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ABSTRACT
Introduction
Food and nutrition is one of the basic needs of human society and its provision lies in the
comprehensive category and concept of food security. It is important to study the food security
situation of countries in the present era because of its prominent role in the flourishing of human
capital. Food security has an undeniable impact on the physical, social and psychological wellbeing of society, and this has led to the issue of food security going beyond the literal concept of
"food security". On the other hand, international trade, as one of the effective mechanisms in
ensuring food security of countries, plays a decisive and key role. International trade links food
production and consumption with trade Openness and thus plays an important and effective role.
Trade Openness minimizes restrictions on food imports and exports and motivates food-producing
countries. Among all the rights given to individual’s community in the basic household needs, food
security is one of the most important individual needs that governments are responsible for
providing and has a broad and complex concept that is determined by the interaction of a set of
biological, economic and social factors. The importance of food security is such that the eradication
of poverty and hunger has been considered as one of the development goals in the third
millennium. The World Bank has also identified food security as one of the important indicators of
development and equated it with per capita income, equitable income distribution, employment
rate, environmental protection and respect for human rights.
Research Method
This research is a descriptive analytical research for which preliminary studies were conducted in
the form of a library with an Internet search in connection with the research literature and from
various sources. An unbalanced Panel data econometric model was used to conduct the research. In
the steps of applying the unbalanced panel model, tests appropriate to the information and data
collected were used. To examine the relationship between independent and dependent variables of
the co-integration test, F-Leimer test to determine group effects, Hausmann test to determine the
fixed and random effects, to examine the correlation between variables, Waldrich test and for
variance heterogeneity, Bruch -Pagan test was used. In this study, food security was considered as a
dependent variable and the effect of trade openness, unemployment rate, oil income, value added of
agricultural sector, rural population as explanatory variables of the model on this variable were
examined. The scope of the study is selected OPEC countries (Angola, Algeria, Iran, UAE,
Ecuador, Kuwait, Iraq, Nigeria, Saudi Arabia, Venezuela). The statistics used are extracted and
analyzed from the time series of international statistics published in FAO and World Bank.
Eviews10 software was used to estimate the model, analyze the data, estimate, test and test the
hypotheses.
Discussion
First, the significance of the variables was evaluated using Shin and Pesaran test and ADF-Fisher.
The variables of oil income, rural population and value added remained with one difference and the
variables of food security and degree of trade liberalization and unemployment rate remained with
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two differences. The accumulation test also confirmed the accumulation of variables. Limer F test
showed that group effects should be considered in estimating the pattern. Hausman test was used to
determine the fixed and random effects in estimating the model. Due to the level of probability, the
null hypothesis based on the use of random effects was rejected; As a result, fixed effects were
used. Valderich test was also used to examine the correlation between variables. The results of
Valderich test confirmed the lack of autocorrelation between variables and for the variance
heterogeneity test, Bruch-Pagan test was used, which confirmed the variance homogeneity of the
data. Finally, the model estimation was tested using the fixed effects model.
Conclusion
In this study, the effect of trade openness, value added of agricultural sector, oil revenue, rural
population and unemployment on food security in selected OPEC countries was investigated. The
results of this study during the study period show a positive and significant relationship between
the degree of trade openness, agricultural value added, oil revenue and rural assistance to food
security. While it shows a negative and significant relationship between unemployment and food
security. Based on the findings of the model estimates and tests, it is observed that the estimated
model has a relatively high fit. The results also show that the modified R2 statistic shows that
93.7% of the dependent variable changes are explained by the independent variables of the
research. The value of Watson camera (DW) which is equal to 1.675 can also confirm the lack of
autocorrelation in the model. The findings of the research can be used as a basis for policy
development in food security planning for the countries studied. What can be considered by
managers and policy makers in the country's food security policies is the importance and impact of
value added in the agricultural sector and trade openness on food security. The agricultural sector
can be given priority due to its relative and absolute advantage. Despite the climatic limitations and
the area under cultivation, as well as having a dry climate and water shortage, the development of
the agricultural sector through the use of new technologies and increase productivity and efficiency
and most importantly the development of conversion industries in this sector can increase the
coefficient Achieved food security. Regarding the factor of trade openness, what seems important
is the organization and reform of the traditional structure of exports and imports, which has a
problem called Rent, so that the Rents in this sector have taken the opportunity of any structural
development. Overall, the openness of international trade is a key element in policy-making to
increase food security.
Keywords: Value Added, Trade Openness, Unbalanced Data Pane
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تاثیر درجه آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی
دراقتصادهای متکی به درآمد نفتی(عضو اوپک)
2

اکبر خدابخشی ،*1رضا گلستانی نسب
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(تاریخ دریافت -98/12/8 :تاریخ تصویب)99/10/30 :

چکیده

غذا و تغذیه از جمله نیازهاي بنیادي جامعه بشري است که مفهومی فراتر از تأمین فیزیکی
غذا دارد .امنیت غذایی تضمینکننده سالمت جامعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی است و
بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به توسعه انسانی و درنهایت قرار گرفتن جامعه در مسیر
بلندمدت توسعه خواهد شد .از سوي دیگر تجارت بینالملل به عنوان یکی از ساز و کارهاي
موثر در تامین امنیت غذایی کشورها نقش تعیین کننده و کلیدي را ایفا میکند .تجارت بین
الملل با آزادسازي تجاري ،تولید و مصرف مواد غذایی را به هم مرتبط و محدودیتهاي
واردات و صادرات مواد غذایی را به حداقل میرساند .این تحقیق یک پژوهش تحلیلی-
توصیفی است که براي انجام آن از مدل اقتصادسنجی پنلدیتا نامتوازن و از آزمونهاي
متناسب با اطالعات و دادههاي گردآوري شده بهرهگیري شد .جهت تخمین مدل ،تحلیل
دادهها ،برآورد ،بررسی و آزمون فرضیات مطرحشده از نرمافزار ، Eviews10استفاده گردید.
نتایج این پژوهش ،وجود رابطه مثبت و معنیدار درجه آزادسازي تجاري ،ارزش افزوده
کشاورزي ،درآمد نفتی و جمعیت روستایی بر امنیت غذایی را تایید کرد .اما بین متغیر بیکاري
و امنیت غذایی رابطه منفی و معنیداري را نشان داد .یافتههاي حاصل از برآورد و آزمونهاي
مدل نشان داد که مدل تخمینزده شده از برازش نسبتاً باالیی برخوردار است.
واژههای کلیدی :ارزش افزوده ،تجارت باز  ،پانل دیتاي نامتوازن
مقدمه
دسترسی به مقدار غذاي کافی و سالمت تغذيهاي ،از
محورهاي اساسی توسعه و زير بناي نسل آتی کشور
قلمداد میشود ) .(Savari et al,. 2014در ميان تمامی
حقوقی که در قالب نيازهاي پايهاي خانوار به افراد
اجتماع داده میشود امنيت غذايی از مهمترين نيازهاي
فرد است که مسئوليت آن بر عهده دولتها است
) .(Traub & Jayne,. 2008در سالهاي اخير بیثباتی
در عرضه غذا و محصوالت کشاورزي در حال افزايش
بوده و از طرفی رشد اقتصاد و رشد جمعيت در

کشورهاي در حال ظهور و تأثير تغييرات اقليمی موجب
افزايش تقاضا براي مواد غذايی شده است؛ و هنوز هم
نگرانی در مورد ميانگين و تعادل بلندمدت عرضه و
تقاضا وجود دارد .با توجه به اين وضعيت کشورها
بهمنظور پاسخگويی به مسئوليت خود براي تأمين مواد
غذايی کشور ،تجارت و آزادسازي آن را امري حياتی
میدانند .بنابراين ،آزادسازي تجاري بايد بهعنوان يک
اقدام براي برآورده ساختن تقاضاي روزافزون غذا در هر
کشور محسوب شود .آزادسازي تجاري در نتيجه
بهکارگيري سياستهايی همراه با حذف موانع تجاري به
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تحرک آزادانه کاالها و خدمات در بين کشورها منجر
میشود ) .(Azerbaijani et al,. 2010بسياري از
کشورهاي توسعهيافته همچنين توسعهنيافته اصالحات
تجاري قابلتوجهی در جهت کاهش تعرفه و موانع غير
تعرفهاي انجام دادهاند که اين سياست تجاري به رشد
تجارت بينالمللی در سراسر جهان کمک کرده
است) .(Anderson,. 2010همچنين با آزادسازي تجاري
به لحاظ اينکه اثرات سرريز مثبت ناشی از توسعه
تکنولوژي کشورهاي صنعتی ،اقتصاد را براي مقياسهاي
بزرگ اقتصادي در توليد هدايت میکند و اين امر به
تسريع در رشد اقتصادي منجر میشود .
در تعاريف اوليه از امنيت غذايی بر عرضه مواد
غذايی در سطح ملی و جهانی توجه میشد .تعريف
سازمان ملل در کنفرانس جهانی غذا در سال 1974
عبارت بود از عرضه کافی مواد غذايی اساسی .اما به رغم
باال بودن عرضه غذا در سطح جهانی ،کشورها و
گروههايی وجود دارند که به غذاي کافی دسترسی ندارند
و همين امر موجب شد تا تعريف امنيت غذايی در سطح
ملی ،خانوار و فرد موردتوجه قرار بگيرد .لذا از ابتداي
دههي  1980بهجاي سطح کالن ،امنيت غذايی خانوار
نيز مورد توجه قرار گرفت .از سوي ديگر گسترش
ارتباطات و افزايش راهها و امکان برقراري روابط
اقتصادي ،اجتماعی و سياسی ميان جوامع مختلف منجر
به تنوع تقاضا و لزوم پاسخگويی به آن از مناطق مختلف
اقتصادي گرديد ،به نحويکه حجم و وسعت روابط
اقتصادي و تجاري در دهههاي اخير آنچنان
گسترشيافته که هيچ کشوري خود را بینياز از
ارتباطات اقتصادي ،تجاري و سياسی و غيره نمی داند.
(َ .)Abrishami et al, 2015درجهان به همپيوسته قرن
حاضر تضمين نيازهاي غذايی در سطح ملی تابعی از
برقراري امنيت غذايی در ابعاد بينالملل است .از طرفی،
رشد جمعيت در کشورهاي در حال ظهور و تأثير
تغييرات اقليمی موجب افزايش تقاضا براي مواد غذايی
شده است؛ و همچنان نگرانی در مورد ميانگين و تعادل
بلندمدت عرضه و تقاضا وجود دارد .با توجه به اين
وضعيت کشورها بهمنظور تأمين مواد غذايی و نيازهاي
مردم خود ،تجارت را امري حياتی میدانند که آزادسازي
تجاري به تسهيل اين روند تامين کمک می کند .در اين

راستا بسياري از کشورهاي توسعهيافته همچنين
توسعهنيافته اصالحات سياسی و تجاري قابلتوجهی در
سه دهه گذشته ازجمله اصالحات سياسی در جهت
کاهش تعرفه و موانع غير تعرفهاي را انجام دادهاند که
اين سياست تجاري به رشد تجارت بينالمللی در سراسر

جهان کمک کرده است ).(Anderson, 2010
فائو ( )FAOکه مأموريت اصلیاش بهبودسازي وضع
تغذيه و سطح زندگی است ،تأکيد میکند که بدون
تجارت کشورها فقط بايد به روي توليدات خود حساب
کنند و اين امر درآمد ملی را به گونه چشمگيري کاهش
میدهد و گزينش غالت و مواد غذايی کشاورزي را
محدود و شمار گرسنگان را افزايش میدهد .همچنين با
آزادسازي تجاري به لحاظ اينکه اثرات سرريز مثبت
ناشی از توسعه تکنولوژي کشورهاي صنعتی ،اقتصاد را
براي مقياسهاي بزرگ اقتصادي در توليد هدايت
میکند و اين امر به تسريع در رشد اقتصادي منجر
میشود ،زيرا يک اقتصاد با درجهي باالي باز بودن
تجاري و رژيم غذايی با محدوديت پايين ،همواره از
قابليت بيشتري براي جذب تکنولوژي جهتگيري شده
از کشورهاي پيشرفته برخوردار میشود.
نظريهپردازان تجارت ،الگوهاي مختلفی را براي کانال
اثرگذاري آزادي سازي تجاري ارائه کردهاند که بر اساس
آن آزادسازي تجاري با افزايش تنوع و کيفيت نهادههاي
واسط ،انتقال و گسترش دانش و افزايش کارايی بازارها
سبب افزايش توليد بخش کشاورزي و امنيت غذايی می
گردد.
از جمله محصوالتی که در موضوع تجارت و صادرات
منجر به کسب درآمد به منظور تامين واردات کاالها و
تامين محصوالت غذايی میشود ،توليد و صادرات نفت
بوسيله کشورهاي صادرکننده نفت میباشد .بخش
اعظمی از درآمدهاي نفتی کشورهايی که اقتصاد آنها
متکی به درآمدهاي نفتی میباشد صرف واردات و تأمين
امنيت غذايی میشود .با توجه به نقش مسلط دولت در
اقتصاد اين کشورها ،ذخاير و درآمدهاي نفتی،
تعيينکننده ميزان رشد اقتصادي ،مصرف ،پسانداز ملی،
سرمايهگذاري ،امنيت غذايی و ....بوده و نوسانات اين
درآمدها موجب نوسانات و بیثباتی اقتصادي و اجتماعی
در اين کشورها میگردد.
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بيکاري میتواند تاثير قابل توجه اي بر تامين غذايی
در کشورهاي صادرکننده نفت داشته باشد .همه انسانها
براي گذراندن زندگی خود و رفع نيازهاي روزمره و
امنيت غذايی خانواده خود نياز به تالش و فعاليت دارند.
از ديدگاه فردي بيکاري نهتنها باعث میشود که افراد
بهسختی امرار معاش کنند بلکه تمام جنبههاي زندگی
فرد را تحتالشعاع قرار میدهد .عالوه بر اين ،بيکاري
طوالنیمدت اثر منفی بر درآمد خانوار دستمزدهاي پس
از بيکاري و امنيت غذايی میگذارد .در کنار عوامل ذکر
شده بر روي امنيت غذايی ،نبايد نقش جمعيت روستايی
کشورها را ناديده انگاشت .جمعيت انسانی طی دوران و
اعصار گذشته دچار تحوالت متفاوتی شده است .مراحل
رشد و کاهش جمعيت انسانی همراه با پديدههايی چون
فقر و يا رونق اقتصادي ،قحطی ،خشکسالی ،سيل،
زلزله ،بيماريهاي همهگير و خانمانسوز قابلبررسی و
تأمل میباشد .نقش توليدي روستا جهت حصول به
امنيت غذايی ،مساعدت به بخش صنعت و نيز نقش
صادرات غير نفتی روستا در توليد ناخالص کشورها و
ايجاد فرصتهاي شغلی در ابعاد مکانی ازجمله آثار
مناطق روستايی در توسعه ملی کشورهاست .وجود
روستا به عنوان يکی از مهمترين پايگاههاي توليد مواد
حياتی و رفع نيازهاي اساسی هر جامعه است .نظر به
جايگاهی که روستا و روستانشين در پويايی اقتصاد
کشور ،از قبيل کمک به رشد اقتصادي ،کنترل نرخ تورم،
افزايش نرخ اشتغال و امنيت غذايی دارد؛ به طور ويژه در
توليد کاالهاي اساسی و استراتژيک نيز مؤثر است می-
تواند بستر مناسبی براي توليدات کشاورزي ،دامی،
صنعتی و خدماتی ،حفظ محيطزيست و امنيت،
هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی ،حراست و نگهبانی
مرزها و امنيت غذايی را فراهم نمايد.
( )Hosseini et al, 2015در مقالهاي اثر سياستهاي
حمايتی دولت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان بخش
کشاورزي بر امنيت غذايی در ايران را در قالب الگوي
VECMدر دوره زمانی 1368-1392مورد بررسی قرار
دادهاند .نتايج مطالعه بيانگر اثر مثبت سياستهاي
حمايتی دولت بر شاخص امنيت غذايی کشور در دوره
تحت بررسی است .بر اين اساس ،به ازاي افزايش
يکدرصدي سياستهاي حمايتی بخش کشاورزي،
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شاخص امنيت غذايی  0/005افزايش خواهد داشت.
) (Saeidi et al, 2015به بررسی اثر درآمدهاي نفت بر
امنيت غذايی خانوارهاي روستايی براي دوره زمانی
( )1362-1391با استفاده از مدل  ARDLپرداختهاند.
آنها با استفاده از شاخص آزادسازي تجاري و شاخص
کلی امنيت غذايی نشان دادند که درآمد هاي نفتی و
شاخص آزادسازي تجاري در بلندمدت اثر مثبت و معنی
دارا  ،اما اثر نقدينگی بهصورت منفی است.
) ، ( Hosseini et al, 2016به بررسی اثر اجراي
سياست هدفمندي يارانهها بر امنيت غذايی خانوارهاي
ايرانی براي دوره زمانی ( )1384-1391با استفاده از
مدل الجيت پرداختهاند .نتايج نشان میدهند که بين
متغير هدفمندسازي يارانهها و امنيت غذايی خانوارهاي
کشور ارتباط معکوسی برقرار است .با اجراي سياست
هدفمندسازي يارانهها ،قيمت مواد غذايی افزايش و درآمد
واقعی خانوارها کاهشيافته است.
) )Saalem, 2016به بررسی امنيت غذايی
خانوارهاي شهري در ايران و عوامل مؤثر بر آن طی
سالهاي ( )1362-1390پرداخته است .بدين منظور ،از
الگوي سري زمانی براي ارزيابی عوامل مؤثر استفاده شد.
نتايج نشان داد ،طی مطالعهي موردبررسی ،امنيت
غذايی خانوارهاي شهري ،صعودي بوده است .علیرغم
بهبود امنيت غذايی در سطح شهرها ،در سال ،1390
 5/1درصد از جمعيت شهري ،کمتر از استاندارد ،انرژي
) )Bagherzadehazar,. 2018به
دريافت کردهاند.
برآورد وضعيت امنيت غذايی استانها با شاخصی
فرابخشی و چند ضابطهاي مبتنی بر نمايه توسعه انسانی،
طی دوره ( )1385-1392پرداختهاند .نتايج نشان داد
که استانهاي سيستان و بلوچستان ،هرمزگان و خراسان
جنوبی از پايينترين وضعيت امنيت غذايی و استانهاي
آذربايجان شرقی ،خراسان رضوي و فارس از باالترين
وضعيت امنيت غذايی برخوردارند(Sajadian et al, .
) 2018در مقاله اي تحت عنوان :ارزيابی نقش عوامل
اقتصادي مؤثر در بهبود امنيت غذايی خانوارهاي شهري
با تأکيد بر درآمد ،به بررسی عوامل اقتصادي موثر بر
امنيت غذايی در شهر زنجان پرداخته اند.
) ،(Fotros et al, 2019به بررسی اثرات جنگ بر
امنيت غذايی در  16کشور منتخب خاورميانه و شمال

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،3

546

آفريقا (منا) با استفاده از روش پانل ديتاي نامتوازن طی
دوره زمانی ( )1990-2014پرداختهاند .نتايج نشان می
دهد که جنگ اثر منفی و معنی داري بر امنيت غذايی
دارد .اندازه جمعيت کل نيز تأثير منفی و معنادار بر
امنيت غذايی دارند .بر اساس نتايج اين پژوهش ،هر
کوششی در جهت کاهش جنگ به معناي بهبود امنيت
غذايی و رشد و توسعه خواهد بود.
) ، (Ojeleye, 2014به بررسی شاخصهاي امنيت
غذايی خانوار کشاورز در نيجريه پرداخته است .نتايج
نشان میدهد که حدود يکسوم از خانوارهاي کشاورز
روستايی ،نمونه ناامنی غذايی هستند که بهطور متوسط
اندازه مزرعه خانواده  2/05هکتار بوده است.
) ، (Leunufna and Evans,. 2014تأمين امنيت
غذايی در جزاير کوچک مالوکو در اندونزي را مورد
بررسی قرار داده است .نتايج نشان داد ،با توجه به از بين
رفتن تنوع ژنتيکی محصوالت در محدوده مورد مطالعه
به علل متعددي از جمله تغييرات آب و هوايی ،هجوم
آفات ،تقاضا براي محصوالت خاص و  ،...فراهم آوردن
تنوعژنتيکی میتواند تأثير به سزايی را در ارتقاي امنيت
غذايی در محدوده مورد مطالعه ايفا کند.
) ،(Dithmer & Abdulai,. 2017به بررسی اثر
درجه آزادسازي تجاري بر امنيت غذايی با استفاده از

بيانگر لگاريتم طبيعی است.
در عبارت فوق
همچنين ،ساير متغيرهاي به کار رفته عبارتند از:
 :لگاريتم طبيعی
 :امنيت غذايی
 :درجه آزادسازي تجاري
 :درآمد نفتی
 :ارزشافزوده بخش کشاورزي
 :بيکاري
 :جمعيت روستايی
شاخص درجه آزادسازي تجاري :اين شاخص
ترکيبی از صادرات و واردات کاالها و خدمات میباشد .با
توجه به آنکه توسعه و افزايش درجه آزادسازي ميزان
تجارت طبق مطالعات ذکر شده باعث رونق و تأمين

مدل پنل پويا براي محاسبه ناهمگونی نامطلوب اثرات
فردي واندوِژن بالقوهي متغيرهاي توضيحی پرداختهاند.
نتايج نشان میدهند ،باز بودن تجارت و رشد اقتصادي
اثرات مثبت و قابلتوجهی بر مصرف انرژي بر سيستم
غذايی دارد ،همچنين به بهبود در تنوع غذايی کمک
میکند.
هدف اين تحقيق بررسی درجهي باز بودن تجاري بر
امنيت غذايی در کشورهاي متکی به درآمد نفت است.
در الگوي تحقيق عالوه بر تاثير متغير درجهي باز بودن
تجاري بر امنيت غذايی از متغيرهاي ديگري نيز که
برگرفته از مبانی نظري تحقيق می باشند استفاده
گرديده است .فرضيه اصلی تحقيق بر تاثير مثبت و
معنیدار درجهي باز بودن تجاري بر امنيت غذايی در
کشورهاي متکی به درآمد نفت تاکيد دارد.
روش تحقیق
مدل پژوهش

با توجه به مطالعات انجامگرفته درزمينه امنيت
غذايی ،میتوان امنيت غذايی را بهصورت تابعی به شکل
زير در نظر گرفت.

نيازهاي مردم يک جامعه میشود ،انتظار بر آن است که
شاخص آزادسازي تجاري تأثير مثبت بر امنيت غذايی
داشته باشد .شاخص باز بودن اقتصاد در اين پژوهش از
رابطه زير به دست آمده است:
() 01
 :درجه آزادسازي تجاري
= ميزان واردات کل کشورها (بر حسب درصدي
از )GDP
= ميزان صادرات کل کشورها (بر حسب درصدي
از )GDP
= ميزان توليد ناخالص داخلی کشورها
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پنل ايستا

در مدل پنل ايستا يک مدل تک معادلهاي خطی
رگرسيون داريم که در آن را بر متغير مستقل
رگرس میکنيم و در آنيک جمله اخالل
تصادفی نيز وجود دارد .به طور کلی يک معادله
رگرسيونی در قالب مدل پنل ايستا به صورت زير تعريف
میشود:
()1
() 4
ها پارامترهايی هستند که بايد
که در آن
متغيرهاي توضيحی مدل میباشند.
برآورد شود و
داراي ميانگين صفر و واريانس ثابت است.
مشتمل بر اثرات ثابت است که نشانگر تفاوتها در
ويژگیهاي خاص فردي ،بنگاهها يا مناطق است .نيز
جزء اخالل است که براي تمام  iها و  tها مستقل از
 X kitاست.
مدل پنل ايستا خود مشتمل بر سه نوع تخمين
شامل تخمينهاي بين گروهی ،تخمينهاي درونگروهی
(اثرات ثابت )  ) (FEو اثرات تصادفی )  (REمیباشد.
الف :تخمينهاي بين گروهي در پنل ايستا

تخمينهاي بين گروهی از اختالف بين گروه يا
اختالف بين مناطق (واحدهاي انفرادي) بهرهبرداري می-
کند ،اما از هرگونه اطالعاتی در درون مناطق (واحدهاي
انفرادي) صرفنظر میکند و به عبارتی اين نوع تخمين-
ها ،رگرسيون روي ميانگينها است و معموالً براي
تخمين ضرايب بلندمدت از اين روش استفاده میشود
).(Egger,. 2000
ب :تخمين درونگروهی (اثرات ثابت) در پنل ايستا
در تخمينهاي درونگروهی (اثرات ثابت) فرض
میشود شيب معادله براي همهي جفت مناطق يکسان
است ،ولی براي هر واحد انفرادي ،عرض از مبدأ
جداگانهاي وجود دارد که میتواند با متغيرهاي توضيحی
همبستگی داشته و يا نداشته باشد .اين روش ،روش
حداقل مربعات مجازي نيز ناميده میشود ،چراکه به
معرفی متغيرهاي مجازي میپردازد که بيانگر آثار عوامل
حذفشدهاي است که مربوط به خصوصيت هر يک از
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مناطق بهعنوان واحدهاي انفرادي بوده است .اگر فرض
شود اختالف در واحدها بهصورت تفاوت در عرض از
مبدأ نشان داده شود و در الگوي عرض از مبدأها
پارامترهاي ناشناختهاي هستند که بايستی مورد برآورد

قرار گيرند .با اين فرض که  Yiو X i
براي واحد  iام باشند و   itبردار جزء اخالل بوده و
شامل  Tمشاهده

داراي ابعاد  T 1باشد ،درنتيجه رابطهي اصلی در اين
مدل به شکل زير خواهد بود:

Y i  I i  X i    i

()5
و بيان ماتريسی معادله فوق به شکل زير خواهد بود:
()6

Y1  I ...0...0  1   X 1   1   0 
Y   0...I ...0      X        
 i 
 i   i  i   i 
Yn  0...0...I   n   X n    n   n 
مدل فوق را میتوان بهصورت زير بيان کرد:
 
Y  d1 ...d i ...d n  1   X  
 n 
()7
بهطوريکه متغير  ، d iمتغير مجازي مقطع  iام
میباشد.
پ :تخمين درونگروهی (اثرات تصادفی) در پنل
ايستا
تخمينهاي درونگروهی (اثرات ثابت) تنها در
صورتی منطقی خواهد بود که اين اطمينان وجود داشته
باشد که اختالف بين مقاطع را میتوان بهصورت انتقال
تابع رگرسيون نشان داد .درحالیکه اين اطمينان وجود
ندارد .بنابراين روش ديگر برآورد ،روش اثرات تصادفی
است که فرض میکند جزء ثابت مشخصکننده مقاطع
مختلف بهصورت تصادفی بين واحدها توزيعشده است.
در اين صورت مدل اثرات تصادفی بهصورت زير خواهد
بود:
()8
که داراي

Yit    X it  i   it

متغير توضيحی بهاضافه يک عرض از

مبدأ میباشد .مؤلفه

i

مشخصکننده جزء تصادفی

مربوط به  iامين واحد بوده بهگونهاي که

E (i )  0
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و  E (  i )   میباشد و در طول زمان ثابت است
2

2

).(Greene,. 2000
شايانذکر است انتخاب اثرات ثابت يا تصادفی
در تخمينهاي درونگروهی توسط آزمون هاسمن1
انجام میشود .آماره آزمون هاسمن با  Hنمايش داده
میشود و داراي توزيع  با درجه آزادي ( Kتعداد
متغيرهاي توضيحی) است و بهصورت زير تعريف می-
شود:
2



()9
()10



' 



H  q var(q) 1 q
















) )var(q)  var(q FE )  var(  RE(GLS


 FE

معرف تخمين زنندههاي روش
بهطوريکه
اثرات ثابت و نشاندهنده تخمين زنندههاي روش اثرات
تصادفی است .چنانچه آماره آزمون محاسبهشده بزرگتر
از  جدول با درجه آزادي  Kباشد ،فرضيه
مبنی بر پذيرش اثرات تصادفی رد میشود و در اين
صورت از روش اثرات ثابت استفاده میشود .ولی اگر
2

آزمون  Fليمر

بعد از بررسی ايستايی متغيرها در طول زمان الزم
است بررسی کنيم که آيا مدل قابليت تخمين بهوسيله
دادههاي پنل را دارد يا خير بايد از دادههاي تلفيقی
استفاده کنيم که به اين منظور از آزمون  Fليمر استفاده
در اين آزمون قابليت تخمين مدل
میکنيم .فرضيه
بهوسيله دادههاي تلفيقی میباشد و فرضيه مقابل يعنی
قابليت تخمين مدل بهصورت دادههاي پنل است.
آزمون هاسمن

)q   FE   RE(GLS


فرضيه اول بيانگر عدم هم انباشتگی بين متغيرها در
تمام مقطعها و فرضيه دوم نشاندهنده وجود هم
انباشتگی بين متغيرهاست.

H0

فرضيه  H 0رد نشود ،بايد از روش اثرات تصادفی
استفاده شود ).(Greene,. 2000
هم انباشتگي پانلي

همانند سريهاي زمانی ،بررسی وجود همانباشتگی
متغيرها درداده هاي پانلی نيز مهم است .آزمونهاي هم
انباشتگی پانلی داراي قدرت و اعتبار بيشتري نسبت به
آزمونهاي هم انباشتگی براي هر مقطع بهصورت
جداگانه است .اين آزمونها حتی در شرايطی که دوره
زمانی کوتاهمدت و اندازه نمونه نيز کوچک باشد قابليت
استفاده رادارند ).(Bultaje , 2005
فروض انجام آزمون هم انباشتگی دادههاي پانلی
بهصورت زير است:

2

براي انتخاب مدل برتر از ميان مدل اثرات ثابت و
اثرات تصادفی درروش پانل ديتا از احتمال آماره هاسمن
( )Hاستفادهشده است .آزمون هاسمن ،تصريح الگوي اثر
تصادفی در مقابل الگوي اثر ثابت آزمون میکند .به اين
اساس ،الگو به دو اثر ثابت و تصادفی برآورد شده و
سپس ضرايب برآورد شده مقايسه شدند .در تخمين اثر
ثابت ( )FEفرض میشود که عرض از مبدأ يکسانی براي
هريک از کشورها وجود دارد که عرض از مبدأ براي
هريک از کشورها متفاوت است .ضمن اينکه در اين مدل
اثر زمان ديده نمیشود ،تنها اثراتی که مختص هر يک از
کشورهاست بهعنوان اثرات انفرادي در نظر گرفته
میشود .درحالیکه مدل اثرات تصادفی ،اثرات انفرادي
در طول زمان ثابت هستند ولی در ميان کشورها تغيير
میکنند .ضمن اينکه احتمال آماره هاسمن براي انتخاب
اين دو اثر بهعنوان مدل برتر کافی است و آماره هاسمن
بهتنهايی میتواند توجيه کافی را بهعنوان مدل برتر
داشته باشد .در آزمون هاسمن فرض صفر و فرض مقابل
آن بهصورت زير بيان میشود:

فرض صفر به معناي اين است که بين جمله خطا (که
دربرگيرنده اثرات فردي است) و متغيرهاي توضيحی
هيچ ارتباطی وجود ندارد و درواقع ،مستقل از يکديگر
میباشند .اين در حالی است که فرض مقابل به اين معنی
2. Hausman Test
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است که بين جز اخالل و متغيرهاي توضيحی ،همبستگی
وجود دارد (Ashrafzadeh and Mehregan, 2010).در
صورت رد فرض صفر ،از روش اثرات ثابت استفاده
میشود.
ناهمساني واريانس و خودهبستگي

يکی از مفروضات معادله رگرسيون ،ثابت بودن
واريانسهاست .درصورتیکه خطاها ،واريانس ثابتی
نداشته باشند ،میگويند ناهمسانی واريانس وجود دارد.
مشکالت ناهمسانی واريانس منجر به افزايش واريانس
ضرايب برآوردي عرض از مبدأ میشود و از طرفی
واريانس ساير متغيرهاي مستقل برآوردي را تحت تأثير
قرار میدهد و منجر به اين میشود که تخمين برآوردي
از کارايی الزم برخوردار نباشد .براي بررسی وجود مشکل
ناهمسانی واريانس از آزمون بروش پاگان – کوک و
ويسبرگ استفادهشد.
نتایج و بحث
در اين تحقيق براي آزمون پايايی متغيرها و ريشه
واحد از آزمونهاي ايم ،پسران و شين ( )IPSو ADF-
 Fisherاستفادهشد .بر اساس نتايج روش مونت –کارلو
نشان داده شده است که آزمون ايم ،پسران و شين
( )IPSبراي دادههاي بازه زمانی کوتاه عملکرد بهتري
دارد .جدول ( )1نتايج آزمون ريشه واحد ايم ،پسران و
شين ( )IPSرا نشان میدهد و وقفههاي بهينـه در ايـن
آزمـون بـا معيـار شوارتز تعيينشده است .بر اساس
نتايج آزمون مانايی ايم ،پسران و شين ( )IPSمتغيرهاي
لگاريتم درآمد نفتی ،لگاريتم جمعيت روستايی و لگاريتم
ارزشافزوده بخش کشاورزي با يکبار تفاضل گيري
(( )I)1پايا شدند .متغيرهاي لگاريتم امنيت غذايی،
لگاريتم درجه آزادسازي تجاري و لگاريتم نرخ بيکاري با
دو بار تفاضل گيري (( )I)2پايا شدند .همچنين بر اساس
نتايج آزمون ريشه واحد  ADF-Fisherمتغيرهاي
لگاريتم درآمد نفتی ،لگاريتم جمعيت روستايی و لگاريتم
ارزشافزوده بخش کشاورزي با يکبار تفاضل گيري
(( )I)1پايا شدند ولی متغيرهاي لگاريتم امنيت غذايی،
لگاريتم درجه آزادسازي تجاري و لگاريتم نرخ بيکاري با
دو بار تفاضل گيري (( )I)2پايا شدند.
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نتايج آزمون هم انباشتگی پدرونی نشان می دهدکه
در کشورهاي عضو اوپک متغيرهاي مدل در سطح 5
درصد معنادارند؛ بنابراين فرضيه صفر آزمون مبنی بر
عدم هم انباشتگی متغيرها رد شده و متغيرها در
بلندمدت هم انباشته بوده و رابطه بلندمدت بين آنها
وجود دارد.
جدول شماره  -1نتايج آزمون هم انباشتگی پدرونی
احتمال

t statistic

آماره آزمون

0/0086

-2/820172

Panel v – Statistic

0/9419

1/571201

Panel rho – Statistic

0/0013

-3/021546

Panel PP – Statistic

0/0349

2/066345

Panel ADF – Statistic

0/0000

5/817597

Group rho-Statistic

0/0000

-6/29036

Group PP-Statistic

0/0020

-4/482187

Group ADF – Statistic

نتايج حاصل از آزمون  Fليمر ،در جدول ( )2نشان
دادهشده است:
جدول -2نتايج آزمون Fليمر
آزمون مدل

روش

F value

P value

مدل پژوهش

روش

156/526310

0/0000

تابلويی
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همانطور که در جدول ( )2مشاهده میگردد ،با
توجه به اينکه آماره مدل پژوهش معنادار شده است،
بنابراين در اينجا روش دادههاي تابلويی بر روش دادههاي
تلفيقی (سري زمانی) ارجحيت دارد.
نتايج آزمون هاسمن براي مدلهاي تحقيق در جدول
( )3ارائهشده است.
جدول -3نتايج آزمون هاسمن
احتمال

آماره

نوع آزمون

0/0379

11/784268
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همانطور که در جدول شماره ( )3مشاهده میگردد،
مقدار آماره  2برابر با  11/784با درجه آزادي  5بوده که
با در نظر گرفتن احتمال بهدستآمده کوچکتر از 0/05
فرضيه صفر مبنی بر بهکارگيري مدل اثرات تصادفی رد
میشود؛ بنابراين ،براي تخمين ضرايب بايد از روش اثرات
ثابت استفاده شود .نتايج آزمون بروش پاگان -کوک و
ويسبرگ براي کشف ناهمسانی واريانس نشان داد که از
سطح معنیداري بيش از  0/05برخورداراست که فرضيه
صفر مبنی بر برابري واريانس تائيد میشود .همچنين
براي بررسی وجود مشکل خودهمبستگی آزمون والدريچ
به کار گرفته شد .با وجود مشکل خود همبستگی
سريالی و در نظر نگرفتن آن ،هرچند که برآوردها
همچنان سازگارند ،ولی باعث برآوردهاي ناکارايی از
ضرايب رگرسيون به همراه تورش در خطاها میشود.
براي بررسی از آزمون وولدريچ  1با فرض صفر نبود خود
همبستگی سريالی استفاده شد .بررسی نتايج خود
همبستگی حاکی از سطح معنیداري بيش از  5درصد
است .بر اين اساس فرضيه صفر مبنی بر عدم
خودهمبستگی را تائيد می کند.
برآورد مدل

نتايج حاصل از تخمين مدل که نتايج نهايی تحقيق

میباشد در جدول زير ارائه شده است.
جدول  -4نتايج تخمين مدل الگوي اثرات ثابت
احتمال

آماره t

انحراف
معيار

ضرايب

متغيرها

0/000
0/002
0/001
0/00
0/0002
0/0036

4/862
3/885
4/163
-5/628
3/887
2/966

0/0849
0/0137
0/0075
0/0083
0/0221
0/0106

4/235
0/054
0/032
-0/047
0/087
0/032

C
LOP
LOIL
LUNM
LRP
LVAF
R2
تعديلشده

0/937
163/134
0/000
1/675

آماره F
سطح
معناداري
دوربين-
واتسون
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1. Wooldridge

بر اساس نتايج جدول ( )4و آزمون مرسوم
مالحظه میشود که مدل تخمينزده شده از برازش نسبتاً
بااليی برخوردار هست .نتايج نشان میدهد که ضريب
متغير  LOPيعنی لگاريتم درجه آزادسازي تجاري تأثير
مثبت و معناداري بر امنيت غذايی دارد .مطابق نتايج
افزايش يک درصد در درجه آزادسازي تجاري منجر به
افزايش  0/ 05درصدي امنيت غذايی میشود .ضريب
متغير  LOILيعنی لگاريتم درآمد نفتی تأثير مثبت و
معناداري بر امنيت غذايی دارد.
F

نتيجهگيري و پيشنهادها

در اين پژوهش به بررسی اثر متغيرهاي آزادسازي
تجاري ،ارزشافزوده بخش کشاورزي ،درآمد نفتی،
جمعيت روستايی و بيکاري بر امنيت غذايی در
کشورهاي منتخب عضو اوپک پرداخته شد .نتايج
برآوردها نشان داد که متغيرهاي مستقل مدل شامل:
درجه آزادسازي تجاري ،درآمد نفتی ،ارزشافزوده بخش
کشاورزي و جمعيت روستايی تأثير مثبت و بيکاري تأثير
منفی بر امنيت غذايی کشورهاي موردبررسی داشته
است .با توجه به يافته هاي پژوهش در قياس با
تحقيقات ديگر پژوهشگران می توان چنين تبيين کرد
که؛ درجه آزادسازي تجاري تأثير مثبت بر امنيت غذايی
کشورهاي صادرکننده نفت طی دوره زمانی موردبررسی
داشته است بطوريکه افزايش يک درصد در درجه
آزادسازي تجاري منجر به افزايش  0/ 05درصدي امنيت
غذايی میشود .نتيجه اين پژوهش با يافته هاي مقاله
) ، (Kalhor et al,. 2016) (Boshrabadi et al., 2010و
) (Dithmer & Abdulai,. 2017همسو است .؛ درآمد
نفتی :نتايج بهدستآمده نشانگر تأثير مثبت درآمد نفتی
بر امنيت غذايی است .افزايش يک درصد در درآمد نفتی
منجر به افزايش  0/03درصدي امنيت غذايی میشود.
اين نتيجه با ) (Saeidi et al ,. 2015همسو است؛
ارزشافزوده بخشکشاورزي رابطه مثبت با امنيت غذايی
در کشورهاي موردمطالعه طی دوره زمانی موردبررسی
داشته است ،اين نتيجه گواه ديگري براي تأثير و اهميت
ارزشافزوده بخش کشاورزي در امنيت غذايی است؛
افزايش يک درصد در ارزشافزوده بخش کشاورزي منجر
به افزايش  0/03درصدي امنيت غذايی میشود ،اين
نتيجه با مقاله ) (Dithmer & Abdulai,. 2017همسو

خدابخشی و گلستانی نسب :تاثير درجه آزادسازي تجاري بر امنيت غذايی...

است؛ جمعيت روستايی تأثير مثبت بر امنيت غذايی در
کشورهاي موردبررسی را نشان می دهد ،افزايش يک
درصد در جمعيت روستايی منجر به افزايش 0/08
درصدي امنيت غذايی میشود ،اين نتيجه با مقاله
) (Fotros et al,. 1979همسو است و متغير بيکاري از
عوامل مهم وموثر بر امنيت غذايی است که بيانگر رابطه
معکوس و منفی اين متغير با متغير امنيت غذايی می
باشد .افزايش يک درصد در نرخ بيکاري منجر به کاهش
 0/04درصدي امنيت غذايی میشود ،اين نتيجه همسو
با مقاله ) (Asgharian et al,. 2013است .بر اساس يافته
هاي حاصل از برآورد و آزمونهاي مدل مالحظه میشود
که مدل تخمين زده شده از برازش نسبتاً بااليی برخوردار
است .همچنين نتايج نشان میدهد که آماره
تعديلشده نشان میدهد  93/7درصد از تغييرات متغير
وابسته توسط متغيرهاي مستقل تحقيق توضيح
دادهشده است .از مقدار دوربين واتسون ( )DWکه برابر
 1/675میباشد نيز میتوان عدم خود همبستگی در
مدل را تأييد نمود.
در بعد مديريتی و سياستگذاري ،يافته هاي حاصل
از تحقيق می تواند مبنايی براي توسعه سياستگذاري در
برنامهريزيهاي امنيت غذايی براي کشورهاي مورد
مطالعه قرار گيرد.اما آنچه که به صورت کاربردي در
سياستگذاريهاي امنيت غذايی کشور میتواند مورد
توجه مديران و سياستگذاران قرار گيرد ،اهميت و تاثير
ارزشافزوده بخش کشاورزي و آزاد سازي تجاري بر
امنيت غذايی میباشد .البته در ميان اين دو عامل ،به
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دليل مزيت نسبی و مطلق موجود ،ارزش افزوده بخش
کشاورزي میتواند در اولويت قرار گيرد .با وجود
محدوديتهاي اقليمی و سطح زير کشت و همچنين دارا
بودن آب و هواي خشک و کمبود آب ،توسعه بخش
کشاورزي از طريق به کارگيري تکنولوژيهاي نو و
افزايش بهرهوري و کارايی و مهمتر از همه توسعه صنايع
تبديلی در اين بخش میتوان به افزايش ضريب امنيت
غذايی دست يافت .در خصوص عامل آزادسازي تجاري
نيز آنچه مهم جلوه مینمايد ،ساماندهی و اصالح
ساختار سنتی صادرات و واردات است که معضلی به نام
رانت را بهمراه خود داشته به طوريکه رانتهاي موجود
در اين بخش فرصت هرگونه توسعه ساختاري را گرفته
است .چه بسا با اصالح وضعيت اين بخش مهم در
اقتصاد بتوان عامل تهديد واردات را به فرصت تبديل
کرد .بدين معنی که عالوه بر صادرات ،واردات هم ارزش
آفرين باشد اگر چه متاسفانه ضعف نظام مديريتی در
حوزه تجارت خارجی نگاه سنتی محدود کردن واردات را
به قانون مزيتهاي اقتصادي در تجارت ترجيح می دهند
و کمتر پايبندي به قانون تجاري را شاهد هستيم .
درمجموع باز بودن تجارت بينالمللی بايد يک عنصر
اساسی در ترکيب سياستها براي افزايش امنيت غذايی
باشد؛ آزادسازي تجارت به معناي کاهش مداوم در
سطوح حفاظت و حذف سياستهاي که باعث تحريف
تجارت میشود ،میتواند يک ابزار مؤثر براي اين منظور
باشد.
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