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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 well-

being 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.  
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 درجه آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی  تاثیر
 دراقتصادهای متکی به درآمد نفتی)عضو اوپک(

 
 2رضا گلستانی نسب ،*1یخدابخش اکبر

 ، استادیار گروه افتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران1
 اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه اقتصاد، دانشکده 2

 (30/10/99تاریخ تصویب:  -8/12/98)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
 یکیزیتأمین ف از فراتر یمفهوم کهجمله نیازهاي بنیادي جامعه بشري است  از هیغذا و تغذ

است و  یایه انسانمت جامعه و بهبود کیفیت سرمالس کنندهنیتضم ییغذا تیامن. داردغذا 
قرار گرفتن جامعه در مسیر  تیدرنهابهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به توسعه انسانی و 

 يکارها و ساز از یکی عنوان به المللنیب تجارت گرید ي. از سودش دتوسعه خواه لندمدتب
 نیرت بکند. تجایم فایا را يدیکل و کننده نییتع نقش کشورها ییغذا تیامن نیتام در موثر

 يهاتیمحدود ورا به هم مرتبط  ییو مصرف مواد غذا دیتول ،يتجار يالملل با آزادساز
-یلیپژوهش تحل کی قیتحق نیارساند. یرا به حداقل م ییواردات و صادرات مواد غذا

 يهااز آزمون ونامتوازن  تایدپنل یاز مدل اقتصادسنج آن انجام يبرا که است یفیتوص
 لیمدل، تحل نیجهت تخم .شد يریگشده بهره يگردآور يهاو دادهمتناسب با اطالعات 

 .دی، استفاده گردEviews10 افزارشده از نرممطرح اتیو آزمون فرض یها، برآورد، بررسداده
ارزش افزوده  ،يتجار يدار درجه آزادسازیوجود رابطه مثبت و معن پژوهش، نیا جینتا

 يکاریب ریمتغ نیب اماکرد.  دییرا تا ییغذا تیامن بر ییروستا تیمعجو  یدرآمد نفت ،يکشاورز
 يهاحاصل از برآورد و آزمون يهاافتهی. دادرا نشان  يداریو معن یرابطه منف ییغذا تیو امن

 است.  برخوردار ییباال برازش نسبتاً از شده زدهنیتخم مدل مدل نشان داد که

 

 نامتوازن يتاید پانل ، باز تجارت افزوده، ارزش :یدیکل هایهواژ

 

 مقدمه

 از ،ياهيو سالمت تغذ یکاف يبه مقدار غذا یدسترس

کشور  ینسل آت يبنا ريز و توسعه یاساس يمحورها

 یتمام اني. در م(Savari et al,. 2014) شودیقلمداد م

 افراد به خانوار ياهيپا يازهاين قالب در که یحقوق

 يازهاين نيترمهم از يیغذا تيامن شودیم داده اجتماع

است  هادولت عهده بر آن تيمسئول که است فرد

(Traub & Jayne,. 2008). یثباتیب رياخ يهاسال در 

 شيافزا حال در يکشاورز محصوالت و غذا عرضه در

 در تيجمع رشد و اقتصاد رشد یطرف از و بوده

 موجب یمياقل راتييتغ ريتأث و ظهور حال در يکشورها

 هم هنوز و است؛ شده يیغذا مواد يبرا تقاضا شيافزا

 و عرضه بلندمدت تعادل و نيانگيم مورد در ینگران

 کشورها تيوضع نيا به توجه با. دارد وجود تقاضا

مواد  نيتأم يبرا خود تيمسئول به يیپاسخگو منظوربه

 یاتيح يامرآن را  يتجارت و آزادساز کشور، يیغذا

 کينوان عبه ديبا يتجار يآزادساز ،نيبنابرا. دانندیم

روزافزون غذا در هر  يبرآورده ساختن تقاضا ياقدام برا

 جهينت در يتجار يآزادسازکشور محسوب شود. 

 به يتجار موانع حذف با همراه يیهااستيس يريکارگبه
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 منجر کشورها نيب در خدمات و کاالها آزادانه تحرک

 از ياريبس. (Azerbaijani et al,. 2010) شودیم

 اصالحات افتهينتوسعه نيهمچن افتهيتوسعه يکشورها

 ريغ موانع و تعرفه کاهش جهت در یتوجهقابل يتجار

به رشد  يتجار استيس نيا که اندداده انجام ياتعرفه

در سراسر جهان کمک کرده  یالمللنيتجارت ب

 يتجار يبا آزادساز نيهمچن .(Anderson,. 2010)است

توسعه  از یمثبت ناش زياثرات سرر کهنيا لحاظ به

 يهااسيمق ياقتصاد را برا ،یصنعت يکشورها يتکنولوژ

امر به  نيو ا کندیم تيهدا ديدر تول يبزرگ اقتصاد

 . شودیمنجر م يدر رشد اقتصاد عيتسر

بر عرضه مواد  يیغذا تياز امن هياول فيدر تعار

 في. تعرشدیتوجه م یو جهان یدر سطح مل يیغذا

 1974 سال در اغذ یجهان کنفرانس در سازمان ملل

رغم  به اما. یاساس يیمواد غذا یاز عرضه کاف بود عبارت

کشورها و  ،یباال بودن عرضه غذا در سطح جهان

ندارند  یدسترس یکاف يبه غذا که دارند وجود يیهاگروه

در سطح  يیغذا تيامن فيامر موجب شد تا تعر نيهمو 

 يداابت از لذا. رديخانوار و فرد موردتوجه قرار بگ ،یمل

خانوار  يیغذا تيامن کالن، سطح يجابه 1980 يدهه

 گسترش گريد يمورد توجه قرار گرفت. از سو زين

 روابط يبرقرار امکان و هاراه شيافزا و ارتباطات

 منجر مختلف جوامع انيم یاسيس و یاجتماع ،ياقتصاد

از مناطق مختلف  آن به يیگوپاسخ لزوم و تقاضا تنوع به

حجم و وسعت روابط  کهينحو هب د،يگرد ياقتصاد

 آنچنان رياخ يهادر دهه يو تجار ياقتصاد

 از ازينیب را خود يکشور چيه که افتهيگسترش

. داند ینم رهيغ و یاسيس و يتجار ،ياقتصاد ارتباطات

َ(Abrishami et  al, 2015.) قرن  وستهيپهم درجهان به

از  یتابع یدر سطح مل يیغذا يازهاين نيحاضر تضم

 ی،طرف ازاست.  المللنيدر ابعاد ب يیغذا تيامن يرقرارب

 ريتأث و ظهور حال در يکشورها در تيجمع رشد

 يیغذا مواد يبرا تقاضا شيافزا موجب یمياقل راتييتغ

و تعادل  نيانگيدر مورد م ینگران همچنان  و است؛ شده

 نيبلندمدت عرضه و تقاضا وجود دارد. با توجه به ا

 يازهاين و يیمواد غذا نينظور تأممکشورها به تيوضع

 يآزادساز که دانندیم یاتيح يامر را تجارت خود، مردم

 نيا در. کند یکمک م نيتام روند نيا ليبه تسه يتجار

 نيهمچن افتهيتوسعه يکشورها از ياريبسراستا 

 در یتوجهقابل يتجار و یاسيس اصالحات افتهينتوسعه

 جهت در یاسيس اصالحات ازجمله گذشته دهه سه

 که اندداده انجام را ياتعرفه ريغ موانع و تعرفه کاهش

در سراسر  یالمللنيبه رشد تجارت ب يتجار استيس نيا

     (Anderson, 2010). جهان کمک کرده است

وضع  يبهبودساز اشیاصل تيمأمور که (FAOفائو ) 

 بدونکه  کندیم دياست، تأک یو سطح زندگ هيتغذ

خود حساب  داتيتول يبه رو ديبا تجارت کشورها فقط

کاهش  يريرا به گونه چشمگ یامر درآمد مل نيکنند و ا

 را يکشاورز يیغالت و مواد غذا نشيو گز دهدیم

با  ني. همچندهدیم شيمحدود و شمار گرسنگان را افزا

مثبت  زياثرات سرر کهنيا لحاظ به يتجار يآزادساز

اقتصاد را  ،یصنعت يکشورها ياز توسعه تکنولوژ یناش

 تيهدا ديدر تول يبزرگ اقتصاد يهااسيمق يبرا

منجر  يدر رشد اقتصاد عيامر به تسر نيو ا کندیم

باز بودن  يباال ياقتصاد با درجه کي رايز شود،یم

همواره از  ن،ييپا تيبا محدود يیغذا ميو رژ يتجار

شده  يريگجهت يجذب تکنولوژ يبرا يشتريب تيقابل

  .شودیبرخوردار م تهشرفيپ ياز کشورها

 کانال يبرا را یمختلف يتجارت، الگوها پردازانهينظر

 اساس بر که اندکرده ارائه يتجار يساز يآزاد ياثرگذار

 يهانهاده تيفيک و تنوع شيافزا با يتجار يآزادساز آن

بازارها  يیکارا شيانتقال و گسترش دانش و افزا واسط،

یم يیغذا تيمنو ا يبخش کشاورز ديتول شيسبب افزا

 . گردد

که در موضوع تجارت و صادرات  یاز جمله محصوالت

و  کاالهاواردات  نيمنجر به کسب درآمد به منظور تام

و صادرات نفت  ديتول شود،یم يیمحصوالت غذا نيتام

 بخش. باشدیمصادرکننده نفت  يکشورها لهيبوس

ها اقتصاد آن که يیکشورها ینفت يدرآمدهااز  یاعظم

 نيتأمواردات و  صرف باشدیم ینفت يبه درآمدها یمتک

 در دولت مسلط نقش به توجه با. شودیم يیغذا تيامن

 ،ینفت يدرآمدها و ريذخا کشورها، نيا اقتصاد

 ،یمل اندازپس مصرف، ،ياقتصاد رشد زانيم کنندهنييتع

 نيا نوسانات و بوده.... و يیغذا تيامن ،يگذارهيسرما

 یاجتماع و ياقتصاد یثباتیب و نوسانات موجب درآمدها

 . گرددیکشورها م نيدر ا
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 يیغذا نيبر تام يقابل توجه ا ريتاث تواندیم يکاريب

ها همه انسانصادرکننده نفت داشته باشد.  يدر کشورها

روزمره و  يازهايخود و رفع ن یگذراندن زندگ يبرا

دارند.  تيبه تالش و فعال ازيخانواده خود ن يیغذا تيامن

 افراد که شودیم باعث تنهانه يکاريب يفرد دگاهيد از

 یزندگ يهاجنبه تمام بلکه کنند معاش امرار یسختبه

 يکاريب ن،يا بر عالوه. دهدیم قرار الشعاعتحت را فرد

پس  يدستمزدها خانوار درآمد بر یمنف اثر مدتیطوالن

 ذکر عوامل کنار در. گذاردیم يیغذا تيو امن يکارياز ب

 يیروستا تينقش جمع دينبا ،يیغذا تيامن يرو رب شده

دوران و  یط یانسان تيانگاشت. جمع دهيکشورها را ناد

شده است. مراحل  یدچار تحوالت متفاوت گذشتهاعصار 

چون  يیهادهيهمراه با پد یانسان تيرشد و کاهش جمع

 ل،يس ،یسالخشک ،یقحط ،يرونق اقتصاد ايفقر و 

و  یبررسسوز قابلو خانمان ريگهمه يهايماريزلزله، ب

روستا جهت حصول به  يديتول نقش. باشدیتأمل م

نقش  زيمساعدت به بخش صنعت و ن ،يیغذا تيامن

و  هاناخالص کشور ديروستا در تول ینفت ريصادرات غ

ازجمله آثار  یدر ابعاد مکان یشغل يهافرصت جاديا

جود وکشورهاست.  یدر توسعه مل يیمناطق روستا

توليد مواد  يهاگاهيپا نيترعنوان يکی از مهم روستا به

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، 

 در ويژهطور  به ؛دارد يیغذا تيافزايش نرخ اشتغال و امن

-اساسی و استراتژيک نيز مؤثر است می کاالهاي توليد

تواند بستر مناسبی براي توليدات کشاورزي، دامی، 

و امنيت،  ستيزطيصنعتی و خدماتی، حفظ مح

هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی، حراست و نگهبانی 

  .را فراهم نمايد يیغذا تيمرزها و امن

(Hosseini et al, 2015 ) هاياستيساثر  يامقالهدر 

 بخش دکنندگانيتول و کنندگانمصرف از دولت یتيحما

 ي الگو قالب در را رانيا در يیغذا تيامن بر کشاورزي

VECMقرار یبررس مورد1368-1392 یزمان دوره در 

 يهااستيس مثبت اثر گرانيمطالعه ب جينتا .اندداده

 دوره در کشور يیغذا تيامن شاخص بر دولت یتيحما

 شيافزا يازا به اساس، نيا بر. است یبررس تحت

 ،يکشاورز بخش یتيحما يهااستيس يدرصدکي

. داشت خواهد شيافزا 005/0يی غذا تيامن شاخص

(Saeidi et al, 2015) نفت بر  ياثر درآمدها یبه بررس

 یدوره زمان يبرا يیروستا يخانوارها يیغذا تيامن

. اندپرداخته ARDL( با استفاده از مدل 1391-1362)

 شاخص و يتجار يآزادساز شاخص از استفاده با هاآن

و  ینفت يدرآمد ها  که دادند نشان يیغذا تيامن یکل

 یدر بلندمدت اثر مثبت و معن يتجار يشاخص آزادساز

 .است یمنف صورتبه ینگينقد اثر اما ،دارا 

( Hosseini et al, 2016) ، اجراي اثر یبررس به 

 يرهاخانوا يیغذا تيبر امن هاارانهي يهدفمند استيس

( با استفاده از 1384-1391) یزمان دوره يبرا یرانيا

 نيب که دهندینشان م جي. نتااندپرداخته تيمدل الج

خانوارهاي  يیغذا تيامن و هاارانهي هدفمندسازي ريمتغ

 استيس اجراي . باستا برقرار یارتباط معکوس کشور

 درآمد و شيافزا يیغذا مواد متيق ،هاارانهي هدفمندسازي

 .تاس افتهيکاهش خانوارها یعواق

Saalem, 2016) ) يیغذا تيامن یبه بررس 

 یط آن بر مؤثر عوامل و رانيدر ا يشهر يخانوارها

منظور، از  ني. بداست خته( پردا1362-1390) يهاسال

عوامل مؤثر استفاده شد.  یابيارز يبرا یزمان يسر يالگو

 تي، امنیموردبررس يمطالعه یط ،نشان داد جينتا

 رغمیبوده است. عل يصعود ،يشهر يخانوارها يیغذا

، 1390در سطح شهرها، در سال  يیغذا تيبهبود امن

 يانرژ استاندارد، از کمتر ،يشهر تيدرصد از جمع 1/5

 به(     (Bagherzadehazar,. 2018اند.کرده افتيدر

 یشاخص با هااستان يیغذا تيامن تيوضع برآورد

 ،یانسان توسعه هينما بر یتنمب ياضابطه چند و یفرابخش

 داد نشان جينتااند. ( پرداخته1385-1392) دوره یط

 خراسان و هرمزگان بلوچستان، و ستانيس يهااستان که

 يهااستان و يیغذا تيامن تيوضع نيترنييپا از یجنوب

 نيباالتر از فارس و يرضو خراسان ،یشرق جانيآذربا

 ,Sajadian et al)برخوردارند.  يیغذا تيامن تيوضع

 عوامل نقشتحت عنوان: ارزيابی  يدر مقاله ا      (2018

 شهري خانوارهاي غذايی امنيت بهبود در مؤثر اقتصادي

موثر بر  يعوامل اقتصاد یبه بررس درآمد، بر تأکيد با

 در شهر زنجان پرداخته اند.  يیغذا تيامن

(Fotros et al, 2019) ، بر جنگ اثرات یبررس به 

 شمال و انهيخاورم منتخب کشور 16 در يیغذا تيامن
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 یطنامتوازن  يتاياستفاده از روش پانل د با( منا) قايآفر

 یم نشان جينتااند. ( پرداخته1990-2014) یدوره زمان

 يیغذا تيبر امن يدار یو معن یکه جنگ اثر منف دهد

 بر معنادار و یمنف ريتأث زين کل تيجمع اندازهدارد. 

 هر پژوهش، نيا جينتا اساس بر .دارند يیغذا تيامن

 تيامن بهبود يمعنا به جنگ کاهش جهت در یکوشش

 .بود خواهد توسعه و رشد و يیغذا

 (Ojeleye, 2014)، تيامن يهاشاخص یبررس به 

 جينتا. است پرداخته هيجرين در کشاورز خانوار يیغذا

 زکشاور يخانوارها از سومکي حدود که دهدیم نشان

 متوسط طوربه که هستند يیغذا یناامن نمونه ،يیروستا

 .است بوده هکتار 05/2 خانواده مزرعه اندازه

(Leunufna and Evans,. 2014) ، تيامن نيتأم 

را مورد  يکوچک مالوکو در اندونز ريدر جزا يیغذا

 نيب زا به توجه با داد، نشان جينتاقرار داده است.  یبررس

 مطالعه مورد محدوده در محصوالت یکيژنت تنوع رفتن

هجوم  ،يیآب و هوا راتييتغ جمله از يمتعدد علل به

 فراهم آوردن ،محصوالت خاص و ... يآفات، تقاضا برا

 تيمنا يارتقا در را يیسزاه ب ريتأث تواندیم یکيژنتتنوع

 .کند فايا مطالعه مورد محدوده در يیغذا

(Dithmer & Abdulai,. 2017) ، اثر  یه بررسب

با استفاده از  يیغذا تيبر امن يتجار يدرجه آزادساز

نامطلوب اثرات  یمحاسبه ناهمگون يبرا ايمدل پنل پو

. اندهپرداخت یحيتوض يرهايمتغ يواندوِژن بالقوه يفرد

 يباز بودن تجارت و رشد اقتصاد ،ددهنینشان م جينتا

 ستميبر س يبر مصرف انرژ یتوجهاثرات مثبت و قابل

کمک  يیود در تنوع غذابه بهب نيهمچن ،دارد يیغذا

 .کندیم

بر  يباز بودن تجار يدرجه یبررس قيتحق نيهدف ا

به درآمد نفت است.  یمتک يدر کشورها يیغذا تيامن

ن باز بود يدرجه ريمتغ  ريعالوه بر تاث قيتحق يدر الگو

که  زين يگريد يرهاياز متغ يیغذا تيبر امن يتجار

استفاده باشند  یم قيتحق ينظر یبرگرفته از مبان

مثبت و  ريبر تاث قيتحق یاصل هياست. فرض دهيگرد

 در يیغذا تيبر امن يباز بودن تجار يدار درجهیمعن

 دارد. ديبه درآمد نفت تاک یمتک يکشورها

 

 قیروش تحق

 مدل پژوهش 

 تيامن نهيگرفته درزمتوجه به مطالعات انجام با

ل به شک یصورت تابعرا به يیغذا تيامن توانیم ،يیغذا

 در نظر گرفت. ريز

 

 
 

. است یعيطب تميلگار گرانيب عبارت فوق  در

 :از عبارتندرفته  کاره ب يرهايمتغ ريسا ن،يهمچن

  یعيطب تمي: لگار  

 يیغذا تيامن: 

 يتجار يآزادساز درجه: 

  ی: درآمد نفت

 يکشاورز بخش افزودهارزش: 

 يکاريب: 

 يیروستا تيجمع: 

 شاخص نيا: يتجار يدرجه آزادساز شاخص

باشد. با یها و خدمات مالکا واردات و صادرات از یبيترک

 زانيم يآزادساز درجه شيکه توسعه و افزاتوجه به آن

 نيأمت و رونق باعث شده ذکر مطالعات طبق تجارت

که  است نآ برشود، انتظار یم جامعه کي مردم يازهاين

 يیغذا تيمثبت بر امن ريتأث يتجار يشاخص آزادساز

 از پژوهش نيا در اقتصاد بودن باز شاخص .داشته باشد

 :است آمده دست به ريز رابطه

(10                           )       

 يتجار يآزادساز درجه: 

 يواردات کل کشورها )بر حسب درصد زاني= م

 (GDPاز 

 يصادرات کل کشورها )بر حسب درصد زاني= م

 (GDPاز 

 کشورها یناخالص داخل ديتول زاني= م
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 پنل ايستا

اي خطی ل تک معادلهدر مدل پنل ايستا يک مد

متغير مستقل  را بر  رگرسيون داريم که در آن 

جمله اخالل  کيکنيم و در آنرگرس می 

يک معادله  یکل طور تصادفی نيز وجود دارد. به

صورت زير تعريف  رگرسيونی در قالب مدل پنل ايستا به

 شود:می

(1) 

 

(4        )                  

 بايد که هستند ها پارامترهايی که در آن       

باشند. متغيرهاي توضيحی مدل می شود و  برآورد

 داراي ميانگين صفر و واريانس ثابت است. 

 ها درمشتمل بر اثرات ثابت است که نشانگر تفاوت

نيز ها يا مناطق است. هاي خاص فردي، بنگاهويژگی

ها مستقل از  tها و iجزء اخالل است که براي تمام 

kitX .است 

مدل پنل ايستا خود مشتمل بر سه نوع تخمين  

 یگروهاي درونههاي بين گروهی، تخمينشامل تخمين

 باشد.می RE)(( و اثرات تصادفیFE)()اثرات ثابت

 هاي بين گروهي در پنل ايستاالف: تخمين

هاي بين گروهی از اختالف بين گروه يا تخمين

-برداري میاختالف بين مناطق )واحدهاي انفرادي( بهره

درون مناطق )واحدهاي کند، اما از هرگونه اطالعاتی در 

-کند و به عبارتی اين نوع تخميننظر میانفرادي( صرف

ها است و معموالً براي ها، رگرسيون روي ميانگين

شود تخمين ضرايب بلندمدت از اين روش استفاده می

(Egger,. 2000) . 

 )اثرات ثابت( در پنل ايستا یگروهب: تخمين درون

اثرات ثابت( فرض ) یگروههاي دروندر تخمين      

ي جفت مناطق يکسان شود شيب معادله براي همهمی

ولی براي هر واحد انفرادي، عرض از مبدأ  ،است

تواند با متغيرهاي توضيحی اي وجود دارد که میجداگانه

همبستگی داشته و يا نداشته باشد. اين روش، روش 

شود، چراکه به حداقل مربعات مجازي نيز ناميده می

پردازد که بيانگر آثار عوامل غيرهاي مجازي میمعرفی مت

است که مربوط به خصوصيت هر يک از  ياشدهحذف

عنوان واحدهاي انفرادي بوده است. اگر فرض مناطق به

صورت تفاوت در عرض از شود اختالف در واحدها به

مبدأ نشان داده شود و در الگوي عرض از مبدأها 

بايستی مورد برآورد  اي هستند کهپارامترهاي ناشناخته

مشاهده  Tشامل  iXو  iYقرار گيرند. با اين فرض که 

بردار جزء اخالل بوده و  itام باشند و  iبراي واحد 

ي اصلی در اين رابطه جهيباشد، درنت 1Tداراي ابعاد 

 مدل به شکل زير خواهد بود:

 (5)                     i i i iY I X    
 

 و بيان ماتريسی معادله فوق به شکل زير خواهد بود:

(6) 
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ام i، متغير مجازي مقطع idمتغير  کهيطوربه

 باشد.می

)اثرات تصادفی( در پنل  یگروهپ: تخمين درون

 ايستا

)اثرات ثابت( تنها در  یگروههاي درونتخمين     

صورتی منطقی خواهد بود که اين اطمينان وجود داشته 

صورت انتقال توان بهقاطع را میباشد که اختالف بين م

اين اطمينان وجود  کهیتابع رگرسيون نشان داد. درحال

ندارد. بنابراين روش ديگر برآورد، روش اثرات تصادفی 

کننده مقاطع کند جزء ثابت مشخصاست که فرض می

است.  شدهعيصورت تصادفی بين واحدها توزمختلف به

رت زير خواهد صودر اين صورت مدل اثرات تصادفی به

 بود:

(8)     itiitit XY  
  

اضافه يک عرض از متغير توضيحی به  يدارا که

کننده جزء تصادفی مشخص iمؤلفه  باشد.مبدأ می

)(0که  ياگونهامين واحد بوده بهiمربوط به  iE  
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و 
22 )(  iE است ثابت زمان باشد و در طولمی 

(Greene,. 2000). 
است انتخاب اثرات ثابت يا تصادفی  ذکرانيشا     

 1توسط آزمون هاسمن یگروههاي دروندر تخمين

نمايش داده  Hشود. آماره آزمون هاسمن با انجام می

شود و داراي توزيع می
2  با درجه آزاديK تعداد(

-صورت زير تعريف میمتغيرهاي توضيحی( است و به

 شود:

(9) 






 qqqH 1
'

)(var
 

(10                                           )                  

                 )(GLSREFEq


   

)(var)var()(var )(GLSREFE
qq






  

FE کهيطوربه



 روش  يهازننده نيمعرف تخم

 اثرات روش يهازننده نيدهنده تخماثرات ثابت و نشان

تر شده بزرگمحاسبه است. چنانچه آماره آزمون یتصادف

از
2 جدول با درجه آزاديK  0باشد، فرضيهH 

شود و در اين مبنی بر پذيرش اثرات تصادفی رد می

شود. ولی اگر صورت از روش اثرات ثابت استفاده می

رد نشود، بايد از روش اثرات تصادفی  0Hفرضيه 

 .(Greene,. 2000)استفاده شود 

 يپانل يانباشتگ هم

 یتگانباشهم وجود یبررس ،یزمان يهايسر همانند

 هم يهاآزمون .است مهم زين یپانل يدرداده ها رهايمتغ

 به نسبت يشتريب اعتبار و قدرت يدارا یپانل یانباشتگ

صورت به مقطع هر يبرا یانباشتگ هم يهاآزمون

 دوره که یطيشرا در یحت هاآزمون نيا .است جداگانه

 تيبلقا باشد کوچک زين نمونه اندازه و مدتکوتاه یزمان

 .(Bultaje , 2005)رادارند  استفاده

 یپانل يهاداده یانباشتگ هم آزمون انجام فروض

 :است ريز صورتبه

 

 

                                                                                  
 

 در رهايمتغ نيب یانباشتگ هم عدم انگريب اول هيفرض

 هم وجود دهندهنشان دوم هيفرض و هامقطع تمام

 .رهاستيمتغ نيب یانباشتگ

 مريل F آزمون

زمان الزم در طول  رهايمتغ يیستايا یبعد از بررس

 لهيوسبه نيتخم تيمدل قابل ايکه آ ميکن یاست بررس

 یقيتلف يهااز داده ديبا ريخ ايپنل را دارد  يهاداده

فاده است مريل Fمنظور از آزمون  نيکه به ا مياستفاده کن

مدل  نيتخم تيآزمون قابل نيدر ا  هي. فرضميکنیم

 یعنيبل مقا هيفرض و باشدیم یقيتلف يهاداده لهيوسبه

 .ستا پنل يهاصورت دادهمدل به نيتخم تيقابل 

 2هاسمن نموآز

 مدل اثرات ثابت و انيانتخاب مدل برتر از م يبرا

سمن از احتمال آماره ها تايددرروش پانل  یاثرات تصادف

(H )اثر  يالگو حياست. آزمون هاسمن، تصر شدهاستفاده

 ني. به اکندیاثر ثابت آزمون م يدر مقابل الگو یتصادف

 برآورد شده و یاساس، الگو به دو اثر ثابت و تصادف

اثر  نيشدند. در تخم سهيبرآورد شده مقا بيسپس ضرا

 يبرا یکسانيعرض از مبدأ  که شودیم فرض( FEثابت )

 ياز کشورها وجود دارد که عرض از مبدأ برا کيهر

مدل  نيدر ا نکهياز کشورها متفاوت است. ضمن ا کيهر

از  کيکه مختص هر  یاثرات تنها شود،ینم دهياثر زمان د

در نظر گرفته  يدعنوان اثرات انفراکشورهاست به

 يداثرات انفرا ،یمدل اثرات تصادف کهی. درحالشودیم

 رييکشورها تغ انيدر م یدر طول زمان ثابت هستند ول

 بانتخا يبرا هاسمن آماره احتمال نکهيا ضمن. کنندیم

 هاسمن رهآما و است یکاف برتر مدل عنوانبه اثر دو نيا

عنوان مدل برتر را به یکاف هيتوج تواندیم يیتنهابه

 مقابل فرض و صفر فرض هاسمن آزمون درداشته باشد. 

 :شودیم انيب ريز صورتبه آن

 
 

 )که خطا جمله نيب که است نيا معناي به صفر فرض

 یحيتوض رهاييمتغ و( است فردي اثرات رندهيدربرگ

 گريکدي از مستقل درواقع، و ندارد وجود یارتباط چيه

 یمعن نيا به مقابل فرض که است یحال در نيا .باشندیم

                                                                                  
2  .  Hausman Test 
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 یهمبستگ ،یحيتوض رهاييمتغ و اخالل جز نيب که است

 در .(Ashrafzadeh and Mehregan, 2010)دارد وجود

 استفاده ثابت اثرات روش از صفر، فرض رد صورت

 .ودشیم

 يخودهبستگ و انسيوار يناهمسان

ثابت بودن  ون،ياز مفروضات معادله رگرس یکي

 یثابت انسيخطاها، وار کهی. درصورتهاستانسيوار

 وجود دارد. انسيوار یناهمسان نديگوینداشته باشند، م

 انسيوار شيمنجر به افزا انسيوار یمشکالت ناهمسان

 یطرفو از  شودیعرض از مبدأ م يبرآورد بيضرا

 ريرا تحت تأث يمستقل برآورد يرهايمتغ ريسا انسيوار

 يبرآورد نيکه تخم شودیم نيو منجر به ا دهدیقرار م

 مشکل وجود یبررس يبرا .نباشد برخوردار الزم يیکارا از

 و کوک – پاگان بروش آزمون از انسيوار یناهمسان

 .شداستفاده سبرگيو
 

 بحث و جینتا

 شهيو ر رهايمتغ يیايپا آزمون براي قيتحق نيا در

-ADF( و IPS) شين و پسران م،يا يهاواحد از آزمون

Fisher و لکار–روش مونت  جيشد. بر اساس نتااستفاده

 نيپسران و ش م،يا آزمونشده است که  نشان داده

(IPS )يبهتر عملکرد کوتاه یزمان بازه يهاداده يبرا 

 و پسران ايم، واحد ريشه آزمون نتايج( 1جدول ) .دارد

بهينـه در ايـن  يهاو وقفه دهدی( را نشان مIPS) شين

 اساس براست.  شدهنييآزمـون بـا معيـار شوارتز تع

 يرهايمتغ( IPS) نيش و پسران م،يا مانايی آزمون نتايج

 تميو لگار يیروستا تيجمع تميلگار ،یدرآمد نفت تميلگار

 رييگ تفاضل بارکي با يافزوده بخش کشاورزارزش

((1)I )يیغذا تيامن تميلگار يرهايمتغ .شدند ايپا، 

 با يکاريب نرخ تميلگار و يتجار يدرجه آزادساز تميلگار

بر اساس  نيهمچنشدند.  ايپا( I(2)) رييگ تفاضل بار دو

 يرهايمتغ ADF-Fisherواحد  شهيآزمون ر جينتا

 تميو لگار يیروستا تيجمع تميلگار ،یدرآمد نفت تميلگار

 رييگ تفاضل بارکي با يبخش کشاورزافزوده ارزش

((1)Iپا )يیغذا تيامن تميلگار يرهايمتغ یشدند ول اي، 

 با يکاريب نرخ تميلگار و يتجار يدرجه آزادساز تميلگار

 شدند.      ايپا( I(2)) رييگ تفاضل بار دو

 دهدکه یم نشان یپدرون یانباشتگ هم آزمون جينتا

 5 سطح رد مدل يرهايمتغ اوپک عضو يکشورها در

 بر یمبن آزمون صفر هيفرض نيبنابرا؛ معنادارند درصد

 در رهايمتغ و شده رد رهايمتغ یانباشتگ هم عدم

 هاآن نيب بلندمدت رابطه و بوده انباشته هم بلندمدت

  .دارد وجود

 
 یپدرون یآزمون هم انباشتگ جينتا -1جدول شماره 

 

 ( نشان2جدول ) در ليمر، Fآزمون  از ايج حاصلنت

 :است شدهداده

 

 مريل F آزمون جينتا  -2جدول

 F value P value  روش مدل آزمون

 روش پژوهش مدل

 يیتابلو

526310/156 0000/0 

 هاي تحقيق: يافتهمأخذ

 با گردد،یم مشاهده( 2جدول ) در که طورهمان

 است، شده ادارمعن پژوهش مدل آماره نکهيا به توجه

 يهاداده روش بر يیتابلو يهاداده روش نجايا در نيبنابرا

 .دارد تيارجح( یزمان يسر) یقيتلف

 جدول در قيتحق يهامدل براي هاسمن آزمون جينتا

 شده است.( ارائه3)

 هاسمن آزمون جينتا -3جدول

 آزمون نوع آماره احتمال

0379/0 784268/11  

 قيتحق يهاافتهي: مأخذ

 

 آزمون آماره t statistic احتمال

0086/0 820172/2- Panel v – Statistic 

9419/0 571201/1 Panel rho – Statistic 

0013/0 021546/3- Panel PP – Statistic 

0349/0 066345/2 Panel ADF – Statistic 

0000/0 817597/5 Group rho-Statistic 

0000/0 29036/6- Group PP-Statistic 

0020/0 482187/4- Group ADF – Statistic 
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 گردد،یم مشاهده( 3شماره ) جدول در که طورهمان

 که بوده 5 يآزاد درجه با 784/11برابر با  2 آماره مقدار

 05/0 از ترکوچک آمدهدستبه احتمال گرفتن نظر در با
 رد یتصادف اثرات مدل يريکارگبه بر یمبن صفر هيفرض

 اثرات روش از ديبا بيضرا نيتخم براي ن،يبنابرا؛ شودیم

 و کوک -پاگان بروش آزمون جينتا .شود استفاده ثابت

داد که از  نشان انسيوار یناهمسان کشف يبرا سبرگيو
 هيبرخورداراست که فرض 05/0از  شيب يداریسطح معن
 نيهمچن. شودیم ديتائ انسيوار يبر برابر یصفر مبن

 چيوالدر آزمون یخودهمبستگ لوجود مشک یبررس يبرا
 یهمبستگ خود لوجود مشک با. شد گرفته کاره ب

 هابرآورد هک درچنهآن،  نگرفتن نظرو در  یاليسر
از  يیناکارا ياهبرآورد ثباع ی، ولدمچنان سازگارنه

. شودیم هاهمراه تورش در خطا به ونيرگرس بيضرا
 با فرض صفر نبود خود  1 چيوولدراز آزمون  یبررس يبرا
 خود جينتا یشد. بررس استفاده یاليسر یمبستگه

درصد  5از  شيب يداریاز سطح معن یحاک یهمبستگ
بر عدم  یصفر مبن هيفرضاساس  نياست. بر ا
 کند. یم ديرا تائ یخودهمبستگ

 مدل برآورد

 قيتحق يینها جينتا همدل ک نيتخم از حاصل جينتا

 است. شده ارائه ريدر جدول ز باشدیم
 ثابت اثرات الگوي مدل تخمين نتايج -4 جدول

 t آماره احتمال
 انحراف

 اريمع
 رهايمتغ بيضرا

000/0 862/4 0849/0 235/4 C   

002/0 885/3 0137/0 054/0 LOP 

001/0 163/4 0075/0 032/0 LOIL 

00/0 628/5- 0083/0 047/0- LUNM 

0002/0 887/3 0221/0 087/0 LRP 

0036/0 966/2 0106/0 032/0 LVAF 

937/0 
2R 

 شدهليتعد

 F آماره 134/163

000/0 
 سطح

  يمعنادار

675/1 
 -نيدورب

 واتسون

 ي تحقيقهاافته: يمأخذ

                                                                                  
1. Wooldridge  

 F( و آزمون مرسوم 4جدول ) جينتا بر اساس

 برازش نسبتاً از شده زدهنيتخم مدل که شودیم مالحظه

 بيکه ضر دهدیم نشان جيهست. نتا برخوردار يیباال

 ريتأث يتجار يدرجه آزادساز تميلگار یعني LOP ريمتغ

 جيدارد. مطابق نتا يیغذا تيبر امن يمعنادار مثبت و

منجر به  يتجار يدرصد در درجه آزادساز کي شيافزا

 بي. ضرشودیم يیغذا تيامن يدرصد 0/ 05 شيافزا

مثبت و  ريتأث ینفت درآمد تميلگار یعني LOIL ريمتغ

 دارد. يیغذا تيبر امن يمعنادار

 شنهادهايپو  يريگجهينت

 يآزادساز يرهايمتغ اثر یبررسپژوهش به  نيدر ا

 ،ینفت درآمد ،يکشاورز بخش افزودهارزش ،يتجار

 در يیغذا تيامن بر يکاريب و يیروستا تيجمع

 جينتا. شد پرداخته اوپک عضو منتخب يکشورها

: شامل مدل مستقل يرهايمتغ که داد نشان برآوردها

 بخش افزودهارزش ،ینفت درآمد ،يتجار يآزادساز درجه

 ريتأث يکاريب و مثبت ريتأث يیروستا تيجمع و يکشاورز

داشته  یموردبررس يکشورها يیغذا تيامن بر یمنف

با  اسيپژوهش در ق يها افتهيتوجه به  بااست. 

کرد  نييتب نيتوان چن یپژوهشگران م گريد قاتيتحق

 يیغذا تيمثبت بر امن ريتأث يتجار يآزادساز درجهکه؛ 

 یموردبررس یدوره زمان یصادرکننده نفت ط يکشورها

 درجه در درصد کي شيافزا کهياست بطور  داشته

 تيامن يدرصد 0/ 05 شيمنجر به افزا يتجار يآزادساز

مقاله  يها افتهيپژوهش با  نيا جهينت. شودیم يیغذا
(Boshrabadi et al., 2010)  (Kalhor et al,. 2016) و ،

)2017Dithmer & Abdulai,. ( .درآمد  ؛ همسو است

 ینفت درآمد مثبت ريآمده نشانگر تأثدستبه جي: نتاینفت

 ینفت درآمددرصد در  کي شيافزا .است يیغذا تيامن بر

 .شودیم يیغذا تيامن يدرصد 03/0 شيمنجر به افزا

همسو است؛  (Saeidi et al ,. 2015)با  جهينت نيا

 يیغذا تيرابطه مثبت با امن يکشاورزافزوده بخشارزش

 یموردبررس یدوره زمان یطموردمطالعه  يدر کشورها

 تيو اهم ريتأث يبرا يگريگواه د جهينت نيا ،ستا داشته

است؛  يیغذا تيدر امن يافزوده بخش کشاورزارزش

منجر  يبخش کشاورز افزودهارزش در درصد کي شيافزا

 نيا شود،یم يیغذا تيامن يدرصد 03/0 شيافزابه 

سو هم  ) .,2017Dithmer & Abdulai( با مقاله جهينت
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در  يیغذا تيمثبت بر امن ريتأث يیروستا تياست؛ جمع

 کي شيافزا دهد، یم نشان را یموردبررس يکشورها

 08/0 شيافزامنجر به  يیروستا تيجمعدرصد در 

با مقاله  جهينت نيا شود،یم يیغذا تيامن يدرصد

(Fotros et al,. 1979) از  يکاريب ريهمسو است و متغ

رابطه  انگرياست که ب يیغذا تيوموثر بر امن مهمعوامل 

 یم يیغذا تيامن ريبا متغ ريمتغ نيا یمعکوس و منف

 کاهشمنجر به  يکاريب نرخدرصد در  کي شيافزاباشد. 

همسو  جهينت نيا شود،یم يیغذا تيامن يدرصد 04/0

 افتهي بر اساس .است (Asgharian et al,. 2013)با مقاله 

 شودیم الحظهم مدل يهاآزمون و برآورد از حاصل يها

 برخوردار يیباال برازش نسبتاً از شده زده نيتخم مدل که

 که آماره  دهدینشان م جينتا نيهمچنست. ا

 ريمتغ راتييتغ از درصد 7/93 دهدیم نشان شدهليتعد

 حيتوض قيتحق مستقل رهاييمتغ توسط وابسته

 بربرا که( DW) واتسون نيدورب مقداراز  .استشده داده

 در یهمبستگ خود عدم توانیم زين باشدیم 675/1

 . نمود دييتأ را مدل

حاصل  يها افتهي ،يگذاراستيو س یتيريدر بعد مد

در  ياستگذاريتوسعه س يبرا يیتواند مبنا یم قياز تحق

 مورد يکشورها يبرا يیغذا تيامن يهايزيربرنامه

 رد يکاربرد صورته ب که چهآن.اما رديگ قرار مطالعه

 مورد تواندیمکشور  يیغذا تيامن يهايگذاراستيس

 ريو تاث تياهم رد،يقرار گ گذاراناستيس و رانيمد توجه

بر  يتجار يساز آزاد و يکشاورز بخش افزودهارزش

ه ب عامل، دو نيا انيم در البته. باشدیم يیغذا تيامن

و مطلق موجود، ارزش افزوده بخش  ینسب تيمز ليدل

 وجود با. رديگ قرار تياولو در ندتوایم يکشاورز

 دارا نيهمچن و کشت ريز سطح و یمياقل يهاتيمحدود

 بخش توسعه آب، کمبود و خشک يهوا و آب بودن

نو و  يهايتکنولوژ يريکارگه ب قيطر از يکشاورز

 عياز همه توسعه صنا ترمهم و يیکارا و يوربهره شيافزا

 تيامن بيضر شيافزا به توانیمبخش  نيدر ا یليتبد

 يتجار يآزادساز عامل خصوص در. افتي دست يیغذا

و اصالح  یسامانده د،ينمایممهم جلوه  چهآن زين

 نام به یمعضلصادرات و واردات است که  یساختار سنت

 موجود يهارانت کهيطوره ب داشته خود بهمراه را رانت

 گرفته را يساختار توسعه هرگونه فرصت بخش نيا در

 در مهم بخش نيا تيوضع اصالح با بسا چه. است

 ليتبد فرصت به را واردات ديتهد عامل بتوان اقتصاد

 ارزش هم واردات صادرات، بر عالوه که یمعن نيبد. کرد

در  یتيرياگر چه متاسفانه ضعف نظام مد باشد نيآفر

محدود کردن واردات را  ینگاه سنت یحوزه تجارت خارج

دهند  یم حيترج در تجارت ياقتصاد يتهايبه قانون مز

.  ميرا شاهد هست يبه قانون تجار يبنديو کمتر پا

 عنصر کي ديبا یالمللنيب تجارت بودن باز درمجموع

 يیغذا تيامن شيافزا يبرا هااستيس بيترک در یاساس

 در مداوم کاهش يمعنا به تجارت يآزادساز باشد؛

 فيتحر باعث که يهااستيس حذف و حفاظت سطوح

 منظور نيا يبرا مؤثر ابزار کي تواندیم شود،یم تجارت

 .باشد
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