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 چكيده

شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیتت  ی و از اهداف مهم هر کشور محسوب میامنیت غذایی، یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصاد
در دوره زمتایی   بر شاخص تولید غذا در ایترا   و محیط کسب و کار وری کشاورزیتأثیر بهره غذایی، در این مطالعه، با استفاده از شبکه بیزین به بررسی

ا داریتد. همننتین، یتتایج    شاخص تولید غذ تأثیر مثبت بر و محیط کسب و کار وری کشاورزیبهرههای پرداخته شد. یتایج یشا  داد متغیر 1381-1396
وری  ب در بختش  وری کشتاورزی و پتا از    بهتره   تحلیل حساسیت شبکه بیزین یشا  داد بیشترین متغیر تأثیرگذار بر شاخص تولید غذا، متغیر بهره

 یهسرما یقو تشو یمحصوالت کشاورز یدکنندگا تول یبهره ور یشافزا ید،تول ینهبه منظور کاهش هز ییها یاستس باشد. بنابراین، اعمالکشاورزی می
متثثر   ییغتذا  یتت امن یدر راستتا  یبخش کشتاورز  یتیحما یها یاستس یتوایند در جهت هدفمندسازیم ی،در بخش کشاورز یبخش خصوص یگذار
 .باشند
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  2   1 مقدمه

های پنج ساله توستعه اقتصتادی، اجتمتاعی و فرهن تی     در بریامه
-1391جمهوری اسالمی ایرا  و سند ملی تغذیته و امنیتت غتذایی     

ای بتته لتتزوج ایاتتاد امنیتتت غتتذایی شتتده    ( تأکیتتد گستتترده 1399
های توسعه و سند ملتی تغذیته کشتور یشتا      بررسی بریامه.(10 است
هتا گتامی بتزرر در    دهد که تحلیل وضعیت امنیت غذایی استتا  می

 و جمعیتت  جهت دستیابی و ارتقای امنیت غذایی کشتور استت. رشتد   
 در غتذا  روزافزو  تقاضای افزایش باعث جهایی مصرف شدید افزایش
یاشتی از   منفتی  اتاثتر  همزمتا ،  طتور  بته . شده استت  جها  سراسر
 ایتن  .ایداختته استت   خطتر  بته  را غذایی امنیت هوایی، و  ب تغییرات
 متورد  در گتذارا  سیاستت  بین ایگسترده بحث ایااد باعث های رایی

 .(11 است  شده غذایی امنیت از اطمینا  و پایداری افزایش چ وی ی
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منشأ فکری بحث امنیت غذایی در جها ، به بحرا  غذا در اوایل 
(. طبق تعریف اجالس سرا  جهایی غتذا در  16گردد  بر می1970دهه
، امنیت غذایی در شرایطی وجود دارد که همه افراد در هتر  1996سال 

زما ، از دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغتذی  
-که پاسخ وی ییازها و ترجیحات غذایی   برخوردار باشند، به طوری

(. این تعریف امنیت غذایی بر پایه 12م باشد  ها برای یک زیدگی سال

تتوا    "، "3موجود بود  و دسترسی به مواد غتذایی  "سه زیرشاخص 

استوار است. موجود بود  و دسترسی به  "5کیفیت و امنیت "و "4مالی
مواد غذایی، عوامل مثثر بر عرضه و دسترسی  سا  به متواد غتذایی،   

ای کشور در تولید و توزیع هخطر و مخاطره این دسترسی و زیرساخت
دهتد. تتوا  اقتصتادی خریتد و     مواد غذایی را تحت پوشش قترار متی  

ایتخاب مواد غذایی، توایایی و پتایسیل فرد برای پرداختت بابتت متواد    
هتای غتذایی را   های مرتبط با احتمال مواجهه با شوکغذایی و هزینه

ستالم در ایتن    دهد. کیفیت و امنیت؛ رژیم غذاییمورد ارزیابی قرار می
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طبقه مدیظر قرار دارد، رژیمی که به حفظ و بهبتود ستالمت عمتومی    
هتا و متواد معتدیی کتافی و     بد  کمک یماید و مایعات کافی، ویتامین
  (.3همننین کالری الزج بد  را فراهم  ورد  

ی بهبود تولیدات داخلتی و بته   های مهم در زمینهیکی از شاخص
ی، سهولت فضای کسب و کار است که دیبال    برقراری امنیت غذای

یقش    در افزایش تولید به ویژه در بخش کشتاورزی یادیتده گرفتته    
ویتژه  دهد که تأکیتد می یشا  ییز تاربی هایبررسی یتایجشده است. 

 وجود امنیت غذایی، اطمینا  با توأج تأمین منظور داخلی به تولید بر ای

کسب و کارهای اقتصتادی  محیط یهادی که تماج . (31 و 20،13دارد  
گیرید، و یا در    ورشکست شتده و از    ختارم متی   در    شکل می

شود. بهبتود  شوید محیط کسب و کار فعالیت های اقتصادی یامیده می
گتذاری،  فضای کسب و کار بتا افتزایش کتار فرینی، افتزایش سترمایه     

کاهش بخش غیررسمی، کاهش هزینه تولید و قیمت کتاالی داخلتی،   
حقوق مالکیت، کاهش فساد مالی و کاهش قاچاق کتاال ستبب    تقویت

هتای  تولیتد و ایاتاج فعالیتت   (. 34شتود   افزایش رشد اقتصتادی متی  
اقتصادی از ارکا  اساسی رشد اقتصادی است، بنابراین، یامناسب بود  
محیط کسب و کار تأثیر مهمی بر کاهش رشد اقتصادی و به تبتع     

محیط کسب و کار، گامی اساسی در  بهبود رشد بخش کشاورزی دارد.
گذاری بختش خصوصتی، تولیتد و ستطح اشتغال جهت توسعه سرمایه
شود و از طریتق فتراهم کترد  شترایط رقابتت     در کشور محسوب می

پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود مثثر بخش خصوصتی، یقتش   
 .کندای در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکنندهتعیین

وری بخش کشتاورزی  ن مطالعه به بررسی اثر دو عامل بهرهدر ای
عنوا  عوامل اثرگذار بر تولید و فضای کسب و کار بر امنیت غذایی به

داخلی، پرداخته شده است. در مطالعات مختلفی برقراری امنیت غذایی 
های حمایتی در بخش کشاورزی و افزایش تولیتد در  از طریق سیاست

(. در هیچ یک از مطالعتات،  19و  33ه است  این بخش به اثبات رسید
وری بختش کشتاورزی بتر امنیتت     به طور خاص، به بررسی اثر بهتره 

غذایی پرداخته یشده است. همننین، در زمینه اثرات ستهولت فضتای   
های مختلف مطالعات متعددی وجتود دارد.  کسب و کار بر تولید بخش

هبود فضای کستب  ( به بررسی ب19فر  حسینی و فهیمی به طور مثال،
و کار بر رشد اقتصادی پرداختند. بترای ایتن منظتور از روق اقتصتاد     

هتا  ی   های ترکیبی یا پایل استفاده شتد. یتتایج مطالعته   سنای داده
یشا  داد که افزایش یک درصدی حام اعتبتارات بتایکی بته عنتوا      

 11/0های بهبود فضای کسب و کار منار به افتزایش  یکی از شاخص
شد اقتصادی کشورهای ارمنستا ، مصر، ایرا ، عراق، ارد ، درصدی ر

گتردد. سترس و همکتارا     قزاقستا ، قرقیزستا  و ترکیه و یمن متی 
عنوا  شتاخص ستهولت   های مالی را به( قوایین و مقررات سیستم32 

کسب و کار در یظر گرفته و اثر این عامل بر رشد اقتصادی کشورهای 

را مورد ارزیابی قرار دادیتد.   1اقتصادیعضو سازما  همکاری و توسعه 
ها یشا  داد کته قواعتد و مقرراتتی کته مناتر بته       ی   یتایج مطالعه

تواید فضای کسب و کتار  های مالی رقابتی و کار مدتر شود میسیستم
 را بهبود بخشیده و به دیبال    رشد اقتصادی را تحقق بخشد.

یی در استتا   ( به بتر ورد امنیتت غتذا   22خایزادی و همکارا   
پرداختند. یتایج یشتا  داد میتای ین    FSIکرمایشاه با تأکید بر شاخص 

کالری، بر وجتود  2100شاخص امنیت غذایی بادریظر گرفتن استایدارد 
امنیت غتذایی در استتا  کرمایشتاه داللتت دارد و بتا دریظتر گترفتن        

کالری، وجود امنیتت غتذایی در استتا  کرمایشتاه رد      2300 استایدارد
 گردد.می

( به بررسی عوامل مثثر بر امنیت 27مهرابی بشر بادی و اوحدی  
 1362-89غتتذایی خایوارهتتای شتتهری و روستتتایی ایتترا  طتتی دوره 

پرداختند. یتایج یشا  داد متغیرهای تنوع زراعی، در مد سرایه و واردات 
محصوالت کشاورزی تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای ضریب جینتی  

دار ایتی دولت از بخش کشاورزی اثر منفی و معنتی های حمو سیاست
 زراعتت کتیش و   بر امنیت غذایی خایوارهای شهری و روستایی دارید.

( به بررسی عوامل مثثر بر وضعیت امنیت غذایی در میتا   37کمالی  
خایوارهای کشاورز روستایی در استا  کهکیلویه و بویراحمد پرداختنتد.  

یوارهتای روستتایی از امنیتت غتذایی     درصتد از خا  46یتایج یشا  داد 
اید. همننین، در متد سرپرستت ختایوار، یستبت مختارم      برخوردار بوده

خوراکی به مخارم کل خایوار و ایدازه مزرعه تتأثیر مثبتتی بتر امنیتت     
( بته بتر ورد ستطح    3همکتارا     باقرزاده و غذایی خایوار داشته است.

( GFSI 2هتایی  امنیت غذایی کشور با شاخص یوین امنیتت غتذایی ج  
پرداختند. یتتایج یشتا  داد وضتعیت امنیتت غتذایی طتی دوره متورد        
بررسی، از یک روید افزایشی همراه بتا یوستایاتی برختوردا بتوده و در     

ها افزایش و در برخی دی ر کاهش داشتته استت و ستطح    برخی سال
درصد بتوده کته از وضتعیت ختوبی      65، 1392امنیت غذایی در سال 

( بتا استتفاده از متدل تعتادل     23ست. خیز و همکارا   برخوردار بوده ا
عمومی قابل محاسبه، به بررسی تتأثیر خشکستالی بتر در متد و رفتاه      
خایوارها و شاخص تولید غذا در ایرا  پرداختند. یتایج بررسی یشا  داد 

درصد و  8/5-8/27که با افزایش شدت خشکسالی، شاخص تولید غذا 
یافتته و همننتین خشکستالی     درصد کاهش 2/6-1/27شاخص رفاه 

ژای  باعث کاهش در مد خایوارهای شهری و روستتایی شتده استت.    
بررسی امنیت غذایی در چین در چارچوب ستاختار، سیستتم و   ( به 38 

 دادمنابع پرداخته است. وی با استفاده از روق تئوری سیستتم یشتا    
که تحقق امنیت غذایی در چین باید بر استاس شترایط ختاص ملتی،     

گیرد.  عبداهلل و  صیص بهینه منابع و بهینه سازی ساختاری صورتتخ
ختایوار  249( به بررسی عوامل اثرگذار بتر امنیتت غتذایی    1همکارا   

                                                           
1- OECD  

2- Global food security index 



 165     ...بر شاخص تولید غذا وکارو محیط کسب وری کشاورزیبهره تأثیربکه بیزین در بررسی کاربرد ش

روستایی با استفاده از رگرسیو  الجیت در شمال پاکستتا  پرداختنتد.   
یتایج مطالعه یشا  داد متغیرهای سن، جنسیت،  موزق، بیکاری، تورج 

باشتند.  ل مهم تعیین کننده یاامنی غذایی خایوارهتا متی  و بیماری عوام
هایی در جهت ارتقای  موزق با تأکیتد بتر   بنابراین الزج است سیاست

بته بررستی    (25لولمتتوج     موزق زیا  سرپرست خایوار اتخاذ گتردد. 
تأثیر خشکسالی بر امنیت غتذایی در شهرستتا  وستت پوکتوت کنیتا      

طتور تصتادفی   پاسخ دهنده که بته  398پرداختند. برای این منظور، از 
از پاستخ  درصد 96ایتخاب شده بودید، استفاده گردید. یتایج یشا  داد 

هتیچ   2015دهندگا  که ذرت کاشته بودید، در طول خشکسالی سال 
درصد از افرادی که ستورگوج کاشتته    6/2برداشتی یداشته، همننین، 

ها خشکستالی  درصد از    32بودید، محصول خود را برداشت کرده و 
توایتد بترای کتاهش    کنند. بنابراین یتایج این مطالعه متی را تحمل می

 وری در مقابل خشکسالی و یتامنی  خطرات یاشی از خشکسالی و تاب
( به بررسی تتأثیر یکاتارچ ی،   35غذایی مفید باشد. تینتا و همکارا   

المللتی بتر رشتد اقتصتادی و     های ارزق جهایی و تاارت بتین زیایره
یت غذایی با استتفاده از روق اثترات ثابتت در کشتورهای جامعته      امن

-پرداختند. یتایج یشا  داد یکاارچ ی منطقه 1اقتصادی  فریقای غربی

ای ییاز به تقویت جهت رسید  کشورها به رشد پایدار دارد و تاتارت  
الملل راه حل مناسبی برای کشورهای جامعته اقتصتادی  فریقتای    بین

( بته  36  باشتد. تتای یروی  شا  یمتی اقتصادیغربی جهت بهبود رشد 
هتای  بررسی اثرات خشکسالی بر امنیتت غتذایی خایوارهتا و واکتنش    

ای خایوارها در جنتوب غربتی اوگایتدا بتا استتفاده از رگرستیو        مقابله
ها به خایوار کشاورز که معیشت    140الجیت پرداختند. بدین منظور 

درصتد   68اب شتدید.  تولید محصتوالت زراعتی وابستته استت، ایتخت     
کشاورزا  یاامنی غذایی را مشکل اصلی ختایوار ختود معرفتی کردیتد.     

ها خشکسالی را به عنوا  یک مشکل اساسی برای یاامنی همننین   
 اید. غذایی معرفی کرده

مرور ادبیات موضوع در زمینته تحلیتل امنیتت غتذایی و شتناخت      
تتر  م از کشور، کتم دهد که در داخل و خارعوامل موثر بر    یشا  می

های موثر  محیط کستب وکتار( در زمینته بهبتود تولیتدات      به شاخص
عنوا  راهکار اصلی برقراری امنیت غذایی توجه شده استت.  داخلی به

بایک جهایی، کشور ایرا  در شاخص محتیط   2020بر اساس گزارق 
 127امتیاز با یتک رتبته صتعود بته رتبته       5/58کسب و کار، با کسب 

و امتیاز ثبت شده در  128، 2019است. رتبه ایرا  در سال  دست یافته
بتود. شتاخص ستهولت کستب و کتار، یکتی از        98/56این شتاخص،  

المللی است که بر اساس   ، بایتک جهتایی، ستاالیه    های بینشاخص
یماگر شروع کسب وکار، اخذ ماوز ساخت و  10کشورجها  را با  190

فرامرزی، دسترستی بته بترق،    ساز، ثبت مالکیت، اخذ مالیات، تاارت 

                                                           
1- Economic Community of West African States 

(ECOWAS) 

اخذ اعتبار، ورشکست ی و پرداخت دیو ، حمایت از سهامدارا  خترد و  
اجرای قراردادها مورد ارزیتابی قترار داده و طبتق امتیتازات مکتستبه،      

کند. طی چهارسال گذشته، رویتد تغییتر رتبته    بندی میکشورها را رتبه
های طی تالق 2019ایرا  سیر یزولی به خود گرفته بود که در سال 

 صورت گرفته در داخل کشور، این رتبه بهبود یافته است.
وری در بختتش در تمتامی مطالعتات ایاتتاج شتده، شتتاخص بهتره    

کشاورزی که ارتباط مستقیم با میزا  تولید در این بخش و بته دیبتال   
   برقتتراری امنیتتت غتتذایی دارد؛ متتورد توجتته قتترار ی رفتتته استتت.  

موضوع بهبود محیط کسب و کار و یقش همننین، با توجه به اهمیت 
   در امنیت غذایی هر کشور، این مطالعه، در قالتب استتفاده از روق   
شبکه بیزین، به بررسی تأثیر این دو متغیر در کنار سایر عوامل اثرگذار 
بر امنیت غذایی پرداخته است. در ادامه چارچوب یظری عوامل موثر بر 

مدل بیزین جهت بررسی هریتک  امنیت غذایی ارائه شده است. ساا 
از عوامل یاد شده بر امنیت غذایی در قالب روق تحقیق توضتیح داده  

گیتتری و شتتده استتت. در پایتتا  ییتتز یتتتایج مطالعتته تحلیتتل و یتیاتته
 پیشنهادهای مناسب در این زمینه ارائه شده است.

 

 هامواد و روش

این تحقیق به بررسی یقش عوامل موثر بتر امنیتت غتذایی متی    
یشتا  داده   1رو، مدل مفهومی تحقیق حاضر در شتکل  دازد. از اینپر

 شده است.
 

 2شاخص تولید غذا

هتای کتال    های امنیت غذایی که مبتنی بتر داده یکی از شاخص
 شتامل  غتذایی،  متواد  تولید باشد. شاخصاست، شاخص تولید غذا می

 متواد  حتاوی  و شویدمی محسوب خوراکی که غذایی است محصوالت
 هستتند؛  مستتثنی  امر این از چای و به طور مثال، قهوه. تندهس مغذی
یدارید. این شاخص،  غذایی ارزق هیچ اما هستند، خوراکی اگرچه زیرا

به عنوا  یسبت ارزق تولید غذا به ارزق تولید غتذای پایته محاستبه    
دهنتده افتزایش   باشد، یشا  100تر از شود. اگر این شاخص، بزررمی

باشتد،   100تتر از  سبت به حالت پایته و اگتر کتم   در ارزق تولید غذا ی
هتای ایتن   دهنده کاهش در ارزق تولیتد غتذا خواهتد بتود. داده    یشا 

  وری شده است.های بایک جهایی جمعشاخص، از داده

 

 3شاخص خشکسالی

در این تحقیق، از شاخص بتارق استتایدارد بته عنتوا  شتاخص      
د، شاخص استت  خشکسالی استفاده شده است. شاخص بارق استایدار

                                                           
2- Food Production Index 

3- Drough Index 

https://www.thoughtco.com/economic-community-west-african-states-ecowas-43900
https://www.thoughtco.com/economic-community-west-african-states-ecowas-43900
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های زمتایی مختلتف محاستبه    که بر اساس احتمال بارق، برای دوره
این شاخص، به علت ساده بود  محاسبات، استتفاده از   .(26(شود می
های باریدگی قابل دسترس، قابلیت محاسبه برای مقیتاس زمتایی   داده

تترین  عنتوا  مناستب  دلخواه و قابلیت بسیار زیاد در مقایسه مکایی، به

(. محاستبه ایتن   15شود  ص برای بررسی خشکسالی شناخته میشاخ
 شاخص به شکل زیر است:

                                                           )1   

 

 
 مدل مفهومی تحقيق -1 شكل

Figure 1- The conceptual model of study 

، میتای ین باریتدگی   دگی هر ستال؛  ، میای ین باریکه در   ؛ 
مقتادیر مثبتت    باشتد. ها متی ، ایحراف معیار کل سال؛هاکل سال
دهنده باریدگی بیشتر از بتارق میتای ین و مقتادیر    ، یشا SPIشاخص

تر از بارق میای ین است. بنتابراین،  دهنده باریدگی کممنفی    یشا 
طور مستمر منفی و به به SPIدهد که خ میدوره خشکسالی هن امی ر

مثبت شتود   SPIرسد کهتر برسد و هن اج به پایا  مییا کم -1مقدار 
(. اطالعات مربوط به این شاخص، از ستالنامه خشکستالی کشتور    26 

  وری شده است.جمع

 

 1وری آبشاخص بهره

در بختش  وری  ب بهتره  متغیتر  بترای محاستبه  ، در این مطالعته 

استتفاده شتده    2در مد به ازای واحتد حاتم  ب    ز شاخصکشاورزی ا

                                                           
1- Water Productivity 

2- Benefit Per Drop 

یسبت میزا  سود یاخالص  در متد( در هکتتار بته     ،شاخصاین است. 
 باشد. به عبارت دی ر:ازای واحد حام  ب  مترمکعب در هکتار( می
                                                    )2  

کل فروق محصول در هکتار  ریتال(  مقدار ارزق  TRکه در    
استت. براستاس ایتن    حام  ب مصرفی در هکتار  مترمکعب(  و 

ای باشتد کته میتزا  ستود     گویته شاخص، سیاست مصرف  ب باید به
در مطالعه  .دست  مده در واحد  ب مصرف شده، بیشتر باشدیاخالص به

د یاخالص داخلتی  وری  ب با استفاده از یسبت تولیحاضر، شاخص بهره
دست  متده استت   در بخش کشاورزی به مصرف  ب در این بخش به

(. اطالعات مربوط به این شاخص از شترکت متدیریت منتابع  ب    21 
 وری ایرا ، بایک مرکزی و مرکز  مار ایرا  و سالنامه  ب کشور جمتع 

 شده است.
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 1وری کشاورزیشاخص بهره

وری کتل و  معادل بهتره  وری کشاورزی رابرخی از مطالعات، بهره
وری کشتاورزی  در زمینه تأثیر بهره (. 29،14،6اید جزئی در یظر گرفته

بر امنیت غذایی، مطالعات بسیار محدودی ایااج گرفته استت. در ایتن   
تحقیتتق، از متغیرهتتای ستتهم ارزق افتتزوده بختتش کشتتاورزی در    

وری هتای بهتره  عنتوا  شتاخص  تولیدیاخالص داخلی و تولید غالت به
( وکایستیکا و  14شاورزی استفاده شتده استت. فریلتت و همکتارا      ک

( از متغیتتر ستتهم ارزق افتتزوده بختتش کشتتاورزی در   7همکتتارا   
( از متغیرهتای ستهم   30تولیدیاخالص داخلی و اوگایلیا و همکارا   

ارزق افزوده بخش کشاورزی در تولیدیاخالص داخلی و تولید محصول 
اید. اطالعتات  ورزی استفاده کردهوری کشاهای بهرهبه عنوا  شاخص

این شاخص از سازما  خوار و بار وکشتاورزی و بایتک جهتایی، جمتع    
 .اید وری شده

 
 2( شاخص محیط کسب و کار4 

شاخص سهولت کسب و کار بایک جهایی، برای یخستتین بتار در   
کشتور   133میالدی با پنج شاخص ترکیبی و با مطالعه در  2003سال 

 2014فضتتای کستب و کتار بایتک جهتتایی     عرضته شتد. در گتزارق   
کشور  189میالدی، شاخص سهولت کسب و کار در ده بخش و برای 

بررسی شده است. بایک جهایی، شاخص ستهولت کستب و کتار را دو    
قتدرت یهادهتای   "و  "پینیدگی و هزینته فراینتدهای یظتارتی    "بعد 

کند. بعد اول شش زیرشاخص شروع کستب و  بندی میدسته "قایویی
، شرایط و مقررات اخذ ماوز، دسترستی بته بترق، ثبتت مالکیتت،      کار

گیرد و بعد دوج مشتمل پرداخت مالیات و تاارت فرامرزی را در بر می
گذارا ، اجرای قراردادها بر مواردی چو  اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه

 باشد.و پرداخت دیو  می
هتای شتروع یتک کستب و     در تحقیق حاضر از میای ین شتاخص 

استفاده شده  6و تاارت فرامرزی 5، پرداخت مالیات4، ثبت مالکیت3رکا
 اید. وری شدهاست. اطالعات این متغیر، از بایک جهایی جمع

 

 7شبکه بیزین

تی است کته ماموعته  یک ال وی یموداری احتماال ،شبکه بیزین
ایتن  دهتد.  مربوط به هر یک را یشتا  متی   احتماالتای از متغیرها و 

ها در حکتم  ای است که در   ، گرهمستقیم و چرخه یک گرافشبکه، 

                                                           
1- Agricultural productivity 

2- Business environment 

3- Score-Starting a business 

4- Score-Registering property 

5- Score-Paying taxes 

6- Score-Trading across borders 

7- Bayesian Network 

یمتایش   ،در واقتع  ،متغیرهای مسئله هستند. ساختار یک شبکه بیتزین 
یموداری از اثرات متقابل متغیرهایی است که بایتد ال وبنتدی شتوید و    

دهتد،  بر اینکه کیفیت رابطه بین متغیرهای مسئله را یشا  متی  عالوه
گذارد که به صورت را ییز به یمایش می کمیت ارتباط بین این متغیرها

 .(8  کندها استفاده میعددی از توزیع احتمال مشترک   
 احتمال شرطی بر اساس قایو  بیزین به شکل زیر است:

                                                  3 )            

i  وj .احتمال وقوع پیشتامد  دو پیشامد تصادفی هستند ،i  و
احتمال وقوع پیشامد  ، .  باشدمی j، احتمال وقوع پیشامد 

j  تحت شرطی که پیشامدi .اتفاق افتاده باشد 
هتای بیتزین یتک متدل گرافیکتی بتوده کته از متغیرهتا و         شبکه
. هر شتبکه شتامل سته جتز      های شرطی تشکیل شده استوابست ی

 10( جتدول احتمتال شترطی   3و  9ها(ارتباط بین گره2 8ها(گره1است: 
ها ارتباطتات بتین متغیرهتا را یشتا      ها، متغیرها در گراف و لینکگره
دهند. جدول احتمال شترطی ییتز بترای تعریتف احتمتال شترطی       می

ه ای از ستاختار شتبک  ، یمویه2شود. شکل استفاده می 11ارتباطات علی
 (.2  دهدبیزین را یشا  می

ای از احتمتتاالت، هرکتتداج بتترای یتتک متغیتتر شتترایط  ماموعتته
کند که این شرایط از طریق متغیرهتایی کته   تصمیمی را مشخص می

دهند  والتدین   (، بته    یستبت       را تحت تأثیر قرار می "مستقیما
 هتا گتره دی تری در گتراف    هایی که قبل از   . گره(5  شویدداده می

شتوید و در غیتر ایتن    تعریف می 12وجود دارد با توزیع احتمال شرطی

شوید. احتماالت مربتوط بته   ها بیا  می   13صورت با احتمال پیشین

بته  14ترین بخش در شبکه بیزین از طریق قتایو  احتمتال کتل   پایین
های باالیی شبکه، بر استاس   ید و احتماالت مرتبط با بخشدست می

 (.2 و 24  باشدقایو  بیزین می
 
 
 
 
 
 

                                                           
8- Nodes 

9- Links 

10- Conditional probability table 

11- Causal 

12- Conditional probability 

13- Prior probability 

14- Total Probability 
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 ای شبكه بيزیننمایش گراف مستقيم و چرخه -2 شكل

Figure 2- Bayesian network graph display directly and cyclic 
 

 احتماالت پيشين متغيرهای شبكه بيزین -1 جدول
Table 1- Prior Probability of Baysian network variables  

 حتماالت پيشينا
Prior probability 

 متغير

Vaiarble 
Low High 

13.6% 86.4% 
 شاخص تولید غذا

Food production index 

41.3% 58/7% 

 سهم ارزق افزوده بخش کشاورزی از تولید یاخالص داخلی
(Agricultural, forestry, and fishing,value added 

(% of GDP) 

7.14% 92.9% 
 یرخ تورج

Inflation rate 

78.6% 21.4% 
 اخص خشکسالیش

Drought index 

21.4% 78.6% 
 کشت غالت

Cereal production 

28.6% 71.4% 
 وری  ب در بخش کشاورزیبهره

Water Productivity in agricultural sector 

7.14% 92.9% 
 محیط کسب و کار

 Business environment 

78.6% 21.4% 
 یرخ واقعی ارز

Real exchange rate 

7.14% 92.9% 
 جمعیت

Population 

 های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research findings 

 

 نتایج و بحث

در ادامه تحقیق، بتا استتفاده از شتبکه بیتزین، بته بررستی تتأثیر        
وری کشتاورزی و محتیط کستب وکتار و     همتغیرهای مربتوط بته بهتر   

همننین شاخص خشکسالی و یرخ واقعی ارز بتر شتاخص تولیتد غتذا     
ه است. الزج به ذکر است شبکه بیزین یهایی برطبق یظتر  پرداخته شد

 3 کارشناسا  و استفاده از یتایج مطالعات ایاتاج شتده مطتابق شتکل    

تشکیل شده است.  2لینک 8و  1گره 9پیوست( بوده که این شبکه از  

                                                           
1- Node 

2- Link 

توا  بر اساس تغییترات بته   در شبکه بیزین، مقدارهای هر متغیر را می
ی کرد؛ مثل کتم، متوستط، زیتاد و غیتره.     بنددو یا چند وضعیت طبقه

یظتر در شتبکه، همته متغیرهتا، بته جتز        برای تعیین متغیرهای متورد 
شتوید.  متغیرهایی که به صورت یرخ هستند، به درصد رشد تبدیل متی 

افزار از کم به زیاد مرتب شتده و بتا استتفاده از    ساا، مقدارها در یرج
شود. پتا از  می زمو  شکست ساختاری، وضعیت هر متغیر مشخص 

ها، توزیع احتمال وضعیت هر یک از متغیرها با توجه به تعیین وضعیت
شتود. ایتن   محاستبه متی   Neticaافزار احتماالت شرطی به کمک یرج

ها، توزیع احتمال پیشین متغیرها، بدو  هرگویه دخالت خارجی احتمال
 باشند.در شبکه می
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 با استفاده از شبكه بيزین بر شاخص توليد غذا در ایران و محيط کسب و کار رزیوری کشاوبهره بررسی تأثيرنتایج  -2 جدول

 شاخص توليدغذا
Food production index 

 کشت غالت
Cereal production 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 
86% High 

100% High 
13.2% Low 

 شاخص تولیدغذا
Food production index 

 سهم ارزق افزوده بخش کشاورزی از تولید یاخالص داخلی
Agricultural, forestry, and fishing, value added (% of GDP) 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 
90.9% High 

100% High 
9.09% Low 

 شاخص تولیدغذا
Food production index 

 بهبود محیط کسب و کار
Improving of business environment 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 
86.5% High 

100% High 
13.5% Low 

 شاخص توليدغذا
Food Production index 

 ترسالی
Drought Reduction 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 
85.7% High 

100% High 
14.3% Low 

 شاخص تولیدغذا
Food production index 

 افزایش یرخ ارز واقعی
Real exchange rate 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 
85.7% High 

100% High 
14.3% Low 

 شاخص تولیدغذا
Food production index 

 وری  ب در بخش کشاورزیافزایش بهره
Water productivity in agricultural sector 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 

 احتمال
Probability 

 وضعیت متغیر
Variable status 

 
87.2% High 

100% High 
12.8% Low 

 های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research findings 

 

وری کشااورزی بار شااخص    بررسی تأثیر متغیرهای بهره

 تولید غذا

 یش کشت غالتسناریوی افزا

وری طور که ذکر شد، یکی از متغیرهتای مربتوط بته بهتره    هما 

در یظتر گرفتته شتده    کشت غتالت   ، متغیردر مطالعه حاضر کشاورزی
جهت بررسی تأثیر این متغیر بر شاخص تولید غذا، وضعیت این  ..است

کته وضتعیت ستایر متغیرهتای موجتود در      متغیر را تغییر داده، در حالی
هتای مربتوط بته    احتمتال  ست، ساا اثر این تغییتر بتر  شبکه، ثابت ا
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شتود. یتتایج ایتن    غذا( بررسی می وضعیت متغیر هدف  شاخص تولید
 ورده شتتده استتت. بتتا تغییتتر احتمتتال وضتتعیت   2ستتناریو در جتتدول 

زیادکشت غالت، بته ترتیتب متغیرهتای ستهم ارزق افتزوده بختش       
و  62احتمتال   کشاورزی از تولیدیاخالص داخلی و شاخص تولیدغذا، با

گیرید. بدین معنی کته متغیرهتای   درصد در وضعیت باالقرار می 8/86
جهت هستند. بنابراین، با افزایش کشت غالت و شاخص تولید غذا هم

 کشت غالت در ایرا ، شاخص تولید غذا ییز افزایش یافتته و اقتدامی  
گیرد  پیوستت،  مثبت در جهت بهبود شاخص امنیت غذایی صورت می

غالت یقش بسیار مهمی در تولید خصوصاً  ،خش کشاورزیب (.4 شکل
 .امنیت غذایی و تولید یاخالص داخلی کشاورزی دارد

 

افاازایش سااهز ارزز افاازو ه بوااش کشاااورزی از تولیااد  

 ناخالص  اخلی

وری کشاورزی، متغیر سهم یکی دی ر از متغیرهای مربوط به بهره
همتا   لتی استت.  ارزق افزوده بخش کشاورزی از تولید یاخالص داخ

، مشخص است با تغییتر احتمتال وضتعیت زیتاد     2گویه که در جدول 
سهم ارزق افزوده بخش کشاورزی از تولید یاخالص داخلی، شتاخص  

گیترد.  درصتد در وضتعیت بتاالقرار متی     9/90غتذا، بتا احتمتال     تولید
بنابراین، با افتزایش ستهم ارزق افتزوده بختش کشتاورزی از تولیتد       

وری هتای بهتره  نتوا  یکتی دی تر از شتاخص    یاخالص داخلتی بته ع  
 .(5 شتکل   پیوستت،  یابتد کشاورزی، شاخص تولیدغذا ییز افزایش می

هتای اقتصتادی استت کته     ترین بختش یکی از مهمی، خش کشاورزب
بنابراین  باشد.ارتباط میبا امنیت غذایی و سالمت جامعه در  "مستقیما

ویق سترمایه هتای مناستب و تشت   گذاریها و سیاستاز طریق حمایت
گذاری در بختش کشتاورزی، بتاافزایش ستهم ارزق افتزوده بختش       
کشاورزی در تولید یاخالص داخلی، پایداری امنیت غذایی فتراهم متی  

 شود.
 

 بررسی تأثیر محیط کسب و کار بر شاخص تولید غذا

یکی دی ر از متغیرهای تأثیرگذار بتر شتاخص تولیتد غتذا، متغیتر      
،  ورده شتده  2ین ستناریو در جتدول   محیط کسب و کار است. یتایج ا

است. با تغییر احتمال وضعیت زیاد محیط کستب و کتار ، بته ترتیتب     
متغیرهای سهم ارزق افزوده بخش کشاورزی از تولیدیاخالص داخلتی  

 درصتد در وضتعیت بتاال    5/86و  4/59و شاخص تولیدغذا، با احتمال 
گیرید. بنابراین، با بهبود محیط کسب و کار در ایرا ، شتاخص  قرار می
 (. 6 یابد  پیوست، شکلغذا ییز افزایش می تولید

 
 بررسی تأثیر شاخص خشکسالی بر شاخص تولید غذا

یکی دی ر از متغیرهای تأثیرگذار بتر شتاخص تولیتد غتذا، متغیتر      
ه ،  ورده شتد 2شاخص خشکسالی است. یتایج این ستناریو در جتدول   

 قرار گرفتن در  است. با تغییر احتمال وضعیت زیاد شاخص خشکسالی
وضعیت ترسالی(، بته ترتیتب متغیرهتای ستهم ارزق افتزوده بختش       

 4/52یاخالص داخلی و شاخص تولیدغذا، با احتمال  کشاورزی از تولید
گیریتتد. بتتدین معنتتی کتته قتترار متتی درصتتد در وضتتعیت بتتاال 7/85و 

جهتت هستتند.   خص تولیتد غتذا هتم   متغیرهای محیط ترستالی و شتا  
غتذا ییتز    بنابراین، با بهبود وضعیت خشکسالی در ایرا ، شاخص تولید

 (.7 شکل یابد  پیوست،افزایش می

 

 بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر شاخص تولید غذا

یکی دی ر از متغیرهای تأثیرگذار بر شاخص تولید غذا، متغیر یرخ 
،  ورده شتده استت. بتا    2در جتدول   ارز واقعی است. یتایج این سناریو

تغییر احتمال وضعیت زیاد یرخ ارز واقعی، به ترتیب متغیرهتای ستهم   
ارزق افتتزوده بختتش کشتتاورزی از تولیتتدیاخالص داخلتتی و شتتاخص 

قترار متی   درصتد در وضتعیت بتاال    7/85و  4/52تولیدغذا، با احتمال 
د غتذا  گیرید. بدین معنی که متغیرهای یرخ ارز واقعی و شتاخص تولیت  

جهت هستند. بنابراین، با افزایش یرخ ارز واقعی در ایرا ، شتاخص  هم
رخ ارز  ثار مستقیم و ی (.8 شکل یابد  پیوست،غذا ییز افزایش می تولید

بتا توجته بته یتتایج ستناریوی      غیرمستقیم بر بختش کشتاورزی دارد.   
افزایش یرخ ارز، با افزایش یترخ ارز، صتادرات بختش کشتاورزی و در     

ارزق افزوده این بختش افتزایش یافتته و مناتر بته افتزایش        یتیاه
 شاخص تولید غذا خواهد شد.

 

وری آب  ر بوش کشاورزی بر شااخص  بررسی تأثیر بهره

 تولید غذا

یکی دی ر از متغیرهای تأثیرگذار بتر شتاخص تولیتد غتذا، متغیتر      
، 2وری  ب در بخش کشاورزی است. یتایج این سناریو در جدول بهره
وری  ب در بختش  شده است. با تغییر احتمال وضعیت زیاد بهره ورده 

کشاورزی، به ترتیب متغیرهای سهم ارزق افزوده بخش کشاورزی از 
 2/87و  8/65تولیدیاخالص داخلتی و شتاخص تولیدغتذا، بتا احتمتال      

وری  ب گیرید. بنابراین، با افزایش بهرهقرار می درصد در وضعیت باال
یابتد  را ، شاخص تولیدغذا ییتز افتزایش متی   در بخش کشاورزی در ای

بنابراین با استفاده از یتایج شبکه بیزین، می تتوا   (. 9  پیوست، شکل
و به دیبال  وری  ب در بخش کشاورزیافزایش بهرهپیش بینی کرد با 

افتزایش تولیتد       کاهش مصرف منابع  ب، این موضتوع، مناتر بته   
 .شدذایی خواهد محصوالت کشاورزی و به دیبال    امنیت غ

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

وری کشتاورزی و محتیط   در این تحقیق به بررستی یقتش بهتره   
کسب و کار، در کنار سایر عوامتل متثثر بتر امنیتت غتذایی در ایترا        
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وری پرداختتته شتتد. یتتتایج یشتتا  داد افتتزایش یتترخ ارز واقعتتی، بهتتره
ب و وری  ب در بخش کشاورزی، بهبتود محتیط کست   کشاورزی، بهره

منار به افزایش شاخص تولید غذا در ایترا  شتده استت. محتیط     کار 
کسب و کار در رویق تولید از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا محیط 

پذیری کاال های تولید را باال برده و رقابتکسب و کار یامناسب، هزینه
دهد. یامناسب بود  محیط کستب و  المللی کاهش میرا در عرصه بین

ثیر مهمی بر کاهش رشد اقتصتادی و بته تبتع    رشتد بختش      کار تأ
عنوا  یک عرصه یا بستری برای کستب  کشاورزی به کشاورزی دارد.

شود و توسعه کسب و کارهای کشتاورزی ییتز   و کار در یظر گرفته می
بهبتود محتیط   شود. تالی رفتار کار فرینایه در این بخش محسوب می

گتذاری بختتش   عه سترمایه کسب و کار، گامی اساسی در جهتت توست  
شتود و از  خصوصتی، تولیتد و ستطح اشتغال در کشور محستوب متی  

پذیری و بسترستازی مناستب بترای    طریق فراهم کرد  شرایط رقابت
ای در رشتد و توستعه   کننتده ورود مثثر بخش خصوصی، یقش تعیتین 

تر کرد  مراحل اخذ ماوز؛  سا . بنابراین، کنداقتصادی کشور ایفا می
های گمرکتی و ستاده  مراحل اداری و زما  برای اجرای تعرفه کاهش

سازی قوایین و مقررات در راستای بهبود محتیط کستب و کتار متثثر     
گذاری بیشتر در سرمایهییاز به باشند. برای جلوگیری از بحرا  غذا، می

گذاری عامل وجود دارد. باتوجه به اینکه سرمایه زمینه غذا و کشاورزی
استمرار تولید، تقویتت امنیتت غتذایی و توستعه پایتدار       مهم و اثرگذار

های ادارای،  ید. لذا، تادیدیظر در روالکشاورزی به حساب می بخش
رسیدگی به درخواست صاحبا  کسب و کار برای اخذ تسهیالت بایکی 

ها و زمتا  موردییتاز ضتروری متی    در جهت کاهش در مراحل، هزینه
 باشد. 

ذایی یک کشتور بته طتور مستتقیم     همننین، سالمت و امنیت غ
باشتد. یتتایج یشتا  داد ستهم     وابسته به تولیدات بخش کشاورزی می
داخلی و تولید غتالت،  یاخالص ارزق افزوده بخش کشاورزی از تولید 

وری کشاورزی،  در برقرای امنیتت غتذایی   های بهرهعنوا  شاخصبه
یتد و  تأثیر مثبت دارد. بخش کشتاورزی در راستتای تحقتق رویتق تول    

تأمین امنیت غذایی یقش بسیار حائز اهمیتتی دارد. بنتابراین ضترورت    
های مناسب از ایتن بختش،   لزوج توجه به بخش کشاوررزی و حمایت

های مناستب و  گذاریها و سیاستشود. از طریق حمایتمحسوس می
گتذاری در بختش کشتاورزی، بتاافزایش ستهم ارزق      تشویق سرمایه

لیتد یاختالص داخلتی، پایتداری امنیتت      افزوده بخش کشتاورزی در تو 
منظتور کتاهش هزینته    هایی بته شود. اعمال سیاستغذایی فراهم می
وری تولیدکنندگا  محصوالت کشاورزی و تشویق تولید، افزایش بهره

توایند در جهت گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی، میسرمایه
منیت های حمایتی بخش کشاورزی در راستای اهدفمندسازی سیاست

غذایی مثثر باشند. همننین، باتوجه به مسأله رویتد کاهشتی مصترف    
که بهبتودی در  سرایه  ب و از طرف دی ر افزایش جمعیت، در صورتی

های یوین  بیاری در سطح کشتور  وری منابع  ب و توسعه سیستمبهره
صورت ی یرد، امنیت غذایی با مشکل مواجه خواهد شد. ارتقای سطح 

ید سبب افزایش رشد اقتصادی، استفاده بهینه از منابع، تواوری میبهره
ها، افزایش سود وری و افزایش توا  تولید گتردد. بتدین   کاهش هزینه

هتای  بیتاری و   منظور، بازی ری پارامترهتای الزج در طراحتی ستامایه   
های طراحی باتوجه به شرایط بحرایی  ب و ختاک  تدوین دستورالعمل
 باشد.کشور ضروری می
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Introduction: Food security is one of the main goals of economic growth and development of each country. , 

in this study, Due to the importance of agricultural sector in food security, the effect of agricultural productivity 
and Business environment on food production index in Iran was investigated using Bayesian network during 
2001-2016. One of the indicators of food security that is based on micro data is the food production index. The 
food production index includes food products that are considered edible and contain nutrients. But coffee and tea 
are an exception, because although they are edible, they have no nutritional value. This index is calculated as the 
ratio of food production value to the value of basic food production. Also, the health and food security of a 
country is directly dependent on agricultural production. One of the important indicators in the field of 
improving domestic production and subsequent food security is improving business environment, which its role 
in increasing production, especially in the agricultural sector, has been ignored. Improving the business 
environment is a key step in developing private sector investment, product and employment in the country. 
Although many studies have attempted to investigate effective factors on food security, but impact of the 
agricultural productivity index and business environment has not been considered. The institutional environment 
in which all economic businesses are formed, or have gone bankrupt and exit is called the business environment 
of economic activities. Improving the business environment by increasing entrepreneurship, increasing 
investment, reducing the informal sector, reducing production costs and prices of domestic goods, strengthening 
property rights, reducing corruption and reducing smuggling will increase economic growth. In this study, the 
effect of two factors of agricultural sector productivity and business environment on food security as factors 
affecting domestic production has been investigated. Various studies have proven the establishment of food 
security through supportive policies in the agricultural sector and increasing production in this sector. None of 
the studies, in particular, examined the effect of agricultural productivity on food security. 

Materials and Method: In this study, the effect of agricultural productivity and Business environment on 
food production index in Iran is investigated using Bayesian network during 2001-2016. The Bayesian network 
is a probabilistic graph pattern that shows a set of variables and probabilities associated with each. This network 
is a straightforward, cyclical graph in which nodes are problem variables. The structure of a Bayesian network is, 
in fact, a graph of the interaction of the variables to be modeled. In addition to showing the quality of the 
relationship between the problem variables, it also shows the quantity of the relationship between these 
variables. Each network consists of three components: 1) nodes 2) the relationship between nodes and 3) the 
conditional probability table of nodes. The variables in the graph and the links show the relationships between 
the variables. The conditional probability table is also used to define the conditional probability of causal 
relationships. 

Results and Discussion: The results showed that the increase in the real exchange rate, agricultural 
productivity, water productivity in the agricultural sector, and the improvement of the business environment 
have led to an increase in the food production index in Iran. The business environment is very important in the 
prosperity of production because an unfavorable business environment would increase production costs and 
reduce the competitiveness of goods in the international arena. Inadequate business environment has a significant 
impact on reducing economic growth and, consequently, the growth of the agricultural sector. Agriculture is 
considered as an area or platform for business. Therefore the development of agricultural businesses is also a 
manifestation of entrepreneurial behavior in this sector. Improving the business environment is a key step in the 
development of private sector investment, production and employment in the country. By providing the right 
conditions for competitiveness and effective entry of the private sector, a decisive role in it plays the economic 
growth and development of the country. Therefore, simplifying the licensing process; Reducing administrative 
procedures and time to enforce customs tariffs and simplifying rules and regulations are effective in improving 
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the business environment. 
 The health and food security of a country is directly dependent on the production of the agricultural sector. 

The results showed that the share of value added of the agricultural sector in GDP and grain production, as 
indicators of agricultural productivity, has a positive effect on food security. The agricultural sector has an 
important role to play in achieving a prosperous production and food security. Therefore, the need to pay 
attention to the agricultural sector and appropriate support for this sector is felt. Increasing the level of 
productivity can improve economic growth, optimal use of resources, cost reduction, profitability and production 
capacity. For this purpose, it is necessary to review the necessary parameters in the design of irrigation systems 
and to develop design instructions according to the crisis water and soil conditions of the country. 
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 175     ...بر شاخص تولید غذا وکارو محیط کسب وری کشاورزیبهره تأثیربکه بیزین در بررسی کاربرد ش

 هاپيوست
 

 
 حيط کسب و کار بر شاخص توليد غذاوری کشاورزی و مسازی تأثير متغيرهای بهرهشبكه بيزین برای مدل -3شكل 

Figure 3- Bayesian network to model the impact of Agricultural Productivity and Improving Buisiness Environment on food 

production index 
 

 
 أثير کشت غالت بر شاخص توليد غذاسازی تشبكه بيزین برای مدل -4شكل 

Figure 4- Bayesian network to model the impact of ceral production on food production index 
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 دناخالص داخلی بر شاخص توليد غذاسازی تأثير سهم ارزش افزوده بخش کشاوری از توليمدل شبكه بيزین برای -5شكل 

Figure 5- Bayesian network to model the impact of (Agricultural, forestry, and fishing, value added (% of GDP) on food 

production index 

 

 
 محيط کسب وکار بر شاخص توليد غذاير سازی تأثشبكه بيزین برای مدل -6شكل 

Figure 6- Bayesian network to model the impact of Business envionment on food production index 
 

 
 تأثير خشكسالی بر شاخص توليد غذاسازی شبكه بيزین برای مدل -7 شكل

Figure 7- Bayesian network to model the impact of drought on food production index 
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 نرخ ارز واقعی بر شاخص توليد غذاسازی تأثير شبكه بيزین برای مدل -8شكل 

Figure 8- Bayesian network to model the impact of Real exchange rate on food production index 

 

 

 زی بر شاخص توليد غذار بخش کشاوروری آب دسازی تأثير بهرهشبكه بيزین برای مدل -9شكل 

Figure 9- Bayesian network to model the impact of Real Exchange rate on food production index 

 


