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  چكيده

 در .ستكشورها از برخي در بحراني مسائل نيترممه از فقر و ييغذا يناامن ،يگرسنگ
 از »غذايي امنيت« ،خانوار اي پايه نيازهاي قالب در اجتماع يك افراد حقوق تمامي ميان
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 كاهش تر بزرگ يبازارها به يسدستر ليتسه طريق از كشورها در را ييغذا يناامن تواند يم
 اي پديده و جهان غذايي امنيت تأمين هاي حلراه از را غذا تجارت توانمي ،رواين از و ؛دهد

 و الملل ينب تجارت بين رابطه تحليل و بررسي حاضر ةمطالع هدف ،بنابراين .برشمرد حياتي
 يزمان دوره يط ايران ملهج از باال به متوسط درآمد با يكشورها گروه در ييغذا يتامن

 نشان مطالعه نتايج .دبو تصادفي اثرات با پانل سنجياقتصاد روش از استفاده با ،2016 تا 2002
 كهآن بيانگر ،دارد وجود الملل ينب تجارت و غذايي امنيت متغير دو بين شكل U رابطه كه ددا
 سپس، و يابد مي شكاه تجاري توسعه اوليه مراحل در غذايي امنيت منتخب، كشورهاي در
 اساس بر بنابراين، .يافت خواهد افزايش ،معين آستانه يك از تجارت آزادسازي رفتن فراتر با

 براي پيشنهادهايي ،المللبين تجارت و غذايي امنيت رابطه بهبود راستاي در و مطالعه هاييافته
  است. شده ارائه ربط ذي گذارانسياست

  
   پانل. رگرسيون الملل، ينب رتتجا غذايي، امنيت ها: كليدواژه

  JEL: F13, Q18 يبند طبقه
  

  مقدمه
 بـه  توجـه  بـا  ديـ با را گذشـته  دهـه  طـول  در يگرسـنگ  بـا  مبـارزه  در توجـه  قابل شرفتيپ

 و ييغـذا  مـواد  يباال يها متيق كاالها، متيق يثبات يب جهان، يكنون يفضا پرچالش هاي نهيزم
 دهـه  اواخـر  ياقتصـاد  يركودهـا  همـه،  از بـاالتر  و ناقص اشتغال و يكاريب نرخ شيافزا ،يانرژ

 ،گــريد طــرف از اســت. ريتقــد قابــل خــود نــوع در كــه ديــد ،2008 ســال از سپــ نيــز و 1990
 داشته دنبال به را ياقتصاد خسارات و يانسان نيسنگ تلفات زين يعيطب يايبال و يجو يدادهايرو
 اسـت.  شـده  ييغـذا  تيـ امن شياافـز  راسـتاي  در هـا  تـالش  دنيرس ثمر به از يريجلوگ موجب و

 افـراد  تعـداد  و افـزوده  اوضـاع  نيـ ا وخامـت  بر يداخل يها يريدرگ و ياسيس يثبات يب همچنين،
 گـزارش  پايـة  بـر  اسـت.  رسـانده  دوم يجهـان  جنـگ  زمـان  از رقم نيباالتر به را جهان در آواره
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 سـال  در جهـان  يفـر ن ارديليم نُه تيجمع يغذا نيتأم يبرا ،)فائو( كشاورزي و خواربار سازمان
 رفـع  ماننـد  يموانع ديبا ،هدف نيدب دنيرس يبرا و كرد ديتول يكنون زانيم برابر دو ديبا ،2050
ــ تيمحــدود تجــاري، موانــع ــاال مــتيق آب، كمبــود ،يكشــاورز يهــا نيزم ــرژ يب  افــت ،يان
 ايـن  داشـت.  نظـر  در را ييغـذا  عاتيضـا  شيافـزا  و يكشـاورز  قاتيتحق نهيزم در يگذار هيسرما
 مواد ديتول ،ييغذا مواد كمبود به مربوط جهان 21 قرن ييغذا تيامن انداز چشم به توجه با ،زمانسا
 يهـا  نيزمـ  سـر  بـر  رقابـت  ،رو نيـ ا از اسـت.   دهكـر  ينـ يب شيپ يمشكالت با حاضر قرن در را ييغذا

 ابـ  ديـ با كه دهد يم نشان يهمگ ييهواو آب راتييتغ و ينرژا يباال متيق آب، منابع و يكشاورز
 Fattahi Ardakani and( شـود  ديـ تول جهـان  سرتاسـر  مـردم  يبـرا  يشـتر يب يغـذا  كمتـر،  منـابع 

Fazlollahi, 2015; Fattahi Ardakani, 2010(.  

 يربنايز و توسعه ياساس يمحورها از اييهتغذ و ييغذا مواد يكاف مقدار به يدسترس
 دو ولط در يژهو هب يجهان سطح در گسترده يقاتتحق يط .ستهاكشور در يآت يهانسل پرورش

 طريق از ياقتصاد توسعه با آن ارتباط نيز و ييكارآ يشافزا و سالمت در يهتغذ نقش ير،اخ دهه
 از و است گسترده بسيار يمفهوم غذايي امنيت .است هشد أييدت تجربي شواهد و يعلم يمبان

 تعيين يماد و رزيكشاو اجتماعي، اقتصادي، ،شناختيزيست عوامل از ايدامنه تعامل رهگذر
 امنيت است. نهفته اقتصادي ديگر مهم اهداف ،آن پس در كه است هدفي غذايي امنيت .شود مي
 يك در تغذيه و غذا مشكالت رفع براي شده حساب يروش ،آن يعلم مفهوم به ،يغذاي

 بحث هتاريخچ .)Li, 2009( است توسعه مديريت و ريزي برنامه براي شده تعريف چارچوب
 در .گردديبرم 1948 سال در بشر حقوق هاعالمي و پيش سال پنجاه از بيش به يذايغ امنيت
 ي،كاف غذاي به ايام تمام در مردم ةهم كه است يوضعيت يغذاي امنيت شده، پذيرفته يتعريف
 رژيم نيازهاي سدستر در غذاي و باشند داشته اقتصادي و يماد يدسترس مغذي و سالم
 از ).FAO, 2012( كند فراهم سالم و فعال يزندگ براي را هاآن تترجيحا با سازگار اي تغذيه
 داده اجتماع يك افراد به خانوار اي پايه نيازهاي قالب در كه حقوقي تمامي ميان در كه آنجا
 عهدة به آن تأمين مسئوليت كه است فردي نيازهاي ترينمهم از »غذايي امنيت« شود،مي
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 در شود. اتخاذ كشورها سطح در غذايي امنيت تأمين رايب الزم هايسياست بايد هاست، دولت
 حال در كشورهاي در اقتصادي كالن متغيرهاي بر المللبين تتجار اثر تبيين اخير، هايسال

 از را غذا تجارت توانمي ،رواين از .است بوده توسعه اقتصاددانان اصلي مباحث از توسعه
 كشورهاي در تجاري آزادسازي با واقع، در .برشمرد جهان غذايي امنيت تأمين هاي حل راه

 و يابد؛ مي افزايش رقابتي هايقيمت به آن مصرف طريق از غذا توليد توليد، محدوديت داراي
 غذايي محصوالت عرضة و توليد به توانندمي غذايي، امنيت تأمين منظور به كه كشورهايي براي

 .)Diaz-Bonilla and Ron, 2011( شوديم فراهم الزم انگيزة ،بپردازند، كارآيي بهترين با
 يلتسه با كشورها در ييغذا يناامن كاهش در يمهم ياربس نقش توانديم يالمللينب تجارت
  .كند ايفا يدتول در تخصص و تر بزرگ يبازارها به يدسترس

 يي،غـذا  يـت امن يـان م كـه  رسـيد  نتيجـه  يندب ،ايمطالعه در )،Johnson, 1998( جانسون
 حـال،  يـن ا با .دارد وجود ميمستق رابطه كي يداخليهاياستس و ييغذا مواد يلمللاينب تجارت
 تجـارت  اثرگـذاري  جهـت  يـين تع ييغـذا  تيـ امن و يالمللـ ينبـ  تجـارت  بر ثرؤم مختلف عوامل

 Fattahi Ardakani et al, 2016; Fattahi( سـازد  مـي  دشـوار  را ييغـذا  يـت امن بـر  يالمللـ  ينبـ 

Ardakani, 2010.( در رشـد  موتـور  و مهـم  ياسـي س هـدف  يـك  عنـوان  بـه  يالمللـ ينبـ  تجارت 
 مـواد  بـه  يدسترس يالمللينب تجارت يآزادساز ين،ا بر عالوه .است شده گرفته نظر در كشورها

 جهـان  در فقـر  ميزان از غذايي، مواد نياز مورد تقاضاي تأمين دليل به و دهد مي يشافزا را ييغذا
 كـه  نـد باور ايـن  بـر  يتجـار  يسـاز آزاد مخالف محققان ،مقابل در ).Dorosh, 2001( هدكامي

 و فقـر  افـزايش  بـه  منجـر  يي،غذا مواد باالتر يمتق و دستمزد كاهش علت به ،تجارت آزادسازي
 دارد يمنفـ  اثر يمل و يمحل سطح دو هر در ييغذا مواد استقالل بر ،يجهنت در و شود يم ينابرابر

)Kuznets, 1955.(  
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 و تغذيهسوء نرخ كشورها، درآمدي سطح و ييغذا امنيت رتباطا بررسي براي ،ادامه در
 1تغذيهسوء نرخ ،1 نمودار طبق است. شده ارائه 2 و 1 نمودارهاي در غذا توليد ارزش متوسط

 طحس هرچه سخن، ديگر به ؛كشورهاست مختلف درآمدي سطوح با متناسب معكوس طور به
 با كشورها گروه در هيتغذسوء نرخ .بود هدخوا ترپايين تغذيهسوء ميزان باشد، باالتر درآمد
 هايفناوري تأثيرپذيري به آن دليل كه ،است باالتر درآمدي سطوح از بيش پايين درآمد
 سطح كه معني بدين گردد، برمي كشور آن درآمد از كشور هر خريد قدرت يا و توليدي
 براي كافي مقدار به و باكيفيت غذايي مواد توزيع در كشورها يتواناي كنندة تعيين درآمد
  .است جمعيت

  
   )FAO, 2017( كشاورزي و خواربار سازمان از برگرفته پژوهش، هاي يافته :أخذم

  2002- 2016 هايسال طي مختلف درآمدي سطوح با كشورها در تغذيهسوء شيوع درصد -1نمودار

                                                                                                                                                
 درصد است. 5/2هاي مورد بررسي حداكثر بر اساس آمار فائو، در سطح درآمدي باال، ميزان سوءتغذيه در سال -1
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  )FAO, 2017( كشاورزي و خواربار سازمان از برگرفته پژوهش، هاي يافته مأخذ:

 هايسال طي مختلف درآمدي سطوح با كشورها در غذا توليد ارزش متوسط - 2نمودار
2016 -2002   

 معيارهاي از يكي غذا توليد ارزش متوسط ،)فائو( كشاورزي و خواربار سازمان در
 در غذا توليد ارزش متوسط ،2 نمودار طبق .است جهان كشورهاي در غذايي امنيت كنندهتعيين
 داراي پايين درآمد با كشورها گروه در و مقدار بيشترين داراي باال ددرآم با كشورها گروه

  است. مقدار كمترين
 و تغذيهسوء نرخ معكوس ارتباط و باال نمودارهاي در شده ارائه اطالعات به توجه با
 به حاضر مطالعه كشورها، در مختلف درآمدي طوحس با غذا توليد ارزش متوسط مستقيم ارتباط
 جمله آن از و باال به متوسط درآمد با كشورها گروه در تجارت و غذايي امنيت ارتباط بررسي
  د.پردازمي ايران

 كه است شده انجام مختلف خارجي و داخلي مطالعات بررسي، مورد موضوع زمينه در
  شود. مي ريحتش پي در ها پژوهش از اي پاره ميان، آن از

 Mehrabi Boshrabadi and Mousavi( محمدي موسوي و بشرآبادي هرابيم

Mohammadi, 2009(، آزادسازي اثر بررسي به ،1برداري خطاي تصحيح مدل كارگيري به با 
                                                                                                                                                
1. Vector Error Correction Model (VECM) 
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 در پرداختند. 1362- 1385 زماني دوره طي ايران روستايي خانوارهاي غذايي امنيت بر تجاري
 محاسبة براي و شده استفاده كشور خانوارهاي كلي غذايي نيتام شاخص از ،مطالعه اين

 دست به مركزي بانك اطالعات و آمار كزمر از نياز مورد آمار خانوارها، غذايي امنيت شاخص
 مختلف هاي دهك در روستايي خانوارهاي خوراك هزينة آمار آوري جمع از پس است. آمده

 به توجه با و شد مقايسه دريافتي استاندارد انرژي اب آمده دست به مقادير انرژي، به آن تبديل و
 ميانگين بودند، كرده دريافت انرژي استاندارد از كمتر كه افرادي درصد محاسبة خانوار، بعد

 اثر كه داد نشان مطالعه نتايج گرفت. صورت متغيرها ديگر و استاندارد، از كمتر دريافتي انرژي
 مثبت ،بلندمدت در و منفي ،مدتكوتاه در بوده، اندك غذايي امنيت بر تجاري آزادسازي

  است.
 يعموم تعادل مدل كارگيري به با )،Mostajeran et al., 2018( همكاران و نمستأجرا

 يآزادساز يامدهايپ بررسي به ي،اجتماع يحسابدار سيماتر هايداده اساس بر 1محاسبه قابل
 مواد توليد هاي شاخص از ،مطالعه اين در پرداختند. رانيا در ييغذا تيامن بر ديتأك با يتجار

 غذايي امنيت شاخص محاسبة براي 4خانواده غذايي مواد تأمين و 3غذا تجاري تراز ،2غذايي
 يعموم سطح كاهش به يتجار يآزادساز كه داد نشان مطالعه نتايج است. شده استفاده

 يخانوارها ژهيو به رهاخانوا رفاه و مصرف شيافزا و يداخل ناخالص ديتول شيافزا ها، متيق
 واردات شيافزا و يتجار موانع كاهش با ،نيهمچن ؛دانجاميم باال يدرآمد هايدهك

 مواد ديتول و )FTBI( غذا يتجار تراز بر يمبتن ييغذا تيامن هايشاخص ،ييغذا محصوالت
 شيافزا )HFCI( خانواده ييغذا مواد نيتأم شاخص كه يحال در ،ابدييم كاهش )FPI( غذايي

 غذا به يدسترس شيافزا موجب يتجار يآزادساز كه يمعن بدين ،دهديم نشان را ييغذا تيامن
  .ابدييم شيافزا واردات قيطر از نيتأم به اتكا ،حال نيع در اما شود؛يم

                                                                                                                                                
1. Computable General Equilibrium (CGE)  
2. Food Production Index (FPI) 
3. Food Trade Balance Index (FTBI) 
4. Household Food Cover Index (HFCI) 
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 يالگو چارچوب در )،Biniaz and Mohammadi, 2018( محمدي و نيازبي
 بر يكشاورز بخش تجارت بودن باز درجه ريتأث بررسي به ،1يعيتوز هايوقفه با يونيخودرگرس

 جمعي  شاخص از ،مطالعه اين در پرداختند. 1378- 1392 زماني دوره طي رانيا در ييغذا تيامن
 يحاك مطالعه نتايج است. شده استفاده غذايي امنيت شاخص محاسبة براي 2خانوار غذايي امنيت

 در كشور ييغذا تيامن شاخص بر يورزكشا بخش تجارت بودن باز درجه مثبت اثر وجود از
 تجارت بودن باز درجه يدرصد كي شيافزا يازا به اساس، نيا بر ؛است يبررس مورد دوره
  .داشت خواهد شيافزا بلندمدت در درصد 21/0 ييغذا تيامن شاخص مقدار ،يكشاورز بخش

 سبةمحا براي سرانه غذاي توليد  شاخص از استفاده با )،Dorosh, 2001( داروش
 بين برنج تجارت در ييغذا تيامن با تجاري آزادسازي رابطة بررسي به ،غذايي امنيت شاخص

 عرضه باعث تجاري آزادسازي كه داد نشان مطالعه نتايج پرداخت. بنگالدش و هند كشور دو
 دو هر در غذايي امنيت بر و شده بنگالدش و هند كشور دو داخلي توليد در تسريع و غذا سريع
  .است گذاشته مثبت راث كشور

 بين رابطه بررسي به ،3تابلويي هاي داده روش كارگيري به با )،Kang, 2015( كانگ
 2000- 2010 ةدور طي 4يافته توسعهكمتر كشورهاي در ييغذا تيامن و الملل بين تجارت
 شاخص محاسبة براي سرانه يغذا ديتول ارزش متوسط  شاخص از منظور، بدين و پرداخت
 غذايي امنيت تجارت، اوليه مراحل در كه داد نشان مطالعه نتايج .كرد استفاده ييغذا امنيت
 يتامن افزايش به منجر الملل ينب تجارت معين، ةآستان سطح يك از بعد اما يابد، مي كاهش

 ييغذا يتامن و الملل ينب تجارت متغير دو ميان شكل U رابطه وجود بيانگر كه ،شود مي ييغذا
  .است

                                                                                                                                                
1. Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) 
2. Aggregate Household Food Security Index (AHFSI) 
3. Panel Data 
4. Less-Developed Countries (LDCs) 
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١٦٣

 يانرژ نيتأم تيكفا نيانگيمبا استفاده از شاخص  )،Nisa et al., 2017( كارانهم و نيسا
شاخص  براي محاسبة  افراد يانرژ نيمتوسط تأم يازهاياز ن يدرصدصورت  به 1رژيم غذايي
 نيترتيپرجمع يبرا ييغذا تيامن و يالمللنيب تجارت نيب رابطه يبررس به ،امنيت غذايي

 كه داد نشان مطالعه جينتا .ند.پرداخت بنگالدش و پاكستان ،هند نندما جنوبي يايآس يكشورها
 تجارت بودن باز درجه مربع تأثير اما دارد، ييغذا تيامن بر مثبت ريثأت تجارت، بودن باز درجه

 را ييغذا تيامن يالملل نيب تجارت سطح آستانه،پس از  ،همچنين منفي است؛ ييغذا تيامن بر
 و يالملل نيب تجارت نيب معكوس Uة رابط وجود از حاكي مطالعه نيا همم افتهي بخشد.يم بهبود
 .است بررسي مورد كشورهاي در ييغذا تيامن

 ييغذا تيامن بر يخارج تجارت ريتأث بررسي به )Assoumou-Ella, 2019( اال - آسومو
 اين در پرداخت. 1961- 2017 هاي سال طي 2)المنافع مشتركسود ( هم يكشورها هياتحاد در

 بعد براي شد. گرفته نظر در غذا ثبات و دستيابي ،يدسترس شامل غذايي امنيت بعد سه ،مطالعه
 از يدرصد عنوان به ييغذا مواد واردات و )IPA( ييغذا مواد ديتول  هاي شاخص از ،دسترسي
 و )DCM( خانوار مصرف نهيهز شاخص از ،دستيابي بعد براي و )FOODM( يواردات يكاالها
 امنيت شاخص محاسبة منظور به )CPI( كننده مصرف متيق شاخص از نيز غذا ثبات بعد براي

 از حاصل آمددر عنوان به( يخارج تجارت كه داد نشان مطالعه تايجنت است. شده استفاده غذايي
 و )IPA( ييغذا مواد ديتول هاي شاخص با شده محاسبه ييغذا تيامن بر يمنف ريتأث صادرات)

 واردات شاخص با شده محاسبه ييغذا تيامن بر مثبت تأثير و )DCM( خانوار مصرف نهيهز
 كننده مصرف متيق شاخص و )FOODM( يواردات يكاالها از يدرصد عنوان به ييغذا مواد

)CPI( دارد كشورها نيا در.  
 بدون غذايي امنيت بر تجاري آزادسازي تأثير ،شدهياد داخلي مطالعات در كهاز آنجا 

 يطيمحزيست ةيفرض اساس بر غذايي امنيت و تجارت ينب شكل U رابطه نوع گرفتن نظردر 

                                                                                                                                                
1. Average Dietary Energy Supply Adequacy (ADESA) 
2. Commonwealth of Nations  
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 يتامن ينب رابطه يلتحل و بررسي هدف با حاضر مطالعه بررسي شده، )EKC( كوزنتس يمنحن
 باال به متوسط درآمد با كشورها گروه در يالمللينب تجارت و )دسترسي به غذا مؤلفه( ييغذا
 تيامن بر المللبين تجارت اثر يبررس منظور هب همچنين، ؛است گرفته صورت ايران) جمله (از
 U اي شكل U رابطه وجود مبني بر )EKC( كوزنتس يمنحن يطيمحزيست ةيفرض از ،ييغذا

 فقر و تجارت ينب شكل U رابطه پردازي مفهوم بر پاية است. شده استفاده ريمتغ دو نيب معكوس
 توسعه حال در يكشورها در فقر و شدن يجهان ينب رابطه )،Agenor, 2004( آگنور مطالعه در

 اما ،شود مي فقر افزايش باعث تجارت شدن، يجهان يينپا حوسط در كه است صورت بدين
 ،حاضر مطالعه در .)Agenor, 2004( دانجام مي فقر كاهش به تجارت آستانه، سطح از فراتر
 تجارت ينب رابطه آيا« كه شودمي بررسي و است شده گرفته نظر در فقر يجا به ييغذا يتامن
 در كه است اين بر فرض ».خير؟ يا است شكل U يمنحن صورت به ييغذا يتامن و يالمللينب

 سطح از فراتر اما شود؛ مي ييغذا يتامن سطح كاهش باعث تجارت يآزادساز ،يهاول مراحل
 آنها توانيم ي،بررس مورد يكشورها يبندطبقه يبرا د.انجام مي ييغذا يتامن بهبود به ،آستانه

 كم درآمد و متوسط از كمتر درآمد باال، درآمد با يكشورها به سرانه درآمد اريمع اساس بر را
 نظر مورد يدرآمد طبقه برتجاري  يآزادساز اثر به تحليل توانيم ترتيب، نيدب ؛دكر كيتفك

 ارتقاي راستاي در توانيم از رهگذر آن، كهة حاضر از اين نظر اهميت دارد مطالع انجام .پرداخت
 بخش تجارت شيافزا زين و كشاورزي بخش ويژه به اقتصادي مختلف هايبخش در ديتول

   كرد. هئارا بخش نيا كارشناسان و گذاراناستيس به مناسب را هاي استيس كشاورزي،
  

  تحقيق روش
 منحني فرضيه اساس بر ييغذا يتامن و يالمللينب تجارت ينب رابطه ،حاضر مطالعه در

 ينب معكوس  Uةرابط يا شكل U رابطه وجود احتمال مبني بر )EKC( كوزنتس محيطي زيست
 صورت به كه ،شود مي برآورد )Kang, 2015( كانگ مطالعه و همچنين، بر اساس يرمتغ دو

 ):Li, 2009; Johnson, 1998( است زير روابط
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١٦٥

 )1(  
 

)2(  
 

 كشورها از گروه ينا يبرا و مقاطع ادتعد يانگرب  ،)2( و )1( روابط در

نظر  مورد زمانمدت كه بوده، يزمان دوره يانگرب  و است مقطع 47 با برابر

 بر كه است t سال در امi كشور براي غذايي امنيت سطح بيانگر  ،؛ همچنينپانزده سال است

 امنيت گيرياندازه براي است. شدهگيريزهاندا سرانه غذاي توليد ارزش متوسط لگاريتم اساس

 فائو سازمان در غذايي امنيت هايشاخص اساس بر دارد. وجود مختلفي هايشاخص ،غذايي

)FAO( غذا ساالنه توليد كل ارزش بيانگر سرانه يغذا يدتول ارزش متوسط ،مختلف هايسال در 

 فائو سازمان توسط شدهيمعرف غذايي امنيت هايشاخصبر اساس  .است كل جمعيت بر بخش

)FAO،( دسترسي بعد در و غذايي امنيت شاخص عنوانبه حاضر مطالعه در استفاده مورد شاخص 

 و فائو سازمان به استناد با ة حاضر،مطالع در رو،از اين است. شده منظور غذايي امنيت ابعاد از

 و )Kang, 2015( كانگ )،Dorosh, 2001( داروش توسط شدهانجام مطالعات ،همچنين

 عنوانبه را سرانه يغذا ديتول ارزش متوسط توانمي )،Assoumou-Ella,2019( اال - آسومو

متوسط ارزش  شاخص انتخاب دليل گرفت. نظر در غذايي امنيت سطح يريگاندازه شاخص

 اندازه ةدهندنشان شاخص اين كه است اين غذايي امنيت گيرياندازه براي سرانه يغذا ديتول

 هر در غذايي امنيت بهبود الزمة ،همچنين بوده و كشور هر اقتصاد در غذا توليد بخش نسبي

   .است كشور آن تجمعي براي كافي توليد كشوري

 مجموع از آمدهدستبه تجارت كل ارزش دهندهنشان  ،البا معادالت در

 دو بين ارتباط وجود گربيان ضرايب عالمت .است t سال در امi كشور يبرا واردات و صادرات

 دو اين ميان ارتباط وجود عدم دهندهنشان  است؛ تجارت و ييغذا يتامن متغير

 ترتيب،، بهرابطه وجود بيانگر  يا ، ديگر سوي از و متغير

U-يا  شكلU يا  )،2( هرابط در است. يادشده متغير دو ميان معكوس  
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١٦٦ 

 متغير مكعب و غذايي امنيت سطح بينمعكوس  Nيا  شكل - N ترتيب، ، بهرابطه دهنده نشان
   است. )Torras and Boyce, 1998( بويك و توراس مطالعهبر اساس  تجارت

 طالعةم به بنا كه است شايان يادآوري اما ند،گذار مي اثر غذايي امنيت بر متعدد متغيرهاي
اين  تأثير تنها نيز حاضر مطالعه در غذايي، امنيت بر تجارت اثر اهميت و )Kang, 2015( كانگ
  .شودبررسي مي شكل U رابطه قالب در متغير دو اين دقيق ارتباط صورت به غذايي امنيت بر متغير

 رگرسيون پانل، روش به )2( و )1( روابط برآورد بر عالوه ة حاضر،مطالع در
 ارتباط بررسي براي )،An and Jeon, 2006( جئون و آن استدالل بر بنا ،1كرنل ناپارامتريك

  است. شده گرفته كار هب متغير دو ميان
 گسترش براي را اطالعات از يغن ياربس يطيمح ي،مقطع و يزمان سري يبترك

براي مواردي كه  محققان موارد، از ياريبس در آورد.يم فراهم نظري يجنتا و برآورد هاي روش
 هايداده از تواننديكرد، م يبررس يصورت مقطع فقط به يا يصورت سري زمان فقط به توانينم

  كنند. استفاده ييتابلو
  است: رابطه زير صورت به يمقطع و يزمان سري يبترك هايمدل براي استاندارد فرم

)3(  
 

 ينكها حسب بر ند.دار وجود  در مبدأ) از عرض احتساب (بدون توضيحي متغير K ،كه در آن
  :شود ، كه در پي تشريح مي)Souri, 2012( آيدمي يشپ حالت سه يرد،بگ يحالت چه 

 صورت به  ،يجهنت در باشد، نداشته وجود مقاطع ينب ياختالف يچه اگر :اول حالت
 )OLS( معمولي مربعات حداقل روش ،حالت ينا در .شوديم مدل وارد مقاطع تمام يانگينم

  .داد خواهد ارائهرا   و از سازگار و آكار ييبرآوردها

                                                                                                                                                
1. Kernel  
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١٦٧

 در طعامق ينب اختالف باشد، داشته وجود اختالف مختلف مقاطع ينب اگر :دوم حالت
 »ثابت اثرات روش« روش يندب شوند.يم فرض ثابت ،زمان طول در كه شوديم داده نشان 
   .يندگويم

 در و اشدب يتصادف صورت به مقاطع ينب اختالف كه شود فرض هچنانچ :سوم حالت
 مدل ينتخم براي »يتصادف اثرات روش« عنوان با يگريد روش از ،باشدن ثابت زمان طول

  .شوديم استفاده
 و يبش يبضر و مبدأ از عرض مورد در شده گرفته نظر در فروض به )3( هرابط تخمين

  از: ندا عبارت كه دارد بستگي  خطاي جمله
 در خطا ةجمل و بوده ثابت (مكان) فضا در و زمان طول در يبش يبضرا و مبدأ از عرض الف)
  ؛ وباشد متفاوت مختلف هايمكان براي و زمان طول
  .)Souri, 2012( است متفاوت هامكان براي مبدأ از عرض اما، ثابت يبش يبضرا ب)

 و ثابت اثر مدل نيز و پانل مدل و يقيتلف هايداده مدل ينب انتخاب رايب ييهاآزمون
 ينا يمعرف به ،ادامه در كه هاسمن آزمون و چاو آزمون همانند ،دارد وجود يتصادف اثر مدل

  .دشو مي پرداخته هاآزمون
 استفاده يمقطع هايتفاوت اي يناهمگن يبررس يبرا ليمر)، F( )،1960( چاو آزموناز 

 مورد يتصادف و ثابت اثرات هاسمن آزمون از استفاده با د،وش دأييت يناهمگن چنانچه و ودش يم
  ):Souri, 2012( است زير صورت به چاو آزمون فروض .ردگييم قرار آزمون

 
 

  است. ثابت اثر مدل در يموهوم يرمتغ يبضر كه در آن، 
 از استفاده و بررسي مورد مقاطع در همگنينا وجود عدم يمعن به فرض قبول

   است. مدل برآورد براي OLSروش
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 يازن مورد آماره اخالل جمالت يعتوز بودن نرمال فرض با )،Baltagi, 2005( يگبالتا
  :دكنيم يانب گونه ينا را آزمون ينا انجام براي

)4(  

و  يمعمول مربعات حداقل روش از حاصل يدمق پسماندهاي مربعات مجموع كه در آن،
 موهومي متغير با مربعات حداقل روش از حاصل غيرمقيد پسماندهاي مربعات مجموع 

 يحيتوض يرهايمتغ تعداد  و مقاطع تعداد  ي،بررس مورد هايسال تعداد ،؛ همچنيناست
  .است

  :كنديم يانب گونه ينا ترساده شكل به را آزمون ينا )Green, 2003( ينگر

)5(  

 براي هاسمن آزمون د،وش دأييت مقاطع بين يناهمگن وجود چاو آزمون توسط كه زماني
  .ردگييم قرار استفاده مورد يتصادف و ثابت اثرات بين انتخاب

 بين همبستگي وجود عدم فرض با كه كرد مطرح را آزمون اين )1978( هاسمن
 با هم تصادفي اثر و تثاب اثر برآوردگر دو ،توضيحي متغيرهاي ساير و مقطعي هاي هداد

 وجود صورت در رود؛ با اين همه، شمار مي به هم آناكار ثابت اثر برآوردگر ولي ،ناسازگارند
 اثرتصادفي اما و سازگار ثابت اثر ،توضيحي متغيرهاي ساير و مقطعي هايداده بين همبستگي
 بردار تفاضل يانسكووار يسماتر از ،آزمون ينا در ).Souri, 2012( است ناسازگار

 است. تصادفي اثر مدل در شيب و ثابت اثر مدل در شيب  كه شوديم استفاده 
  :است يرز شكل به آزمون ينا فروض
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١٦٩

 تصادفي اثر مدل ،حال ينع در اما ؛باشند شتهدا يتفاوت ،مشخص طور به يدنبا برآوردگر دو :
  است. ارجح

  .تصادفي اثر مدل رد و ثابت اثر مدل وجود :

  
 آناكار برآوردگري از آن تفاضل و آكار برآوردگر يك كوواريانس ،هاسمن درآزمون

  :يعني ؛است صفر با برابر

 

 

 
  است. والد يارمعبر اساس  آزادي درجه K-1 با يمجانب يعتوز داراي هاسمن آزمون تابع

)6(  
 درو  شود؛مي رد  فرضيه ،صورت اين در باشد، آن بحراني مقدار از تر بزرگ W مقدار اگر
  .)Souri, 2012( شودمي پذيرفته ثابت اثر با مدل ،نتيجه

 ،المللينب تجارت و ييغذا امنيت براي نياز مورد اطالعات و آمار ة حاضر،مطالع در
 شده گردآوري جهاني بانك و كشاورزي و خواربار سازمان اطالعاتي هاي پايگاه از ،ترتيب به

 متوسط درآمد با كشور 47 يرو تركيبي يهاداده از استفاده با يتجرب يلتحل ؛ همچنين،است
 رابطه و گيرد مي انجام »ها داده بودن دسترس در«بر اساس  2002- 2016 زماني دوره طي باال به
U است. هشد بررسي ييغذا يتامن و يالمللينب تجارت ينب شكل  

 مورد يكشورها يبند طبقه يبرا مناسب ياريمع 1يمل ناخالص سرانه درآمد كهاز آنجا 
 استفاده مطالعه مورد يكشورها كيتفك يبرا يجهان بانك گزارش اريمع اين از بررسي است،

  .است شده

                                                                                                                                                
1. Gross National Income Per Capita  
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  بحث و نتايج
 پيش است. شده انجام تابلويي هايداده روش از استفاده با برآوردها ،حاضر يقتحق در

 آزمون از ،متغيرها پايايي بررسي براي شود.مي اشاره پايايي آزمون به ابتدا برآورد، نتايج ارائه از
  است. دهآم 1 جدول در آن نتايج ، كهشده استفاده 1چو و لين لوين،

  تغيرهام پايايي آزمون نتايج - 1 جدول
  داري معني سطح  )LLC( آماره مقدار  متغير

 260/4-  000/0 * 

523/12- 000/0 * 

  درصد يك سطح در داري معني *
   پژوهش هاييافته مأخذ:

 صورت يندب ،دارد اذعان متغيرها در واحد ريشه وجود بر صفر فرضيه ،آزمون اين در
 رد قابل صفر فرضيه ،باشد تر كوچك جدول ةآمار مقدار از آمده دست به ةآمار مقدار اگر كه

 بيشتر درصد پنج داري يمعن سطح از آمده دست به احتمال اگر ؛ به ديگر سخن،نيست شدن
 آن تفاضل از توان مي ،متغير دنكر پايا براي ناپاياست. و بوده واحد ريشه داراي متغير ،باشد

 پايا سطح در  و  متغيرهاي شود، مي مالحظه كهگونه  همان د.كر متغيراستفاده
   ند.قرار دار
 يمرل F آزمون از ،تابلويي هايداده و تلفيقي هايداده هايروش بين انتخاب منظور به
 اثرات روش به ابتدا كشورها، ينا يبرا شده مطرح مدل دو هر ،اساس ينا بر است؛ شده استفاده
 پسماندها مجذور مجموع با ،سپس و شده بهمحاس پسماندها مجذور مجموع و برآورد ثابت

 انتخاب يبرا آنگاه است. شده يسهمقا شتركم اثرات صورت به يادشده مدل برآورد از حاصل
 و يمرل F هايآزمون نتايج ، كهشده استفاده هاسمن آزمون از ،يتصادف و ثابت اثرات ينب

  است. دهآم 3و  2 جداول در هاسمن

                                                                                                                                                
1. Levin, Lin and Chu (LLC) 
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 درصد يك سطح در )2( و )1( برآورد روابط نتايج از حاصل ليمر F آماره مقدار
 معني به نتيجه اين .يرفتپذ توان ينم را ها أمبد از عرض يبرابر يهفرض رو، است؛ از اين دار معني
رابطة  دو هر براي هاسمن آماره مقدار .است پانل مدل گرفتن نظر در و صفر يةفرض قبول عدم

 يتصادف اثرات روش از استفاده بر يمبن صفر ةيفرض ،روينا از ؛است دار يمعنغير) 2) و (1مدل (
 .شودمي پذيرفته روابط برآورد يبرا

  )1( مدل هاسمن و ليمر F هايآزمون نتايج - 2 جدول
  داري معني سطح  آزمون آماره مقدار  آزمون نوع
F 000/0 96/326 ليمر 

 765/0 53/0  هاسمن

   پژوهش هاييافته مأخذ:
  )2( مدل هاسمن و ليمر F هايآزمون نتايج - 3 جدول

  داري معني سطح  آزمون آماره مقدار  آزمون نوع
F 000/0 79/356  ليمر 

 532/0 26/1 هاسمن

   پژوهش هاييافته مأخذ:
كه  شده ارائه 5و  4 جداول رد تصادفي اثرات روش به معادالت برآورد از حاصل نتايج
 متغير مجذور ضريب و منفي )( المللبين تجارت متغير ضريب ،بر اساس آن

 تجارت متغير دو بين رو، ؛ از ايناست دار معني و مثبت )( المللبين تجارت
 .شكل وجود دارد Uرابطه  باال به متوسط درآمد با كشورها گروه در غذايي امنيت و المللي بين

 وجود ةدهند نشان كه بوده، منفي )( المللين تجارتب متغير مكعب ضريب همچنين،
  .است غذايي امنيت متغير با معكوس N صورت به متغير اين رابطه
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  تصادفي اثرات روش با )1( مدل برآورد يجنتا -4جدول
  داري معني سطح t ةآمار مقدار  برآوردشده ضرايب  متغير

 643/0- 00/5-  000/0 *

035/0  81/5  001/0 *

000/0  74/7 242/5 مبدأ از عرض *

  705 مشاهدات= كل تعداد 47 مقاطع= تعداد 15 ها= سال تعداد
  داري در سطح يك درصد معني *

   پژوهش هاييافته مأخذ:
   تصادفي اثرات روش با )2( مدل برآورد يجنتا - 5 جدول

  داري معني سطح t ةآمار مقدار  برآوردشده ضرايب  متغير

 438/2- 87/1-  061/0 ** 

205/0  67/1  094/0 ***

005/0-  39/1-  166/0  
012/0  51/2  531/11 مبدأ از عرض *

  705 مشاهدات=كلتعداد47مقاطع=تعداد15ها=سالتعداد
  داري در سطح ده درصد معني ***داري در سطح پنج درصد،  معني **داري در سطح يك درصد،  معني *

   پژوهش هاييافته مأخذ:
 برآورد نتايج است. شده داده نشان 3 نمودار قالب درل كرن ناپارامتريك رگرسيون نتايج

 امنيت و المللي بين تجارت متغير دو بين شكل U رابطه وجود حاكي از اقتصادسنجي هاي روش
بين  معكوس N رابطه وجود همچنين، و ستباال به متوسط درآمد با كشورها گروه در غذايي

  كند. مي تأييد را اين دو متغير
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   پژوهش هاييافته مأخذ:

 كرنل ناپارامتريك آزمون برآورد نتايج - 3 نمودار

  
  پيشنهادها و گيرينتيجه

 درآمد با كشورها گروه در غذايي امنيت و المللبين تجارت بين ةرابط ة حاضر،مطالع در
 مدل با پانل جياقتصادسن روش از استفاده با و 2002- 2016 زماني دوره طي باال به متوسط
 شكل U ابطهر بر مبني را شواهدي مطالعه هاييافته گرفت. قرار بررسي مورد تصادفي اثرات
 با نتيجه اين كند.مي تأييد مطالعه مورد كشورهاي در المللبين تجارت و غذايي امنيت بين
 )Kang, 2015( كانگ )،Mostajeran et al., 2018( همكاران و مستأجران اتمطالع هاييافته
 مطالعه مانند نيز مطالعات اين در .است سازگار )Assoumou-Ella, 2019( اال - آسومو و

 و شده استفاده غذايي امنيت محاسبه رايب سرانه يغذا ديتول ارزش متوسط شاخص از ،حاضر
 U رابطه وجود و غذايي امنيت بر المللبين تجارت اثرگذاري نحوه خصوص در مشابه نتايج

TRADE 
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 )Nisa et al., 2018( مطالعه نيسا و همكاران هاي ت آمده است، كه البته با يافتهدس به شكل
براي بررسي اثر  كه مطالعات ساير با ة مطالعة حاضرمقايس در ،كلي طور به .خواني ندارد هم

 گاه ،ندا دهكر استفاده مختلف غذايي امنيت هاي شاخص از الملل بر امنيت غذايي، تجارت بين
 حاكي تواند مي كه ،شود مشاهده مي هاي مطالعة حاضر با يافته غيرمشابه نتايج گاه و مشابه نتايج
 ساير گرفتن نظر در ،همچنين و مطالعه مورد مناطق و غذايي امنيت شاخص گوناگوني از

   باشد. غذايي امنيت معادله در تجارت بر عالوه كنترل متغيرهاي
 با كشورها در الملليبين تجارت ةاولي لمراح در كه است آن بيانگر اضرح مطالعه نتيجه

 بودن باز شيافزا كه ، بدين معنيدارد يمنف ريتأث غذايي امنيت بر تجارت باال، به متوسط درآمد
 در عيصنا از يبرخميزان توليدات  ؛ به ديگر سخن،شودمي غذايي ناامني افزايش اعثب تجارت

 و ابدي كاهش تر ارزان واردات به يدسترس شيافزا ليدل به است ممكن واردكننده كشور كي
 سطح كي از فراتر ،گريد سوي از باشد. داشته ييغذا تيامن بر يمنف ريتأث آن ديتول ساختار
 نشان نتيجه نيا يابد.مي بهبود ييغذا يناامن ،المللي بين تجارت افزايش با ،مشخص ةآستان

 كيتحر را يگذار هيسرما و يداخل مصرف دتوانيم ترارزان محصوالت واردات كه دهد يم
 تيامن دتوانيم يالمللنيب تجارت قيطر از يجهان يبازارها در مشاركت ،گريد عبارت به ؛دكن
  شود:مي ارائه زير شرح به پيشنهادهايي ،حاضر مطالعه هاييافتهبر اساس  دهد. شيافزا را ييغذا

 بين شكل U ارتباط به توجه با ايران، جمله از باال به متوسط درآمد با كشورها گروه در - 
 يداخل تياصالح تجارت، حما قياز طر الزم است كه ،غذايي امنيت و تجاري آزادسازي

 باز، نظام تجاري كي امنيت غذايي، يارتقا در راستاي يگذار هيسرما يها استيو س
 كشورها در دستور كار اين گروه از يكشاورز يكاالها يبرا ويژه ه بهعادالن و كارآمد
 د؛قرار گير

 تجاري يها استيس نيتدو يبرا مطالعه مورد كشورهاي بين ويژه به يجهان يهمكار - 
 آن خطرات سازي كمينه و شدن يجهان يايمزا از يحداكثر يمند بهره يراستا در مناسب

 ؛ وباشد غذا داريپا تيامن به يابيدست ديكل تواند يم
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 كمك براي ييغذا مواد اتوارد و صادرات يها فرصت از برداري منظور بهره سرانجام، به - 
 چارچوب ، يكمطالعه مورد كشورهاي شايسته است كه در غذايي، امنيت بهبود به

  د.گرفته شو نظر در يالملل نيب تجارت يبرا يسازمان
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