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 ( VECMعوامل موثر بر امنیت غذایی ایران ) برآورد الگوی 

 2،حسن شاکری 1محمد نقیبی

 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سلماس، سلماس، ایران -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سلماس، سلماس، ایران -2

 
 

 چکیده

( بوده است. در این راستا  ات       VECMهدف از این پژوهش بررسی عوامل تآثیر گذار بر امنیت غذایی ایران )برآورد الگوی 

( پ یتداری ) ثات  (       3ی بی به متواد غتذایی        ( دست2( در دسارس بودن مواد  غذایی   1بخش عمده ا مل :   4امنیت غذایی از 

. ( اساف ده ) بهره برداری(  تشکیل اده است که در هر بخش،  از ف کاوره ی   صی بترای بترآورد ات    استاف ده اتده استت      4

مط لع   برای ایران انج م اد و الگوه  مورد برآورد قرار  1331 -1333ه ی سری زم نی س النه طی دوره همچنین ب  اساف ده از داده

اند. ابادا م ن یی سری ه ی زم نی مربوط به نمونه مورد مط لعه بررسی اده است و سری ه ی ن م ن  تشخی  داده اتد ست     گرفاه

ه اده، پردا اه اده است. معی ره ی آک ییک و اوارتز بیزین را برای سری ه ی مربوطه به دست آوردیم و بر به برآورد مدل اساف د

مورد مط لعه قرار گرفاه است ونات ی  بترآورد بدستت     VECMو  VAR همین اس س، مدل من سب از رگرسیون چند گ نه ت  مدل

ب اد  این است که ضرایب بدست آمده در رگرستیون چنتد   ش مهم میه  در پژوهش نش ن داده اد. آنچه در این پژوهآمده از مدل

توانتد  صصته اتود کته رگرستیون      ج ناه، به مراتب ب  واقعیت اقاص دی مط بقت دارد . پ  نایجه پژوهش ح ضر در این نکاه متی 

 خ  نم ید.چندگ نه در این تحقیق توانساه است نقش مثات و معنی دار عوامل موثر بر ا    امنیت غذایی را مش

 پ یداری، (، رگرسیون چند ج ناه، امنیت غذاییVAR: الگوی  ود توضیح برداری )واژگان کلیدی 

 

 مقدمه -1

گتردد. بتر   برمتی  1970ه ی امنیت ملی ، به بحران غذا در اوایل دهته  منشآ  بحث امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمارین مولفه

همه مردم در همه اوق   دسارسی فیزیکی واقاص دی به غتذای کت فی،   نیت غذایی به این مفهوم است که اس س تع ریف مخالف، ام

(  همچنین غذای در دستارس، نی زهت ی یتک ر یتم      12س لم، و مغذی برای دااان یک زندگی س لم وپوی   داااه ب اند.) ق سمی،

مفهوم امنیت غذایی بسی ر گسارده است و به وستیله   م فراهم س زد.ای س زگ ر ب  ترجیح   آن ن را برای یک زندگی فع ل وس لتغذیه

اود و مسالزم عرضه ک فی متواد غتذایی در   ای از عوامل بیولو کی ، اقاص دی ، اجام عی ،کش ورزی وفیزیکی تعیین میتع مل دامنه

( . عتدم وجتود ایتن دو فت کاور     93)فاحی، ب ادسطح کصن و توزیع ع دالنه  درآمده  به منظور دسای بی همه افراد ج معه به آن می

ب ادو فقر ادید مهم ترین ع متل در ناتود امنیتت غتذایی     اصلی از دالیل اصلی ناود امنیت غدایی در کشوره ی در ح ل توسعه می
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ده  از است . اینج ست که دولت وظیفه دارد هرچه سریعار اقدام   الزم را برای دست ی بی به غتذای کت فی و توزیتع ع دالنته درآمت     

 ه  انج م دهد.ه ی من سب ، از جمله ک را کردن سی ستراه

ب اتد و ایتن   امنیت غذایی در حقیقت بنی ن یک ج معه توسعه ی فاه و عنصر اصلی سصمت فکری ، روانی وجسمی اعض ی آن متی 

هت  بترای   ایی توست  دولتت  ه ی ملی امنیت غتذ ه ی س زم ن  وارب ر جه نی بر ضرور  اتخ ذ سی ستدر ح لی است که طاق توصیه

تضمین کیفیت وسصمای غذای ق بل عرضه به اهروندان از طریق برقراری معی ره ی ملی ایمنی ت کیتد اتده استت. تت مین امنیتت      

اود. چن نچته امنیتت   ه  در هر کشوری محسوب میغذایی ج معه به عنوان یکی از اروط تحقق امنیت ملی، ازوظ یف اس سی دولت

ست امنیت ملی در نظر بگیریم که کم وکیف آن، مقدار عرضته وکیفیتت امنیتت ملتی را در هتر کشتوری تعیتین        غذایی را یک سی 

  کند، عرضه بهینه سطحی مطلوب از امنیت ملی، مسالزم دااان سطح بهینه امنیت غذایی است.می

ریتزی و  ای برای برن مته ریف ادهامنیت غذایی به معن ی علمی ، روای حس ب اده برای رفع مشکص  غذا و تغذیه وچ رچوب تع

گتردد.در  برمتی  1341ب اد.ت ریخچه بحث امنیت غذایی به  اعصمیه حقوق بشر در س زم ن ملل ماحتد در ست ل   مدیریت توسعه می

؛ تولید مواد غدایی در کشوره ی در ح ل توسعه ک هش ی فت و روز به روز بر بی ثا تی  و عدم تع دل بین جمعیتت   1391آغ ز دهه 

غذا در جه ن افزوده اد .به دلیل جلوگیری از عواقب و یم این بحران ، کنفران  جه نی غذا به اباک ر س زم ن ملل ماحد در س ل  و

امنیتت غتذایی   1311تشکیل اد که در آن بر امنیت غذایی در سطح جه ن وبه تاع آن در سطح کشوره  ت کید اد. در دهه  1394

ه قرار گرفت به طوری که امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح به صور  مترتا  بت  هتم مطترح     در سطح   نوار وفرد نیز مورد توج

مطرح اد  1332به صور  یک نظریه وروش مدون برای اولین ب ر در کنفران  بین المللی تغذیه در س ل «  امنیت غذایی »است.  

 ی، مورد ت کید و تصویب قرار گرفت.ه ی مهم در بر ورد ب  سوء تغذیه و گرسنگوبه عنوان یکی از اساراتژی

ه ی راهاردی، ب  توجه به سند چشتم  دسای بی به عرضه ب  ثا   مواد غذایی وت مین امنیت غذایی ج معه یکی از مهمارین اولویت

 (  1314انداز بیست س له کشور است که ب ید ب  رویکردی نو مورد توجه قرار گیرد ) رهار وماینی دهکردی ،

دهتد کته   حقیق تی که توس  محققین برروی موارد مخالف ت ثیرگذار بر امنیت غذایی انج م گرفاته استت نشت ن متی    ب  توجه به ت

ه ی ت مین امنیت غتذایی در جهت ن براتمرد.در واقتع بت  آزادست زی تجت ری در کشتوره ی دارای         حل توان تج ر  غذا را از راهمی

ی بد، و برای کشوره یی که بته منظورتت مین امنیتت    ه ی رق بای افزایش میتمحدودیت تولید، تولید غذا از طریق مصرف آن به قیم

اود.از آنج  که آزادس زی تج ری توانند به تولید وعرضه محصوال  غذایی ب  بهارین ک رایی ب ردازند انگیزه الزم فراهم میغذایی، می

ه ی محققین دیگر نیز نش ن غذایی ملی اثری مثات دارد.ی فاهافزاید و بر امنیت بر میزان عرضه سریع غذا همراه ب  تولید دا لی می

دهد که ب  آزاد س زی تج ری، به دلیل افزایش بیشار راد واردا  نسات به ص درا ، کسری تراز تجت ری بیشتار  واهتد اتد.در     می

رآمتد، صت درا ، واردا  وعرضته    دهد که آزاد س زی تج ری  ظ هرا ب  تآثیرگذاری بر عواملی همچون دواقع نا ی  تحقیق   نش ن می

مواد غذایی، که  ود در تآمین امنیت غذایی   نوار نقش مهمی دارند، تآثیری غیر مساقیم بر آن  واهتد گذااتت. توجته ویتژه بته      

ای هت ی توستعه کشت ورزی وامنیتت غتذایی  رابطته       بخش کش ورزی برای ت مین امنیت غذایی بسی ر ح ئز اهمیت است و سی ستت 

اق بل ب  هم دارند وبهره وری وتورم از عوامل ت ثیر گذار امنیت غذایی هساند. برای دست یت بی  بته تعت دل بتین تولیتد      مساقیم و م

هت ی  ه  و اجرای سی ستت ه ی آتی، وجود اموری هم چون تقویت راد اقاص دی در همه بخشغذای ک فی و نی زه ی غذایی در س ل

آوری، ه ، وجتود فتن  ن طق اهری و اساف ده بهینه از من بع برای توسعه زیر بخشمن سب برای ک هش راد جمعیت و مه جر  به م
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ب اند)اندرسون و راجتول  تحقیق   کش ورزی، پردا ت تسهیص  به کش ورزان واصصح   اقاص دی اموری ضروری در این زمینه می

1399.)1 

ومسکن هستاند و در میت ن تمت می حقتوقی کته در       دانیم  مهمارین نی زه ی اس سی انس ن  وراک ، پوا ک ،هم ن طور که می

از مهمارین نی زهت ی فتردی استت کته مستولیت      « امنیت غذایی »اود ،ای   نواره  به افراد یک اجام ع داده میق لب نی زه ی پ یه

ایی از طریتق  ه ست.طاق آم ر واطصع   ترازن مه غذایی کشور ، هم اکنون حدود یتک ستوم نیت ز متواد غتذ     ت مین آن به عهده دولت

گردد و ب  توجه به جوانی جمعیت ایران و براس س  وش بین نه ترین برآورده  توس  جمعیت ان ست ن ، در  طریق واردا  ت مین می

 میلیون نفر  واهد رسید.بن براین  ب  وجود  طرا  طایعی111درصد به  3/1دو دهه آینده جمعیت ایران ب  راد س لی نه 

ه ی بزرگ جه ن و منطقه و در طایعت به دلیل افزایش جمعیت ،  طرا  انس ن س ز م نند جنگ قدر ن ای از دست ک ری انس ن 

ارای  فعلی حس س   ورمی نه و وضعیت ن امن منطقه ،. نی ز به چگونگی ت مین نی زه ی غذایی جمعیت ایران در دو دهه آینتده ، و  

 اود. حرانی احام لی پیش رو، بیش از پیش احس س میذ یره س زی درصدی از مواد غذایی برای مق بله ب  ارای  ب

اسا ن کشورم ن که از وضتعیت غتذایی نت مطلوبی بر وردارنتد ودر گتروه نت امن        9طاق مط لع   وزار  بهداات عصوه بر  مردم 

قی، م زندران و قزوین ار ه ی آذرب یج ناند ،اسا ناسا ن که در بهارین وضعیت غذایی ج ی گرفاه 9گیرند و وبسی ر ن امن ج ی می

ه ی آذرب یج ن غربی، زنج ن، راس ن ام لی،  راس ن رضوی، گیصن، گلستا ن و همتدان در گتروه نستاا  امتن      در گروه امن، اسا ن

وبخای ری واردبیل در گتروه نستاا  نت امن غتذایی قترار      ه ی  راس ن جنوبی، ف رس ،کردسا ن ،لرسا ن، کرم نش ه، چه رمح لواسا ن

ه ی اهری وروسا یی در  صوص تغذیه در توس  دم ری درب ه آگ هی،نگرش و عملکرد   نواده31ق تحقیق تی که در س ل دارند.طا

درصد از مردم کشتورم ن  42توان به موارد زیر اا ره کرد: فق  ای بدست آمد که ازآن جمله میکشور انج م اد، نا ی  نگران کننده

درصد از  نواره  بته صتور  روزانته از میتوه وستازیج   ت زه،اتیر ولانیت          23ان سند ومیه  را به عنوان گروه اصلی غذایی میوه

درصد سوی  رابه عنوان یک 41ه  در دری فت فیار غذایی آگ هی دارند.ه  و سازیدرصد افراد از نقش میوه 13کنندو فق  اساف ده می

 11ان ستند و  به عنوان مضرترین روغن  وراکی برای بتدن متی   درصد از مردم روغن حیوانی را 34دانندو مناع ت مین پروتیین می

ه ی گ زدار در بی اااه یی واز بین رفان مین ی دندان  ار دارند و ... همچنتین ایتن نمونته گیتری از     درصد   نواره  از ت ثیر نوا به

دم ری ازآنج  که غذا یک موضتوع کت مص    ب اد. به ت کیده ی کشور انج م اده وبسی ر دقیق و علمی میهزار نفر در تم می اسا ن14

چند وجهی است که عوامل اقاص دی، سی سی، اجام عی، بین االمللی، محی  زیستت وحاتی فتن آوری روی آن تت ثیر گتذار استت       

ج ناته، جمعتی وملتی دااتاه ب اتیم.بن براین      بن براین اگر بخواهیم امنیت غذایی مردم کشورم ن را بهاود بخشیم، ب ید تصای همته 

ان س یی اقش ر آسیب پذیردر کشور واقدام   وزار  رف ه در ب ره توزیع ساد ک ال وغذا در می ن این اقش ر طتی یکتی دو ست ل ا یتر     

   ه ی آینده موثر ب اد.ه ی ن امن طی س لتواند در بهاود وارتق ی امنیت غذایی اسا ناقدام مفیدی است که می

 فرضیه ه ی تحقیق به این صور  عنوان اده اند: 

 بر ا    امنیت غذایی ایران ت ثیر مثاای دارد. دسای بی به مواد غذایی -1

 ا    اساف ده ی  بهره برداری از مواد غذایی برا  ص منیاغذاییدر ایرانا ثیر معنی دار دارد. -2

 ای دارد.ا    پ یداری/ ثا   غذایی برا  ص منیاغذایی ت ثیر مثا-3

 در دسارس بودن مواد غذایی بر ا    امنیت غذایی اثر گذار است.-4

 

                                                 
1. Anderson & Rujol 
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 ادبیات تحقیق -2

تک متل نگترش بتین المللتی نستات بته ایتن         برای امنیت غذایی تع ریف ماعددی وجود دارد که بررسی ت ریخی آنه  نش ن دهنده

 ریف کرد:س زم ن ملل ماحد امنیت غذایی را چنین تع 1975 در س ل موضوع است.

امنیت غذایی عا ر  است ازعرضه مسامر ک اله ی غذایی اصلی در سطح جه نی به منظور بهاود مداوم مصرف غذا و نثی کردن 

 اثرا  ن مطلوب نوس ن   تولید قیمت غذا.

 ( تعریف زیر را پیشنه د کرد:FAOس زم ن  وارب ر و کش ورزی ملل ماحد ) 1984چندین س ل بعد در س ل 

یی یعنی اطمین ن از اینکه همه مردم در همه اوق   به غذاه ی اصلی مورد نی ز  ویش دسارستی فیزیکتی واقاصت دی    امنیت غذا

 امنیت غذایی را به اکل زیر تعریف کرد: 1986همچنین ب نک جه نی در س ل  دارند.

امنیت غذایی عا ر  است ازدسارسی همه مردم به غذای ک فی در تم م اوق   به منظور یک زندگی س لم وفعت ل استت. )ق ستمی    

تعریف ب نک جه نی را به عنتوان یتک تعریتف کت ربردی پتذیرفت و       1993پ  از آن کنفران  بین المللی تغذیه در س ل . ( 1377

امنیت غتذایی زمت نی  وجتود     یف ک ملاری از امنیت غدایی را به ارح زیر اعصم کرد:تعر 1996سرانج م اجصس جه نی غذا در س ل 

دارد که همه مردم در تم می ای م به غذای ک فی، س لم ومغذی دسارستی فیزیکتی واقاصت دی دااتاه ب اتند و غتذای در دستارس        

 (FAO-FSIS 2011م فراهم س زد.)ای س زگ ر ب  ترجیح   آن ن را برای یک زندگی فع ل وس لنی زه ی یک ر یم تغذیه

 اوند.مساقیم وغیر مساقیم تقسیم می دو دساه عوامل موثر بر امنیت غذایی به 

ب اتند وات مل  ودکفت یی غتذایی، واردا      عوامل مساقیم عواملی هساند که مرتا  بت  تولیتد، مصترف وتجت ر  غتذا متی      الف( 

 ه ی غذایی هساند.موادغذایی وکمک

 گذارند.جنگ،انقصب، طوف ن و شکس لی به صور  غیر مساقیم بر امنیت غذایی ت ثیر میعواملی هم م نند ب( 

منظور از  ود کف یی غذایی ت مین نی زه ی غذایی از طریق عرضه دا لی ی  ب  حداقل وابساگی به تج ر    رجی است. در بر تی  

به دلیل حتوادثی چتون جنتگ یت  تحتریم اقاصت دی        اود زیرا ممکن استاز کشوره  این امر به عنوان یک هدف سی سی دنا ل می

 ارای  واردا  مواد غذایی وجود نداااه ب اد.

ی حصول به  ودکف یی اساف ده بهینه از ذ  یر و من بع موجود در کشور است. بترای ایتن امربر تورداری از منت بع طایعتی      الزمه

هت ی  وری ب ال وتکنیتک من بع طایعی کمی دارند نی ز به بهرهک فی و فن وری من سب در تولید ضروری است. در کشوره یی که عموم  

 اود.پیشرفاه بیشاراحس س می

ی مواد غذایی ک هش  واهد ی فت. تق ض ی فزاینده غذا را ب ید از اگرتولیدا  مواد غذایی پ  به پ ی جمعیت راد نکند تولید سرانه

به هردوسی ست ت مین کرد. افزایش واردا  متواد غتذایی بته طتور      طریق افزایش واردا  مواد غذایی ی  ک هش ص درا  آن ی  توسل

انج مد. این امر عصوه بر دااان ب ر م لی به ایج د یک سری مشکص  اقاص دی، سی ستی  قطع به وابساگی بیشار به من بع   رجی می

ی دا لی که بعض  منجربه ک هش تولیتد  ه ی جه نی بر پ یهتوان به ت ثیر نوس ن قیمتاود که از آن جمله میو اجام عی مناهی می

 گردد، اا ره کرد.در کشور وارد کننده و ی  ک هش درآمد کشور ص درکننده می

هت ی  ه ی غیردولای معموال بت  استاف ده از کمتک   ه  اغلب ب  اقدام   س زم نه ی غذایی ا مل تم م اقدام تی است که دولتکمک

دهند و بدون انج م چنین اقدام تی یک زندگی ست لم وفعت ل تتوام بت  دسارستی      ج م می  رجی برای بهاود تغذیه اهروندان  ود ان

 اوند:ه ی غذایی به دو صور  مساقیم وغیرمساقیم انج م میک فی به غذا نخواهد داات. کمک
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رایگت ن در  ی هت ی ک الهت ی اس ستی تغذیته    ه ی غذایی، توزیع کت البرگ ه ی مساقیم ا مل توزیع موادغذایی، ارس ل بساهکمک

هت ی  ه ی دولای، ست زم ن ه ی غذایی و پولی من بع بین المللی، کمکه ی غذا در برابر ک ر است. این موارد ب  حم یتمدارس وبرن مه

 گیرد.ه ی  یریه  صوصی انج م میغیردولای ی  بنگ ه

ه ی حمت یای ) قیمتت   غذایی وسی سته ی مربوط به ذ یره مواد ه ی غیرمساقیم عا ر  است از: آموزش تغذیه ، سی ستکمک

 ه ی ارزی و   رجی (  گذاری ب زاری بی وسی ست

هت ی زمت نی نستاا     ه ی اقاص دی در جه ن است که به صور  مکرر ودرف صتله از عوامل غیرمساقیم موثر بر امنیت غذایی بحران

عث عمیق ترادن ن امنی غذایی و افتزایش تعتداد   ه  به غذا همواره ب طوالنی در قرن بیسام و بیست ویکم ب  ک هش دسارسی انس ن

ه ی ت ثیرگذاری آن بر اقاص د هر کشتور  ه  بر امنیت غذایی کشوره  بساه به ک ن لگرسنگ ن اده است و میزان اثرگذاری این بحران

 ماف و  است.

 مط لع تی که ت  کنون به بررسی این تحقیق پردا اه اند، به ارح زیر است: 
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 ترین مط لع   دا لی انج م ادهمهم صصه : 1 جدول

 ن م نویسنده ردیف

 ویسندگ ن()ن
 س ل

رویکرد و 

 روش

 تحقیق

 ه ی پژوهش صصه نا ی  و ی فاه

 1383 محسنی 1
روش پوی ی 

 ه ی پ نلداده

ای این تحقیق نش ن داد که، ک هش تعرفه واردا  و افزایش درجه آزادس زی ی فاه

 ح ل توسعه به ویژه ایران اثر مثات و معنی دار دارد. تج ری بر راد واردا  کشوره ی در

 1383   دمی پور و نجفی 2
روش 

 م تریسی

نا ی  نش ن داد که دولت ب وجود اینکه از طریق پردا ت ی رانه به عوامل تولید تصش 

کرده انگیزه ی اقاص دی تولید محصوال  را تقویت کند ام  این فرایند  نثی بوده است و 

 ی تولید محصوال  اده است.حم یای دولت موجب تضعیف انگیزهه ی سی ست

 1384 ابریشمی و همک ران 3
روش پوی ی 

 ه ی پ نلداده

ای تحقیق ح کی از آن است که ب  آزادس زی تج ری، به دلیل افزایش بیشار راد ی فاه

 واردا  نسات به ص درا ، کسری تراز تج ری بیشار  واهد اد.

 1384 حیدری دادادک ای و  4

ب  اساف ده از 

ه ی ا   

مخالف از 

جمله 
AHFSI 

 1334-1393ه ی دهد که در ج معه اهری طی س له ی این تحقیق نش ن میی فاه

درصد  1/19امنیت غذایی   نواره  روندی صعودی داااه ومقدار عددی امنیت غذایی از 

ج معه روسا یی نیز  ارتق ء ی فاه است.برای 1393درصد در س ل 4/33به  1334درس ل 

روند تآمین امنیت غذایی صعودی بوده به طوری که از  1393ت  س ل 1339از س ل 

 ارتق ء ی فاه است. 1393درصد در س ل 3/34به 1334درصد در س ل 92حدود از حدود 

فره د رهار و ماینی  5

 دهکردی
1384 

تصمیم 

گیری چند 

ا  صه و 

 AHPتکنیک 

کمی امنیت غذایی در صورتی مثات و موثر عمل نا ی  نش ن داد که اش ا    

کنند که به صور  ک را و هم هنگ ب  یدیگر عمل نم یند وضعف چشمگیری در می

 ه  نا اد.ا   

مهرابی بشر آب دی و  6

 موسوی محمدی
1388 

روش 

تصحیح  ط ی 

 برداری

روسا یی به دهد که اثرآزادس زی تج ری بر امنیت غذایی   نواره ی نا ی  نش ن می

 ب اد.میزان اندک است که در کوت ه مد  منفی، و در بلند مد  مثات می

مهرابی بشر آب دی و  7

 موسوی محمدی
1389 

االگوی 

تصحیح  ط ی 

 برداری

نا ی  نش ن داد در ح لی که در کوت ه مد  هر دو نوع حم یت از بخش کش ورزی و در 

گذارد، در بلند ایی   نواره ی اهری میبلند مد  حم یت قیمای،اثر منفی بر امنیت غذ

 ای دارای اثر مثات بر امنیت غذایی این   نواره  ستمد  حم یت نه ده

جصل س لم و مجاای  8

 مج وری ن
1392 

روش 

تصحیح  ط ی 

 برداری

 31/93به  1332درصد در س ل 99/49دهد که ا    امنیت غذایی ازنا ی  نش ن می

ی فاه است.همچنین تآثیر ا    ظرفیت واردا  مواد افزایش  1319درصد در س ل 

غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثات بوده و برآورد الگو ح کی از اثر منفی ا    

ظرفیت واردا  مواد غذایی بر امنیت غذایی   نواره ی روسا یی در کوت ه مد  و نش ن 

 دهنده اثرمثات آن در بلند مد  است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  لع     رجی انج م اده:  صصه مط  2-2جدول

 ردیف
 ن م نویسنده

 ) نویسندگ ن(
 س ل

رویکرد و 

 روش

 تحقیق

 ه ی پژوهش صصه نا ی  و ی فاه

 1995 اندرسون و راجول 1
روش 

 م تریسی

ه ی ه ، اجرای سی ستدهد که تقویت راد اقاص دی در همه بخشنا ی  نش ن می

اهری، اساف ده بهینه از من بع من سب برای ک هش راد جمعیت و مه جر  به من طق 

ه ، وجود فن وری، تحقیق   کش ورزی، اعط ی تسهیص  به به منظور توسعه زیربخش

 ب اد.کش ورزان واصصح   اقاص دی ضروری می

 1999 اسمیت و همک ران 2
روش 

 م تریسی

ه  نایجه گرفاند که بر صف قدر   رید، عرضه غذا دارای اثرا  ماق بل اندکی ب  آن

 ترین ع مل در ناود امنیت غذایی است.امنیت غذایی است و فقر ادید مهم

 2002 رام کریشن  و آسف  3
الگوی 

 لوجیت

 %19آن ن نایجه گرفاند که در نواحی ام ل اتیوپی امنیت غذایی در سطح ب التر از

ت ی   نوار، وآموزش را بر امنیقرار گرفاه است . وعواملی م نند میزان تولید، اندازه

 اندغذایی   نوارموثر دانساه

 2013 م ریو آرتور رویز 4
روش 

 م تریسی

دهد که ایج د یک سی ست غذایی پ یدار ب  توجه به تم می این مق له نش ن می

تواند ب عث ک هش آسیب پذیری امنیت غذایی م لزی ماغیره ی د یل درآن می

 ماوس  است.اود.ونش ن میدهد که نرخ راد محصوال  کش ورزی م لزی 

 

 روش تحقیق -3

صرف ً بر اس س روند گذااه  ود اکل می گرفت ولی ب ید توجته   yبر اس س مدل ه ی سری زم نی تک ماغیره، ماغیر درون زای 

داات که ماغیره ی اقاص دی غ لا ً ب  یکدیگر در ارتا ط هساند. بن براین هنگ می که بررسی رفا ر چند ماغیر ستری زمت نی متدنظر    

زم است ت  ارتا ط   ماق بل بین ماغیره  در ق لب یک الگوی سیسام مع دال  همزم ن مورد توجه قرار گیرد. ممکن است در است ال

این مع دال ، وقفه ه ی ماغیره  نیز وجود داااه ب اد که در این صور  اصطصح ً آن را الگوی سیسام مع دال  همزم ن پویت  متی   

ی الزم است اطمین ن ح صل کرد که مع دال  این سیسام ان س  هساند. آنچته کته بترای محقتق     ن میم. قال از برآورد چنین الگوی

کردن ارط ان س یی معمول است، آن است که فرض اود تعدادی از ماغیره ی از پیش تعیین اده تنه  در بعضی از مع دال  الگو 

پوی   الزم است ارای  زیر بررسی اود: یکی ایتن کته ب یتد     اوند و بن براین قال از برآورد الگوی سیسام مع دال   همزم نوارد می

ماغیره ی الگو را به دو دساه درون زا و برون زا طاقه بندی کرد و دیگری این که ب ید قیده یی را بر ضترائب ماغیرهت ی الگتو وارد    

ی توس  محقق گرفاه می اود کته  کرد ت  به ان س یی الگو دست ی فت. چنین تصمیم تی در هر دو مرحله معموالً به صور  ا ای ر

( اگر بین ماغیره ی الگتو همزمت نی حقیقتی وجتود دااتاه      1311ادیداَ از سوی سیمز مورد اناق د واقع اده ست. به گفاه سیمز )

ب یست این همزم نی را در تم م ماغیره  یکس ن دانست، نا یتد هیچگونته تمت یز و تاعتی  از پتیش تعیتین اتده ای بتین         ب اد می

ی درون زا و برون زا وجود داااه ب اد. در همین راسا  است که وی الگوی  ودتوضیح برداری را ارائه نمود. در این سیسام ماغیره 
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اوند و ضرائب ماغیره  در کن ر وقفه ه یش ن ب  اساف ده از روش حداقل مربعت    طت  تخمتین زده    تم م ماغیره  درون زا فرض می

 (.399: 1313می اوند ) گجراتی،

ب  ویژگیه ی هم  VARالگوی تصحیح  ط ی برداری مدلی برای پیوند دادن رواب  کوت ه مد  به بلند مد  بر اس س یک الگوی 

 جمعی است. یک الگوی  ود توضیح برداری را در اکل م تریسی می توان به صور  زیر نش ن داد:

(1)     Yt = A1Yt−1 + A2Yt−2 + ⋯ + APYt−P + Ut    ,    Ut~ IN (0, Σ) 

iبترای   Aiمربوط به ماغیره ی الگو هساند.  k×1ه ی آن برداره یو وقفه Ytین رابطه، در ا = 1, … , p  هت ی  ، مت تریK×K 

بته مقت دیر    Ytمتد   مربوط به جمص  ا صل الگو است. اکنون برای پیوند دادن رفا ر کوتت ه   K×1بردار  Utضرایب الگو هساند و 

 در ق لب الگوی تصحیح  ط ی برداری به صورتزیر در آورد: توان رابطة زیر راتع دلی بلندمد  آن، می

(2  )     ∆Yt = B1∆Yt−1 + B2∆Yt−2 + ⋯ + BP−1∆Yt−P−1 + ΠYt−P + Ut 

Πح وی اطصع   مربوط به رواب  تع دلی بلندمد  است. در واقع Πم تری    = βα   است کته در آنα     ضترایب تعتدیل عتدم

 (.1391مد  است )نوفرسای، م تری  ضرایب رواب  تع دلی بلند βدهنده سرعت تعدیل به سمت تع دل بلندمد  و تع دل و نش ن

 I)1(هساند. از طرف دیگر اگر دو ماغیتر،  I)1(ه یی مواجه هسایم کههم ن طور که قاصً اا ره اد در بسی ری از موارد ب  داده

 واهد بود. همچنین اگر ماغیر I)1(یعنی هر کدام یک ریشه واحد داااه ب اند( در این صور  ترکیب  طی آنه  نیزب اند )
it

X 

انا ااه از مرتاه 
i

d   ب اد که ب)(
i

dI دهیم، در این صور  نش ن می
t

z    اتود، انا اتاه از مرتاته    که به صور  زیتر تعریتف متی

i
dMax .واهد بود  

(3       )           )(~,,...,,)(~
itiit

dMaxIzkidIX  21              




k

i

itit
XZ

1

 

 ( را به صور  زیر ب زنویسی نمود:3توان )از طرف دیگر می

(4  )                          
112

1
,,






t

t

i

it

k

i

itit

Z
ZZXX  



 

تصور کنید که
t

X
1

ماغیر وابساه و 
t

X
2

ت   
kt

X ماغیره ی توضیحی هساند و همچنین
t

Z  ب اتد. امت    بی نگر جمله ا اصل می

(، این جمله ا اصل ن م ن  است، زیرا همه 3طاق )
i

X 1)(هI .ب اند 

 هساند: I)1(تری را در نظر بگیرید که در آن همه ماغیره ی توضیحی و وابساهمث ل س ده

(9                                              )     
tttt

uXXY 
33221

 

توانمی
t

Y :را به صور  زیر نیز نوات 

(3                                        )      
tttt

uXXY ˆˆˆˆ
33221

  

و
t

û : برابر است ب 

(9                                         )        
tttt

uXXY ˆˆˆˆ
33221

  

ه  ترکیب  طی از ماغیره ی وابساه و توضیحی هساند. بن براین (، ب قیم نده9طاق )
t

û 1(نیز ب یسای(I   ب اد. ام  بدیهی استت

 آید؟ ب اند. ح ل سؤال این است که تحت چه ارایطی چنین وضعیای بوجود می I)0(ه  پ یدار یعنیکه م  تم یل داریم ب قیم نده
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~)0(ح ل ممکن است  Iu
t

ب اد که در این صور   
t

u گویند کته ماغیرهت ی   م ن  است. در چنین ارایطی می
2

X ،
3

X و

t
Y انا ااگی عا ر  است از:در ح لت کلی تعریف هم انا ااه هساند.هم 

الف(
i

X ه  وY  انا ااه از مرتاهd  یعنی)d(I .ب اند 

ب( یک ترکیب  طی از 
i

X ه  وY  وجود دارد که انا ااه از مرتاهb-d  0(یعنی()( IbdI  .است 

)()0(ج( اگر IbdI   گوینتد. لتذا   « انا اتاه هم»ب اد، در این صور  این ترکیب  طی، م ن  بوده و ماغیره ی مورد نظر را

ه ی زم نی، ن م نت  هستاند،   گویند که ترکیب  طی از آنه  م ن  ب اد. در واقع بسی ری از سری« انا ااههم»ای از ماغیره  را مجموعه

انتد.  محتدود اتده  « رابطته »کنند که بی نگر این است که این دو سری در بلندمد  توست  یتک   ب  هم حرکت می ام  در طول زم ن

هت ی زمت نی ب اتد کته در     تواند بی نگر رابطه بلندمد  ی  یتک پدیتده تعت دلی بلندمتد  بتین ستری      انا ااگی میبن براین رابطه هم

گردنتد بنت براین اگتر بترای یتک مع دلته       اوند ولی مجدداً بته آن برمتی  می مد  ممکن است آنه  از این رابطه تع دلی منحرفکوت ه

tرگرسیون، 
u  م ن  ب اد بدین معنی است که روند ماغیره ی توضیحی و ماغیر وابساه بی نگر وجود یک رابطه تع دلی بین آنه  است

 (.1334)سوری، روداز بین می 2و در چنین ارایطی امک ن وجود رگرسیون ک ذب

 

 و یافته ها  نخمین مدل -4

به صور  زیر ق بل ق بل مش هده استت بته طتوری     1331-33نا ی  مدل مورد مط لعه برای داده ه ی سری زم نی در ب زده زم نی 

انج م اتده  که ماغیر وابساه ا    امنیت غذایی و چه ر ماغیر مساقل عوامل ت ثیر گذار بر ا    امنیت غذایی مط بق مط لع   

 در ادبی   تحقیق و فصل روش ان سی اناخ ب اده اند که نا ی  برآورد به صور  زیر:

Food Security Indicator  ماغیر وابساه مدل مورد مط لعه که ا مل ا    امنیت غذایی داده ه ی سری زم نی در بت زده :

 از س زم ن   روب ر جه نی )ف و( تهیه اده است. 1331-33زم نی 

B2  :  یکی از ماغیر مساقل مدل مورد مط لعه که ا مل در دسارس بودن مواد غذایی می ب اد که داده ه ی سری زمت نی آن در

 از س زم ن   روب ر جه نی )ف و( تهیه اده است. 1331-33ب زده زم نی 

C2    امنیتت غتذایی دارد و داده   : دسای بی به مواد غذایی یکی از ماغیر مساقل مدل مورد مط لعه است که ت ثیر مثاای بر ا

 از س زم ن   روب ر جه نی )ف و( تهیه اده است. 1331-33ه ی سری زم نی این ماغیر در ب زده زم نی 

D1   یکی از ماغیر مساقل مدل مورد مط لعه که ا مل ا    پ یداری/ ثا   غذایی می ب اد که داده ه ی ستری زمت نی آن در :

 وب ر جه نی )ف و( تهیه اده است.از س زم ن   ر 1331-33ب زده زم نی 

V2      یکی از ماغیر مساقل مدل مورد مط لعه که ا مل ا    اساف ده ی  بهره برداری از مواد غتذایی متی ب اتد کته داده هت ی :

 از س زم ن   روب ر جه نی )ف و( تهیه اده است  1331-33سری زم نی آن در ب زده زم نی 

 

 

 

 

                                                 
2. Spurious regression 
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 آزمون پ ی یی ماغیره : 2 جدول

 سطح بحرانی  tآم ره  انحراف معی ر ضریب غیرما
C 1978.560 502.2406 3.939466 0.0013 

B2 8.093415 1.892896 4.275678 0.0007 

C2 1.593066 0.818039 1.947420 0.0705 

D1 22.04428 6.117293 3.603600 0.0026 

V2 0.247380 0.090899 2.721475 0.0158 

1831واتسون:  –آم ره دوربین  F(:18111 )21831آم ره  1814ضریب تعیین:   

 مناع: مح سا   تحقیق

 

ب  توجه به نا ی  بدست آمده از رگرسیون چند ماغیر ت ثیر معنی دار تم م عوامل اناخ ب اده در متدل ت ییتد اتده استت. الااته      

آیتد کته بت  میتزان ضتریب رگرستیونی       میا    پ یداری/ ثا   غذایی از بقیه عوامل بیشار به چشم میزان ت ثیری گذاری ماغیر 

مدل به همراه آم ره دوربین واتسون در دامنته   14/1درصد اطمین ن معن در اده است. ضریب تعیین 39در سطح معنی دار  14/22

 جمعتی نات ی  بدستت آمتده در ایتن     اسا ندار برآورده ی آم ری برای سری زم نی چند ماغیر قرار دارد. در بخش بعدی ب  آزمون هم

ه ی سری زم نی به صورتی است کته  جمعی دادهبخش مورد ت یید نه یی قرار می گیرد. یکی از روش ه ی بسی ر س ده در بررسی هم

ه  ی  هم ن جز ا صل نا ی  ق بل استاا ط  واهتد بتود. کته در     پ  از برآورد آم ری مدل ب  بررسی آزمون ریشه واحد برای ب قیم نده

 داده اده ق بل مش هد است. ادامه نا ی  فرآیند توضیح

ب  درنظر گرفان ماغیر ه ی توضیحی  مدل و ب  توجه بته ماغیتر وابستاه اباتدا الزم استت هتم        VECMدر راسا ی برآورد مدل 

انا ااگی اثا   اده در بخش قال به صور  دقیق تر مورد مط لعه قرار گیرد و دلیل این مهم، بدین صور  است کته بترای برستی    

نات ی   . ماغیر  مساقل دارد حداقل چه ر بردار هم انا ااه نی ز  واهد بود که باواند به نا ی  ق بل قاولی دست ی فتت  مدلی که چه ر

 ه ی عرض از مادا و روند بررسی اده است.آزمون هم انا ااگی یوه نسون  ق بل مش هد است که برداره ی مورد نی ز در ح لت

 

 نسون: نا ی  آزمون هم انا ااگی یوه 3 جدول

 سطح احام ل سطح بحرانی آم ره اثر مق دیر ویژه 

 0.0000  69.81889  277.9373  0.999920  هیچ بردار هم انا ااگی 

 0.0000  47.85613  127.0547  0.969779  حداکثر یک بردار هم انا ااگی

 0.0000  29.79707  71.06698  0.888117  حداکثر دو بردار هم انا ااگی  

 0.0000  15.49471  36.02216  0.821112  حداکثر سه بردار هم انا ااگی 

 0.0036  3.841466  8.486207  0.411623  حداکثر چه ر بردار هم انا ااگی  

 

پ  از برسی انج م اده در قسمت هم انا ااگی و اساخراج حداقل بردار مور دنی ز الزم است که برای دستت یت بی بته نات ی  در     

-هسایم. هر چند الزم به توضیح است در قسمت اول نا ی  آزمتون هتم    VARنی زمند برآورد مدل  VECMراسا ی برآورد مدل 

انا ااگی را آزمون می کند ساون اول از سمت چت  جتدول   رائه می اود که تعداد برداره ی هما 𝜆𝑚𝑎𝑥و 𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒انا ااگی آم ره 
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انا ااگی را نش ن می دهد. ستاون دوم مقت دیر ویتژه را نشت ن داده و ستاون ستوم آمت ره         فرضیه صفر ماانی بر تعداد برداره ی هم

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 و𝜆𝑚𝑎𝑥 بل مش هد است و نه یا  در ساون پنجم احام ل آزمون فرضی   دیده که در ساون چه رم مق دیر بحرانی جدول ق 

 می اود. 

این آزمون را ت  جت یی   Eviewsانا ااگی وجود ندارد رد می اود. نرم افزار در این برآورد آم ری فرضیه اول یعنی هیچ بردار هم

اود ولی وجود یک بردار انا ااگی رد میرد نشود. بن براین فرضیه وجود حداکثر صفر بردار هم 0Hادامه می دهد که فرضیه فرضیه 

رد نمی اود بن براین یک بردار هم انا ااگی وجود دارد ولی توجه داااه ب اید که برای همچنین مدلی وجود حداقل چهت ر بتردار   

 تواهیم    VARاثا   است.در ادامه مط لعه نی زمند بترآورد متدل   گ نه فوق ق بل  9ضروری می ب اد و این مهم در برسی فرضی   

ممکن اود در جدول زیر نا ی  برآورد مدل اده که به کمک معی ره ی اک ییک و اوارتز بیتزین   VECMبود ت  باوان برآورد مدل 

 وقفه بهینه آن اناخ ب اده است.

 

 

 

 ه  اناخ ب ادهوارتزبیزین وقفه بهینه آن: نا ی  برآورد اده که به کمک معی ره ی آک ئیک و ا4جدول 

 
 

     
 B2 C2 D1 V2 ا    امنیت غذایی 
      
 0.172794  0.011755  0.034015  0.012048- 0.493911  ا    امنیت غذایی      
  (0.14480)  (0.01500)  (0.04787)  (0.00606)  (0.42188) 

 [ 3.41105] [-0.80315] [ 0.71055] [ 1.93862] [ 0.40958] 
      

B2(-1) -0.259199  1.128480  0.758711 -0.002835 -3.028482 

  (1.20782)  (0.12513)  (0.39932)  (0.05058)  (3.51914) 
 [-0.21460] [ 9.01864] [ 1.90001] [-0.05605] [-0.86058] 
      

C2(-1) -1.029407 -0.012930  0.760663  0.001469  1.775841 
  (0.31857)  (0.03300)  (0.10532)  (0.01334)  (0.92818) 
 [-3.23136] [-0.39177] [ 7.22226] [ 0.11014] [ 1.91324] 
      

D1(-1)  1.156158  0.026001 -0.058003  0.980325 -0.128475 
  (0.29967)  (0.03105)  (0.09908)  (0.01255)  (0.87313) 
 [ 3.85806] [ 0.83751] [-0.58544] [ 78.1196] [-0.14714] 
      

V2(-1)  0.031405 -0.004126  0.020370  0.001533  0.784368 
  (0.04662)  (0.00483)  (0.01541)  (0.00195)  (0.13584) 
 [ 0.67362] [-0.85419] [ 1.32157] [ 0.78529] [ 5.77428] 
      
            
 ی فاه ه ی پژوهش : مناع      

نا ی  بدست آمد نش ن از این مهم است که هر چند وقفه ماغیر توانسه است بخش وسیعی از تغییرا  ماغیتر وابستاه را توضتیح    

دهد و میزان ضریب تعین مدل در حد ق بل قاولی می ب اد ولی نکاه مهم ضرایب مدل برآوردی می ب اد که ق بل ت متل استت بته    

انا اتاگی و ضترایب   وقفه ه ی اناخ ب اده در مدل مورد مط لعه داری ضرایب منفی هساند. در قسمت دوم، آزمون هتم طوری که 

ق بل مش هد است. در بخش سوم، نرم ل س زی برداره ی هم انا ااگی  2و  1تعدیل ارائه اده مق دیر بردار هم انا ااگی در پیوست 
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است به ایوه ه ی ماف وتی ق بل انج م می ب اد. به عنوان مث ل یک ماغیتری را تت بعی از   و ضرایب تعدیل ارائه اده که الزم به ذکر 

س یر ماغیره  در نظر می گیرند ام  ب ید توجه داات از می ن برداره ی هم انا ااگی ب ید اناخ ب طوری صور  بگیرد که بت  توتوری   

)ب  لح ظ نمودن روند و عترض از   2و  1هم انا ااگی که در پیوست مورد مط لعه س زگ ری الزم را داااه ب اد . نا ی  بررسی آزمون 

مادا(  در جدول ذیل مع دله هم انا ااگی نرم ل س زی مع دله اول ارائه اده است)برداره ی نرم ل س زی اده ب  رنگ ساز در متان  

ق بل استاخراج نیستت)ب  توجته بته      پیوست نش ن گذاری اده است( از آنج  که بردار هم انا ااگی کننده به صور  منحصر به فرد

مجدد نی ز استت کته    VARتعداد ب الی برداره ( گ ه  نی ز به اعم ل قیودی برای بهاود نا ی  برآورد  واهد بود. پ  از برآورد مدل 

ت هنگ م تست آزمون هم انا ااگی یوه نسون محدودیت ه ی اعم ل اود که در این ح لت هم ماغیر رونتد و عترض از ماتدا و ح لت    

ه ی ممکن مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.  بررسی ه ی انج م اده در این پژوهش نش ن می دهد مدل رگرستیون چندگ نته بت     

توجه به س  ا ر و ویژگی ه ی که برای آن می توان ماصور اد برای مط لعه عوامل موثر بر ا    امنیتت غتذایی بته مراتتب متی      

در غ لب مورادی کته داری تعتداد زیت د     VECMو برآورد مدل  VARاه ب اد چرا که مدل تواند نا ی  ق بل اثا   تری در بر داا

ماغیر مساقل هسایم نا ی  چندان ق بل قاولی از  ود نش ن نمی دهد که الااه این مهم بسی ر دور از ذهن نمی ب اد چرا که متدل  

غیره ی وابساه متورد مط لعته بت  یت فان وقفته      غ لا  به صور  وقفه ه ی ما VECMو برآورد مدل  VARه ی مورد بررسی مدل 

بهینه در مدل برآورد می اود آنچه مهم است در این پژوهش ضرایب بدست آمد در مدل رگرسیون چندگ نه به مراتتب بت  واقعیتت    

دور تر می  اقاص دی مط بق دارد هر چند نا ی  دو مدل مورد مط لعه دیگر ب  دارا بود ن ضریب تعیین چشم گیر از واقعیت اقاص دی

 ب اند.

 

 

 نتیجه گیری -5

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ه  پردا ایم. ابادا  م ن یی سری ه ی زم نی مربوط به نمونه مورد مط لعه بررسی اده است و 

سری ه ی ن م ن  تشخی  داده اد س   به برآورد مدل اساف ده اده، پردا اه اده است. معی ر هت ی آک ییتک و اتوارتز را بترای     

مورد مط لعه قرار گرفتت.   VARو بر همین اس س، مدل من سب  از رگرسیون چندگ نه ت  مدل  سری ه ی مربوطه به دست آوردیم

در غ لب مورادی که داری تعداد زی د ماغیر مساقل هسایم نا ی  چندان ق بل قاتولی از  تود    VECMو برآورد مدل  VARمدل 

 VECMو برآورد مدل  VARه ی مورد بررسی مدل نش ن نمی دهد که الااه این مهم بسی ر دور از ذهن نمی ب اد چرا که مدل 

غ لا  به صور  وقفه ه ی ماغیره ی وابساه مورد مط لعه ب  ی فان وقفه بهینه در مدل بترآورد متی اتود آنچته مهتم استت در ایتن        

متورد  پژوهش ضرایب بدست آمده در مدل رگرسیون چندگ نه به مراتب ب  واقعیت اقاص دی مطت بق دارد هتر چنتد نات ی  دو متدل      

مط لعه دیگر ب  دارا بودن ضریب تعیین چشم گیر از واقعیت اقاص دی دور تر می ب اند پ  نایجه پژوهش ح ضر می توانتد در ایتن   

نکاه  صصه اود که اناخ ب مدل ه ی پیش بینی برای تعیین عوامل ت ثیر گذار بر ا    امنیت غذایی بت  وجتود ضتریب تعیتین     

واند چندان من سب ب اد و رگرسیون چندگ نه توانساه است در این تحقیق نقش مثات و معنتی دار  ب الی مدل از نظر تووری نمی ت

 عوامل موثر بر ا    امنیت غذایی را مشخ  نم ید.

فرضیه اول در مدل مورد مط لعه که ا مل  ت ثیر در دسارس بودن مواد غذایی بر ا    امنیت غذایی می ب اتد بت  استاف ده از     

مورد ت یید واقع اد. همچنین فرضیه دوم تت ثیر دستای بی بته متواد غتذایی در       1331-33زم نی آن در ب زده زم نی داده ه ی سری 

مدل مورد مط لعه است که ت ثیر مثاای بر ا    امنیت غذایی دارد و در سطح معنی داری ق بل قاولی مورد پتذیرش واقتع اتده    

 است.
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سی ت ثیر ا    پ یداری/ ثا   غذایی  بر ا    امنیت غذایی می ب اد کته  یکی دیگر از فرضی   پژوهش ج ری که ا مل برر

از س زم ن   روب ر جه نی )ف ئو( تهیه اتده استت و نات ی  آزمتون      1331-33ب  اساف ده از داده ه ی سری زم نی آن در ب زده زم نی 

ط لعه که ا مل تت ثیر ات    استاف ده یت  بهتره      آم ری نش ن از ت یید این فرضیه مشهود بود. در بررسی فرضیه پ ی نی مدل مورد م

 برداری از مواد غذایی بر ا    امنیت غذایی می ب اد که نا ی  رگرسیون آم ری ت یید این فرضیه مورد مط لعه را نش ن داده است.

ه گذااه ت  حتدودی  توان گفت که  وضعیت امنیت غذایی  در ایران هرچند که نسات بب  اتک  به تحقیق انج م اده ونا ی  آن، می

هت ی  دهد که به جز چند اسا ن محدود ست یر استا ن  ه ی موجود  و آم ره ی گرفاه اده ا یرنش ن میبهاود ی فاه است، ولی برسی

کشورم ن از و ضعیت غذایی مطلوبی بر وردار نیساند ودر وضعیت ن امن غذایی ب  توجه به تورم ب الی موجتود در کشتور و افتزایش    

ن بودن درآمد سرانه، عدم توجه ک فی و ک رایی نه ده ی مربوطه  و...قرار داریم.همچنین آم ره  ن ای از ن آکت هی بت الی   ه ،پ ییقیمت

اتود کته در ایتن زمینته بت       دهد که م  هنوز تغذیه س لم رانمیشن سیم. بنت براین پیشتنه د متی   مردم در ب ره تغذیه است ونش ن می

 نی و فرهنگ س زی در کشور انج م گیرد ت  مردم از الگوی غذایی من سب و ست لمی استاف ده   ه ی مرتا  اطصع رسهمک ری س زم ن

 ه ی ن ای از مصرف غذای ن س لم دچ ر اوند.نم یند و کمار به بیم ری

همچنین ب  توجه به ذیق وقت و کماود آم ر واطصع   موجود در کشور راجب امنیت غذایی، مط لعه همته ج ناته موضتوع میستر     

موضتوع ، ابعت د    . از جمله پیشنه دا  برای مط لع   آتی این  واهد بود که ب  دسارسی به آم ر و اطصع   بیشارو بررسی ک ملنشد

 تر اود.مط لعه ک مل

انتد  ب توجه به مشکل غذا دردنی  ، علی الخصوص کشوره ی آفریق یی که ب  مشکل جدی کماود غذا و سوء تغذیه دست به گریات ن 

دهنتد. پیشتنه د میکتنم کته افتراد آتتی بته        راد زی دی در این کشوره   به   طر فقرو کماود غذا ج ن  ود را از دست میوروزانه اف

مط لعه برای روی این کشوره  ب ردازند. همچنین ب   ارائه راهک ره  و و اندیشیدن تدابیر اس سی توس  نه ده ی بین المللی و جدیت 

رود که تم می کشوره  به یک وضعیت غذایی  نساا  مطلوب رسیده ودیگتر  ه ی محرم، امید میوتوجه بیشار به امنیت غدایی کشور

 کسی در دنی  از ناود غذا و سوء تغذیه رن  نارد و به   طر این موضوع ج ن  ود را از دست ندهد.
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