دستت  به سال در ماتریس خانوار نهایت در که شوندمی جمع

 ماتریس نفر در ستال ، و روستایی اعضای خانوار در هر خانوارهای شهریشمار خانوار برمیانگین 

های غذایی دریافتی )برای مثال انرژی دریتافتی( هتر   ارزش یزانشود. این ماتریس ممحاسبه می
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روز ستال،   ۸۳۱کند. در نهایت با تقسیم متاتریس نفتر در ستال بتر     نفر طی یک سال را ارائه می

ی مثتال انترژی   آید که بیانگر مقدار ارزش غذایی دریتافتی )بترا  ماتریس نفر در روز به دست می

 Akerele,2011; Smit et)دریافتی( هر نفر در هر روز در خانوارهای شتهری و روستتایی استت    

al., 2006) .     برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارها میانگین کتالری مصترفی ختانوار کته از

یی انرژی متورد نیتاز بته منظتور برقتراری امنیتت غتذا        کمترینشود، و با ( محاسبه می1رابطة )

در ادامه و به منظور بررستی   .(Akerele, 2011) شودای آن مشخص میمقایسه و وضعیت تغذیه

کتالری   یتزان باید تفاوت بین کالری مصرفی خانوار و ممؤثر برامنیت غذایی خانوارها های عوامل 

 شود. بر پایه این خواهیم داشت:الزم برای افراد به منظور برقراری امنیت غذایی محاسبه می
(۸) = -   

میزان کالری مورد نیاز برای وجود امنیت غذایی  میزان کالری در دسترس و  که در آن 

ر باشد، خانوادة مورد نظ . بر پایة این رابطه اگر (2010Faridi  & Vadoud ,)است 

. مقدار آستانه ، خانواده دچار ناامنی غذایی استباشد  ذایی بوده و اگردارای امنیت غ

ازمان و س (فائوسازمان خواربار جهانی )کالری مورد نیاز بدن از دیدگاه انستیتو تغذیه ایران، 

 یزانکالری برآورد شده است. البته به منظور دستیابی به مکیلو۱۰۱۱بهداشت جهانی در حدود 

یزان از این مکالری الزم به منظور برقراری امنیت غذایی، کمترین  تری از دقیق

 شود.استفاده می کیلوکالری(،۱۰۱۱)

 هایشاخص ،بر امنیت غذایی تجاری و ارزی هایسیاست تأثیر بررسی هدف با پزوهش این در

  اند.شده محاسبه و شناسایی تجاری، و ارزی هایسیاست دهندهنشان

شود های وارداتی گران میکند، نهادهمت کاالی نهایی وارداتی افزایش پیدا میکه قی هنگامی

کننده باال های تولید، قیمت برای مصرفکند با افزایش هزینهوهزینه های تولید افزایش پیدا می

و  برای بررسیشود. بنابراین رود و باعث کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش امنیت غذایی میمی

ها و فراورده  مت، میزان تقاضا و مصرف محصولبر قی های ارزیر سیاستیثتأ نگیچگوارزیابی 

 استفاده (FMG)1بازار آزادنرخ ارز  از متغیر شکاف کشاورزری و در نهایت بر امنیت غذایی های

  .شودمی

(۰)                                           
                                      

                                                           
1 Free market exchange rate gap 

2 Food and agriculture organization (FAO) 
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 هایسیاست در ارتباط با و دباشنرخ ارز رسمی می نرخ ارز بازار آزاد و  (، ۰رابطه )در 

)مجموع  کشور یک تجارت نسبت که تجاری( تجاری )شدت آزادسازی شاخص از، تجاری

 :است شده استفاده زیر به صورت است، آن داخلی ناخالص تولید واردات( به و صادرات

(۱) =OPEN 

 Satori & Schiavo(2015)(، 1۸۳۳بشرآبادی و محمدی ) بررسی هایارتباط در این 

 است.  ارزیابی شده 

شود اقتصاد کشور نسبت به های تجاری است که موجب میدهنده سیاستاین شاخص نشان 

، به منظور خردر مرحله آ یاد شدههای از ارزیابی شاخص پستجارت بین الملل بازتر شود. 

و اینکه امنیت غذایی  و روستایی مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهریهای شناسایی عوامل 

غیر وابسته، پیش رو، مت پزوهششود. در استفاده می دوگانه از مدل الجیت اغلبدارند یا ندارند 

لوجستیک به  الگوی لوجیت با استفاده از  توزیع تجمعیامنیت غذایی است.  رخ دادن یا ندادن

 :(Greene, 2000) شودصورت زیر معرفی می

(۳) 
=Prob(y=1)= 

فراسنجد بردار  βبردار متغیرهای توضیحی؛  iXدهندة پایه لگاریتم طبیعی؛ نشان eکه در آن، 

تفسیر دهد. تابع توزیع تجمعی لوجستیک را نشان می برآوردی و  (پارامترهای)

 =برآورد شده در الگوهای پروبیت و لوجیت بسیار با اهمیت است. تغییر در احتمالهای ضرایب 

1 iy در الگوی  شود.خوانده می 1بر اثر تغییر یک واحدی در متغیر مستقل به نام اثر نهایی

 : (Jadge, 1988)شود لوجیت این اثر به ترتیب زیر محاسبه می

(۷) 
===lME 

بردار  tXمورد نظر؛  رخ دادن رویداداحتمال  اثر نهایی مدل لوجیت؛  lMEکه در آن 

پذیری (، کشش۷با استفاده از رابطه ) برآوردی است. فراسنجدبردار   متغیرهای توضیحی؛

 آید:ست میام در الگوی لوجیت به صورت زیر به دkمتغیر توضیحی 

(۳) = . = .    

                                                           
1 Marginal Effect  
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بردار متغیرهای توضیحی؛  ام در مدل لوجیت؛ kپذیری متغیر توضیحی کشش که در آن، 

β  برآوردی و  فراسنجدبردارΛ(0) بنابراین، مدل مورد  تیک است.تابع توزیع تجمعی لوجیس

به صورت زیر  شودمعموأل از مدل الجیت دوگانه استفاده می پژوهش پیش رو،استفاده در 

 شود:تعریف می
(۹) 

Pr  = f (N, Savad, Sex, Age, Mar, Home, Income, open, ) 

و خانوار بدون  1=ارای امنیت غذایی وضعیت امنیت غذایی خانوار )خانوار د FSکه در آن، 

)پایه یا مدرک )باسواد خانواروضع سواد در  Savadتعداد اعضای خانوار،   N(،0 =امنیت غذایی

سن  Age(، 0، زن=1جنسیت سرپرست خانوار )مرد= SEX، (0سواد=بی ،1=( تحصیلی(

وضعیت  Home(، 0، مجرد=1وضعیت تأهل سرپرست خانوار )متأهل= Marسرپرست خانوار، 

آزادسازی  openدرآمد خانوار،  Income، (0، غیره=1سکن )دارای ملک شخصی=تملک م

 -استفاده از هزینهامار و داده های با  این پزوهشاست.  بازار آزادنرخ ارز شکاف  EF ،تجاری

  shazamو نرم افزار 1۸۳۳-1۸۳۳درآمد خانوار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در دوره زمانی 
 شود.یل و ارزیابی میتحل

 نتایج و بحث

 له هایناهمسانی جم متغیرهای مستقل، واریانس همخطی الجیت، مدل تخمینبراورد  از پیش

 وجود نهایی هایمدل مورد در یاد شدهموارد  زمینه در سّله ایم و گرفت قرار مدنظر اخالل

 ش شده است.(، گزار1در جدول ) همخطیاز بررسی آزمون  بدست امدهنتایج . نداشت
 مبنایبر  و روستایی خطی متغیرهای توضیحی خانوارهای شهریهم ( نتایج آزمون6جدول )

 VIFآماره

Table (1) Results of linear test of explanatory variables of urban and rural households 
based on VIF statistic. 

 متغیر
Variable 

 شهری
Urban 

 روستایی
Rural 

 د اعضا خانوارتعدا
Number of household members 

2/84 2/21 

 وضع سواد
Literacy status 

2/56 1/48 

 جنس سرپرست خانوار
Gender of household head 

1/43 1/82 

 سن سرپرست خانوار
Age of household head 

1/82 2/35 

 وضعیت تأهل سرپرست خانوار
Marital status of household head 

2/75 1/23 



 
 
 
 
 
 
 
 

 2/4104/شماره 41اقتصاد کشاورزی/جلد  440

خطی متغیرهای توضیحی خانوارهای شهری و روستایی بر مبنای ( نتایج آزمون هم6ادامه جدول )
 VIFآماره

Table (1) Results of linear test of explanatory variables of urban and rural households 
based on VIF statistic. 

                                                                                                        Source: Research Findings تحقیق های: یافتهمنبع  

 مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری های عوامل الجیت مدل برآورد از بدست نتایج  (2جدول )
Table (2) Results of estimating the logit model of factors affecting food security of 

urban households 
 متغیرها

variables 
 ضرایب

Coefficients 
 tآماره 

t-Statistic 
 کل وزنیکشش

Total weight Elastic 

 اثر نهایی
Marginal effect 

 عرض از مبدأ
Itercept 

0/0425 0/541 0/078 - 

 اعضا خانوار شمار
Number of household members 

-0/308 -2/423** -0/039 -0/042 

 وضع سواد 
Literacy status 

-0/098 -2/654** -0/064 -0/031 

 جنس سرپرست خانوار
Gender of household head   

0/302 2/610** 0/052 0/062 

 سن سرپرست خانوار
Age of household head 

0/009 1/981* 0/042 0/002 

 وضعیت تأهل سرپرست خانوار
Marital status of household head 

0/141 2/361** 0/045 0/034 

 مسکن وضعیت تملک
Housing ownership status 

0/041 1/967* 0/008 0/009 

 خانوار درآمد
Income household 

1× 2/832** 0/048 
 

 سیاست ارزی
Foreign Exchange Policy 

-1/020 1/900*- 0/092- -0/098 

 سیاست تجاری
Trade Policy 

0/987 2/232** 0/072 0/089 

 =Likelihood Ratio Test 251/321 (0/000)  راستنمایی نسبت آزمون         
 =Percent correct prediction %85 بهینه و درستدرصد پیش بینی            
 =LM2 (0/236)4/123           =0/63فادن مک تعیین ضریب           

 (درصد ۱درصد و 1۱در سطحدار*، ** داری متغیرهای ستارهمعنی) های تحقیق:یافتهمنبع

                                      *, ** and *** significant at p≤0.1, p≤0.05              Source: Research Findings    

 متغیر
Variable 

 شهری
Urban 

 روستایی
Rural 

 یت تملک مسکنوضع
Housing ownership status 

1/51 1/12 

 خانوار درآمد
Income household 

1/72 2/54 

 ارزیسیاست 
Foreign Exchange Policy 

1/02 1/23 

 سیاست تجاری
Trade Policy 

1/19 1/14 
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مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای های از برآورد مدل الجیت عوامل  بدست امده( نتایج 1جدول )

 روستایی
Table (3) Result of estimating the logit model of factors affecting food security of rural 

households 

 متغیرها
Variables 

 ضرایب
Coefficients 

 tآماره 
t-Statistic 

 کل وزنیکشش
Total weight Elastic 

 اثر نهایی
Marginal effect 

 عرض از مبدأ
Intercept 

0/536 0/342 0018 - 

 نواراعضا خا شمار
Number of household members 

-0/312 -2/645** -0/056 -0/081 

 وضع سواد 
Literacy status 

-0/006 -1/094 -0/008 -0/004 

 جنس سرپرست خانوار
Gender of household head   

0/094 1/961* 0/040 0/034 

 سن سرپرست خانوار
Age of household head 

0/004 1/943* 0/034 0/0006 

 وضعیت تأهل سرپرست خانوار
Marital status of household head 

 

0/099 1/982* 0/031 0/032 

 مسکن وضعیت تملک
Housing ownership status 

0/009 1/016 0/006 0/002 

 خانوار درآمد
Income household 

4/5× 2/291** 0/037  

 سیاست ارزی
Foreign Exchange Policy 

-1/084 1/942*- 0/089- -0/095 

 سیاست تجاری
Trade Policy 

0/144 2/267** 0/058 0/087 

 =Likelihood Ratio Test 240/541 (0/000)  راستنمایی نسبت آزمون        

 =Percent correct prediction %70 بهینه و درستدرصد پیش بینی         
 =LM2 (0/321)3/83           =0/62فادن مک تعیین ضریب         

 (درصد ۱درصد و 1۱دار*، ** در سطحداری متغیرهای ستارهمعنی) های تحقیق:یافتهمنبع
                                      *, ** and *** significant at p≤0.1, p≤0.05              Source: Research Findings 

 آماره این مقدار. شد ره نسبت راستنمایی استفادهآما رگرسیون از کلی داریمعنی بررسی برای

این . دار استیک درصد معنی سطح در رگرسیون کل.است ۸۱1/۱۱1 برابر با ۳با درجة آزادی

 بهینه و درست بینیپیش باشد. درصددر الگوهای رگرسیون معمولی می Fآزمون مشابه آزمون

 به توجه با را وابسته متغیر یرمقاد باالیی از درصد است توانسته مدل یعنی است، ۳۱٪

 متغیرهای که دهدفادن نشان می مک تعیین ضریب. نماید بینیتوضیحی پیش متغیرهای

 مقدار آماره .دهندمی توضیح را مدل وابسته متغیر پذیری های تغییر خوبی به مدل، توضیحی



 
 
 
 
 
 
 
 

 2/4104/شماره 41اقتصاد کشاورزی/جلد  442

LM2  یاد های ن مدلشود. بنابرایپذیرفته میهای که فرض وجود همسانی واریانس در هر مدل

 .های بعدی هستندقابل اطمینان برای تجزیه و تحلیل دهندهشده نشان 

و در مدل روستایی  -۱۰۱/۱اعضای خانوار به ترتیب در مدل شهری  شماراثر نهایی متغیر  

احتمال برقراری امینت غذایی است.که این است و دارای اثر منفی و معنادارای بر  -۱۳1/۱

همکاران  و در شمال هند، رستمی Chinnakali et al., (2014) ژوهشارتباط معکوس در پ

اعضای خانوار، سهم افراد از مصرف مواد غذایی  شمار( به اثبات رسیده است. با افزایش 1۸۳۸)

انرژی الزم برای فعالیت روزانه و به دنبال آن، احتمال  کمترینکاهش یافته و احتمال دریافت 

روستایی نسبت به  خانواربا توجه به سطح پایین درآمد یابد. میبرقراری امنیت غذایی کاهش 

تر سرپرست خانوارهای پرجمعیت روستایی در تأمین مواد غذایی، در شهری و توان پایین خانوار

 روستایی اثر این متغیر بر احتمال کاهش امنیت غذایی بیشتر است.های مناطق 

است و دارای اثر منفی و  – ۱۸1/۱ارهای شهری اثرنهایی متغیر وضع سواد در خانوار در خانو 

. از آنجا که ارتباط بین وضع سواد و امنیت غذایی شهری منفی و معنادار است معناداری است

آموزند در راستای آموزش اهمیت امنیت توان گفت سوادی که خانوارها در طول تحصیل میمی

 باشند تحصیل درحال و نبوده شاغل اده،خانو در باسواد افراد همه است ممکن یا و غذایی نبوده

( 1۸۳۰این ارتباط همانند نتیجه مطالعه پاکروان و همکاران ) .بشمار می ایند  کنندهکه مصرف

  است.

که سرپرست خانوار مرد است( در خانوارهای شهری و  هنگامیاثرنهایی متغیر جنس سرپرست )

ت و معناداری بر احتمال برقراری است و دارای اثر مثب۱۸۰/۱و ۱۳۱/۱روستایی به ترتیب 

 دارند، مرد سرپرست که خانوارهایی  Akerele et al., (2011) نظر به امنیت غذایی است بنا

نجیبی و  بررسی هایتباط در این ار. دارند غذایی امنیت از برخورداری برای پتانسیل بیشتری

 زن خانوارهایی که اگر به اثبات رسیده است. et al., (2012)  Kassie( و1۸۳۱)همکاران 

 زنان که باشد این در آن شاید علت ناامنی غذایی قرار دارند. معرض در بیشتر سرپرست باشد

له و مسّ  با خود سالمت فرزندان و تغذیه ارتقای سطح و خانواده مدیریت برای خانوار سرپرست

 برای را کافی و المغذای س تأمین توانایی اینکه ضمن آنان و روبرو باشند فراوانی تنگناهای

می سر به نبودن غذاکافی بابت دلواپسی و نگرانی در نیز مداوم پیوسته بلکه ندارند خود فرزندان

 برند.
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-دهد که با افزایش هر سال در سن سرپرست اثر نهایی متغیر سن سرپرست خانوار نشان می 

شهری  خانوارتأثیر در  این میزان یابد وخانوار، احتمال برقراری امنیت غذایی افزایش می

است. با افزایش سن سرپرست، تجربه و سطح آگاهی از  ۱۱۱۳/۱روستایی خانوارو در ۱۱۱/۱

ارتباط  این ترکیب مواد غذایی و کیفیت کاالهای مصرفی در سطح خانوار افزایش یافته است.

 در کشور ماالوی تأیید شد.  Anriquez et al., (2013)  مثبت

و  ۱۸۰/۱عیت تأهل سرپرست در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب اثرنهایی متغیر وض 

 خانوارهایی در. احتمال برقراری امنیت غذایی است است. دارای اثر مثبت و معناداری بر ۱۸۱/۱

 خانواده، در مدیریتی مادر نقش وجود علت به باشد،می همسر دارای سرپرست هانآ در که

  Otuwatoyinهای یافته با تحقیق باشد. نتیجهبرخوردار می بهتری کیفیت از شده تهیه غذای

(2011) .,& Balcilar خانوارهای تملک مسکن در وضعیت متغیر اثرنهاییدارد.  همخوانی 

های اجاره و باشد. این موضوع به دلیل کاهش هزینهاست و دارای اثر مثبت می ۱۱۳/۱شهری 

  تأیید شده است. et al.,(2010) Abebawرهن است که در پژوهش 

شهری و این متغیر بر امنیت غذایی خانوارهای دهد که اثر بررسی متغیر درآمد خانوار نشان می

نتایج بررسی ها  Bashir.,(2012) مطالعات این موضوع درستایی، اثر مثبت و معنادار است. رو

 که است دلیل نای به امر تأیید شده است. این Costa et al., (2013)  و در پنجاب پاکستان

 خانوار که طوری به دهد.می خانواده به را غذا تهیه در زمینه بیشتری انتخاب امکان باالتر درآمد

 به درآمد، کم خانوارهای سویی کند. از غذا صرف تهیه را خود درآمد از مناسبی بخش تواندمی

 آورند. می روی کم غذایی شارز با باال اما انرژی با غذاهای به خود نیاز مورد کالری تأمین منظور

 شود.می کاسته آن ازکمیت پس از انو غذا کیفیت از در اغاز خانوار، در درآمد کاهش با یعنی
 به روستایی و شهری درخانوارهای( شکاف نرخ ازر بازار آزاد)متغیر سیاست ارزی  اثرنهایی 

 غذایی امنیت برقراری احتمال بر معناداری اثرمنفی و است. دارای -۱۳۱/۱،  -۱۳۳/۱ترتیب 

با افزایش این کند بازار آزاد، شکاف نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا می ارز نرخ افزایش با. باشدمی

 کشاورزی افزایش های و قیمت محصول کاهشکشاورزی  های محصول واردات میزانشکاف 

امنیت غدایی را یابد و در نهایت کشاورزی کاهش می های و تقاضا برای محصول یافت خواهد

 (، تأیید شده است. 1۸۳1دار در مطالعه عبادی )این ارتباط منفی و معنی دهد کهکاهش می

ترتیب  به روستایی و شهری متغیر سیاست تجاری )آزادسازی تجاری( درخانوارهای اثرنهایی

 شد.بامی غذایی امنیت برقراری احتمال بر معناداری مثبت و اثر است و دارای۱۳۷/۱، ۱۳۳/۱
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-کشاورزی در بازار جهانی ارزان های قیمت محصول ،که آزاد سازی تجاری برقرار باشدهنگامی 

منجر به کاهش قیمت و افزایش تقاضا شود و با ورود آن به بازار ایران تر از قیمت داخلی می

این ارتباط مثبت  دهد کهو در نهایت امنیت غذایی را افزایش می کشاورزی های برای محصول

 شده است.  تأیید Satori & Schiavo(2015)(، 1۸۳۳بشرآبادی و محمدی ) ایج بررسی هاینت

 گیری و پیشنهادهانتیجه 

در این راستا پس از محاسبه انرژی دریافتی هر فرد در سطح خانوار به عنوان شاخصی از امنیت 

ه در خانوارهای غذایی خانوارهای امن و ناامن غذایی مشخص شدند. نتایج بررسی نشان دادند ک

امنیت  بدون ٪1/۸۱، ٪۳/۱۳دارای امنیت غذایی و  ٪۳/۳۷، ٪۰/۷1شهری و روستایی به ترتیب 

از آن است که،  گویااجتماعی، نتایج  و اقتصادی عواملهای  . در بررسیغذایی هستند

، وضعیت تملک مسکن و درآمد خانوار خانوار سرپرست تأهل متغیرهای جنس، سن، وضعیت

اعضای خانوار و وضع سواد تأثیری منفی دارند و در بررسی  شمار دیگر سوی از ت وتأثیر مثب

سیاستی، نتایج نشان داد دو متغیر مهم، سیاست ارزی و تجاری به ترتیب تأثیر های عوامل 

اقتصادی، اجتماعی، )های عواملمنفی مثبت بر امنیت غذایی دارند. در بین این سه دسته 

شکاف  رین تأثیر را بر امنیت غذایی خانوارهای شهری داشت. تبیشعوامل سیاستی ، سیاستی(

 نقش ایفای کشورها اقتصاد درهای  عوامل گذارترینتاثیر و ترینمهم از یکی عنوان به ارز نرخ

 شد. خواهد مورد بررسی نمونه بین در غذایی امنیت سطح کاهش باعث آن کند و افزایشمی

 خانوارهای محصل، دارای خانوارهای غذایی، ناامن و امن هایگروه در شناسایی ضرورت دارد

شود توجهی از درآمدخانوارها صرف پرداخت اجاره می شایانبه دلیل اینکه سهم  شینناجاره

های دولتی های دولتی، ساخت مسکندر حمایت از خانوارهای کم درآمد )کمکبایستی دولت 

-توسعه هایبرنامه در ریزانبرنامه و گذارانستسیا چنین بایستیهم د.توجه بیشتری کن   و ...(

تشویق های دولت در رابطه با با توجه به سیاست ابعاد بزرگتر با هایخانواده برای خود ای

های و در راستای اتخاذ سیاست فرزندآوری به خانوارهای پرجمعیت ازلحاظ مالی کمک کنند.

غذایی را فراهم  های هترین کارایی و عرضه محصولانگیزه کافی برای تولید با ب تجاری مناسب بایستی
ی کمتر، فقرزدایی، ارتقای استاندارهای آورد که سرانجام، به تنوع بیشتر کاال و خدمات مصرفی با هزینه

به افزایش تولید غذا از طریق  زیرا آزادسازی تجاری ،زندگی افراد و امنیت غذایی خانوارها خواهد شد
 ارزی ریزیبایستی یک برنامه  از سوی دیگرشود. های رقابتی منجر میمتمصرف آن در کشور با قی

 سیاست تک نرخی با در نظرگرفتن نرخ واقعی ارز، ،باشد داشته وجود ارز بازار سازی آرام برای نیاز مورد
 کشور در را نرخ ارز نوسانات بتوانند که ایگونه به ،را دولت اعمال کند بر مبنای نرخ ارز نیمایی ارز بودن
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نشان داده شده خانوارهای بزرکتر و با افراد بیشتراز  بررسی و ازریابی با توجه به نتایج این . .کند کنترل
امنیت غذایی پایین تری برخودار هستند به عبارت دیگر سیاست افزایش فرزند باعث کاهش امنیت 

گر توجه ویزه ای به افزایش امنیت نشان می دهد که ا بررسیغذایی برای خانوارها شده است.  نتایج این 
 نرخ رشد جمعیت در اینده به صفر خواهد رسید.  به احتمالغذایی خانوارها نشود 
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Extended Abstract: 

Introduction: Given the rapid population growth of the present century, the 

issue of food has become one of the most vital challenges. Based on this, the 

concept of food security in the world was introduced. The importance of this 

issue prompts all governments to adopt specific strategies and policies to 

meet this important need and to ensure food security and, ultimately, the 

national security of their country. In this regard, in the present study, the 

impact of economic and social factors of households and foreign exchange 

and trade policies on food security in Iran for 1396-1396, using the cost-

income information of households from the Central Bank. First, the food 

security index (energy) for urban and rural households, then the free market 

foreign exchange rate gap index, and the trade liberalization index have 

been calculated.  

Materials and Methods: The nutritional performance matrix is obtained 

from the product of two matrices. The first matrix includes the amount of 

consumption of various food items during a year and the second matrix 

includes the number of calories received from each kilogram of food. Then, 

the binary logit model will analyze the data to evaluate the influence of 

foreign exchange rates and trade policies on food security in the country.  

Result and discussion: The results indicated that 71.4% and 67.9% have 

food security in urban and rural households, and 28.6% and 32.1% have 

food insecurity. The results also showed that foreign exchange policy has an 

adverse effect, and trade policy positively affects the food security of urban 

and rural households. The final effect of the trade policy variable (trade 

liberalization) is in urban and rural households, respectively, and has a 

positive and significant effect on the probability of establishing food 

security. 

Suggestion: Given the strong impact of foreign exchange rates and trade 

policies on the food security of urban and rural households, it seems 
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necessary for the government to pay more attention to these policies to 

achieve food security. 
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