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  . مقدمه1
 المللـی  هـاي بـین   هاي جهـانی و کنفـرانس   طی چند دهه اخیر، کشورهاي مختلف در نشست

اند و در جهت افزایش امنیت غذایی و کاهش فقـر متعهـد    هاي مشترکی منتشر کرده اعالمیه
هـا در عمـل تحقـق نیافتـه      ها و تعهدات، اکثر اهداف ایـن اعالمیـه   رغم این تالش اند. به شده

است وهنوز بخش قابل توجهی از جمعیـت جهـان دچـار فقـر، گرسـنگی و نـاامنی غـذایی        
میلیون نفر از جمعیت جهـان   840اعالم شد که 1996در سال 1ذاهستند. در نشست جهانی غ

درصـد افـرادي کـه دچـار نـاامنی غـذایی        96به حداقل کالري مورد نیاز دسترسی ندارند و 
درصـد   4هستند از کمبود دسترسی به کالري به صورت  مـزمن و پایـدار در رنـج هسـتند و     

. منشأ فکري بحث (FAO, 2002)د دلیل حوادث مختلف  دچار ناامنی غذایی هستن دیگر به
هاي امنیت ملی، به بحران غذا در اوایـل دهـۀ    ترین مؤلفه امنیت غذایی به عنوان یکی از مهم

گردد. مفهوم امنیت غـذایی بسـیار گسـترده اسـت و بـر اسـاس تعامـل         در جهان برمی 1970
  شود.  یین میشناختی، اقتصادي، اجتماعی، کشاورزي و فیزیکی تع اي از عوامل زیست دامنه

امنیت غذایی مستلزم عرضۀ کافی مواد غـذایی در سـطح کـالن و توزیـع عادالنـه بـه منظـور        
هـاي مشـخص آن عبـارت اسـت از موجـودي مـواد غـذایی،         دستیابی همه به آن اسـت و مؤلفـه  

  دسترسی به مواد غذایی و مصرف صحیح مواد غذایی که به آگاهی و دانش افراد وابسته است. 
هـاي تحقـق امنیـت ملـی، از وظـایف       ت  غذایی جامعه به عنوان یکی از شرطتأمین امنی

هـا در هـر کشـوري اسـت. در ایـران نیـز پـس از انقـالب اسـالمی، در تمـام            اساسـی دولـت  
شـمار آمـده اسـت. در     مدت، تأمین امنیت غذایی از وظایف دولت بـه  هاي توسعۀ میان برنامه

انی داراي ویژگی برخورداري از سالمت، رفاه، انداز بیست سالۀ کشور، جامعۀ ایر سند چشم
هاي برابـر، توزیـع مناسـب درآمـد و نهـاد مسـتحکم        امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت

خانواده به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب تصویر شده است. با ایـن  
هري ایران قادر بـه تـأمین   هاي موجود، همواره بخشی از خانوارهاي ش حال طبق آمار و داده

). 1383رو هسـتند (خـداداد و حیـدري،     کالري مورد نیاز خود نیستند و با کمبود غـذا روبـه  
اي خانوارهاي ایرانی داراي پیچیـدگی خاصـی اسـت. طـی سـالیان متمـادي،        عملکرد تغذیه

                                                   
1. World Food Summit 
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ویژه پـس از انقـالب، نظـام حمـایتی بـه صـورت عرضـۀ کاالهـاي اساسـی و موادغـذایی            به
اي نقش قاطعی در تأمین نیازهاي غذایی خانوارها به عهده داشته اسـت؛ البتـه ترکیـب     نهیارا

کاالیی و  محتواي سبد حمایتی عمدتاً ناظر به تأمین کالري مورد نیاز خانوارها بوده است و 
انـد.   اي دسـترس داشـته   تقریبا تمامی خانوارها مستقل از سطح درآمدشان به این اقالم یارانـه 

هاي پـایین درآمـدي در منـاطق شـهري و روسـتایی       قبلی مؤید آن است که دهکمطالعات 
ایران در تأمین حداقل کالري توصیه شده توسط مراجع علم تغذیه کـامالً بـه نظـام حمـایتی     

رود با حذف و کاهش مخـارج حمـایتی دولـت، میـزان کـالري       وابسته هستند، لذا انتظار می
شـود   اهمیت این مسئله هنگامی بیشـتر مشـخص مـی   دریافتی خانوارها کاهش خواهد یافت. 

هاي پایین درآمدي تمامی کـالري دریـافتی را از مصـرف اقـالم موجـود در سـبد        که دهک
اند و عـالوه بـر ایـن مطالعـات قبلـی مؤیـد آن اسـت کـه دهـک اول           حمایتی دریافت کرده
افـت کننـد   اند حـداقل کـالري را دری   ها دهک دوم درآمدي نتوانسته درآمدي و بعضی سال

  ).    1379هاي بازرگانی،  (مؤسسۀ مطالعات و پژوهش
یکی از عناصر مهم در امنیت غـذایی، دسترسـی فیزیکـی و اقتصـادي بـه مـواد غـذایی         

است. دسترسی فیزیکی به تولید موادغذایی و عرضـۀ مکفـی آن بـا هـم مـرتبط هسـتند، در       
سته است. عالوه بر ایـن آگـاهی   که عرضۀ اقتصادي به وجود بازار، قیمت و درآمد واب حالی

و سواد عمومی جامعه نسبت به الگـوي غـذایی متنـوع و سـالم نیـز از عناصـر تأثیرگـذار بـر         
امنیت غذایی است. در این مقاله عوامل مؤثر بر دسترسی اقتصادي در منـاطق شـهري ایـران    

اي مـواد  هـ  شود. در حوزة دسترسی اقتصادي، درآمد، قیمت مواد غذایی و یارانه بررسی می
مربوط  1340هاي  کنند. سابقۀ پرداخت یارانه در ایران به سال خوراکی نقش اساسی ایفا می

انـدك بـود   1973باشد. میزان این یارانه تا پیش از افزایش قیمـت جهـانی نفـت در سـال      می
میلیـون ریـال بـود     1668، تنها 1351هاي یارانه توسط دولت تا سال  براي مثال کل پرداختی

شـد. پـس از    را شـامل مـی   1354هـاي پرداختـی سـال     درصـد یارانـه   4/1میزان تنهـا  که این 
پیروزي انقالب اسالمی، ایران به دلیل تحـریم اقتصـادي و جنـگ تحمیلـی، عرضـۀ کـاال و       

اي شد که دولـت بـراي مبـارزه بـا ایـن       خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکالت عمده
به مرحلۀ اجرا گذاشت، به طـور کلـی،    1360سال  گذاري کاالها را از نوسانات، نظام قیمت
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درصد بوده است، طـوري کـه در    32هاي غذایی، ساالنه  در چهار دهۀ اخیر نرخ رشد یارانه
  ریال به یارانۀ غذایی اختصاص یافته بود.  7/31901، 1384سال 

 در مقالۀ حاضر رابطۀ بلند مدت بین میزان کالري دریـافتی افـراد و سـه عامـل اقتصـادي     
شـود کـه  آیـا تغییـرات درآمـد،       شود. و به این پرسش پاسـخ داده مـی   ذکر شده بررسی می

قیمت و یارانۀ غذایی، تأثیر معناداري بر کالري دریافتی خانوارهاي ایرانی دارد و آیا رابطـۀ  
با کالري دریافتی خانوارهـا   ابلند مدت و معناداري بین قیمت مواد غذایی و درآمد خانواره

هـاي   و آزمـون  (VAR)هـا از الگـوي غیرسـاختاري     . براي پاسخ به ایـن پرسـش  وجود دارد
 سنجی مرتبط با آن استفاده شده است.

به منظور دسترسی به اهداف مورد نظر، این مقاله در پنج بخش سازماندهی شـده اسـت.   
پس از این مقدمه، در بخش دوم، مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش ارائه خواهد شد و در بخش 

هـا   شـود. بخـش چهـارم بـه معرفـی داده      ها معرفـی مـی   الگوي انتخابی براي تحلیل داده سوم
هاي ناشـی از تخمـین مـدل و در  بخـش ششـم       اختصاص دارد. در بخش پنجم نتایج و یافته

 شود.  جمعبندي ارائه می

  . پیشینۀ پژوهش و مبانی نظري2
 80در چند دهۀ اخیر تعاریف متعددي براي امنیت غـذایی ارائـه شـده اسـت. پـیش از دهـۀ       

میالدي امنیت غذایی در سطح جهان و در سطح کشورها مطرح بـوده و بـر اسـاس کفایـت     
شــد. در حــال حاضــر امنیــت غــذایی در تمــام ســطوح  تولیــد و عرضــۀ غــذایی تعریــف مــی

شود. بنا بر تعریف، هنگامی امنیـت غـذایی    شامل میالمللی، کشوري تا خانواده و فرد را  بین
برقرار است که تمامی مردم براي تأمین نیازهاي روزانۀ خود به مواد غذایی و داشتن زندگی 

ها به غذاي مکفی، سالم و مغذي دسترسی فیزیکی و اقتصـادي   سالم و فعال، در تمامی زمان
  .(FAO, 1996)داشته باشند 

شـود. اهمیـت    اي است که به عوامل مختلفی نسبت داداه می یدهناامنی غذایی پدیدة پیچ
توانـد متفـاوت باشـد و     هـاي مختلـف مـی    این عوامل با توجـه منـاطق و کشـورهاي و گـروه    

کنند. این عوامل  تري در ناامنی غذایی ایفا می همچنین بعضی عوامل طی زمان نقش پررنگ
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. 2اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي؛    . محـیط  1بنـدي کـرد:    تـوان طبقـه   را در چهار گروه مـی 
. اقدامات 4. اقدامات مراقبتی و فرهنگی؛ 3عملکرد اقتصاد در تولید و تجارت مواد غذایی؛ 

. عامل اول ناامنی غذایی یعنی محیط اجتمـاعی، سیاسـی   (FAO, 2002)بهداشتی و سالمت 
الن هاي کـ  ت، آموزش، سیاستیو اقتصادي در سطح ملی مشتمل بر عناصري همچون جمع

تـر از سـطح ملـی،     باشـد. در الیـۀ پـایین    اقتصادي، میزان مواهـب اولیـه و  شـرایط بـازار مـی     
اعی و اقتصادي خانوارها، نهادهاي اجتماعی و الگوهاي فرهنگی بر ناامنی مهاي اجت ویژگی

غذایی تأثیرگذارند. عامل دوم یعنی میزان دسترسـی بـه غـذا یـا بـه عبـارت دیگـر عملکـرد         
گیـرد ماننـد صـادرات و     هاي مختلفـی را دربرمـی   تولید و تجارت غذا جنبه اقتصاد در حوزة

واردات غذا، چگونگی استفاده از مواد غذایی و ذخیره سازي. عالوه بر این عملکرد اقتصاد 
در زمینۀ پایداري عرضه و دسترسی به غذا از عوامل تأثیرگذار در امنیـت یـا نـاامنی غـذایی     

اید نقش انکار پذیر وجود بازار و درآمـد و قیمـت را فرامـوش    است. در بعد اقتصاد غذا، نب
کرد. عامل سوم در امنیت غذایی  به اقدامات مراقبتی و فرهنگی مربوط است مانند مراقبـت  
صحیح از کودکان و نحوة تغذیۀ آنها و آگاهی از رژیم غذایی مناسب و رعایت اصل تنوع و 

ي جامعه از شرایط بهداشتی مناسـب ماننـد   چگونگی توزیع غذا در سطح خانوار. برخوردار
هاي بهداشتی دفع پسماند و فاضالب به همراه  دسترسی به آب آشامیدنی سالم، وجود سامانه

  باشد.  سایر عوامل مجموعاً بر وضعیت امنیت غذایی در سطح خانوار و سطح ملی مؤثر می
فـی شـده اسـت و    هاي متعـددي بـه ادبیـات معر    براي اندازه گیري ناامنی غذایی شاخص

باشـد بـراي مثـال درصـد افـرادي کـه کـالري         یید فـائو مـی  تأ ها مورد استفاده از این شاخص
دریافتی روزانۀ آنها کمتر از حد تعیین شده توسط کارشناسان تغذیه است و همچنین میـزان  

اي است که بـین پژوهشـگران    هاي ساده کنند  از شاخص کالري که افراد روزانه دریافت می
بوبیت باالیی برخوردار است. در این مطالعه کالري دریافتی خانوارهـا و عوامـل مـؤثر    از مح

هـایی اسـت کـه     بر آن مورد توجه است. عرضۀ سـرانۀ کـالري نیـز یکـی دیگـر از شـاخص      
هـا را   کنند. فائو اسـتفاده از ایـن شـاخص    پژوهشگران براي ارزیابی ناامنی غذایی استفاده می

. در روش دیگـر   (Naiken, 2003)کنـد   ایی استفاده و توصیه میدر بحث پیرامون ناامنی غذ
شـود کـه چـه     هاي آماري مخارج و درآمـد خـانوار بررسـی مـی     هاي طرح با استفاده از داده
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هاي درآمدي است. شاخص تولید و عرضه  میزان کالري دریافتی خانوارها به تفکیک گروه
هـاي مـورد اسـتفاده در مطالعـه و      ویژه اقالم اسـتراتژیک از جملـه شـاخص    اقالم غذایی و به

هـایی کیفـی    باشد. براي ارزیابی وضعیت ناامنی غذایی از شـاخص  ناامنی غذایی می ارزیابی
تـوان اسـتفاده کـرد. تـن سـنجی نیـز        جهت تعیین واکنش خانوارها در قبال ناامنی غذایی می

ــی از روش ــن روش از        یک ــت. در ای ــذایی اس ــاامنی غ ــخیص ن ــراي تش ــنهادي ب ــاي پیش ه
زیر پنج سال، قد بر حسب سن، وزن بر حسـب   رشد نوزادان یا کودکانمانند هایی  شاخص

  ).FAO, 2003شود( استفاده می  BMIقد و شاخص  
) روشی را براي ارزیابی تأثیر قیمت و درآمد بر میـزان انـرژي مصـرفی خانوارهـا     1988سان (

هـاي مختلـف جمعیتـی     تـوان ایـن تـأثیر بـر گـروه      در سري النکا  ارائه کرد که به کمک آن می
هـاي بودجـۀ خـانوار دریافـت کـه قیمـت و        وي در مطالعۀ خـود بـا اسـتفاده از داده   ارزیابی کرد. 

درآمد با توجه به خصوصیات اجتمـاعی و اقتصـادي خانوارهـا تـأثیر متفـاوتی بـر میـزان کـالري         
ارتباط چاقی را با متغیرهاي اقتصادي از جملـه قیمـت    1دریافتی خانوارها دارد. کش و ساندینگ

آنها دریافتند که در بسـیاري از مطالعـات قبلـی، پژوهشـگران، قیمـت و       و درآمد بررسی کردند.
  اند.   درآمد را به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار بر چاقی معرفی کرده

هـاي قلبـی و    ویژه آمریکا به عنوان یک معضل در شـیوع  بیمـاري   چاقی در جوامع غربی و به
هاي مختلف بررسی شده اسـت.   آن از جنبهدیابتی مطرح است و بر این اساس به منظور مبارزه با 

بر همین اساس در بعضی از کشورهاي غربی از قبیل کانادا، آمریکا و انگلسـتان بـر مـواد غـذایی     
پرکالري مالیات وبر مصرف میوه و سبزیجات یارانه وضـع شـده اسـت تـا مـردم از مصـرف ایـن        

د. ایـن مسـئله بـا واکـنش     مواد غذایی منصرف شده و به مصرف غذاهاي سالم گرایش پیـدا کننـ  
کـه برخـی از پژوهشـگران     طـوري  هـاي ذینفـع مواجـه شـد بـه      پژوهشگران، سیاستمدارها و گروه

کنـد و موجـب کـاهش     معتقدند اعمال مالیات بر اقالم پرکالري به مثابه مالیات تنـازلی عمـل مـی   
رج کننـد کـه بخـش چشـمگیري از مخـا      شـود.آنها اسـتدالل مـی    درآمـد مـی   هاي کـم  رفاه گروه

  شود.   قیمت می درآمد صرف مواد غذایی پرکالري و ارزان خوراکی خانوارهاي کم

                                                   
1. Cash-Sunding 
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) دریافت کـه درآمـد نقـش مـؤثري بـر چـاقی افـراد دارد. در کشـورهاي         2003(1دیتون
پردرآمد، خانوارهاي کم درآمد مایل به استفاده از مواد غذایی کم کیفیت بـا کـالري زیـاد    

العۀ دقیق پیرامـون نقـش متفـاوت درآمـد در بـروز چـاقی       هستند. بر این اساس، دیتون به مط
) با مـرور مطالعـات قبلـی پیرامـون تـأثیر تغییـر درآمـد و        1986(2تأکید کرده است. آلدرمن

هـاي   قیمت بر کالري مصرفی ضمن تأکید بر بعضی مالحظات اقتصاد سنجی، نقش سیاست
هـاي قیمتـی    با تخمین کشش اقتصادي را در تغییر قیمت و درآمد خانوارها مطالعه کرد. وي

ها را بر تغییـر انـرژي مصـرفی خانوارهـاي کـم       و درآمدي تقاصاي انرژي، تأثیر این سیاست
، تقاضـاي کـالري   4)با استفاده از روش رگرسیون چندکی2005( 3درآمد بررسی کرد. سینها

اقل را در مناطق روستایی هندوستان مورد مطالعه قرارداد.این روش در مقایسه بـا روش حـد  
مربعات از این مزیت برخوردار است که تـأثیر قیمـت بـر سـطوح متفـاوت تقاضـاي انـرژي        

هـاي وي داللـت بـر آن داشـت کـه کـالري        کند. یافتـه  (متغیر وابسته) را یکسان برآورد نمی
دریافتی به عنوان متغیر وابسته نسبت به تغییر درآمد و قیمت مواد غذایی در سطوح مختلـف  

  دهد. هاي متفاوتی را نشان می ) حساسیتمصرف انرژي( کالري
دسترسی به غذا محور اساسی بحث پیرامون امنیـت غـذایی اسـت، امـا هنگـام ارزیـابی        

کفایت غذایی، واحد سنجش کالري است و عمالً بـه مـواد مغـذي دیگـر ماننـد پـروتئین و       
بـر ایـن    شـود، زیـرا کـه پژوهشـگران اکثـراً      ها (ویتأمین و امالح) کمتر توجـه مـی   ریزمغذي

خـود تـأمین خواهـد بـود      اند که چنانچه کالري الزم تـأمین شـود سـایر نیازهـا خودبـه      عقیده
). کارشناسان تغذیۀ کشور، متوسط نیاز کالري هر فـرد را بـا توجـه بـه هـرم      1373(قاسمی، 

اند کـه کمتـرین متوسـط     کالري در روز برآورد نموده 2300سنی و جنسی جمعیت کشور، 
کالري براي یک فرد شهري بوده اسـت و متوسـط    2262برابر  1366سال  میزان دریافتی در

کـالري در روز   2824برابـر   1363-1387هـاي   کالري دریافتی در منـاطق شـهري طـی سـال    
انـد، امـا    طور متوسط کالري مورد نیاز را تأمین نموده باشد.  اگر چه خانوارهاي شهري به می

هاي اخیر از هر ده نفر، یک نفر کمبود دریافت  طبق مطالعات انجام شده در کشور، در سال

                                                   
1. Deaton   2. Aldeman 
 

3. Sinha    4. Quantile Regression Approach 
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خورنـد.   کالري دارد، چهار نفر پر مصرف هستند و فقط پنج نفر در سطح مطلـوب غـذا مـی   
این نتایج داللت بر آن دارد که ده درصد خانوارهـاي شـهري کمتـر از حـداقل مـورد نیـاز،       

صادي آنها به مواد غـذایی  اند و به عبارت دیگر دسترسی فیزیکی یا اقت انرژي دریافت کرده
میزان انرژي دریافتی افراد در منـاطق شـهري ایـران      1در حد کفایت نبوده است. در جدول 

  ارائه شده است. 1387تا  1378هاي  هاي درآمدي براي سال به تفکیک دهک
  

 هاي درآمدي ي ایران بر حسب کالري به تفکیک دهکافراد در مناطق شهر یافتیدر يژران .1 جدول
دهک  متوسط سال

 اول
دهک 

 دوم
دهک 

 سوم
دهک 
 چهارم

دهک 
 پنجم

دهک 
 ششم

دهک 
 هفتم

دهک 
 هشتم

دهک 
 نهم

دهک 
 دهم

1378  3048 2159 2426 2530 2894 2873  2957 3220  3483 3682 4555 

1379  3008 2152 2379 2590 2720 2800  2945 3183  3390 3611 4315 

1380  3079 2271  2549 2682 2871 2953  3143 3242  3563 3698 3813 

1381  3174 2222  2567 2710 2882 3039  3207 3424  3603 3782 4306 

1382  3194 2268  2567 2703 3136 2983  3255 3407  3477 3841 4306  
1383  2960 2181  2451 2576 2718 2850  2997 3128  3318 3469 3910  
1384  2937 2173  2480 2561 2694 2792  2928 3137 3242 3538 3825  
1385  3019 2168  2490 2615 2777 2954  3018 3234 3440 3524 3972  
1386  3066 2184  2539 2717 2808 2931  3081 3240 3422 3708 4030  
1387  2862 1960  2353 2536 2572 2730  2895 3063 3159 3401 3945  

  FAOهاي  پایگاه داده :منبع
  

غـذایی و بررسـی عوامـل تأثیرگـذار بـر کـالري دریـافتی        هاي اخیر بحث امنیت  در سال
اي کـه مـورد توافـق     موضوعی  چالش بر انگیز بین پژوهشگران بوده است و در واقع نظریـه 

عموم باشد که بتوان بر اساس آن عوامل مؤثر بر امنیـت غـذایی را فرمولبنـدي کـرد وجـود      
یمـت مـواد غـذایی، یارانـۀ غـذایی،      ندارد. بر این اساس در این مقاله رابطه بلند مدت بـین  ق 

درآمد سرانه و کالري دریافتی افراد ساکن در مناطق شهري ایران با استفاده از روش الگوي 
  شود. اتورگرسیو برداري بررسی می
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 . معرفی الگوي انتخابی3
 1در این زمینه مطالعات مختلفی در کشورهاي دیگر انجام شـده اسـت. بـراي نمونـه بـایوس     

)، تقاضاي کالري براي مناطق شـهري و روسـتایی فیلیپـین را بـرآورد کـرد و بـا وارد       1990(
کردن سه خصوصیت حجم، تنوع و سلیقه در تابع تقاضا چـارچوب مـؤثري را بـراي درك    

ها و درآمد ارائه کرده  واکنش مصرف کنندگان شهري و روستایی فیلیپین به تغییرات قیمت
مزد  –)، براي پاکستان با استفاده از پانل دیتا، کشش کالري1997( 2است. بهرمان و دیگران

)، حساسیت کشش درآمدي کالري را بـراي  2003( 3تخمین زده اند. امانوئل 61/0را حدود 
)، براي کشـور  1998( 4اند و داوسون و تیفن تغییرات قیمت در کشور اندونزي بررسی کرده

ــون (  ــیفن و داوس ــد؛ ت ــ 2002هن ــور زیمب ــراي کش ــک   )، ب ــا تکنی ــالري را ب ــاي ک ابوه تقاض
)، درجۀ شـیوع کمبـود   2008( 5اتورگرسیون برداري برآورد کرده اند. در نهایت اکر و قائم

درشت مغذي ریـز مغـذي را    12اي و برآورد کشش درآمدي و قیمتی براي کالري و  تغذیه
  اند. براي ماالوي تحلیل کرده

و رهیافـت    (VAR)6یون بـرداري در مطالعـۀ حاضـر بـا اسـتفاده از تکنیـک خودرگرسـ      
انباشتگی رابطۀ بلندمدت درآمد سرانه، قیمـت مـواد غـذایی و یارانـۀ پرداختـی بـه مـواد         هم

گردد. مدل خود رگرسیون  غذایی و کالري دریافتی افراد در مناطق شهري ایران بررسی می
 شود. برداري مورد استفاده در این مقاله به شکل زیر تبیین می
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 Stهـا،   شـاخص قیمـت خـوراکی    Ptدرآمـد سـرانه،   Itمیزان کالري دریافتی فـرد،   Ctکه 

,و  هاي مدل،  تعداد وقفه kیارانۀ مواد غذایی،  ,k i ja   .نیز پارامترها هستند  
هـاي   در مدل فوق نخست باید مانایی متغیرها بررسی شود، سپس بـا اسـتفاده از تکنیـک   

                                                   
1. Bouis    2. Behrman et al. 
 

3. Emmanuel   4. Dawson & Tiffin 
 

5. Ecker & Qaim   6. Vector Autoregression Model 
 



  1390، پاییز و زمستان 8 و 7فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال دوم، شمارة   158
_____________________________________________________________________________________ 

 

انباشــتگی  آزمــون هــمهــا را بــرآورد کـرد و بــا اســتفاده از   اقتصادسـنجی روابــط بــین متغیــر 
توان تعداد بردارهاي هم انباشته بین متغیرهاي مورد نظر را مشخص نمـود. در   جوهانسون می

ها نسبت به تخمین مـدل فـوق و تعیـین تعـداد بردارهـاي هـم        ادامه مقاله پس از معرفی داده
 شود. انباشته اقدام می

  ها  . معرفی داده4
ثل درآمد سرانه، قیمت مواد غذایی،یارانه مواد غـذایی  هاي متغیرهایی م در این مقاله به داده

باشـد.   نیـاز مـی   1387تـا   1363و کالري دریافتی افراد مناطق شهري ایران براي دوره زمـانی  
اطالعات مربوط به قیمت  از سري زمانی شـاخص بهـاي کاالهـا و خـدمات مصـرفی بـراي       

  1369ایران بر اساس سال پایه   ها و دخانیات در مناطق شهري ها و آشامیدنی گروه خوراکی
شـود اخـذ شـد. بـراي درآمـد       که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران محاسبه مـی 

سرانه از سري زمانی متوسط درآمد ناخالص سـاالنۀ یـک خـانوار شـهري و متوسـط تعـداد       
افراد خانوارهاي شهري که ساالنه توسط بانک مرکزي محاسـبه و بـا عنـوان نتـایج بررسـی      

شـود، اسـتفاده شـده اسـت. کـالري دریـافتی        دجۀ خانوار در مناطق شهري ایران منتشر میبو
دریافـت شـد و در خصـوص یارانـه از      FAOهـاي   سرانه در مناطق شهري نیز از پایگاه داده

هاي تهیه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اسـتفاده شـد.    داده
هـا و سـپس    هـا و آشـامیدنی   خص قیمت خرده فروشـی خـوراکی  ها  اساس شا البته این داده

  مورد استفاده قرار گرفت.

  . تجزیه و تحلیل و نتایج 5
در این بخش رابطۀ بلندمدت بـین متغیرهـاي کـالري دریـافتی، درآمـد سـرانه، قیمـت مـواد         

شـود کـه آیـا رابطـۀ      گیـرد و بررسـی مـی    غذایی و یارانۀ مواد غذایی مورد آزمون قـرار مـی  
دمدت مثبت و معناداري بین درآمد سرانه و کالري دریافتی وجود داردو همچنین آیا بین بلن

باشد و عـالوه بـر ایـن آیـا  بـا       قیمت مواد غذایی و کالري دریافتی رابطۀ معکوس برقرار می
  یابد. هاي پرداختی تقاضاي کالري افزایش می افزایش یارانه
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  . آزمون مانایی و نامانایی متغیرها 1.5
هاي سنتی و معمول اقتصاد سنجی در برآورد ضرایب الگـو بـا اسـتفاده از     کارگیري روش هب

هاي سري زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهاي مدل مانا باشند. در این مطالعـه   داده
بـراي   KPSS3و آزمـون   (PP)2، فیلیپس پـرون (ADF)1از سه آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

تشخیص مانایی یا نامانایی متغیرها استفاده شده است. متغیرهاي درآمد سرانه و قیمـت مـواد   
هـاي مختلـف    غذایی در سطح و تفاضل مرتبۀ اول نامانا تشخیص داده شد و مقایسـۀ آزمـون  

هاي زمانی معرفی شده به شکل لگاریتمی تبدیل  کرد، بنابراین سري نتایج مبهمی را ارائه می
نتـایج حاصـل از سـه     2هاي مانایی در مورد آنها انجام شد. در جدول  سپس آزمون شدند و

کنـد و داللـت بـر     اي را ارائه می آزمون خالصه شده است. هر سه آزمون نتایج تقریباً مشابه
آن دارند که هر چهار متغیر لگـاریتم کـالري دریـافتی و لگـاریتم درآمـد سـرانه و لگـاریتم        

باشـند. بنـابراین تفاضـل     ریتم یارانۀ مواد غذایی، در سطح نامانـا مـی  قیمت مواد غذایی و لگا
متغیرهـا  مرتبۀ اول این متغیرهامورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که تفاضـل اول تمـام   

  هستند. I(1)باشد، بنابراین تمام متغیرها  % به باالمانا می95در سطح اطمینان 
  

   انباشتگی . آزمون هم2.5
انباشتگی جوهانسون، تمام متغیرها بدون تفاضل ودر سطح وارد مـدل   هم براي انجام آزمون

شود و فرض بر آن است که مدل تخمین زده شده داراي عرض از مبدأ و بدون روند در  می
شـود.   انباشتگی مشاهده می نتیجۀ آزمون هم 4و  3هاي  باشد. در جدول معادله هم انباشته می

دار ویژه، فرضیۀ عدم وجود رابطۀ بلندمدت در مـدل رد  طبق هر دو آزمون اثر و حداکثر مق
شـود،   شود، همچنین  فرض بعدي مبنی بر وجود حداکثر یک رابطۀ همگرایی نیز رد می می

هـاي اثـر و حـداکثر مقـدار ویـژه، از ارزش       زیرا مقدار آماره محاسـبه شـده توسـط آزمـون    
رایـی و فـرض وجـود    بحرانی آنها کمتـر اسـت، امـا فـرض وجـود حـداکثر دو رابطـۀ همگ       

تـوان نتیجـه گرفـت کـه در سـطح       توان رد کرد. پس می حداکثر سه رابطۀ همگرایی را نمی
  درصد، دو رابطۀ همگرا (رابطۀ بلندمدت) وجود دارد. 5معناداري 

                                                   
1. Augmented Dickey-Fuller test (1979)  2. Phillips-Perron test (1988) 
 

3. Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (1992) 



  1390، پاییز و زمستان 8 و 7فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازي، سال دوم، شمارة   160
_____________________________________________________________________________________ 

 

 سطح و تفاضل اول متغیرهابر  ییمانا يها آزمون جینتا .2جدول 

عالمت   متغیرها
  اختصاري

میزان آماره 
ADF 

(بدون 
  روند)

میزان 
آماره 
ADF  

  (با روند)

میزان 
  PPآماره 

(بدون 
  روند)

میزان 
  PPآماره 

  (با روند)

نتیجه 
آزمون 

KPSS  در
سطح 

اطمینان 
% بدون 95

  روند

نتیجه 
آزمون 

KPSS  در
سطح 

اطمینان 
% با 95

  روند
لگاریتم کالري 

  نامانا  نامانا  - LOGCAL  *8/2-  8/1-  48/2 -  42/2  دریافتی

  نامانا  نامانا  - LOGI  46/2 -  16/2 -  93/1 -  62/1  درآمد سرانه لگاریتم
لگاریتم قیمت مواد 

  نامانا  نامانا  - LOGP  50/2 -  49/2 -  *71/2-  65/2  غذایی

لگاریتم یارانه 
  نامانا  نامانا  - LOGS 18/0 -  27/2 -  79/0 -  54/1  پرداختی مواد غذایی

تفاضل اول لگاریتم 
  کالري دریافتی

D(LOG 
CAL)  ***48/4-  ***01/5-  ***65/4-  ***65/4-  مانا  مانا  

تفاضل اول لگاریتم 
  مانا  مانا  -D(LOGI)  **20/3-  ***67/5-  ***71/4-  ***76/4  درآمد سرانه

تفاضل اول لگاریتم 
  مانا  مانا  -D(LOGP)  ***63/3-  **62/3-  ***00/4-  **00/4  قیمت مواد غذایی

تفاضل اول لگاریتم 
  مانا  مانا  -D(LOGS) ***65/3-  **57/3-  ***63/3-  **55/3  یارانه مواد غذایی

درصـد بـراي    99و 95، 90دهنـده مانـایی در سـطوح اطمینـان     نشـان   بیـ هاي *، ** و *** بـه ترت  المتع
  باشند. می PPو  ADFهاي ریشه واحد  آزمون
  

 انباشتگی بر اساس آزمون اثر آزمون هم جینتا .3لجدو

  ارزش بحرانی  آماره آزمون  فرضیه صفر
  85/47  90/65  انباشتگی عدم وجود رابطه هم

  79/29  28/34  انباشتگی وجود حداکثر یک رابطه هم
  49/15  36/12  انباشتگی وجود حداکثر دو رابطه هم
  84/3  53/0  انباشتگی وجود حداکثر دو رابطه هم
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 انباشتگی بر اساس آزمون حداکثر مقادیر ویژه آزمون هم جینتا .4ل جدو
  ارزش بحرانی  آزمون آماره  فرضیه صفر

  58/27  61/31  انباشتگی هم ۀعدم وجود رابط
  13/21  92/21  انباشتگی هم ۀوجود حداکثر یک رابط

  26/14  83/11  انباشتگی وجود حداکثر دو رابطه هم
  84/3  53/0  انباشتگی وجود حداکثر دو رابطه هم

 
   OLS. برآورد الگوي پژوهش به روش3.5

از قبیل معنادار بودن متغیرها و وجود رابطۀ مستقیم یا عکس  هایی ، به پرسشVARدر مدل 
تـوان پاسـخ داد. بنـابر ایـن مـدل کالسـیک حـداقل         متغیرهاي توضیحی با متغیر وابسته نمـی 

صـورت   زنیم و نکتۀ دیگر اینکه از آنجا که متغیرها به را تخمین می (OLS)مربعات معمولی
کنـد همـان کشـش      بـرآورد مـی   OLSوي شـوند، ضـرایبی کـه الگـ     لگاریتمی وارد مدل می

هـاي مفـروض مـدل     پـس از انجـام آزمـون    OLSعوامل است. نتایج تخمین مـدل بـه روش   
  آمده است. 5کالسیک در جدول 

  
  OLSنتایج تخمین مدل به روش  .5جدول 

  عرض از مبدا  لگاریتم یارانه  لگاریتم قیمت  لگاریتم درآمد  متغیرهاي توضیحی
مقادیر ضریب برآورد 

  شده
***37/0  ***12/0 -  ***029/0  ***13/7  

  03/0  002/0  05/0  085/0  انحراف معیار
D.W=1.93    76/0R2=  

 .است tدرصد  بر اساس آماره  99عالمت  *** نماد معناداري متغیرهاي مدل در سطح  
  

هاسـت و تمامـاً از    عالمت ضرایب برآورد شده براي متغیرهاي توضیحی، مطابق فرضـیه 
باشـد. متغیرهـاي درآمـد سـرانه و یارانـۀ مـواد        درصد معنادار می 99در سطح  tلحاظ آماره 

غذایی اثر مستقیم بر میزان کالري دریافتی دارند چرا که عالمت ضرایب برآورد شده بـراي  
رفـت رابطـۀ    طـور کـه انتظـار مـی     این متغیرها مثبت است و متغیر قیمت مـواد غـذایی همـان   

  ارد.معکوس با متغیر کالري دریافتی د
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هـاي کالسـیک    هاي نقض فروض مـدل  براي اطمینان به برآوردهاي انجام شده، آزمون 
پردازیم. فرض صفر بودن میانگین پسـماندهاي مـدل مـورد     انجام شد که در ادامه به آنها می

آزمون قرار گرفت و فرضیۀ صفر مبنی بر صفر بودن میانگین پسماندها رد نشد. براي آزمون 
دو فرضیۀ -و چی Fهاي  استفاده شد و بر اساس آماره 1از آزمون گلجسرواریانس ناهمسانی 

صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی رد نشد، بنابراین مدل تخمین زده شـده مشـکل   
  .واریانس ناهمسانی ندارند

، پسماندهاي مدل مورد آزمون خودهمبستگی قـرار  2گاد فري –بر اساس آزمون بروش 
باشـد فـرض    مـی  54/0است و احتمال این آماره کـه   36/0که برابر  Fگرفت که طبق آماره 

توان گفت کـه   توان رد کرد و با اطمینان می صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی را نمی
  .برآورد شده مشکل خودهمبستگی در پسماندها را ندارد OLSمدل 
  

    VAR. تعیین طول وقفۀ بهینه در مدل 4.5
اسـت کـه    VAR، انتخاب درجۀ بهینۀ مدل VARهاي  تخمین مدلیکی از مراحل اصلی در 

هاي این مدل دارد. براي این منظـور آزمـون انتخـاب مقـادیر      نقش مهمی در تجزیه و تحلیل
هـاي مختلـف    شـود. آزمـون   انجام می EViewsافزار  در نرم VARهاي  بهینه وقفه براي مدل

دهند و باید بین تعداد وقفه بیشـتر و از دسـت دادن درجـه     معموال نتایج یکسانی را ارائه نمی
تعـداد   (AIC)و اکائیـک   (HQ)کـوئین –هاي حنان گیرد. آماره اي انجام می آزادي مصالحه

، دو وقفـه را بـه   (SC)کننـد و آمـارة شـوارتز     شش وقفه را به عنوان وقفۀ بهینه انتخـاب مـی  
تـر در   کند، از آنجایی که آمـاره شـوارتز محاسـبات دقیـق     عنوان وقفۀ بهینۀ وقفه انتخاب می

ــی  داده ــه م ــدل     هــاي محــدود ارائ ــه م ــۀ بهین ــوان وقف ــه عن ــه ب ــد، دو وقف ــاب  VARکن انتخ
وقفـه   8بـراي   6هاي مختلف براي تعیین وقفـه بهینـه را در جـدول     میزان آمارهشود. می

  ه است.ارائه شد

                                                   
1. Glejser Heteroskedasticity Test 
2. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 
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 هاي مختلف براي تعیین تعداد وقفه بهینه نتایج آزمون .6 جدول
  LR FPE AIC  SC  HQ  تعداد وقفه

0  NA  10e-43/5  68/7- 56/7- 63/7- 

1  24/872 13e-13/2  82/17- 26/17- 59/17- 

2  68/236 14e-54/1  45/20- *44/19- 04/20- 

3  40/8 14e-99/1  20/20- 74/18- 61/19- 

4  22/18 14e-24/2  09/20- 18/18- 32/19- 

5  38/78  14e-02/1  90/20-  54/18-  95/19-  
6  *58/56  *15e-12/6  *44/21-  62/18-  *30/20-  
7  03/6  15e-25/8  17/21-  91/17-  86/19-  
8  11/10  14e-04/1  99/20-  28/17-  50/19-  
  نماد وقفه بهینه انتخاب شده توسط معیار مربوطه است.عالمت * 

  

  VAR برآورد مدل. 5.5
پس از تعیین دو وقفه به عنوان وقفۀ بهینۀ مدل، نوبت به تخمین مدل به روش الگـوي خـود   

رسد. در این الگو تمام متغیرها بـه غیـر از متغیـر عـرض از مبـدأ       می VARرگرسیون برداري
درونزا هسـتند و رفتـار یـک متغیـر بـر اسـاس مقـادیر گذشـتۀ آن متغیـر و متغیرهـاي دیگـر            

که دو وقفـه بـه عنـوان وقفـۀ بهینـۀ مـدل        شود. از آنجایی ت همزمان توضیح داده میصور به
انتخاب شده هر یک از متغیرهاي لگاریتم کالري دریافتی، لگاریتم درآمد سـرانه، لگـاریتم   
قیمت مواد غذایی و لگاریتم یارانه، توسـط وقفـۀ اول و دوم خـود و وقفـۀ اول و دوم سـایر      

  شوند. ده میمتغیرهاي الگو توضیح دا

 VARهاي نقض فروض مدل  . آزمون ثبات و آزمون6.5

اطمینان کنیم، باید ثبات مـدل را بـا    VARبراي اینکه بتوانیم به نتایج حاصل از تخمین مدل 
صورت نمـودار آمـده اسـت و     بررسی کنیم. نتایج این آزمون به ARrootاستفاده از آزمون 

بـرآورد   VARیرة واحد قرار دارند. بنابراین مـدل  ها داخل دا شود که تمام ریشه مشاهده می
  شده داراي ثبات است.
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  VARآزمون ثبات مدل  .1شکل 

  
در ادامـه ســه فـرض عــدم وجــود خودهمبسـتگی، ناهمســانی واریـانس و توزیــع نرمــال     

  شود.   پسماندهاي مدل بررسی می
  VARبراي بررسی خودهمبستگی پسماندهاي مـدل   (LM)آزمون ضریب الگرانژ 

مشـاهده   7هـا در جـدول    وقفه ارائه شده است که ضـرایب الگرانـژ و احتمـال    4براي 
هاي احتمـال   شود. فرض صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی، با توجه به ارزش می

شــود. بنــابراین مــدل بــرآورد شــده مشــکل  بــاالي موجــود در جــدول نتــایج، رد نمــی
شـود کـه ترتیـب ورود متغیرهـا در      خودهمبستگی در پسماندها را نـدارد و نتیجـه مـی   

  آورد. وجود نمی ، تغییري در نتایج مدل بهVARبرازش مدل 
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  VARآزمون خودهمبستگی پسماندهاي مدل  .7جدول 
  احتمال  ضریب الگرانژ  وقفه
1  03/9  91/0  
2  46/7  96/0  
3  44/8  93/0  
4  36/132  00/0  

  
در قسمت باالي جدول نتیجـه  آزمون بررسی واریانس ناهمسانی داراي دو بخش است. 

درصد  36شود که با وجود احتمال  دو روي پسماندهاي کل سیستم مشاهده می-آزمون چی
باشـد)  فـرض صـفر مبنـی بـر عـدم وجـود واریـانس ناهمسـانی را           درصد می 5(که بیشتر از 

هاي چهـار   توان رد کرد. در قسمت پایین جدول نتایج آزمون واریانس ناهمسانی پسمان نمی
  شود.(خروجی نرم افزار در پیوست) صورت دو به دو مشاهده می عادله تخمین زده شده نیز بهم

شـود.   انجام مـی  1برا-به منظور آزمون نرمال بودن جمالت خطا، آزمون نرمالیتی جارك
شـود،   ها رد نمـی  برا، فرض صفر در هیچ یک از حالت-هاي آماره جارك بر اساس احتمال

سیستم معادالت و پسماندهاي تک تک معادالت تخمین زده شـده  بنابراین پسماندهاي کل 
  باشند. داراي توزیع نرمال می

. واکنش متغیر وابستۀ کالري دریافتی در برابر تغییرات درآمد، قیمت مواد غذایی و یارانۀ 7.5
  پرداختی به مواد غذایی
هاي مثبت  شوك،نمودار واکنش متغیر کالري دریافتی را در برابر 2نمودار اول در شکل 

درآمد سرانۀ افراد، نمودار دوم اثر شوك قیمتی را بر کالري دریافتی و نمودار سوم اثر 
شوك افزایشی یارانۀ پرداختی به اندازة دو انحراف معیار را بر کالري دریافتی نشان 

هاي تحریک براي  العمل آنی مشهور هستند. واکنش دهند که به نمودارهاي توابع عکس می
دوره، در شوك قیمتی  49ه نشان داده شده اند. در شوك درآمدي پس از حدود دور 60

  دوره، روند کالري دریافتی به مسیر  55اي پس از تقریباً  دوره و در شوك یارانه 53پس از 
                                                   
1. Jarque-Bera 
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  هاي درآمد،  قیمت و یارانه هاي واکنش کالري دریافتی به شوك نمودار .2شکل 
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العمـل آنـی نشـان     شود. نمودارهاي توابع عکـس  خنثی میگردد و اثر شوك  اولیه بر می
هـاي   دهند که روند متغیر کالري دریافتی میرا هست و با اینکه در صـورت بـروز شـوك    می

شود، پس از گذشت چنـد دوره   ناگهانی در متغیرهاي دیگر از مسیر ثابت خود منحرف می
هـا، رونـد واگرایـی از     حالـت گردد و در هـیچ یـک از    به همان مسیر روند اولیه خود باز می

  شود. متغیر وابسته مشاهده نمی

  . تجزیه و تحلیل واریانس8.5
رود و نشـان دهنـدة درصـد توضـیح      این روش براي توصیف پویایی یک مـدل بـه کـار مـی    

دهندگی هر یک از متغیرها از تغییـرات متغیـر وابسـته طـی زمـان اسـت. بـه عبـارت دیگـر،          
ن، چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط هـر یـک از   گویاي این نکته است که طی زما

  شوند.   متغیرهاي موجود در مدل توضیح داده می
در صفحۀ بعـد جـدول و نمودارهـاي تجزیـۀ واریـانس متغیـر کـالري دریـافتی مشـاهده          

هـاي مختلـف نشـان     خطـاي پـیش بینـی متغیرهـاي مربـوط را طـی دوره       SEشود. ستون  می
شـود،   ین خطا در هر فصل بر اساس خطاي فصـل قبـل محاسـبه مـی    دهد. از آنجایی که ا می

 100یابد. بر اساس این اطالعـات در شـروع دورة مـورد بررسـی      طی دوره زمان افزایش می
  شود.  درصد تغییرات متغیر کالري دریافتی توسط خود آن متغیر توضیح داده می

درصد و در فاصـلۀ   93در دوره پنجم (پس از یک سال)، توضیح دهندگی این متغیر به 
یابـد و از آن بـه بعـد تـا      درصد کاهش مـی  48دورة پنجم تا بیستم (پنج سال)، این مقدار به 

 93روسـت. در دورة پـنجم تقریبـاً حـدود      درصد روبـه  43ام با کاهش مالیم تا  دورة شصت
درصـد توسـط متغیـر درآمـد      56/0درصد از تغییرات کالري دریـافتی توسـط خـود متغیـر،     

درصــد توســط متغیــر یارانــه توضــیح داده  02/0درصــد توســط متغیــر قیمــت و  8/3، ســرانه
  شود.  می

درصـد توسـط    16درصد توسط خود متغیر کـالري دریـافتی،    48در دورة بیستم حدود 
شـود،   درصـد توسـط یارانـه توضـیح داده مـی      26درصد توسـط قیمـت و    7/8درآمد سرانه،
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  شوند. می هاي بعدي نیز به همین ترتیب تفسیر دوره
درصد در دورة اول به  100بر اساس جدول تجزیۀ واریانس، تغییرات کالري دریافتی از 

ام رسیده است و به طـور کلـی طـی زمـان متغیـر یارانـۀ مـواد         درصد در دورة شصت 49/43
غذایی بیشترین توضیح دهندگی را نسبت به تغییرات کالري دریافتی دارد و پس آن درآمد 

دهنـد،   ترتیـب تغییـرات کـالري دریـافتی را توضـیح مـی       ت مواد غذایی بهسرانه و سپس قیم
درصد به  67/27درصد به کالري دریافتی، 43تغییرات کالري دریافتی پس از شصت دوره، 

درصـد بـه قیمـت مـواد غـذایی       88/9درصـد بـه درآمـد سـرانه و     93/18یارانۀ مواد غذایی، 
  شود. مربوط می

  
 کالري دریافتی تجزیه واریانس متغیر .8جدول 

قیمت   درآمد سرانه  کالري دریافتی  S.E  (فصل) دوره
  خوراکی

یارانه مواد 
  غذایی

1  015/0  0/100  00/0  00/0  00/0  
2  028/0  66/99  004/0  30/0  023/0  
3  038/0  67/98  050/0  089/1  18/0  
4  046/0  80/96  20/0  31/2  67/0  
5  052/0  93/93  56/0  83/3  66/1  
9  065/0  04/76  84/4  92/7  18/11  

13  073/0  15/61  81/10  82/6  20/21  
17  /79/0  36/52  72/14  36/7  54/25  
20  082/0  44/48  35/16  71/8  47/26  
30  086/0  20/44  55/18  87/9  35/27  
40  087/0  60/43  88/18  86/9  64/27  
50  087/0  50/43  93/18  88/9  67/27  
60  087/0  49/43  93/18  88/9  67/27  
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  نمودارهاي تجزیه واریانس متغیر کالري دریافتی . 3شکل 

  

  (VECM)1مدت از طریق مدل تصحیح خطاي برداري هاي کوتاه . تحلیل پویایی9.5
اي از متغیرهاي اقتصـادي مبنـاي آمـاري اسـتفاده از الگوهـاي       وجود همجمعی بین مجموعه

آن اسـت کـه    (ECM)آورد. دلیل شهرت الگوهاي تصحیح خطا  تصحیح خطا را فراهم می
طـور   دهند. همـان  نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط می

اند یک رابطۀ تعادلی بلند مدت بین آنهـا وجـود    که پیشتر عنوان شد وقتی دو متغیر همجمع
  هایی وجود داشته باشد. دارد، البته در کوتاه مدت ممکن است عدم تعادل

ECM ی تعدیل متغیرهاي سیستم را در کوتاه مدت نسبت به عـدم تعـادل بـراي    چگونگ
 9در جـدول  VECMدهـد. نتـایج تخمـین مـدل      حصول به رابطۀ تعادلی بلندمدت نشان مـی 

  آمده است.
دهد، در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیـر   خطا نشان می -ضریب جملۀ تصحیح

 -15/0در ایـن تخمـین    ECMد. ضـریب  شـو  وابسته به سـمت رابطـۀ بلندمـدت تعـدیل مـی     
درصـد از عـدم    15دهـد در هـر دوره (فصـل)،     برآورد شده است که این ضریب نشـان مـی  

  شود.  مدت کالري دریافتی براي رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می تعادل کوتاه
                                                   
1. Vector Error Correction Model 
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 VECMضرایب تخمین مدل  .9جدول 
  D(LOGCAL) D(LOGI)  D(LOGP)  D(LOGS)  تصحیح خطا

  ECM ***15/0 -  **035/0-  015/0  05/0ضریب 

D(LOGCAL(-1))  ***64/0  005/0-  0005/0  027/0  

D(LOGCAL(-2))  08/0-  *097/0  027/0  090/0  

D(LOGI(-1))  10/0-  ***74/0  09/0-  19/0-  

D(LOGI(-2))  085/0  07/0  08/0  52/0  

D(LOGP(-1))  03/0-  045/0-  ***78/0  12/0-  

D(LOGP(-2))  **27/0-  003/0  029/0  085/0  

D(LOGS(-1))  015/0-  001/0-  011/0-  ***75/0  

D(LOGS(-2))  006/0  006/0  01/0  004/0  

  002/0  010/0*  011/0***  018/0*** عرض از مبدأ

 99و  95، 90معناداري ضرایب برآورد شده در سـطوح معنـاداري   نماد هاي *، **و *** به ترتیب  عالمت
  .است tدرصد بر اساس آماره 

  نتیجه. 6
تأمین امنیت غذایی خانوارهـاي ایرانـی همـواره مـورد توجـه دولتمـردان بـوده و در تمـامی         

هاي توسعه و همچنین سند چشم انداز بیسـت سـالۀ کشـور، تـأمین از وظـایف دولـت        برنامه
کند که در مناطق شهري ایران از هر ده نفر،  محسوب شده است. با این حال آمارها بیان می

رسـدکه کـاهش    کند. بنابراین به نظر می حد استاندارد، کالري دریافت می یک نفر کمتر از
شدت تحت تـأثیر   درآمد یا افزایش قیمت مواد غذایی، امنیت غذایی خانوارهاي ایرانی را به

قرار خواهد داد. بررسی این موضوع دغدغۀ بسیاري از کشورهاي در حال توسـعه از جملـه   
کستان، اندونزي و ماالوي بوده است. لذا ایـن مطالعـه نیـز بـا     هندوستان، زیمبابوه، فیلیپین، پا

انباشــتگی جوهانســون، تــأثیر  هــاي خودرگرســیون بــرداري و هــم اســتفاده از رهیافــت مــدل
تغییـرات درآمـد ســرانه، قیمـت مــواد غـذایی و یارانـۀ مــواد غـذایی را بــر کـالري دریــافتی        
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فصلی مورد بررسی قـرار داده   صورت ، به1363-1387خانوارهاي شهري ایران طی سالهاي 
 است. 

انباشـتگی   و تحلیـل هـم   (VAR)نتایج حاصـل از تخمـین مـدل خودرگرسـیون بـرداري      
دهد که کالري دریافتی خانوارهاي شهري تحت تأثیر عوامل اقتصـادي   جوهانسون نشان می

  شود.  است و وجود روابط بلند مدت بین متغیرهاي مدل تأئید می
هـاي درآمـدي تـأثیر مثبـت و معنـاداري بـر        ، شـوك (IRF)براساس توابع واکنش آنـی  

کالري دریافتی خانوارهاي شهري دارند و بیشترین تأثیر شوك در دورة دوازدهـم صـورت   
اي  گیرد، بیشترین انحـراف کـالري دریـافتی از رونـد بلندمـدت در مقابـل شـوك یارانـه         می
اي  هاي درآمـدي، قیمتـی و یارانـه    دریافتی به شوك باشد و در کل واکنش متغیر کالري می

شود. همچنین تجزیۀ واریانس که نحـوه   ها پس از چند دوره  خنثی می میراست و اثر شوك
دهـد   کند، نشان مـی  توضیح دهندگی متغیرها از تغییرات متغیر کالري دریافتی را محاسبه می

ترتیـب   ایی و یارانۀ مواد غـذایی بـه  که در بلند مدت، سه متغیر درآمد سرانه، قیمت مواد غذ
درصد از تغییرات کـالري دریـافتی خانوارهـاي شـهري را      7/27درصد و  9/9درصد،  9/18

  دهند. توضیح می
هـایی کـه موجـب کـاهش درآمـد حقیقـی        هـاي ایـن پـژوهش سیاسـت     بر اسـاس یافتـه  

هـا خواهـد   شوند، آثار منفی شدیدي بر میزان کـالري دریـافتی خانوار   خانوارهاي شهري می
قیم تطـور غیرمسـ   صورت مستقیم و هم از به ها هم به داشت و سیاست کاهش یا حذف یارانه

از طریق تأثیر بر قیمت مواد غـذایی، موجـب کـاهش میـزان کـالري دریـافتی افـراد شـهري         
خواهد شد.با این حال متغیرهاي درآمد، قیمت و یارانه که سه عامل اقتصـادي مهـم هسـتند    

توان گفت که عوامل غیـر اقتصـادي    دهند و می لري دریافتی را توضیح نمیتمام تغییرات کا
توانـد نقـش بسـزایی در     اي افراد و میزان تحصـیالت آنـان، مـی    از جمله میزان آگاهی تغذیه

  بهبود امنیت غذایی خانوارهاي ایرانی داشته باشد.
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  . پیوست 7
  

  E-Viewsخروجی نرم افزار کامپیوتري - پیوست 
  : نتیجه آزمون هم انباشتگی جوهانسون EViewsافزار خروجی نرم 
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  برآورد شده OLSمدل 

  
  

  آزمون بررسی میانگین پسماندهاي مدل کالسیک
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  آزمون بررسی واریانس ناهمسانی مدل کالسیک

  
  آزمون بررسی وجود خودهمبستگی در پسماندهاي مدل کالسیک

  


