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 چکیده 

رود، می توسعه پایدار برای هر اقتصادی به شمارهای به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصامنيت غذایی، 

بررسی نقش این پژوهش   باشد.ای، میعوامل موثر بر عرضه نيروی انسانی مولد در هر جامعهو یکی از 

دوره  فصلی ازهای تحقيق و توسعه و دیگر متغيرهای کنترل بر امنيت غذایی در ایران با استفاده از داده

 (ARDLیعی )توزهای و با استفاده از الگوی خود رگرسيو با وقفه  8636تا  8631های زمانی  سال

 پرداخته است.

اثر مخارج تحقيق و توسعه بر شاخص امنيت غذایی مثبت  ARDL(1,0)طبق نتایج در الگوی منتخب 

که با یک درصد افزایش در مخارج تحقيق و توسعه انتظار افزایش شاخص امنيت غذایی طوریبوده به

بلندمدت بوده است. از دیگرسو، نتایج درصد در  63/6ميزان مدت و بهدرصد در کوتاه 18/8ميزان به

سمت روند بلندمدت خود درصد تعدیل شده و به 88نشان داد که شاخص امنيت غذایی در هر دوره 

 شود.نزدیک می

 

 (ARDLتوزیعی)های با وقفه نتحقيق و توسعه ، امنيت غذایی، الگوی خود رگرسيوواژگان کلیدی: 
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مقدمه -1  

را دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم، تعریف کرد که  8بانک جهانی امنيت غذایی

ت پایداری در دریاف»و « دسترسی به غذا»، «موجود بودن غذا»در کنفرانس رم مورد تاکيد قرار گرفت. این تعریف به سه عنصر 

غذایی در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنيت غذایی تنها به ميزان مواد  "موجود بودن غذا"استوار است. عنصر « غذا

ضه داخلی( و واردات مواد غذایی می شامل توليد )عر شد.مفهوم بود، تکيه ندارد و امروزه  سی به غذا»با ستر سی « د ستر نيز د

شتغال ست که تابعی از درآمد، ا صادی به منابع جهت تامين اقالم غذایی مورد نياز جامعه ا   و قيمت بوده و معنای فيزیکی و اقت

 باشد. غذایی مورد نياز جامعه میهای ، ثبات و پایداری دریافت ارزش«پایداری در دریافت غذا»

سی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  سيا ست تا افراد در زمينه توسعه  صل برای حفظ سالمت جامعه ا امنيت غذایی، نخستين ا

 از ایمنی غذاباش  د. امنيت غذایی و ای، میه نيروی انس  انی مولد در هر جامعهایفای نقش کنند و یکی از عوامل موثر بر عرض  

منظور ارائه اس  ت و از س  وی مس  وو ن بهای به آن پرداخته ش  دهاس  ناد توس  عهمهم و کاربردی اس  ت که امروزه در  هاییواژه

 دارای غذایی (. امنيت8611شود )بشرآبادی و محمدی، تصویری شفاف و واضح از وضعيت تغذیه در هر کشور بکار گرفته می

 و ذخایر واردات، وجود ظرفيت داخلی، توليد اس  ا  بر که غذا بودن ف( فراهمتوان به الباش  د که میمی بعد عمده چهار

 وجود و هاها، قيمتخانواده خرید قدرت فقر، س   ح به که غذا به ش  ودب  ( دس  ترس  یمی س  نجيده غذایی هایکمک

ساخت ستم توزیع و نقل و حمل و بازار هایزیر سته غذا سي ستب پ( پایداری واب ضه ا سترسی و عر  هوا، و آ  از متأثر که د

 بهداشتی و سالم غذای از م لو  باشدب و ت( استفادهمی سياسی و اقتصادی عوامل و مجموع طبيعی بالیای ها،تغيير قيمت

 (.2188، 2بستگی دارد، اشاره کرد )فائو سالم آ  به دسترسی و غذا سالمت و کيفيت و تغذیه، بهداشت به که

و  داده گسترش را غذایی امنيت ابعاد جهان مختلف غذایی کشورهای ناامنی و پذیریآسيب هاینقشه تهيه برای همچنين فائو،

سيب و امنيت کنندهتعيين هایشاخص ضعيت الف: کلی دو گروه در را غذایی پذیری آ سيب : غذاییب و امنيت تغذیه و و  آ

های ارائه شده از (. با بررسی شاخص2188)فائو، است  کرده بندیطبقه غذایی ناامنی یا و امنيت بر مؤثر پذیری غذایی عوامل

گردد. از سوی اهميت بخش کشاورزی به عنوان بخشی راهبردی و مهم در تأمين امنيت غذایی کشور آشکار می FAOجانب 

 تیابی به تحقيقات بنيادی از طریق فناوری موجود در محصو دیگر ارتقا س ح کمی و کيفی کشاورزی در گرو به زراعی، دست

یافته و بومی نمودن فناوری موجود در این محص  و ت، محور قرار دادن تحقيق و توس  عه، بهبود و وارداتی کش  ورهای توس  عه

نوس ازی ابزارآ ت کش اورزی و با  رفتن کارایی عوامل توليد در مقيا  وس يع در بخش کش اورزی از طریق تحقيق و توس عه 

سالم،  ست )فتاحی اردکانی و  (، جذ  و انباشت تحقيق و توسعه عمومی و خصوصی 2111) 6ته فار و همکاران(. به گف8636ا

                                                           
8 . Food Security 

2 . FAO 

6. Fare et al., 2008  
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سعه و امنيت غذایی نيز اهميت م العه و  ست. نگاهی به آمارهای مربوط به تحقيق و تو شاورزی و امنيت غذایی ا شد ک  زمه ر

نظر دارد به بررس ی تاثير تحقيق و اس ت. لذا این پژوهش در   بررس ی تأثير تحقيق و توس عه بر امنيت غذایی را آش کار نموده

در این م العه در بخش بعدی به مبانی نظری و م العات تجربی انجام ش   ده در این زمينه توس   عه بر امنيت غذایی باردازد. 

شد. و در سوم به معرفی مدل بخش شود. در می پرداخته شده براورد و تجزیه و تحليل خواهد  و در بخش چهارم مدل معرفی 

 بخش پایانی نتایج جمع بندی شده است. 

 

 مبانی نظری و مطالعات انجام شده در این زمینه -2

سيب پذیری و پایداری تاکيد می سی، آ ستر سن در تعریف امنيت غذایی بر د شکل ناامنی غذایآمار تيا ست م  یکند و معتقد ا

ضه در این باره موثرند می سرانه با ی غذا نيز به وجود آید، چرا که عوامل متعددی به جز عر ضه  شرای ی همراه با عر تواند در 

شدید، اما گذرا ) قح ی( و یا گرسنگی نه چندان حاد، اما  درازمدت بخشی  صورت بی توجهی به آن احتمال گرسنگی  که در 

ستحقاق افراد میاز افراد و خانوارها وجود دارد.  ست که وی ا سی به مواد غذایی تحت تأثير آن چيزی ا ستر سن د نامد. از نظر 

ست که می سبد کا های مختلفی ا شخص برخورداری وی از  ستحقاق هر  تواند از مجاری قانونی مختلف تأمين کا ، به ازای ا

ه تنها صاحب نيروی کار خود است، سبد کا هایی های تحت تملک خود بدست آورد. برای فردی کی نيروی کار یا داراییعرضه

ستحقاق) دستمزد و قيمت کا  در بازار( تعيين میکه می شد را فضای مبادله ا شته با ردی کند. برای چنين فتواند در اختيار دا

ست که بر قابليت و  ستحقاق ا وی  ظرفيتکاهش قدرت نيروی کار و یا کاهش دستمزد و افزایش قيمت کا  به معنای کاهش ا

گذارد. س  ن با طر  اجتماعی و همين طور پرورش اس  تعدادهای خود تأثير منفی می –جهت ایفای نقش در نظام اقتص  ادی 

گذارد که در ورای عرضه مفاهيم استحقاق، فضای مبادله استحقاق و قابليت بر مجموعه عوامل عميق و ریشه داری انگشت می

سه مولفهی غذا بر امنيت غذایی تاثير میسرانه سيب پذیری را برای خانوارها و گذارند و حد و حدود  ستيابی، پایداری و آ ی د

سال افراد تعيين می سی تمام مردم طی تمام زمان 8313کند. در نتيجه این نظریات در  ستر ها به غذای کافی و بانک جهانی د

مود. امنيت غذایی نه تنها به معنای تأمين نيازهای  زم برای تأمين زندگی س   الم و فعال را به عنوان امنيت غذایی تعریف ن

سعه ست، بلکه به معنای تو ستاندارد ا شرایط ا ستاندارد در  س ح ا ست که جامعه را قادر به حفظ  ساختارهای داخلی نيز ا ی 

 عوامل تعامل نوع آن، از اس  تفاده با که دارد گس  ترده مفهومی غذایی، . امنيت(WFCکند )ش  ورای جهانی غذا،بحرانی می

 نظر از و مختلفهای جنبه از غذایی امنيت (.8316ود ) فائو شمی تعيين فيزیکی و کشاورزی اجتماعی، اقتصادی، بيولوژیکی،

 1996 سال در غذایی امنيت کاربردی تعریف .شودمی م ر  و بررسی )خانوار( خرد و )ملی( کالن بعد دو در تحليل، س ح

سط سا  .شد ارائه تغذیه جهانی کنفرانس تو  مردم همة که دارد وجود زمانی غذایی امنيت غذا، جهانی کنفرانس تعریف برا

 رژیم یک نيازهای دردستر ، غذای و باشند داشته اقتصادی و فيزیکی دسترسی مغذی، و سالم کافی، غذای به زمان هر در

 پذیرفته ای گسترده س ح در که تعریف این .کند فراهم سالم و فعال زندگی یک برای را ها آن ترجيحات با سازگار ای تغذیه
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ست، شده شاره گوناگونی ابعاد به ا سی ، عذا موجود بودن مؤلفة چهار آنها، ترین مهم که دارد ا ستر  مندی بهره ،  غذا به د

 . (2186)کارالت و همکاران،  است غذا دریافت در پایداری و  غذایی

سعه نقش  سرمایه گذاری در تحقيق و تو شيوهامروزه  صال  فرایندها و  سعه دانش و فناوری، ا کاری، های موثری در ایجاد و تو

صت شدن فر ست، فراهم  صادی دارند )ر شد اقت ضعيت ر س ح توليد و به تبع آن بهبود و (. از این رو 2188های ارتقا کارایی و 

صميم سرمایه گذاری گيران اقتصادی و کالن تمایل زیادی به ایجاد و توسعه نظامواحدهای توليدی و ت های تحقيق و توسعه و 

های نوظهور یا ها س  بب ش  کل گيری فناوریگذاری برای کارآمدس  ازی و افزایش کمی و کيفی توليد دارند. این نوع س  رمایه

سب و کارهای جدید می شکل گيری ک سب و کارها و  سعه ک ستام، ت بيق یافته و در نهایت تو صلی 2113شود) ا (. کارکرد ا

شکالت واحدهای توليدی با بهره نظام تحقيق سایی و رفع م شنا سعه،  سأله یابی و و تو شی و م گيری از فرایندهای علمی پژوه

ق و های تحقيکمک به ورود علم و تکنولوژی نوین در جریان کارآمدسازی فرایندها و محصو ت توليدی است. بر این مبنا، نظام

سعه می شاخصتو صادی خانوار به غذا و ارتقای  هایتوانند نقش موثری در ارتقای  سی اقت ستر س ح د صادی جهت بهبود  اقت

شرفته نرخ  شند. در کشورهای پي شته با س ح دسترسی فيزیکی خانوار به غذا دا س ح کمی و کيفی توليدات غذا جهت بهبود 

سيع یافته صادی و امنيت غذایی م لو  تا حدود زیادی در اثر کاربرد و شد اقت ر های تکنولوژیکی دآوریعلمی و نوهای با ی ر

تکنولوژیکی توليد شده در واحدهای پژوهشی و سرمایه گذاری در های کشاورزی حاصل شده است که مبنای آن عمدتا نوآوری

 (.8631تحقيق و توسعه است )موحدی سبحانی، 

ش ذخيره علمی از جمله دانطبق تعریف یونسکو، تحقيق و توسعه در حقيقت انجام هرکار خالق و نظام یافته به منظور توسعه 

(. در یک تعریف 8611انسانی، فرهنگی، اجتماعی و استفاده از این دانش برای اختراع و طر  کاربردهای جدید است )مهدوی، 

ای که به طور کلی با هدف های بدیع، نوآورانه و نظام یافته و برنامه ریزی شدهجامع تحقيق و توسعه به عنوان مجموعه فعاليت

سانی و کاربرد این دانش در عرصهگسترش  سان و جامعه ان های گوناگون برای بهبود مرزهای شناخت علمی و گنجينه دانش ان

صه در جهت نوآوری و ایجاد فراورده سان و به طور خال صورت ها، خدمات و روشها، فرآیندها، ابزار، نظامزندگی ان های جدید 

یند تحقيق و توسعه از چهار مرحله متمایز تشکيل شده است. تشخيص یک نياز (. هر فرا8633شود )مکنون، پذیرد، تعریف می

شناختهای برای نوآوری یکی از انگيزه ست. پژوهش درباره آگاهی ها و  سعه ا صلی تحقيق و تو ضای ا های موجود به منظور ار

. انگيزه اص  لی برای تحقيق و توس  عه نامندانجامد این راب ه را به اص   ال  کش  ش بازار مینيازهای خاص، به پيدایش ایده می

های کنونی به منظور معرفی آگاهی های جدید اس   ت. پژوهش درباره فعاليتیافتن کاربردهای بالقوه برای یافته ها و آگاهی

شار فنجدید نيز به پيدایش ایده یاری می سیاوری میدهد. این راب ه را ف سعه از مهند  نش، طراحی و توليد( وری)آف نامند. تو

کاربرد اوليه و انتشار( ایده پدید آمده است. آنچه از آغاز تا پایان فرایند تحقيق و توسعه م ر  است، پيگيری اندیشه ) بازاریابی

شد ضه در بازار تبدیل ن صول یا خدمت قابل عر ست و تا هنگامی که ایده تازه به مح شد فرایند به پایان نمیو آگاهی ا  سدره با

 (.  8613شریف، )
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 وعرضة توليد افزایش برای مناسب راهبردی کشاورزی تحقيقات .دنياست در ها سياست مهمترین از یکی کشاورزی تتحقيقا

شاورزی محصو ت ست ک ست )هاگبالد،  مؤثر غذایی مواد کمبود و فقر رفع در رو این از و ا سه دليل 1(2113ا صلی.   برای ا

اقتص ادی  فقر و قح ی و رش د رش د و امنيت غذایی، کاهش پایداری نقش را کش اورزی بخش تحقيقات در گذاری س رمایه

های مجموعه س  ياس  ت قح ی و ناامنی غذایی رفع جهت در ریزان برنامه مختلف س  ياس  تهای اتخاذ به توجه با .دانندمی

سيون، اعتبارات، ها،نهاده بازاررسانی، قيمتی،های سياست دسته هشت به توسعه حال در کشورهای در را کشاورزی  مکانيزا

 طبقه بندی نهادی و فناوری قيمتی،های س  ياس  ت گروه س  ه در که کنندمی تقس  يم تحقيقات و آبياری ارض  ی، اص  الحات

ست شوند.می ست از یکی نهادی سيا ست تخصصیهای سيا شاورزی تحقيقات در دولت گذاریسرمایه آن مهمترین که ا  ک

ست) عليس،  شاورزی تحقيقات 8(8332ا شاورزان رفاه توسعة هدف با گذاری سرمایه نوعی ک  کاهش با مصرف کنندگان و ک

است) آرنت  جدید همگی در راستای ارتقا س ح امنيت غذایی توليدات ایجاد و توليدات کيفيت توسعة توليد، افزایش ها،هزینه

 . 3(8333و همکاران، 

بر امنيت غذایی دراز مدت چين طی دوره م العه عمومی  گذاریس   رمایه(، در م العه ای به بررس   ی نقش 2111) 3جينگ 

می پردازد و در ادامه بيان می دارد در اقتص   اد چين به منظور افزایش بازده توليد غالت اقدامات گوناگونی از  8333تا  8333

 دامات باعثهای مدیریتی انجام گرفته اس   ت. اما از نظر وی این اقمرزی و دیگر اعمال هایهای قيمتی، کنترلقبيل حمایت

ست افزایشهای جاری گشته و تنها موردی که هزینهافزایش هزینه عمومی بر روی تحقيقات  گذاریسرمایه ها را کاهش داده ا

تحقيق و توسعه کشاورزی به عنوان یک  های عمومی رویگذاریسرمایه کشاورزی می باشد. در نهایت او پيشنهاد می کند که

 نسبت به سایر اقدامات در اولویت قرار گيرد.  يت غذایی بایدابزار سياستی برای تقویت امن

به بررس  ی ” وری و تحقيق و توس  عه درکش  اورزی آمریکابهره“در مقاله ای تحت عنوان  (،2111) 1گروس  کوف و  مارگاریتيز

شد ارزش افزوده و شواهدی از تاثير فعاليت سعه بر روی ر شاورزی آمریکاوری بهرههای تحقيق و تو -8331طی دوره  بخش ک

داری وری بخش کشاورزی آمریکا راب ه مثبت و معنیمی پردازد. نتایج مقاله بيانگرآن است که رشد ارزش افزوده و بهره 8381

 ساله خواهد داشت.  81تا  1با مخارج تحقيق و توسعه طی دوره مورد بررسی با وقفه 

ستفاده از مدل  جيت، عوامل 2181وادود و فاریدی)  سی کردند. نتایج ( با ا شی را برر موثر بر امنيت غذایی خانوارهای بنگالد

شنایی کشاورزان با تکنولوژی، زمين ملکی، درآمد کشاورزی و غير کشاورزی و ميزان  س ح تحصيالت و ميزان آ شان داد که  ن

 روند.مدرنيته بودن مزارع از عوامل موثر بر امنيت غذایی در این کشور به شمار می

                                                           
1 . Hoggblade,2007 

8 . Ellis,1992 
3 . Arndt et al,1977 
3 - Z. Jing  

1 - R. Fare. S. Grosskopf. D. Margaritis,  
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( 2111-8311کش   ور چين و هند دربازه زمانی ) 2( به بررس   ی تاثير حکمرانی بر امنيت غذایی در 2186همکاران )لی و 

 دهد که ارتباط عميقی بين امنيت غذایی, آ  و انرژی با حکمرانی وجود دارد.اند. نتایج نشان میپرداخته

ستون و پاردی) به بيان اثر گذاری تحقيق و توسعه بر کاهش  "ذاییکشاورزی و امنيت غ R&D"( در تحقيق با عنوان 2186ال

ی گيرپردازند. نتيجهفقر و بهبود امنيت غذایی در کش   ورهای فقير از طریق افزایش توليدات غذایی و کاهش قيمت غذا می

سته بهرهمی شد آه سوخنمایند ر ضا برای  سرانه و افزایش تقا سته جمعيت، درامد  شد پيو شاورزی در ترکيب با ر ای هتوری ک

 شوند.زیستی با تغيير روند گذشته کشاورزی منجر به افزایش امنيت غذایی می

امنيت غذایی در جنو  ص  حرای آفریقا، جنو  آس  يا و آمریکای  تين با های ( به بررس  ی تعيين کننده2188کوار و همکاران)

س  رانه،  GDPنمایند که گيری مید. نتيجهانکش  ور، پرداخته 11در  2182-8331های های تلفيقی بين س  الاس  تفاده از داده

 ها  اثر مثبت و  تورم و واردات غذا اثر منفی بر امنيت غذایی در این کشورها دارد.رشد و بهبود زیر ساخت

و  "خصوصی و دولتی با رشد کشاورزی گذاریبررسی ارتباط سرمایه"ای به (، در م العه8618ترکمانی و مهرداد باقری ) جواد

اند. نتایج حاص  ل از این پرداخته 8638تا  8611ارتباط علی بين نرخ رش  د این بخش و عوامل موثر بر آن طی دوره همچنين 

شان می سرمایهدهد که متغيرم العه ن سبت  شد این بخش دارای اثر های ن شاورزی بر ر شد ک صی و دولتی به ر صو گذاری خ

 اند. ارای اثر منفی بر رشد کشاورزی بودههای رشد واردات کشاورزی و رشد اشتغال دمثبت و متغير

سی چالش8613باقری و موذن) شاورزی در ایران به برر سيون ک سعه مکانيزا  ها و( در م العه ای با عنوان راهبرد بهينه برای تو

يون سهای فراروی توسعه مکانيزامشکالت پيش روی مکانيزاسيون در این بخش پرداختند. نتایج نشان داد که مهمترین چالش

شور در چهار گروه چالش شاورزی در ک صادی، فنی و برنامه ریزی و مدیریتی قابل طبقه بندی میک شندهای اجتماعی، اقت . با

توانمندس   ازی توليد کنندگان و کاروران ادوات و ماش   ين آ ت کش   اورزی از طریق تحقيق و توس   عه، ارتقا دانش و بهبود 

صنفی، تقویت بنيه مالی، کاهش صدمات و ضایعات جسمی های اد و توسعه تشکلهای فنی، توسعه بينش اقتصادی ایجمهارت

 به عنوان راهبرد بهينه در این تحقيق م ر  شد.

زا های رش  د درونای به بررس  ی اهميت تحقيق و توس  عه بر رش  د اقتص  ادی از طریق مدل(، در م العه8613مهناز ربيعی )

های حاصل از تحقيق و توسعه، زای رومر، به بررسی نقش تحقيق و توسعه، سرریزپرداخته است. با استفاده از مدل رشد درون

ارد تحقيق و دنيروی کار، سرمایه فيزیکی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. براسا  نتایج م العه بيان می

صاد ایران تحقي صادی اثر قابل توجهی ندارد، زیرا در اقت شد اقت سعه بر ر جهت  شود و به همينقات کمتر به توليد منتهی میتو

 داند. های پيشرفته میاثر کمی بر توليد دارد و دليل آن را عدم ورود فناوری از کشور

سوی) ستایی ایران پرداختند. نتایج م العه 8611محرابی و مو سازی تجاری بر امنيت غذایی خانوارهای رو سی اثر آزاد  ( به برر

 رگذاری بسيار اندک است و در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت اثر مثبت دارد.نشان داد که این اث
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گيری از یک روش توص  يفی تحليلی به بررس  ی اثرات مکانيزاس  يون در ( در م العه ای با بهره8632حبيبی انص  اری دوس  ت )

کشاورزی  هایداد که ارتقا س ح فعاليترسيدن به کشاورزی پایدار و بهبود س ح امنيت غذایی در کشورپرداختند. نتایج نشان 

 باشد.و رسيدن به پایداری توليد غذا تا حد زیادی مستلزم توسعه و گسترش مکانيزاسيون می

سينی و همکاران) شاورزی بر امنيت غذایی در ایران پرداخته8632ح سی اثر حمایت از بخش ک  قالب الگوی اند و در ( به برر

 VECM حمایتی دولت بر شاخص های بررسی شده است. نتایج م العه بيانگر اثر مثبت سياست 8611-8631در دوره زمانی

بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت  گذاریسرمایهامنيت غذایی کشور در دوره تحت بررسی است. تشویق 

درآمدی و تش  ویق  بيمه محص  و ت کش  اورزی از اهميت ویژه ای برخوردار اس  تب زیرا باعث کاهش ریس  ک و نبود حتميت

 کشاورزان در راستای توليد بيشتر و بهتر محصو ت و افزایش حاشيه امنيت غذایی می شود.

شد بهره8636آبادی و اميری )شاه سعه خارجی بر ر سرریز تحقيق و تو سعه داخلی و  شت تحقيق و تو سی اثر انبا  وری( به برر

 8613-8613ی پذیری بخش کشاورزی، طی دورهایش قدرت رقابتدر راس   تای ایجاد امنيت غ   ذایی و اف   زکشاورزی ایران 

سرمایه اند. نتایج بيانگر تاثير مثبت و معنیپرداخته سعه داخلی،  سرمایه تحقيق و تو شت  سرمایه ی دار انبا شت  سانی و انبا ان

 است.وری بخش کشاورزی و امنيت غذایی ایران ( بر رشد بهره  G7تحقيق و توسعه خارجی )شرکای تجاری

شده در این زمينه ميتوان نتيجه گرفت سی م العات نظری و تجربی انجام  سی فيزیکی به غذای کافی در   ،با برر ستر تحقق د

و  و پایداری آیدوری با  اس  ت، که به دنبال نوآوری و بهبود وض  عيت تحقيق و توس  عه پدید میگرو کش  اورزی مدرن و با بهره

د مستمر کشاورزی و اقتصاد کشور است و رشد اقتصادی در جهان کنونی جز با تحقيق و دسترسی اقتصادی به غذا در گرو رش

سعه محقق نمی سموم و آفتتو شده و  صال   سعه داخلی با ارائه بذر ا سرمایه گذاری بر تحقيق و تو شينگردد.   آ ت زا و ما

ت. در کش  ورهای در حال توس  عه کش  اورزی مدرن به س  وی نهادینه ش  دن و افزایش کميت و کيفيت غذا قدم نهاده اس  

شاورزی و سرمایه ستای مکانيزه نمودن ک سب در را ست گذاری منا سيا صحيح و  سعه داخلی و مدیریت  گذاری در تحقيق و تو

 افزایش کيفيت محصو ت و رشد چشم گير توليدات کشاورزی در راستای کاهش ناامنی غذا کمک نماید. 

 

 روش شناسی پژوهش -3

 معرفی الگو -3-1

( 2113) 3کار رفته توسط اموتشو و همکارانبرای شناخت مجراهای تاثيرگذاری عوامل موثر بر شاخص امنيت غذایی، از مدل به

شان دادن نحوه2181) 81و آرنی و آنياجی شامل فعاليت(، جهت ن شاخص قيمت، ی ارتباط این عوامل  سعه،  های تحقيق و تو

                                                           
3 . Omotesho et al. 

81 . Arene & Anyaeji 
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شاخص امنيت  صادی با  شد اقت شکل غذایی در کشور ایران بهشاخص واردات و ر ست.  شده ا ستفاده  صورت متغيرهای کالن ا

 ریاضی این روابط عبارتست از:

𝐹𝑜𝑜𝑑 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 = 𝑓(R&D, PIM, CPI, GDP) (1)  

، بيانگر PIMهای تحقيق و توس  عه، فعاليت، R&Dنش  ان دهنده ش  اخص امنيت غذایی، Food Securityکه در این الگو ،

 دهد.می ، توليد ناخالص داخلی را نشانGDPکننده و  ، شاخص قيمت مصرفCPIشاخص واردات،  

می باشد که  توسط پسران و  (ARDL)گسترده های روشی که برای برآورد الگو استفاده شده است، روش خود توضيح با وقفه

و جدید برای بررس  ی راب ه بلند مدت بين متغيرها  ( به عنوان یک روش جایگزین2118(و  پس  ران و همکاران)8333ش  ين)

استفاده می شود. این روش مزایای دارد که  استفاده از آن را بيشتر تشویق می کند، شامل: از لحاظ آماری روش بهتر و معنی 

ید دارای درجه کليه متغيرهای الگو با 88کوچک می باشد. در دیگر تکنيک هاهای دارتری برای تعيين روابط همجمعی در نمونه

شند، در روش  شته با سانی دا شت یک صورتی که متغيرها ARDLانبا  ترکيبی از   چنين قيدی وجود ندارد.)در این روش در 

I(1)  و I(0)  .در واقع دیگر نيازی به آزمون ریش ه واحد برای متغيرهای مورد بررس ی نيس ت.  باش ند نيز قابل کاربرد اس ت

موجود مربوط به وجود ابهام و عدم اطمينان در مورد  خواص مانایی داده ها و بحث  ش   کس   ت های بنابراین با توجه به بحث

 را می توان با اطمينان خاطر بيشتری استفاده کرد.  ARDLساختاری، روش 

ی توان شکل خ است لذا می 82های توزیعیشکل الگوی خودتوضيح برداری با وقفهاز آنجا که روش برآورد الگوی این تحقيق به

 صورت زیر بيان کرد:آن را برای بررسی اثر متغيرهای کالن بر شاخص امنيت غذایی به

𝑙𝑛(𝐹𝑆)t = 𝛽0ln(R&D) + 𝛽1ln(𝑃𝐼𝑀)𝑡 + 𝛽2ln(𝐶𝑃𝐼)𝑡 + 𝛽2ln(𝐺𝐷𝑃)𝑡 + 𝑒𝑡 (2) 

جمله اخالل ( معرف e( بيانگر لگاریتم طبيعی و )lnعنوان شاخص امنيت غذایی، )( را بهFS(، جهت اختصار )2که در معادله )

 باشند.( می8باشد. سایر متغيرها مشابه توضيحات معادله )مدل می

 

 

 داده ها 3-2

به صورت  فصلی  8636تا  8631های ها، آمار و ارقام استفاده شده در تحليل ها مربوط به کشور ایران در دوره زمانی  سالداده

را برای متغيرهای پژوهش  افتهیميتعم فولر -یکید واحد شهیر آزمون(نتایج 8جدول )و توصيف شده اند.  گردآوری و پردازش

توان گفت که بجز متغيرهای رشد اقتصادی یافته، میفولر تعميم-م ابق نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی، دهدمی نشان

 اند. بار تفاضل مانا شدهو رشد شاخص واردات، تمامی متغيرها در س ح نامانا بوده و با یک

                                                           
 یوهانسن و انگل گرنجرهای . روش88 

82 . Autoregressive distributed lag 
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 فولر تعمیم یافته-(. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی1جدول )

بار تفاضلبا یک در سطح   

 مقدار آماره جدول  مقدار آماره جدول  

مقدار آماره  متغير

 بدست آمده

در 

س ح 

یک 

 درصد

در 

س ح 

پنج 

 درصد

در س ح 

ده 

 درصد

مقدار آماره 

 بدست آمده

در س ح یک 

 درصد

در س ح 

پنج 

 درصد

در س ح 

درصدده   

شاخص امنيت 

 غذایی

23/2- 32/6- 31/2- 36/2- 33/8-*** 36/6- 33/2- 36/2- 

 -31/2 -11/6 -33/6 **-86/6 -36/2  -31/2 -32/6 *-13/2 نرخ تورم

رشد شاخص 

 واردات

16/6-*** 32/6- 31/2-  36/2- - - - - 

 - - - - -36/2  -31/2 -32/6 **-83/6 رشد اقتصادی

 -36/2 -33/2 -36/6 ***-68/8 -36/2  -31/2 -32/6 -88/2 تحقيق و توسعه

 ***، ** به ترتيب معناداری در س ح یک و پنج درصد. 

 ماخذ: محاسبات تحقیق

 

جهت اطمينان از شکل س حی یا تفاضلی متغيرها در الگوی تحقيق، با استفاده از آزمون همجمعی به بررسی همجمعی متغيرها 

است.  صفر یمرتبه متغيرها بين همجمعی یدهد. مرتبهمی نتایج آزمون همجمعی یوهانسن را نشان 2پرداخته شد. جدول 

 شوند .می مدل وارد تفاضل بدون و س ح در نتایج، بودن کاذ  از تر  بدون متغيرها تمامی بنابراین

 

 (. نتایج آزمون همجمعی یوهانسن2جدول )

 مرتبه
 ویژه آزمون حداکثر مقادیر آزمون اثر فرض

H0 H1 احتمال %8 آماره احتمال %8 آماره 

 k=0 k=1 1/62 1/23 12/1 13/23 86/28 11/1 صفر ***

 k<=1 k=2 3/8 8/88 36/1 83/8 23/81 38/1 یک

 k<=2 k=3 88/1 1/6 13/1 88/1 11/6 13/1 دو

 ی همجمعی است.*** بيانگر مرتبه

 منبع: محاسبات تحقيق
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 الگوهای انتخاب وقفه -3-3

( نمایی از دوازده نوع الگوی بهينه نشان داده 8بيزین  استفاده  شده است. در شکل )–برای انتخا  الگوی بهينه از معيار شوارتز 

بيزین بر آن است که قدرم لق مقدار این معيار کمترین باشد، لذا -عبارت دیگر، از آنجا که مبنای معيار شوارتزشده است. به

 شود.ترین الگو، از ميان سایر الگوها، انتخا  میعنوان بهترین و بهينهبه ARDL(1,0)الگوی 

 

 (. الگوهای بهینه منتخب1شکل )

 
 منبع: محاسبات پژوهش                                

 

 نتایج برآورد الگو و تجزیه وتحلیل آن - 4

 (ARDLهای توزیعی )نتایج برآورد مدل خودرگرسیو با وقفه -4-1

(، گزارشی از برآورد روابط بلندمدت بين 6الگوی معرفی شده در چهار حالت با متغيرهای مختلف برآورد شده است. جدول )

 .دهدمی را نشان های توزیعیخودرگرسيون با وقفهمتغيرهای ذکر شده، با استفاده از روش 
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 متغیر وابسته: شاخص امنیت غذایی- ARDLروش (. برآورد روابط به3جدول )

های مختلف برآورد الگوی تحقیقحالت    
های برآورد مدلحالت  حالت چهارم حالت سوم حالت دوم حالت اول  

 ARDL(1,0) ARDL(1,0,0) ARDL(1,0,0,0) ARDL(1,0,0,0,0) نماد متغيرهای مستقل

 FSI (-1) وقفه اول شاخص امنيت غذایی
18/1 ** 

( 13/2 ) 

13/1 ** 

( 83/2 ) 

11/1 ** 

( 16/2 ) 

11/1 * 

( 38/8 ) 

 R&D مخارج تحقيق و توسعه
18/8 ** 

( 21/2 ) 

31/8 * 

( 33/8 ) 

38/8 * 

( 11/8 ) 

31/8 * 

( 16/2 ) 

 - gCPI نرخ تورم
113/1-  

(11/1-)  

138/1-  
(11/1-)  

113/1  
(813/1)  

 - - gPIM رشد شاخص واردات
121/1-  

(86/1-)  

132/1-  
(83/8-)  

 - - - gY رشد اقتصادی
81/1  
(11/8)  

 C عرض از مبداء مدل
6/63 *** 

( 13/6 ) 

3/63 *** 

( 31/2 ) 

88/63 *** 

( 38/2 ) 

16/63 *** 

( 13/6 ) 

 ضریب تعيين
 ضریب تعيين تعدیل شده
 آماره دوربين واتسون

 مدل Fارزش احتمال 

 613/1  
666/1  
16/8  
111/1  

631/1  
686/1  
11/8  
182/1  

11/1  
21/1  
11/8  
123/1  

11/1  
61/1  
81/2  
183/1  

 ترتيب بيانگر معناداری در س ح یک، پنج و ده درصد.به *و  **، ***
 باشد.استيودنت می-اعداد داخل پرانتز بيانگر مقدار آماره تی

 پژوهشمحاسبات منبع:        

های برآورد، عالمت ضریب متغيرهای توضيحی شاخص امنيت غذایی سال قبل و متغير گسترش م ابق نتایج، در تمامی حالت

اند. در مخارج تحقيق و توسعه معنادار بوده و سایر متغيرها شامل رشد اقتصادی، نرخ تورم و شاخص واردات غيرمعنادار شده

 :تشریح گردیده استها ادامه هر یک از حالت

و ی شاخص امنيت غذایی با یک وقفه نسبت به دوره قبل متغير وابسته، ARDL(1,0)م ابق برآورد الگوی  در حالت اول،

اند. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت برای این الگو شکل سال جاری ظاهر شدهمتغير گسترش مخارج تحقيق و توسعه به

رتيب تدهد که ضرایب اثرگذاری شاخص امنيت غذایی سال قبل و متغير گسترش مخارج تحقيق و توسعه سال جاری بهنشان می

غذایی سال جاری، مثبت و معنادار هستند. در این برآورد فقط از متغيرهای توضيحی بر شاخص امنيت  18/8و  18/1با مقادیر 

 شاخص امنيت غذایی و مخارج تحقيق و توسعه سال جاری استفاده شده است.

بار وقفه و متغيرهای مخارج ی شاخص امنيت غذایی با یک، متغير وابستهARDL(1,0,0)م ابق برآورد مدل در حالت دوم،

اند. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت برای این شکل سال جاری ظاهر شدهسعه و نرخ تورم بدون وقفه و بهتحقيق و تو

یر ترتيب با مقاددهد که ضرایب اثرگذاری شاخص امنيت غذایی سال قبل و مخارج تحقيق و توسعه سال جاری بهمدل نشان می

و معنادار هستند. از دیگر سو، اثر متغير نرخ تورم بر شاخص امنيت  بر شاخص امنيت غذایی سال جاری، مثبت 31/8و  13/1

 توان در مورد نتایج آن توضيحی داد.گردد. لذا نمیغذایی سال جاری منفی بوده که از لحاظ معناداری تایيد نمی
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ه و متغيرهای مخارج بار وقفی شاخص امنيت غذایی با یک، متغير وابستهARDL(1,0,0,0)م ابق برآورد مدل  در حالت سوم،

اند. نتایج حاصل از برآورد ضرایب شکل سال جاری ظاهر شدهتحقيق و توسعه، نرخ تورم و شاخص واردات بدون وقفه و به

دهد که ضرایب اثرگذاری شاخص امنيت غذایی سال قبل و مخارج تحقيق و توسعه سال جاری بلندمدت برای این مدل نشان می

بر شاخص امنيت غذایی سال جاری، مثبت و معنادار هستند. از دیگر سو، اثر متغيرهای نرخ  38/8و  11/1ترتيب با مقادیر به

ها توان در مورد نتایج آنگردند و نمیتورم و شاخص واردات بر شاخص امنيت غذایی سال جاری از لحاظ معناداری تایيد نمی

 قضاوت کرد.

بار وقفه و متغيرهای ی شاخص امنيت غذایی با یکمتغير وابسته، ARDL(1,0,0,0,0)م ابق برآورد مدل در حالت چهارم، 

اند. نتایج حاصل شکل سال جاری ظاهر شدهمخارج تحقيق و توسعه، نرخ تورم، شاخص واردات و رشد اقتصادی بدون وقفه و به

سال قبل و مخارج تحقيق و  دهد که ضرایب اثرگذاری شاخص امنيت غذاییاز برآورد ضرایب بلندمدت برای این مدل نشان می

بر شاخص امنيت غذایی سال جاری، مثبت و معنادار هستند. از دیگر سو،  31/8و  11/1ترتيب با مقادیر توسعه سال جاری به

اثر متغيرهای نرخ تورم، شاخص واردات و رشد اقتصادی بر شاخص امنيت غذایی سال جاری منفی بوده که از لحاظ معناداری 

 ها قضاوت کرد.توان در مورد نتایج آنند و نمیگردتایيد نمی

 

 (ECMنتایج برآورد مدل تصحیح خطا ) 3-4

کند. ای از متغيرهای اقتصادی، مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحيح خ ا را فراهم میانباشتگی بين مجموعهوجود هم

ین دهد. امتغيرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط میمدت ترین دليل شهرت این الگوها آن است که نوسانات کوتاهعمده

ی بلندمدت، نيروهای موثر ها با وارد کردن پسماند پایا از یک راب هاند که در آنهای تعدیل جزییها در واقع نوعی از مدلمدل

 یاین مدل نيازمند برآورد یک راب هشوند. برآورد گيری میمدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازهدر کوتاه

بلندمدت و ساس بررسی همجمعی بين متغيرها و حصول اطمينان از کاذ  نبودن آن است. با توجه به نتایج روابط بلندمدت 

مدت بين متغيرها با استفاده بررسی روابط کوتاهتوان بهو نيز نتایج آزمون همجمعی پسماند مدل می ARDLحاصل از آزمون 

 ( گزارش شده است:1در جدول ) ECM( پرداخت. نتایج آزمون ECMرآورد مدل تصحيح خ ا )از ب

 

 

 

 

 

 

 

 ECMهای (. نتایج آزمون4جدول )
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 مدتروابط کوتاه

 tمقدار آماره  ضریب متغیر

D(R&D) 18/8** 21/2 

ECM(-1) 88/1-*** 18/6- 

 مدتروابط بلند

R&D 63/6*** 18/6 

C 1/33*** 8/18 

 ترتيب بيانگر معناداری در س ح یک و پنج درصد است.و ** به ***، 

 منبع: محاسبات پژوهش                                             

مدت یک درصد افزایش در مخارج تحقيق و توسعه توان گفت که در کوتاهبا توجه به نتایج آزمون مدل تصحيح خ ای برداری می

 -88/1در مدل، معادل  ECM(-1)شود. از طرف دیگر، ضریب درصد می 18/8ميزان غذایی بهسبب افزایش شاخص امنيت 

 88دهد که در هر دوره درصد معنادار است، نشان می 33ظاهر شده است. این ضریب که از نظر آماری در س ح اطمينان با ی 

 شود. دت خود نزدیک میسمت روند بلندمدرصد از عدم تعادل در شاخص امنيت غذایی تعدیل شده و به

درصدی در شاخص  63/6است با افزایش یک درصدی در مخارج تحقيق و توسعه شاهد افزایش همچنين، نتایج بلندمدت حاکی

شود که ضریب اثرگذاری مخارج تحقيق و مدت و بلندمدت مشاهده میکه، با مقایسه روابط کوتاهطوریامنيت غذایی هستيم. به

 مدت است.ی کوتاهيش از اثرگذاری این متغير در دورهتوسعه در بلندمدت ب

 

  نتایج پایانی  -5

 لیم امنيت يجهنت و در حياتی هایارزش غذایی، یناامناست.  غذایی به امنيت يابیتوسعة هر کشور، دستمهم  هاییکی از هدف

 لتم یک جدی یدو سبب تهد گرسنگی قح ی، فقر، کنندةتسهيل و عامل غذایی، ی ر ناامنخ. اندازدمی خ ر به را کشور یک

نگ بنای در حقيقت س . امنيت غذایی و دسترسی به غذای سالم و با کيفيت از ابتدایی و اساسی ترین نيازهای بشر استشودمی

انباشت تحقيق و توسعه عمومی جذ  و یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سالمت فکری، روانی و جسمی اعضای آن است. 

 زمه رشد کشاورزی و امنيت غذایی است. این پژوهش به بررسی نقش تحقيق و توسعه و دیگر متغيرهای کنترل  نيز وصیو خص

 پرداخته است.  8636تا  8631های دوره زمانی  سالفصلی از های بر امنيت غذایی در ایران با استفاده از داده

های برآورد الگوی رشد اقتصادی، نرخ تورم و شاخص واردات در تمامی حالتنتایج حاصل از برآوردها نشان داد که اثر متغيرهای 

همين منظور از الگو حذف گردیده و فقط متغير مخارج تحقيق و توسعه که در تمامی حا ت معنادار تحقيق غيرمعنادار بوده و به

اثر مخارج تحقيق و توسعه بر  ARDL(1,0)ظاهر شد، در الگو باقی مانده و نتایج تفسير گردید. طبق نتایج در الگوی منتخب 
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که با یک درصد افزایش در مخارج تحقيق و توسعه انتظار افزایش شاخص امنيت طوریشاخص امنيت غذایی مثبت بوده به

درصد در بلندمدت بوده است. از دیگرسو، نتایج نشان داد که شاخص  63/6ميزان مدت و بهدرصد در کوتاه 18/8ميزان غذایی به

 شود.سمت روند بلندمدت خود نزدیک میدرصد تعدیل شده و به 88منيت غذایی در هر دوره ا

تگذاران ها و سياسشود دولتمی باشد. لذا  توصيهمی یکی از عوامل مهم اثر گذار بر امنيت غذایی در کشور مخارج تحقيق و توسعه

ين همچن کشاورزی به افزایش امنيت غذایی کمک کند. گذاری در تحقيق و توسعه در بخشگذاری و سرمایهطریق سياست از

تحقيقاتی و عملی کردن این پژوهش ها به های ها در جهت اجرای پژوهشبایستی با حمایت از موسسات پژوهشی و دانشگاه

 گام بردارد. نامنيت غذایی کشور و توسعه آ

 

 منابع

. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، سال هشتم، "بر امنيت غذایی در ایرانبررسی عوامل موثر "(8636بشرآبادی، حسين. اوحدی، عبدالحسين) (8

 861-826. صص 2شماره 

شير آبادی، حسين و موسوی محمدی، حميده. ) (2 سازی تجاری بر امنيت غذایی خانوارهای روستایی ایران "(.8611ب . "بررسی اثر آزاد 

 86-8، صص 8611، تابستان 2، شماره 82فصلنامه روستا و توسعه، سال 

. ماهنامه زیتون. "ميالدی 2020کشاورزی در جهان تا سال های تخم ين تح و ت جهانی ماشين". (8613 )باقری، ن. موذن،  .ا.ع. (6

 . 818شماره 

شناسایی عوامل موثر بر امنيت غذایی خانوارهای شهری  "(.8631پاکروان، محمدرضا. حسينی، صفدر. سالمی، حبيب و یزدانی، سعيد.) (1

 111-638. صص 6. شماره 13. فصلنامه تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. سال "ایرانو روستایی 

سان شمالی"(. 8631ترکمانی، محمد جواد و ملکی، عليرضا. ) (8 ستان خرا ستفاده بهينه از منابع آ  ا . مجله "مدیریت خشکسالی برای ا

 13-38. صص 28. شماره 3تحقيقات اقتصاد کشاورزی. دوره 

سد طالقان "(.8618ب محمد جواد و باقری ، مهرداد. )ترکمانی (3 ضی زیر  . مجله "قيمت گذاری آ  کشاورزی در ایرات م العه موردی ارا

 .81. شماره 88اقتصاد کشاورزی و توسعه. دوره 

صادقی، فتح اله. ) (3 سم. موحد محمدی، حميد.  شگا "(.8613شریف، ابوالقا شاورزی دان شکده ک شجویان دان سی نگرش دان ه تهران برر

 .8. شماره 63مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی. دوره  "کارآموزیهای نسبت به دستاوردهای دوره

شاخص تنوع غذایی: م العه  "(.8636جو یی، رامتين. بيد آبادی، فرهاد و تنهایی، مریم.) (1 ستفاده از  ضعيت امنيت غذایی با ا سی و برر

 .68-83، صص 1، شماره 81. فصلنامه روستا و توسعه، سال "استان فار موردی مناطق روستایی شهرستان مرودشت، 

. فص  لنامه "اثر حمایت از بخش کش  اورزی بر امنيت غذایی در ایران "(.8632حس  ينی، ص  فدر. پاکروان، محمدرض  ا و اتقایی، ميالد.) (3

 811-866. صص 1. شماره 11تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی در ایران، سال 

. دومين همایش ملی توسعه "اثرات مکانيزاسيون در رسيدن به کشاورزی پایدار "(.8632م و انصاری دوست، شاهين. )حبيبی، نسي (81

 پایدار کشاورزی و محيط زیست سالم.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 

9191 

 

. مجموعه "نظری رقيب با ناامنی غذاییهای برآورد امنيت غذایی در ایران و ارزیابی از نحوه مواجهه رویکرد "(.8638دینی، علی. ) (88

برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، صص های ا ت همایش کشاورزی و توسعه ملی، کشاورزی و امنيت غذایی.  چاپ اول. موسسه پژوهشمق

386-312 

ص فی.)شاه (82 ضل و اميری، م شد "(.8636آبادی، ابوالف سعه خارجی بر ر سرریز تحقيق و تو سعه داخلی و  شت تحقيق و تو تاثير انبا

 36-881، صص 3. شماره 6. فصلنامه م العات اقتصادی کاربردی ایران، سال "کشاورزی وری کل عوامل توليدبهره

سوی "(.8612فتحی، هومن ) (86 شاورزی در جهان به  شاورزی"2188-2161ک صاد ک شهای برنامه ریزی و اقت سه پژوه س . وزارت ".مو

 جهاد کشاورزی 

. اولين همایش "های تحقيق و توس عهدر موس س ات اقتص ادینظام برنامه ریزی و کنترل فعاليت "(.8631موحدی س بحانی، فرزاد. ) (81

 مراکز تحقيق و توسعه صنایع ومعادن.

. پژوهشکده مهندسی وزارت "بررسی امکان توليد مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی "(.8611مهدوی، حسين. رنجبریان، حسين. ) (88

 جهاد کشاورزی.

 38-18. صص 63. مجله نامه فرهنگ. شماره "توسعهمقدمه ای بر سنجش دانش برای  "(.8633مکنون، رضا. ) (83

دولت از بخش کشاورزی بر امنيت غذایی خانوارهای شهری های تاثير حمایت "(.8611مهرابی، حسين و موسوی محمدی، حميده. ) (83

 83-8. صص 6. شماره 1.  مجله اقتصاد کشاورزی. جلد "در ایران

18) Alston, J., Marra, M., Pardey, P. & Wyatt, T. 1999. Research returns redux: a meta-analysis of the returns 

to agricultural R&D. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 44(2): 185–215. 

19) Alston. J and Pardey. Ph.(2013).”U.S. Agricultural Research in a global food security setting”.A report of 

the CSIS task force on food security. 

20) Alston. J and Pardey. Ph.(2013).”Agricultural R&D and Food Security of the poor”.Economic Papers. Vol. 

32, No. 3, pp 289-297. 

21) Anriquez, G., Daidone, S., & Mane, E,. (2013), Rising food prices and undernourishment: A cross-country 

inquiry, Food Policy 38, pp 190–202. 

22) Anderson. J, Gimpson. M and Layton. R.(2016).”Emerging Agricultural Biotecnologies for Sustainable 

Agriculture and Food Security”. Journal of Agricultural and Food chemistry. Vol,64. No, 2. Pp 383-393. 

23) Bashir, M. Kh, Schilizzi, S. and Pandit, R. (2012). Food security and its determinants at the cross roads in 

Punjab Pakistan. Working Paper 1206, School of Agricultural and Resource Economics, 

http://www.are.uwa.edu.au. 

24) Carletto Calogero, Alberto Zezza and Raka Banerjee (2013), towards better measurement of household 

food security: Harmonizing indicators and the role of hou sehold surveys, Global Food Security 2 (2013) 30 –

40. 

25) Coe, D. T., & Moghadam, R. (1993). Capital and trade as engines of growth in France: An application of 

Johansen’s cointegration methodology. IMF Staff Papers, 40, 542-666. 

26) Deitchler, M., Ballard, T., Swindale, A., and Coates, J., (2010). Validation of a Measure of household 

hunger for cross-cultural use. Food and Nutrition Technical Assistance II Project (FANTA-2), AED, 

Washington, DC. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.are.uwa.edu.au/
http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 

9111 

 

27) FAO/WHO/UNU, 1985. Protein and Energy Requirements. Food and Agriculture Organization, World 

Health Organization, United Nations University, Rome. 

28) Griliches, Z. (1988). Productivity puzzles and R&D another nonexplanation. Journal of Economic 

Perspectives, 2, 9-21. 

29) Hosseini, N.M., Palta, J.A., Berger, J.D. and Siddique, K.H. 2011. Sowing soil water content effects on 

chickpea (Cicer arietinum L.): Seedling emergence and early growth interaction with genotype and seed size. 

Agric. Water Manag. 96: 1732-1736. 
30) FAO/WHO/UNU, (1983), Human energy requirements, Food and Agriculture Organization, World Health 

Organization, United Nations University, Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation Rome, 17–24 

October 2015. 

31) Lee, V. E., Zuze, T. L., & Ross, K. N. (2013). School effectiveness in 14 sub-Saharan African countries: 

Links with 6 th Graders' reading achievement. Studies in Educational Evaluation, 31(2), 207-246. 

32) Mishra AK and Singh VP, )2013(. A review of drought concepts. Journal of Hydrology 391: 202–216. 

Moreira EE, Coelho CA, Paulo AA, Pereira LS and Mexia JT, 2008. SPI-based drought category prediction 

using log linear models. Journal of Hydrology 354, 116-130. 

33) Romer, P.M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98, 71-102.. 
34) Kaur. S and Kaur. K.(2015).”Determinats of food security in Sub Saharan Africa, South Asia and Latin 

America”. Global Economic Cooperation, Vol.21, pp 81-102. 

35)  L. Jing ,yunhao, C., L. Xiaobing, S. Peijun and D. Wen. )2004(. Estimation of daily evapotranspiration 

using a two layer remote sensing model, Int. J. Remote Sens 26(8): 1755-1762. 

36) Omotesho, O. A., Adewumi, M. O., Muhammad-Lawal, A., & Ayinde, O. E. (2006). Determinants of food 

security among the rural farming households in Kwara State, Nigeria. African Journal of General Agriculture 

Vol, 2(1). 

37) Arene, C. J., & Anyaeji, C. (2010). Determinants of food security among households in Nsukka Metropolis 

of Enugu State, Nigeria. Pakistan Journal of Social Sciences, 30(1), 9-16. 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

