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  :چکیده

صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقـاي کشـورها در بازارهـاي    

الزامات یکی از . کند جهانی، نقش کلیدي را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می

الملل جهـت   گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهاي مدرن تجارت بین

مقاله حاضـر بـا اسـتفاده از    . شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست

بـر   مـؤثر هاي تابلویی به بررسی عوامل  الگوي جاذبه مبتنی بر رویکرد داده

. پـردازد  مـی  2000 -2012اش طـی دوره   صادرات ایران به شرکاي تجاري

یـافتگی   مناطق جغرافیایی و سطح توسـعه  بر اساسکشورهاي مورد مطالعه 

نتـایج بـرآورد الگـو بـه روش حـداقل مربعـات پویـا        . انـد  بندي شـده  طبقه

(DOLS)  زیادي بـا توجـه بـه     تا حدودبیانگر آن است که صادرات ایران

حال نتایج با توجه به سطح  یندر ع. عوامل الگوي جاذبه قابل توجیه است

وسعه کشورهاي مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی که شرکاي تجاري در آن ت

ترین شـرکاي   این نتایج از نظر شناسایی عمده. اند، متفاوت است واقع شده

تواند مورد استفاده  هاي توسعه صادرات می تجاري ایران و طراحی سیاست
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Abstract: 

Export as the engine of economic growth plays a key 
role in the global economy and is considered as the 
survival factor of countries in the global markets. 
Investigation of modern international trade models to 
identify the effective factors in the international trade is 
necessary for the expansion of global trade. In the 
present article, using the gravity model and panel data, 
the researchers examined the factors affecting Iran's 
export during the period of 2000- 2012. The countries 
under study were classified into two groups based on 
their geography and their level of development. The 
results of the estimated models with the dynamic 
ordinary least squares approach (DOLS) showed that 
Iran's export could be explained by the significant 
portion of factors included in the gravity model. 
Furthermore, the results are different with respect to 
geography and their level of development of business 
partners. The findings can potentially and practically 
pave the way for the important implications to design 
the trade policies and are of use to the authorities in 
Iran. 
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  مقدمه -1

. دارد تجارت نقش مهمی در پویایی و رشد اقتصادي کشـورها 

  توسـعه اغلب کشورها براي افزایش رشد اقتصـادي بـه دنبـال    

تجارت با سایر کشورها و تولید کاال بـر اسـاس مزیـت نسـبی     

در فرآینـد  ). 115-133: 1385 ،ابراهیمی ونژاد  مصري(د هستن

اي  ه فعلی جهانی شدن، گسترش تجارت خارجی از جایگاه ویژ

ي اخیـر، تجـارت   هـا  سـال اي کـه در   برخوردار است؛ به گونـه 

اي در دستور کار تمـام کشـورها قـرار     الملل به نحو گسترده ینب

در این روند، کشورهاي در حال توسعه که بخـش  . گرفته است

دهنـد، از مشـارکت فعـالی در     یمـ از جهان را تشـکیل  بزرگی 

تجارت جهانی برخوردار بوده و به دنبال افزایش سهم خـود از  

تجارت جهانی هسـتند؛ بـه طـوري کـه در جغرافیـاي جدیـد       

ـ تجـارت   کشـورهاي  (الملـل، کشـورهاي در حـال توسـعه      ینب

هاي تجارت جهـانی تبـدیل    به تدریج به یکی از قطب) جنوب

و ) 2013( 1تجـارت جهـانی   سـازمان آمـار   اسـاس  بر. اند شده

گیر ارزش کاالهـاي صـادراتی و    افزایش چشم) 2013( 2آنکتاد

توسعه از تجـارت جهـانی و افـزایش     حالسهم کشورهاي در 

ترین  از مهم) در مواد اولیه و تولیدات(جنوب  -تجارت جنوب

همچنین، . هاي اخیر بوده است تحوالت تجارت جهانی در سال

نسـبت بــه میـانگین رشــد   (الي اقتصـادهاي نوظهــور  رشـد بــا 

هـاي خـرد و حـذف     ، افزایش تولید و تجـارت شـبکه  )جهانی

ترین دالیل رشد سریع کشورهاي  تدریجی موانع تجاري از مهم

  . 3در حال توسعه بوده است

                                                   
1. World Trade Organisation (WTO) 
2. United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) 

 2013در سال  یتجارت خدمات جهان و ، صادرات کاالها بر اساس این گزارش .3

بر اساس برآوردهاي آنکتـاد و سـازمان   . درصد افزایش یافته است 5و  2 به ترتیب

رشـد   2013سـال   درصـد در  1/2تجارت جهانی، صادرات کاال در جهان به میزان 

بیشترین رشد صادرات در میان کشورهاي در حال توسعه شـرق آسـیا   . کرده است

همچنین، صادرات در شمال آفریقا بیشتر از شرق آسیا و به . بوده است) درصد 5/6(

واردات کاال نیز به ویژه در کشورهاي در حال توسـعه  . باشد درصد می 6/10میزان 

 .درصد رشد داشته اسـت  2/6و در آسیاي شرقی  درصد 6/8غرب آفریقا به میزان 

دهد که صادرات کاال در جهان و  نشان می 2013آمار و ارقام سه ماهه چهارم سال 

کشورهاي در . افزایش داشته استدرصد  8/2و درصد  6/3حجم واردات به ترتیب 

درصد  2/4هاي اصلی به میزان  ترین رشد صادرات در میان گروه  حال توسعه سریع

درصد بیشترین رشد  2/3یافته جهان با  اند، پس از آن نیز مناطق توسعه ا تجربه کردهر

بر اساس یک برآورد فصـلی نیـز حجـم    . اند تجربه کرده 2013صادرات را در سال 

هاي مختلـف   يتوانمندایران نیز با تکیه بر مزایاي نسبی و 

ي موجـود، حجـم   هـا  فرصـت بایست با شناسایی  یماقتصادي، 

تجارت خود را افزایش داده و موجبات رشد و رفـاه اقتصـادي   

روي، مطالعه حاضر با توجه بـه سیاسـت    از این. را فراهم آورد

کلی دولت مبنی بر افزایش تولید ناخالص داخلی و صادرات و 

همچنین خارج شدن از اقتصاد وابسته به نفت و لـزوم افـزایش   

الص داخلی و خروج از رکود تـورمی  درآمد ناشی از تولید ناخ

مطالعـه  . به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران پرداخته است

اي است که عوامل مؤثر بر صادرات ایـران   حاضر اولین مطالعه

را در قالـب الگـوي جاذبـه بـا      4اش يتجـار به تمامی شـرکاي  

 هـاي تـابلویی و روش حـداقل مربعـات پویـا      اسـتفاده از داده 

)DOLS(5 وجـه تمـایز   . د تجزیه و تحلیل قرار داده اسـت مور

دیگرِ تحقیق حاضر با مطالعات قبلی آن اسـت کـه بـه منظـور     

ي هـا  طـرف تجزیه و تحلیل عوامل مـؤثر بـر صـادرات ایـران،     

بندي شده و به مقایسه و تحلیـل   تجاري ایران به دو گروه طبقه

براي این منظور شرکاي تجاري ایـران بـر   . نتایج پرداخته است

 در حـال کشـورهاي جنـوب یـا    (یـافتگی   توسـعه ساس سطح ا

و همچنین بر اسـاس  ) یافته توسعه و کشورهاي شمال یا توسعه

. انـد  شـده بنـدي   ، طبقهاند شدهمنطقه جغرافیایی که در آن واقع 

ي تـر  بـزرگ  GDPرود که ایران بـا کشـورهایی کـه     یمانتظار 

ــرا   ــه ای ــایی، فرهنگــی و مــذهبی ب ن داشــته، از لحــاظ جغرافی

                                                                                
 

درصـد   1/1نسبت به سه ماهه قبـل   2013صادرات جهان در سه ماهه چهارم سال 

همان سطح از  اي توسعه یافته بهبا توجه به این شاخص، کشوره. کاهش یافته است

امـا  . ندا نسبت به سه ماهه قبل بسنده کرده 2013صادرات در سه ماهه چهارم سال 

کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار در این سـه ماهـه صـادرات    

 4بـه میـزان    2013المللی در سـال   تجارت خدمات در سطح بین. اند کمتري داشته

درصدي را نسبت به سال قبـل نشـان    5یلیارد دالر رسید که رشد م 700تریلیارد و 

، تجارت کامپیوتر و خدمات 2013تا  2008هاي  در بخش خدمات بین سال. دهد می

 ، خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحـی )درصد رشد متوسط ساالنه 1/9(اطالعات 

رشـد  ) درصـد  8/6(اي  و سپس سایر خدمات کسب و کـار و حرفـه  ) درصد 9/8(

گفتنی است، کشورهاي در حال توسعه باالترین نـرخ رشـد را در بخـش    . اند داشته

درصـد در مقایسـه بـا رشـد      13تجارت کامپیوتر و خدمات اطالعـات بـه میـزان    

ثبـت   2008درصـد از سـال    5/7کشورهاي توسعه یافته در این بخـش بـه میـزان    

 .اند کرده

هاي  حدودیت آمار در دوره مطالعه یعنی سالکشورهاي مورد مطالعه با توجه به م .4

  .انتخاب شده است 2012-2000

5. Dynamic Ordinary Least Squares 
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نامه تجاري قـرار دارنـد،    ترند و در یک بلوك یا موافقت یکنزد

در بنابراین، تحقیق حاضـر  . مراوده تجاري بیشتري داشته باشد

  :باشد یمي زیر ها پرسشی یافتن پاسخ به پ

توانـد موجـب    یمـ شرکاي تجاري ایران  GDPآیا افزایش  -1

  افزایش حجم صادرات ایران به این کشورها گردد؟

و شرکاي تجاري بر حجم ن فاصله جغرافیایی بین ایرا یرتأث -2

  صادرات ایران چگونه است؟

آیا شباهت در تولید ناخالص داخلی ایران و شرکاي تجاري  -3

  موجب افزایش حجم صادرات ایران به این کشورها شده است؟

افزایش د توان یمآیا نزدیکی فرهنگ ایران و شرکاي تجاري  -4

  ی داشته باشد؟در پشورها را صادرات ایران به این ک

نامه تجاري میان ایران و شرکاي تجاري  یر وجود موافقتتأث -5

  بر حجم صادرات ایران به این کشورها چگونه است؟

. دهی شده استسازمانهاي مختلف مقاله به این صورت  قسمت

در بخش دوم تعدادي از مطالعات انجام شده در حوزه صادرات 

در . قالب الگوي جاذبه مرور شده است در بر آنو عوامل مؤثر 

بخش سوم مبانی نظري و الگوي جاذبه مورد اسـتفاده معرفـی   

شده و در بخش چهارم برآورد تجربی الگو و تجزیه و تحلیـل  

بندي و  ر نهایت در بخش پنجم، به جمعد. تنتایج بیان شده اس

  .گیري پرداخته شده است نتیجه

  

  مروري بر مطالعات گذشته -2

ات خارجی و داخلی زیادي با استفاده از الگوهاي تجارت مطالع

بخـش  . انـد  به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کشورها پرداخته

قابل توجهی از مطالعات خارجی با استفاده از الگوي جاذبه بـه  

ایـن  . پردازنـد  بررسی تجارت دوجانبه و عوامل مؤثر بر آن مـی 

طالعـات نظـري و   تـوان بـه دو دسـته م    گروه از مطالعات را می

مطالعات نظري بسیاري با هـدف برطـرف   . تجربی تقسیم نمود

هاي الگـوي جاذبـه اولیـه اقـدام بـه توسـعه        نمودن محدودیت

هاي خرد و استخراج الگوي جاذبه در چارچوب الگوهـاي   پایه

بـا  ) 1979( 1در این رابطه آندرسـون . اند مختلف تجارت نموده

بــا ) 1969( 2رمینگتــوناســتفاده از الگــوي تعــادل عمــومی و آ

                                                   
1. Anderson (1979) 
2. Armington (1969) 

و با فرض ترجیحات با کشش جانشینی  همگنیرغمحصوالت 

 3دیـاردورف . نـد ثابت اقدام بـه اسـتخراج الگـوي جاذبـه نمود    

-توان از الگوي هکچر نشان داد که الگوي جاذبه را می) 1998(

و تجارت بر مبناي تفاوت در موجودي عوامـل   (H-O)اوهلین 

هـاي   قیمـت ) 1985( 4برگستراند. تولید کشورها به دست آورد

کننده جریان  را به عنوان عامل تعیین وارداتچندگانه صادرات و 

 (H-O)اوهلـین  -هکچر تجارت دوجانبه، در چارچوب الگوي

 5منهلپمن و کروگ. وارد نموده و معادله جاذبه را استخراج نمود

به معرفی رقابت انحصـاري و بـازدهی فزاینـده    ) 143: 1985(

به عنوان عامل مزیت نسبی پرداخته و  (IRS)نسبت به مقیاس 

الگوي جاذبه را با جریانات تجارت آزاد، جهت توضیح تجارت 

وري نیروي  بین کشورها با موجودي عوامل و بهره درون صنعت

الگوي جاذبه را ) 2002( 6ایتون و کورتوم. کار استخراج نمودند

از الگوي ریکاردو و تجارت بر مبناي تفاوت نسبی فناوري بین 

تفاوت قیمـت  ) 43: 2004( 7فینسترا. کشورها استخراج نمودند

بین کشورها را به عنوان یک مانع تجارت در الگوي جاذبه وارد 

  8.نمود

همچنین گروهی از مطالعـات در راسـتاي توسـعه الگـوي     

) به غیر از درآمد و مسافت(توضیحی دیگري جاذبه، متغیرهاي 

 9در ایـن رابطـه وي  . را به الگوي جاذبـه اولیـه اضـافه نمودنـد    

براي اولین بار عامل زبان مشترك را در معادله جاذبـه  ) 1996(

ــود ــن . وارد نمـ ــد رز و ویـ ــرادي ماننـ ــوپ افـ ، )2001( 10کـ

ــتوادیواردور ــوهلر)2006( 11اسـ ــایر و کـ     و) 2006( 12، فلبرمـ

                                                   
3. Deardorff (1998) 
4. Bergestrand (1985) 
5. Helpman & Krugman (1985) 
6. Eaton & Kortum (2002) 
7. Feenstra (2004) 

به منظور الگوسازي تفاوت قیمت بین کشورها در الگـوي جاذبـه سـه روش از     .8

و ) 1985(در اولین روش که توسـط برگسـتراند   . سوي محققین پیشنهاد شده است

ها بـه عنـوان معیـاري     قیمت پیشنهاد شده است، شاخص) 2001(بایر و برگستراند 

وش اثرات مـرزي بـه   در دومین ر. گیري اثرات قیمت معرفی شده است براي اندازه

معرفـی شـده   ) 2003(کوپ  عنوان برآوردي از اثرات قیمت توسط آندرسون و وین

رهیافت اثـرات  ) 2001(کوپ  و رز و وین) 2000(در نهایت ردینگ و ونابلز . است

ثابت را به عنوان معیاري از تفاوت قیمت بین کشورهاي شـریک تجـاري در نظـر    

 . گیرند می

9. Wei (1996) 
10. Rose & Wincoop (2001) 
11. Estevadeoradar (2006) 
12. Felbermayr & Kohler (2006) 
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را بـه  بودن  مستعمرهمتغیرهاي اندازه دولت و ) 2008( 1وابارانا

ضمن اضافه نمودن ) 2003( 2دالگین. الگوي جاذبه وارد نمودند

 3لـین . متغیر درآمد و مربع آن اقدام به توسعه الگوي لیندر نمود

اقدام به توسعه نظري الگوي جاذبه با وجود کاالهـاي  ) 2005(

  .غیرقابل تجارت نمود

ی کـه در قالـب الگـوي جاذبـه بـه بررسـی       مطالعات تجرب

هـاي   ، بـا اسـتفاده از داده  انـد  پرداختـه الگوي تجارت کشـورها  

یر متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تأثترکیبی به بررسی 

. پردازنـد  بر حجم تجارت دوجانبه بین کشورهاي مختلـف مـی  

نتیجه کلی این مطالعات بیانگر آن است که الگوي جاذبه بخش 

توجهی از حجم تجارت بین کشورهاي مختلف را توضیح  قابل

نشان داد که کشـورهاي  ) 1999( 4در این راستا، هوملز. دهد می

. تجارت بیشتري برخوردار هستندم داراي زبان مشترك از حج

شواهد تجربی مبتنی بـر تأییـد هـر دو    ) 2002( 5ایوانت و کیلر

درون اوهلـین و تجـارت   -هکچـر  6یعصـنا  ینبالگوي تجارت 

. آوردند دست را بهکروگمن یا تخصص ناقص -هلپمن 7صنعت

پتانسیل تجاري برونئی دارالسالم را بـا   )2011( 8وي چاین کوه

مـورد   2000 - 2012هاي ترکیبـی و طـی دوره    استفاده از داده

بـه تحلیـل عوامـل    ) 2014( 9آسـوال . تجزیه و تحلیل قرار داد

وسـعه یافتـه و در   ت(کشـور   64مؤثر بر صادرات کشور هند به 

  .پرداخت 1992 – 2012طی دوره ) حال توسعه

مطالعات داخلی در حوزه تجارت و عوامل مـؤثر بـر آن را   

بسیاري از این مطالعـات بـه   . توان به چند گروه تقسیم نمود می

بررسی ارتبـاط متقابـل بـین صـادرات و متغیرهـاي اقتصـادي       

 ،)1389(مطالعــاتی ماننــد هوشــمند و همکــاران . پردازنــد مــی

یاوشـانی  س يشـاکر ، فرجـی و  )1390(و عایدي جهرمی  راسخ

ــاران  )1391( و  امیرعضـــدي، )1391(، ســـرورزاده و همکـ

بهـار و   ، پـیش )1392(زاده  ، برقنـدان و فـرج  )1392(همکاران 

ــاران  ــان  ، )1392(همک ــورفرج و خالقی  و جلیلــی) 1393(پ

                                                   
1. Baranava (2008) 
2. Dalgin (2003) 
3. Line (2005) 
4. Hummels (1999) 
5. Evenett & Keller (2002) 
6. Inter-Industry 
7. Intra-Industry 
8. Wee Chian Koh (2011) 
9. Aswal (2014) 

ر ایـن  د. اند به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پرداخته) 1392(

گـذاري خـارجی، رشـد     یر متغیرهـایی ماننـد سـرمایه   تأثرابطه 

اقتصادي، مخارج دولت، رابطه مبادله تجاري، شکاف تولید بین 

ها، توزیـع درآمـد، سـبک زنـدگی در      بخش نفت و سایر بخش

هــاي پــولی، مــالی و ارزي، موانــع  بازارهــاي هــدف، سیاســت

کاربرد تجـارت   اي، فشارهاي بین المللی و اي و غیرتعرفه تعرفه

یک محصول یا یک بخش خاص یا کل  بر صادراتالکترونیک 

از سوي دیگر مطالعاتی . صادرات مورد مطالعه قرار گرفته است

، راسخ جهرمی و عایـدي  )1390(مانند آذربایجانی و همکاران 

) 1391(، نوري و نویـدي  )1391(، کمیجانی و حاجی )1390(

ماننـد  (غیرهـاي اقتصـادي   یر صادرات بر دیگـر مت تأثبه بررسی 

  . اند پرداخته...) وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي و بهره

ین، با توجه به اهمیت ثبات درآمدهاي صادراتی، بر اعالوه 

ثباتی صادرات می  مطالعات زیادي به بررسی عوامل مؤثر بر بی

اي و  ، شرزه)1378(مطالعات انجام شده توسط توکلی . پردازند

ــایی ــدهی وف ــادي )1382( س ــی و قب ، محســنی )1383(، رازین

، شهسوار و )1385(، غالمی )1385(کریمی هسینجه ، )1384(

ــان  ــاران  )1388(دهق ــانی و همک ــازرونی و )1388(، احس ، ک

و موالئی ) 1391(و همکاران  صمیمی جعفري، )1389(فشاري 

عمده این مطالعات . باشند از این جمله می) 2012(و همکاران 

ثباتی نرخ ارز، به عنـوان یـک متغیـر     یر بیتأثبه بررسی نقش و 

  . اند کلیدي و اثرگذار بر درآمدهاي صادراتی پرداخته

زیادي به بررسی عوامل مؤثر  نسبتاًهرچند مطالعات داخلی 

ن و ارتباط متقابل بین تجارت و دیگر متغیرهاي بر تجارت ایرا

اي بـا اسـتفاده از الگـوي     اند، اما کمتر مطالعه اقتصادي پرداخته

جاذبه به بررسی عوامل مؤثر بر حجم تجـارت ایـران و دیگـر    

ی است که به اعتقاد فینسترا در حالاین . کشورها پرداخته است

توان  الملل می کمتر مطالعه تجربی در حوزه تجارت بین) 2004(

بیشترین کاربرد . یافت که به نوعی از معادله جاذبه استفاده نکند

مدل جاذبـه در توضـیح الگوهـاي تجـارت دوجانبـه، ارزیـابی       

اي،  سازي منطقه پارچه ي تجاري منطقه اي و قابلیت یکها بلوك

بررسی ایجاد و انحراف تجارت و برآورد تجارت بـالقوه بـوده   

ین اسـاس گروهـی از   بر ا. )265-280: 2001پروجان، ( است

مطالعات بـا اسـتفاده از الگـوي جاذبـه بـه بررسـی همگرایـی        
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هاي تجاري بین کشورهاي مختلف  اقتصادي و همزمانی چرخه

، آذربایجـانی و کریمـی   )1380(طیبـی و معلمـی   . پردازنـد  می

ــینجه  ــرف )1382(هس ــاوري و اش ــی و )1384(زاده  ، ی ، جالی

، امـامی و همکـاران   )1388(و بطا  ، شکیبایی)1385(سلیمانی 

و ) 1390(، عابـدینی  )1390( ، لطفعلی پور و همکاران)1389(

این گروه . باشند از این مطالعات می) 1392(سوري و تشکینی 

هـاي پانـل بـه بررسـی پتانسـیل       از مطالعات با اسـتفاده از داده 

تجاري ایران و یکپارچگی اقتصادي ایران و پتانسیل صـادراتی  

با مجموعه کشورهاي عضو بلوك مناطق آسـیاي جنـوب    ایران

کشـورهاي  غربی، کشورهاي اسـالمی آسـیاي جنـوب غربـی،     

آمریکــاي التــین، اکــو، جنــوب شــرق آســیا آســیاي مرکــزي، 

(ASEAN) نتیجه مشترك این مطالعات بیـانگر آن  . اند پرداخته

هاي اقتصادي بین ایران و مناطق یـاد   يهمکاراست که افزایش 

اي در جریانـات تجـاري دو    افزایش قابل مالحظه شده موجب

  . گردد یمجانبه 

مطالعات داخلی با استفاده از الگـوي جاذبـه بـه بررسـی و     

پارچه سازي تجاري بین ایران و  آزمون پتانسیل همگرایی و یک

. انـد  اي پرداخته مجموعه کشورهاي حاضر در یک بلوك منطقه

  ز الگـوي بسـط داده  گیـري ا  در حالی که مطالعه حاضر با بهـره 

شده کروگمن و هلپمن به بررسی عوامل اقتصادي، جغرافیـایی  

از هـاي مختلفـی    و فرهنگی مؤثر بر صـادرات ایـران بـا گـروه    

  . پردازد یافتگی و مناطق جغرافیایی می توسعه بر حسب کشورها

  

  مبانی نظري و ساختار الگو -3

جتماعی و قوانین و روابط از از آنجا که درك شهودي بسیاري ا

باشد، در اغلب مـوارد بـراي توضـیح     مشکل می نسبتاً اقتصادي

گونــه روابــط از قــوانین علــوم طبیعــی ماننــد فیزیــک یــا   ایــن

تـوان بـه    به عنوان مثال می. شود کمک گرفته می شناسی زیست

 و معـادالت در بحـث انتشـار فنـاوري     1الگوي صـید و صـیاد  

هـاي تجـاري    در بحث چرخه 3که توسط گودوین 2ولترا-لوتکا

                                                   
1. Prey-Predator 
2. Lotka-Volterra Equations 
این سیستم معادالت، مثالی از الگوي کولوموگروف است، که شامل یک زوج معادله 

هـاي   هاي سیسـتم  تفاضلی، غیرخطی، مرتبه اول است که به منظور توصیف پویایی

در این فضا محـور افقـی   . گیرد بیولوژیک در فضاي دوبعدي مورد استفاده قرار می

هرچنـد کـاربرد الگوهـا و    . کار گرفته شده است، اشاره کـرد  به

توسط اقتصاددانان مکتـب  ) مانند فیزیک(هاي علوم طبیعی  مدل

اتریشی و نهادگرایان با انتقاد مواجه بوده است، اما اعتبار باالي 

توسـط   آنهـا یري کـارگ  بهاین الگوها در مطالعات تجربی باعث 

بـه  . 4ران علم اقتصاد و علوم اجتماعی گردیده اسـت گ پژوهش

نیـز از ایـن دسـته الگوهـا      6معادله جاذبـه ) 2003( 5اعتقاد هید

از  7ريگـ . چ، قـانون نیوتـون توسـط ا   1860در دهـه  . باشد می

فیزیک به حیطـه مطالعـات رفتـار انسـانی وارد شـد و کـاربرد       

گـران   در ابتـدا پـژوهش  . اي در علوم اجتماعی پیدا کرد گسترده

علوم اجتماعی این قـانون را بـراي توصـیف و آزمـون پدیـده      

شد که خصوصیت آن انتقال  و اجتماعی مهاجرت یا جریان آمد

باشـد، مـورد اسـتفاده     منبع می) یا بیش از دو(یا جریان بین دو 

بعدها این معادله در مباحـث اقتصـادي نیـز وارد    . دادند قرار می

ـ . گردید از ) 1962( 8رگن و هینـدریکاس اقتصاددانانی مانند تینب

جمله اولـین افـرادي بودنـد کـه الگـوي جاذبـه را در مطالعـه        

  .هاي تجاري بین کشورها مورد استفاده قرار دادند جریان

با فرض ثابت (الگوي جاذبه  بر اساسترین حالت  در ساده

این کشـورها   GDPتجارت بین کشورها با ) بودن سایر چیزها

و بـا فاصـله جغرافیـایی دو کشـور     ) یـا مثبـت  (ارتباط مستقیم 

تر  هرچه فاصله بیش که يطوردارد؛ به ) منفی(ارتباط معکوس 

قانون جاذبه  مانند یقاًدق(تر است  کم دو کشورباشد تجارت بین 

نیوتن در فیزیک؛ هر چه فاصله دو جرم بیشـتر، شـدت جاذبـه    

بـا  (به عبارت دیگر هرچه دو کشـور از نظـر اقتصـادي    ). کمتر

تر و فاصله جغرافیایی آنها به هم  بزرگ) GDPارزش ه توجه ب

تر باشد، انتظار داریم که حجـم تجـارت بـین آنهـا نیـز       نزدیک

رود  به بیان دیگر بر اساس الگوي جاذبه انتظار می. تر باشد بیش

                                                                                
 

(x)  و محور عمودي ) براي مثال، خرگوش(تعداد شکار(y)  معرف تعداد شکارچی

  . است) براي مثال روباه(

3. Goodwin 
میزس از جمله اقتصاددانان طرفـدار مکتـب اتریشـی و جـان راجـر       لودویک فن. 4

کامونز و داگالس نورث از جمله اقتصاددانان مکتب نهادگرایی هستند که استفاده از 

  . اند ا را در اقتصاد مورد انتقاد قرار دادهاین الگوه

5. Head (2003) 
6. Gravity Equation 
7. H.Gary 
8. Tinbergan & Endricus (1962) 
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ملی سرانه کشور بیشتر باشـد،   ناخالصاز یک سو هرچه تولید 

روي  از ایــنتمایــل بــه تولیــد کاالهــاي متنــوع و تخصصــی و 

از سوي دیگر . گونه کشورها با یکدیگر بیشتر باشد تجارت این

رود  هرچه فاصله جغرافیایی بین کشورها کمتر باشد انتظار مـی 

  .حجم تجارت دوجانبه بین کشورها بیشتر باشد

با توجه به اینکه الگوي جاذبه اولیه فاقـد پایـه نظـري بـوده و     

 نسـبتاً گرفت، براي یک دوره  هاي تجارت را در نظر نمی هزینه

کمتـر مـورد    1970تا اواخر دهـه   1960دهه طوالنی از اواخر 

اما با توجه به قدرت و اعتبار آن در . توجه محققان قرار گرفت

از . قتصاددانان واقع گردیدمورد توجه ا مجدداًمطالعات تجربی 

هایی در جهت استخراج معادله جاذبه بـر پایـه    این دوره تالش

شـماري از محققـین از جملـه    . یک الگوي نظري آغاز گردیـد 

ــان ــون)1966( 1لینم ــتراند)1979( 2، اندرس ، )1985( 3، برگس

ــردورف ــروین  ،)1995( 4دی ــري و ای  6، راوچ)1998( 5ایچینج

بـراي اثبـات    )2000(و ایگر  )1999( 7، بروس و ایگر)1999(

نظري الگوي جاذبه تالش وافري به عمل آوردند و بـه توسـعه   

یـن اسـاس معادلـه    بـر ا . 8مبانی نظري معادله جاذبـه پرداختنـد  

ـ جاذبه در تجارت  تـرین   یـت اهمالملـل بـه یکـی از حـائز      ینب

هـاي   یـان جرهاي تجربی اقتصادسنجی که امکـان بـرآورد    یافته

ه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان تجارت دو طرف

آورد،  یمـ از دیدگاه کشـور صـادرکننده و واردکننـده را فـراهم     

در نتیجه توسعه الگوي جاذبـه متغیرهـایی ماننـد    . تبدیل گردید

هاي حمل و نقل، جمعیت، مرز مشترك و زبان مشترك و  هزینه

                                                   
1. Linnman (1966) 
2. Anderson (1979) 
3. Bergstrand (1985) 
4. Deardorff (1995) 
5. Eichengree & Irwin (1998) 
6. Rauch (1999) 
7. Breuss & Eegger (1999) 

تالش نمود تا الگـوي جاذبـه را براسـاس سـه     ) 1997(به عنوان مثال آندرسن .. 8

الگوي تجارت مختلف که هریک مبناي متفاوتی براي تولید تخصصی کشـورها در  

که تفاوت (این الگوها شامل، الگوي تجارت ریکاردو . گیرند، استخراج کند نظر می

اوهلـین   –گوي تجارت هکچر ، ال)گیرد در تکنولوژي را مبناي تجارت در نظر می

که تفاوت در موجودي عوامل و شدت کاربري عوامل تولید را مبناي تجارت قرار (

کـه وجـود   (و الگوي بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس یا رقابت انحصاري ) دهد می

هاي تولید را عامل تولید تخصصی و تجارت در نظر  بازدهی فزاینده در سطح بنگاه

  .است) گیرد می

و  9هـاي مشـترك   یهاتحادمانند (هاي تجاري  عضویت در بلوك

یا پول رایج بـه عنـوان عوامـل    ) (FTA)10واحی آزاد تجاري ن

اثرگذار بر جریان تجارت دوجانبه به الگوي اولیه جاذبه اضـافه  

یر عواملی مانند تاریخ، فرهنـگ،  تأثاین دسته متغیرها، . 11گردید

  .زبان و روابط اجتماعی را بر حجم تجارت دوجانبه در بردارد

  

  استخراج معادله جاذبه -3-1

و ) 1962(گیري از الگوي اولیه تینبـرگن   ن قسمت با بهرهدر ای

 ینابراي . پردازیم به استخراج الگوي جاذبه می) 1966(لینمان 

در ) 1(ین شکل معادله جاذبه را به صورت رابطه تر دهسا منظور

 jو  iکشـور  در این رابطه تجارت دوجانبه بـین  . گیریم نظر می

ji(دو کشور  GDPمتناسب با  YY ) ijD( آنهـا و مسافت بین ) ,

  .هاي حمل و نقل است به عنوان یک پروکسی براي هزینه

)1                                             (




ij

ji
ij

D

YY
AT

)( 
  

، حجـم تجـارت بـین دو    Tij ، مقـدار ثابـت؛  A در رابطه فوق،

انـدازه اقتصـادي    ،Yj؛ iکشور ، اندازه اقتصادي Yi؛ jو  iکشور 

 .باشد یم j و iفاصله جغرافیایی بین دو کشور  Dijو j کشور 

اي از مدل جاذبه نیوتون است، کـه   فرم تصریح شده) 1(معادله 

در آن تجارت دوجانبه تابعی مثبت از درآمد و تـابعی منفـی از   

ان دادن به طـور معمـول بـراي نشـ    . شده است بینی پیشفاصله 

اندازه اقتصادي کشورها از متغیر تولید ناخالص داخلی اسـتفاده  

باشد،  تر بزرگدر واقع، هرچه اندازه اقتصادي کشوري . شود یم

عرضه و تقاضاي آن بیشتر شده و حجم مبادالت تجاري آن بـا  

به عبارت دیگـر، تولیـد ناخـالص    . ي بیشتر استتجارشرکاي 

. دي تجـاري دو جانبـه دار  هـا  یـان جریر مثبتـی بـر   تـأث داخلی 

مچنــین متغیرهــایی چــون فاصــله بــین پایتخــت دو شــریک ه

مـدت   ،کیلومتر یا مایـل  بر حسبتجاري، مسافت بین دو بندر 

سفر و هزینه حمـل و نقـل بـراي نشـان دادن فاصـله بـه کـار        

ـ  یم تغیـر فاصـله موجـود در معادلـه بیـانگر بخشـی از       م. درون

پـذیري و   بیمـه، آسـیب  هاي تجارت نظیر حمـل و نقـل،    هزینه

                                                   
9. Customs Unions 
10. Free Trade Area 

بسیاري ازاین متغیرها از طریق وارد نمودن متغیر مجازي به صـورت کمـی در    .11

 . گردد الگوي جاذبه لحاظ می
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بنابراین افزایش فاصله میان دو کشور . فسادپذیري کاالها است

بـا در نظـر   . اثري منفی بر جریان تجـارت میـان کشـورها دارد   

تـر حجـم تجـارت     هـاي بـزرگ   یـت جمعگرفتن این فرض که 

تري را به دنبال خواهد داشـت، انـدازه جمعیـت هـر دو      بزرگ

ب بـه عنـوان یـک متغیـر     کشور صـادرکننده و واردکننـده اغلـ   

بـه  ) 2(بر این اسـاس رابطـه   . شود یمتوضیحی در معادله وارد 

  :صورت زیر قابل بازنویسی است

)2                             (    
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  :آید می دست بهسازي ساده رابطه زیر  با یک مرتب

)3                 (                
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معادلـه خطـی بـه     ،اگر از هر دو طرف معادله لگاریتم بگیـریم 

  :شود یمصورت زیر حاصل 

)4                (       
ijijjj
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DYP

YPAT







 

log)log(

)log(log
  

ــه در آن  ــاریتAک ــور  A ،iPم ، لگ ــت کش ، jPو  i، جمعی

. پارامترهاي برآوردي هسـتند  λو  α ،β. است jجمعیت کشور 

eij معرف جزء خطا با توزیع نرمال است.  

مانند زبان مشترك، (با اضافه نمودن متغیرهاي شباهت فرهنگی 

 دهندةکه نشان (، مرز مشترك )مشترك و دین مشترك  مستعمره

هـاي تجـاري و    نامـه  ، وجود موافقـت )هزینه حمل و نقل است

الگـوي مـورد   ، هاي تجاري یاستسدیگر عوامل اقتصادي مانند 

استفاده در مطالعه حاضر، که الگوي جاذبه ارائـه شـده توسـط    

 دسـت  بـه باشد، به صورت زیـر    می) 1985(کروگمن و هلپمن 

  :آید می

)5         (
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  :زیر استت الگوي فوق تعریف متغیرها به صوردر 

jZ  دهد که در  را نشان می) کشور(خصوصیات ویژه هر مقطع

در . کنـد  را منعکس می) مقطع(ی گروه ینبهاي  واقع ناهمگنی

اي از متغیرهاي  شامل یک جمله ثابت و مجموعه jZین حالع

ه ممکن است قابل مشاهده یا غیرقابـل  خاص هر گروه است ک

  .1مشاهده باشد

 RXijt : صادرات واقعی کشورi
  jبه کشور  2

TGDPijt : حاصل جمعGDP  هاي کشورi  و کشورj  در دوره

   t زمانی

SGDPijt : شباهتGDP  میان کشورi و j  

DPICijt : تفاوت در درآمد سرانه میان کشورi  وj  

 RERij : نرخ واقعی ارز بین دو کشورi و j  

 DISij : فاصله بین پایتخت کشورi و j  

 CLij :زبان مشترك میان دو کشور  

 CBij :مرز مشترك  

 CCij :مستعمره مشترك  

 RTAij : تجاري بین دو کشور  نامۀوجود موافقتi  وj  

ij :جزء خطا  

SGDP3  شاخص شباهتGDP  ایـن شـاخص نشـان    . اسـت

دهد چگونه حجم و میزان تجارت با اندازه نسـبی کشـورها    می

یر تـأث دهنده  نشان 3ضریب  که يبه طورباشد؛  در ارتباط می

این شاخص بـراي اولـین بـار    . است 4شاخص اندازه پراکندگی

براي توضیح تجارت بین دو ) 1987(توسط کروگمن و هلپمن 

این شاخص به صـورت زیـر   . 5استفاده قرار گرفت موردکشور 

  :شود یممحاسبه 

)6   (
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براي همه افـراد قابـل مشـاهده باشـد، مـدل اثـرات یکسـان بـوده و          jZاگر  .1

 jZ اگر . خواهد بودjZ  مشاهده شده نباشد اما با متغیرهاي توضیحی

همبستگی داشته باشد، در این صورت براي هر گروه یک عرض از مبـدأ داشـته و   

jjZمدل اثرات ثابت خواهد بود؛    .هاي فردي یـا مقطعـی    اگر ناهمگنی

قابل مشاهده نبوده و با متغیرهاي توضیحی همبستگی نداشته باشـند، مـدل اثـرات    

ijjتصادفی خواهد بود و  uZEZ  )( خواهد بود) براي مطالعه بیشتر

 ).هاي ترکیبی ، مبحث داده1393رجوع کنید به سوري، 

عه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر صـادرات  الزم به ذکر است، از آنجا که مطال .2

اشـاره بـه    iپردازد، در تمامی روابط انـدیس   ایران به شرکاي تجاري این کشور می

  . کشور ایران دارد

3. Similarly of Gross Domestic Product 
4. Size Dispersion Index 

 & Breussتوان بـه   اند می از دیگر مطالعاتی که از این شاخص استفاده نموده .5

Eegger (1999)،Baltagj et al. (2003) ،Kabir & Salim (2010)  

  .اشاره نمود  Ahmad & Pentecost (2011)و
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 صـفر متغیـر اسـت، کـه مقـدار      5/0تـا   0بـین   SGDPمقدار 

دهنده  نشان 5/0دهنده شباهت کامل بین دو کشور و مقدار  نشان

 . است آنهاتفاوت شدید بین 

DPICij تفاوت در درآمد سرانه بین دو کشور ،i و j  است و به

  .شود یمشرح زیر محاسبه 

)7          (         
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it
ijt

N

GDP

N

GDP
DPIC lnln  

 )1987( 1توسـط هلــپمن بـراي اولــین بـار   ) DPIC(شـاخص  

ین بر ا. 2معرفی و در الگوسازي جاذبه مورد استفاده قرار گرفت

ابهی برخـوردار باشـند   اساس اگر دو کشور از درآمد سرانه مش

، صفر خواهد شـد و هرگونـه انحـراف از صـفر     DPICارزش 

  .دهد یمتفاوت درآمد سرانه را نشان 

RERij  نرخ مبادله ارز واقعی است که به صورت زیر محاسـبه ،

  .شود یم

)8               (                   
jt

it

jUSt

iUSt
ijt

P

P

RER

RER
RER   

RERiUSt:  اسمی کشـور  ) ارز(نرخ مبادلهi    بـا دالر آمریکـا در

 tزمان 

 RERjUSt:  اسمی کشور ) ارز(نرخ مبادلهj    بـا دالر آمریکـا در

   tزمان 

 Pjt / Pit:  نسبت سطح قیمت کشورi  به کشورj باشد یم.  

هاي اقتصـادي رابطـه مسـتقیم     زمانی که نظریهرود تا  یمانتظار 

ضـریب   کننـد  بینـی  پـیش بین کاهش ارزش پول و صادرات را 

RERijt مثبت باشد.  

اش از مرکـز   يتجـار هاي صادرات واقعی ایران به شرکاي  داده

UN comtradeهاي  داده
هـاي   داده. آوري شـده اسـت   جمـع  3

                                                   
مطالعه انجام شده توسط هلپمن و با هدف معرفی شکلی از معادله جاذبه که بر  .1

وي در مطالعـه خـود دو گـروه    . ورها تأکیـد دارد، انجـام گرفـت   تفاوت اندازه کش

را در  NONOECDاي از کشورهاي غیرعضو  و دسته OECDکشورهاي عضو 

درعوض . است OECDویژگی گروه اول مشابه بودن کشورهاي عضو . نظر گرفت

نتایج بیانگر آن است کـه  . باشند کشورهاي غیرعضو از تشابه چندانی برخوردار نمی

و شاخص انـدازه پراکنـدگی در طـول     GDPمتغیر حجم تجارت نسبت به  هر دو

باشند، که نشان دهنده آن است که این کشورها  زمان از روند صعودي برخوردار می

 .همگام با رشد خود، از نظر تجارت و اندازه به یکدیگر نزدیک می شوند

از ) 2011(ت و اسـتاك و پنتیکاسـ  ) 2009(، استاك )2003(بالتاجی و همکاران . 2

  .اند دیگر مطالعاتی هستند که از این شاخص استفاده نموده

3. United Nations Commodity Trade Statistics Database 

آمریکـا،   2005تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ثابت دالر 

هاي درآمـد سـرانه    لید ناخالص داخلی و همچنین دادهسرانه تو

آمریکـا از پایگـاه داده    2005کشورها بر اساس نرخ ثابت دالر 

بانک جهانی گردآوري و نرخ تبادل ارز کشورها با دالر آمریکا 

هـاي مـورد    داده. آمـده اسـت   دست به داز پایگاه داده آمار آنکتا

جامعـه آمـاري   . باشد یم 2000 - 2012استفاده متعلق به دوره 

مطالعه شامل کشورهایی است که طـی دوره مـذکور بـا ایـران     

ي تجـاري ایـران بـه دو    هـا  طـرف . 4انـد  داشتهمراودات تجاري 

؛ یـک  انـد  گرفتـه بندي شده و مورد بررسـی قـرار    صورت طبقه

یافتـه و کشـورهاي در    بندي به صورت کشورهاي توسـعه  طبقه

یگـر بـر اسـاس منطقـه     بنـدي د  طبقـه  باشـد و  یمحال توسعه 

 .5است  ، صورت یافتهاند شدهجغرافیایی که کشورها در آن واقع 

                                                   
ناقص بوده است از مطالعه  2000 -2012هاي آنها طی دوره  کشورهایی که داده .4

 .اند شدهحذف 

کشـورهاي شـرق آسـیا و    در طبقه بندي بر اساس مناطق جغرافیایی، گروه اول . 5

، اندونزي، ژاپن، جمهوري کره، کنگ هنگکه شامل کشورهاي استرالیا، چین،  ،اقیانوسیه

گروه دوم کشورهاي اروپا و . مالزي، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، ویتنام و تایلند است

وسنی و ، بآسیاي مرکزي، این گروه شامل کشورهاي ارمنستان، آذربایجان، بالروس

، بلغارستان، کرواسی، فنالند، فرانسه، ایتالیا، قبرس، جمهوري چک، دانمارك، هرزگوین

استونی، گرجستان، لهستان، قزاقستان، جمهوري قرقیزستان، مقدونیه، هلنـد، نـروژ،   

پرتغال، مجارستان، رومانی، جمهـوري فـدرال روسـیه، سـوئد، سـوییس، اسـپانیا،       

شورهاي آمریکاي التین و کارائیب، که گروه سوم ک. تاجیکستان، ترکیه و اوکراین است

گـروه  . دربرگیرنده کشورهاي آرژانتین، برزیل، مکزیک، پرو، پاناما و اروگوئه است

چهارم کشورهاي خاورمیانه و کشورهاي شمال آفریقا، شامل کشـورهاي الجزایـر،   

بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودي، تونس 

گروه پنجم کشورهاي جنوب آسیا، که این گروه شامل . امارات متحده عربی استو 

گروه ششم کشورهاي جنوب . النکا است يسرکشورهاي بنگالدش، هند، پاکستان و 

صحراي آفریقا، که شامل کشورهاي اوگاندا، سودان، آفریقاي جنوبی، نیجریه، موریس، 

کشورهاي توسعه یافته شامل کشورهاي گروه . اتیوپی، کامرون، ساحل عاج و کنیا است

آلمان، ایاالت متحده آمریکا، انگلیس، استرالیا، اتریش، استونی، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، 

اسلوونی، اسلواکی، بلژیک، پرتغال، جمهوري چک، دانمارك، ژاپن، سوئد، سوئیس، 

وزلنـد، نـروژ،   لوکزامبـورگ، مالـت، نی  ، کانادا ،سنگاپور، قبرس، فنالند، فرانسه، کره

، هلند، یونان است و همچنین گروه کشـورهاي در حـال توسـعه شـامل     کنگ هنگ

کشورهاي آرژانتین، آذربایجان، آفریقاي شمالی، اوگاندا، اتیوپی، ارمنستان، اندونزي، 

ازبکستان، الجزایر، اوکراین، اردن، امارات متحده عربی، اروگوئه، افغانستان، بالروس، 

بلغارستان، برزیل، بنگالدش، بحرین، پاکستان، پاناما، پرو، تایلند، بوسنی و هرزگوین، 

تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، تونس، جمهوري مقدونیه، چـین، روسـیه، رومـانی،    

النکا، صربستان، عمان، عربستان سعودي،  يسرزیمبابوه، ساحل عاج، سوریه، سودان، 

ن، کنیا، کویت، کرواسی، کوبا، گواتماال، عراق، فیلیپین، قطر، قزاقستان، قرقیزستان، کامرو

گرجستان، لبنان، لیتوانی، لهستان، مالزي، مغولستان، میانمار، مراکش، مصر، مجارستان، 

 .باشد یممکزیک، موریس، ویتنام، نیجریه و هند  مونته گرو،
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بیانگر مقادیر متوسط متغیرهاي الگو در طول ) 1(جدول شماره 

هاي مختلف شرکاي تجاري ایران  دوره مورد بررسی براي گروه

 .باشد می

هـا در   از مقایسه مقادیر متوسـط داده  )1(آمار جدول  بر اساس

گـردد   سطح توسعه مالحظه مـی  بر حسببندي کشورها  تقسیم

که متوسط ارزش صادرات ایران بـه کشـورهاي توسـعه یافتـه     

بیشـتر  . توسـعه اسـت   در حـال بیش از مقدار آن به کشورهاي 

براي کشـورهاي توسـعه یافتـه در     TGDPمتوسط بودن مقدار 

تر بودن اندازه  توسعه بیانگر بزرگ در حالمقایسه با کشورهاي 

مقـدار کمتـر   . بی این گروه از شرکاي تجـاري ایـران اسـت   نس

توسـعه بیـانگر آن    در حـال براي کشـورهاي   SGDPشاخص 

توسـعه   در حـال است که شباهت ایران با مجموعه کشورهاي 

بیانگر آن  DPICشاخص . بیش از کشورهاي توسعه یافته است

است که اقتصاد ایران از نظر سطح درآمد از تشابه بیشـتري بـا   

توسـعه، در مقایسـه بـا کشـورهاي توسـعه       در حالرهاي کشو

بـراي   RERمقدار باالتر نرخ ارز واقعی . یافته، برخوردار است

کشورهاي توسعه یافته بیانگر برابـري بـاالتر ارزش پـول ایـن     

 بر حسبتوسعه  در حالکشورها در مقایسه با پول کشورهاي 

بیانگر متوسط  DISدر نهایت مقدار باالتر شاخص . ریال است

مسافت باالتر ایران از کشورهاي توسـعه یافتـه در مقایسـه بـا     

  .توسعه است در حالکشورهاي 

مقـادیر متوسـط متغیرهـا در تقسـیم بنـدي       بر اساسهمچنین 

مناطق جغرافیایی بیشترین و کمترین مقـدار   بر حسبکشورها 

بـا  (ا صادرات ایران به ترتیب به کشورهاي منطقه جنـوب آسـی  

ـ  ) 07/18 اختصـاص  ) 79/13بـا  (ب و آمریکاي التـین و کارائی

بیشترین و کمترین مقدار متوسط اندازه و بزرگی شرکاي . دارد

به ترتیب به گروه کشورهاي شرق آسیا ) TGDP(ن تجاري ایرا

) 21/26بـا  (ا و جنوب صـحراي آفریقـ  ) 13/27ا ب(ه و اقیانوسی

کـه   بیـانگر آن اسـت   SGDPمقدار شـاخص  . اختصاص دارد

و اروپـا و آسـیاي   ) 076/0(ه کشورهاي شرق آسیا و اقیانوسـی 

به ترتیب از بیشترین و کمتـرین شـباهت بـا    ) 463/0( مرکزي

بیـانگر آن   DPICمقدار شاخص . اقتصاد ایران برخوردار است

است که اقتصاد ایران از نظر سطح درآمد سرانه بیشتر مشابه بـا  

ال بیشترین تفاوت کشورهاي آمریکاي التین است و در عین ح

مقـادیر نـرخ ارز   . از این نظر با کشورهاي جنوب آسـیا دارد ا ر

بیانگر باالتر بودن متوسط ارزش پول کشورهاي  (RER)واقعی 

آمریکاي التین و کارائیب، نسبت به ریال، در مقایسـه بـا پـول    

بیـانگر آن اسـت    DISدر نهایت . کشورهاي سایر مناطق است

جغرافیایی ایـران از شـرکاي تجـاري    که به طور متوسط فاصله 

  . کارائیب بیشتر از سایر مناطق استو منطقه آمریکاي التین 

  

  نتایج تجربی و برآورد مدل -4

  آزمون ریشه واحد -4-1

از آنجا که نامانایی متغیرها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب 

ضروري است حداقل یکی از پنج آزمـون لـوین لـین     شود، می

فـولر   دیکـی  -، آزمـون فیشـر  2م، پسران و شـین ، آزمون ای1چو

براي آزمون  5یا هادري 4پرون فیلپس -، آزمون فیشر3یافته تعمیم

نتـایج آزمـون ریشـه    . مورد استفاده قرار گیرد پانلریشه واحد 

آورده شـده  ) 2(واحد براي متغیرهاي مدل در جـدول شـماره   

بیـانگر سـطح احتمـال     جدولاین اعداد گزارش شده در .است

)P- value (با توجه به نتـایج جـدول فـوق تمـامی     . باشند یم

بـار   متغیرهاي اصلی مـدل غیرسـاکن بـوده، ولـی بعـد از یـک      

به عبارت دیگر، متغیرهاي مـدل  . گردند یري ساکن میگ تفاضل

ي هـا  آزمـون یري کارگ بهبنابراین، . جمع از درجه یک هستند هم

 .باشد یمانباشتگی الزم  هم

  

  هاي پانلی داده اشتگیانب همآزمون  -4-2

 بلندمدت روابط پانلی، وجود یانباشتگ هم هاي آزمون یلتحل در

 و تجزیه در اصلی ایده. گیرد اقتصادي مورد آزمون قرار می

 هاي از سري بسیاري اگر چه که است آن یانباشتگ هم تحلیل

 اما هستند،) تصادفی روندهاي حاوي(نامانا  اقتصادي زمانی

 بدون و( مانا متغیرها، این خطی ترکیب در بلندمدت است ممکن

 ما به انباشتگی هم هاي یلتحل و تجزیه. باشند) تصادفی روند

 برآورد و را بلندمدت تعادلی رابطه وجود که کند می کمک

  .کنیم آزمون

                                                   
1. Levin, Lin & Chu 
2. Im, Pesaran & Shin 
3. Fisher – ADF 
4. Fisher – PP 
5. Hadri 
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  بندي کشورهاي شریک تجاري ایران تقسیم بر حسبمقادیر متوسط متغیرها ): 1(جدول 

  متغیر                                 

  کشورهاه گرو
RX TGDP SGDP DPIC RER DIS 

  03/8  97/5  03/0  270/0  45/26  73/16  در حال توسعه

  79/8  13/7  -39/2  392/0  42/27  77/16  توسعه یافته

  88/8  17/5  -93/0  076/0  13/27  03/18 شرق آسیا و اقیانوسیه

  81/7  45/6  -66/0  463/0  51/26  36/16 اروپا و آسیاي مرکزي

  44/9  40/7  -60/0  343/0  81/26  79/13 یبو کارائآمریکاي التین 

  38/7  17/7  -005/1  223/0  31/26  68/17  آفریقا و خاورمیانهشمال 

  02/8  67/4  30/1  131/0  65/26  07/18  جنوب آسیا

  49/8  65/4  20/1  450/0  21/26  28/15 جنوب صحراي آفریقا

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  تابلویی يها داده واحد شهیر آزمون جینتا ):2( جدول

Ln RER DPIC SGDP Ln TGDP Ln RX  فرض صفر )سطح متغیر(آزمون 

00/0 001/0 00/0 00/1 00/0 Levin Lin & Chu t* 

حد
وا

ه 
ش

ری
د 

جو
و

 

87/0  00/1 00/1 00/1 11/0 Breitung t-stat 

00/0 99/0 99/0 00/1 00/0 Im, Pesaran, Shin W-stat 

00/0 98/0 99/0 00/1 00/0 ADF- Fisher Chi-sq 

01/0 00/1 99/0 00/1 00/0 PP- Fisher Chi-sq 

LnRER∆ DPIC∆ SGDP∆ LnTGDP∆ LnRX∆  فرض صفر  )با یک بار تفاضل گیري(آزمون 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 Levin Lin & Chu t* 

حد
وا

ه 
ش

ری
د 

جو
و

 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 Breitung t-stat 

00/0  00/0 00/0 00/0 00/0 Im, Pesaran, Shin W-stat 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ADF- Fisher Chi-sq 

00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 PP- Fisher Chi-sq 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

 پدرونی انباشتگی هم آزمون نتایج ):3(جدول 

 Panelهاي  آماره Groupهاي  آماره

-ADF گروه کشورها 
Statistic 

PP-
Statistic 

rho-
Statistic 

ADF-
Statistic 

PP-
Statistic 

rho-
Statistic 

v-Statistic 

17/18-  

)00/0( 

50/25-  

)00/0( 

34/6  

)00/1( 

63/15-  

)00/0( 

62/16-  

)00/0( 

19/2  

)98/0( 

17/3-  

)99/0( 
 با عرض از مبدأ

کشورهاي در حال 

  -68/16 توسعه

)00/0( 

18/31-  

)00/0( 

12/9  

)00/1( 

10/18-  

)00/0( 

13/23-  

)00/0( 

40/5  

)00/1( 

62/5-  

)00/1( 

با عرض از مبدأ و 

 روند

78/8-  

)00/0( 

07/18-  

)00/0( 

43/3  

)99/0( 

75/9-  

)00/0( 

78/13-  

)00/0( 

87/0  

)80/0( 

04/2-  

)97/0( 
 با عرض از مبدأ

 کشورهاي توسعه یافته
91/8-  

)00/0( 

45/16-  

)00/0( 

20/4  

)00/1( 

17/10-  

)00/0( 

68/16-  

)00/0( 

89/1  

)97/0( 

45/3-  

)99/0( 

با عرض از مبدأ و 

 روند

73/6-  

)00/0( 

20/12-  

)00/0( 

20/3  

)99/0( 

25/6-  

)00/0( 

56/6-  

)00/0( 

13/1  

)87/0( 

64/1-  

)95/0( 
 با عرض از مبدأ

کشورهاي شرق آسیا 

  -54/6 و اقیانوسیه

)00/0( 

85/7-  

)00/0( 

19/4  

)00/1( 

54/6-  

)00/0( 

47/7-  

)00/0( 

27/2  

)98/0( 

48/2-  

)99/0( 

با عرض از مبدأ و 

 روند

10/11-  

)00/0( 

93/15-  

)00/0( 

90/3  

)00/1( 

46/15-  

)00/0( 

59/18-  

)00/0( 

54/0  

)70/0( 

12/0-  

)55/0( 
 با عرض از مبدأ

کشورهاي اروپا و 

 آسیاي مرکزي
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34/11-  

)00/0( 

93/17-  

)00/0( 

27/5  

)00/1( 

70/16-  

)00/0( 

63/20-  

)00/0( 

32/2  

)99/0( 

56/2-  

)99/0( 

با عرض از مبدأ و 

 روند

02/4-  

)00/0( 

90/9-  

)00/0( 

95/1  

)97/0( 

24/3-  

)00/0( 

60/3-  

)00/0( 

88/0  

)81/0( 

86/1-  

)96/0( 
 با عرض از مبدأ

کشورهاي آمریکاي 

  -06/5 التین و کارائیب

)00/0( 

55/7-  

)00/0( 

33/2  

)99/0( 

80/3-  

)00/0( 

70/4-  

)00/0( 

78/1  

)96/0( 

29/1-  

)90/0( 

با عرض از مبدأ و 

 روند

64/10-  

)00/0( 

27/15-  

)00/0( 

31/3  

)99/0( 

16/6-  

)00/0( 

45/5-  

)00/0( 

50/1  

)93/0( 

96/0-  

)83/0( 
 با عرض از مبدأ

کشورهاي شمال 

  -69/7 آفریقا

)00/0( 

60/9-  

)00/0( 

50/4  

)00/1( 

54/6-  

)00/0( 

93/4-  

)00/0( 

34/3  

)99/0( 

95/1-  

)97/0( 

عرض از مبدأ و  با

 روند

17/2-  

)01/0( 

26/4-  

)00/0( 

70/2  

)99/0( 

02/3-  

)00/0( 

16/3-  

)00/0( 

78/1  

)96/0( 

02/2-  

)97/0( 
 با عرض از مبدأ

 کشورهاي جنوب آسیا
32/2-  

)01/0( 

06/2-  

)01/0( 

92/2  

)99/0( 

04/1-  

)00/0( 

98/0-  

)02/0( 

95/1  

)98/0( 

05/1-  

)98/0( 

با عرض از مبدأ و 

 روند

57/10-  

)00/0( 

80/12-  

)00/0( 

71/1  

)95/0( 

43/10-  

)00/0( 

78/12-  

)00/0( 

11/0  

)54/0( 

74/0-  

)77/0( 
 با عرض از مبدأ

کشورهاي جنوب 

  -25/10 صحراي آفریقا

)00/0( 

04/12-  

)00/0( 

73/2  

)99/0( 

87/11-  

)00/0( 

08/14-  

)00/0( 

07/1  

)85/0( 

04/3-  

)99/0( 

با عرض از مبدأ و 

 روند

هاي تحقیق یافته: مأخذ  

انباشـتگی   ي هـم هـا  آزمـون الزم به ذکر است که استفاده از 

هم جمع از درجه صفر یا  ها دادهزمانی مناسب است که تمامی 

 پانلی هاي داده از استفاده هنگام به یانباشتگ هم زمونآ. دیک باشن

 انجـام ) 1999و  1995( 1پـدرونی  پیشـنهادي  روش بـه عموماً 

 پدرونی در از روش استفاده با انباشتگی هم آزمون نتایج .شود می

  .است آمده) 3( جدول

انباشتگی، بر اساس  ي همها آزمونبا توجه به نتایج حاصل از 

 ADFو  PPي پانـل  هـا  و آمـاره  ADFو  PPگـروه  دو آماره 

یر وابسته و متغ ینبانباشتگی  فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم

بـه  . متغیرهاي توضیحی در تمامی گروه کشورها رد شده است

عبارت دیگر، وجود رابطه بلندمدت میان صادرات واقعی ایران و 

سایر متغیرهاي به کار رفته در مدل براي هـر هشـت گـروه از    

بنابراین، بدون نگرانـی از رگرسـیون   . کشورها تأیید شده است

  .نمودتوان مدل را برآورد  یمکاذب 

  

  برآورد مدل -4-3

انـد، بـه منظـور محاسـبه      انباشـته  از آنجا که متغیرهاي مدل هـم 

زایی احتمالی بین اثرات خـاص و جملـه خطـا، از روش     درون

                                                   
1. Pedroni (1995,1999) 

، پیشـنهاد شـده توسـط    )DOLS(حداقل مربعات معمولی پویا 

، براي تخمین رابطه درونی بـین متغیـر   )2003( 2مارك و سول

سایر متغیرهاي مـدل اسـتفاده شـده     و) متغیر وابسته(صادرات 

پیشنهاد کردند دو تأخیر و دو وقفه ) 2003(مارك و سول . است

زمانی از تفاضل اول متغیرهاي مستقل به مدل اضـافه شـود تـا    

امکــان همبســتگی بــین جملــه خطــا و تأخیرهــا و تفاضــالت 

  .متغیرهاي مستقل فراهم شود

شده، بر اساس هاي انجام  يبند نتایج برآورد مدل براي طبقه

ي تجاري ایران ها طرفیافتگی و منطقه جغرافیایی  توسعهمیزان 

در هشت گروه کشور، با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات 

  .ارائه شده است) 5(و ) 4( ولاجددر  (DOLS)پویا 

نتـایج بـرآورد مـدل بـر اسـاس سـطح       ) 4(  شمارهجدول 

نتـایج بـرآورد نشـان    . دهـد  یافتگی کشورها را نشان مـی  توسعه

 (TGDP)انـدازه اقتصـادي کشـورها    متغیر  ضریب که دهد یم

توسعه و توسـعه یافتـه از    براي هر دو گروه کشورهاي در حال 

بـا   کـه  يبـه طـور  . عالمت مثبت و قابل انتظار برخوردار است

ت افزایش اندازه اقتصادي شرکاي تجاري ایران، حجـم صـادرا  

ین حال نتایج بیانگر آن در ع. شود ایران به این کشورها بیشتر می

                                                   
2. Mark & Sul (2003) 



  )کاربرد الگوي جاذبه(بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران : و همکاران هراتی                                                                                                  40  

 

مزبور بر حجم صادرات ایران براي گـروه   یر متغیرتأثاست که 

کشورهاي در حال توسـعه بیشـتر از کشـورهاي توسـعه یافتـه      

  .باشد یم

تنهـا   (SGDP)ضریب متغیر تشابه اقتصـادي میـان کشـورها    

درصـد   95طح اطمینان باالي براي کشورهاي در حال توسعه در س

بدین معنـی کـه هرچـه     .تدار بوده و داراي عالمت منفی اس معنی

شباهت اقتصاد ایران با کشورهاي منطقـه خاورمیانـه بیشـتر باشـد     

در عـین  . حجم صادرات ایران به این دسته کشـورها بیشـتر اسـت   

حال با توجه به تفاوت اندازه نسـبی اقتصـاد ایـران بـا کشـورهاي      

داري بین صادرات ایـران و انـدازه نسـبی     رابطه معنی ،افتهتوسعه ی

  . این گروه کشورها وجود ندارد

تفاوت درآمـد سـرانه دو    همچنین ضریب برآوردي براي متغیر

براي هیچ یک از دو گروه کشورهاي مورد مطالعه  (DPIC)کشور 

 ،بدین معنـی کـه در چـارچوب الگـوي جاذبـه     . باشد دار نمی معنی

یري بر حجـم  تأثمتغیر تفاوت درآمد سرانه ایران با شرکاي تجاري 

   .صادرات ایران به این کشورها ندارد

ر یر فاصـله جغرافیـایی بـین دو کشـو    متغ یبضردر حالی که 

)DIS (  یر تـأث  يدارادار و  معنـی  حـال توسـعه  براي کشـورهاي در

 معکوسی بر میزان صادرات ایران است، اما ضریب مورد نظر براي

یـن اسـاس   بـر ا . باشـد  ینمـ دار  یافته معنی گروه کشورهاي توسعه

هرچند بعد مسافت یـک عامـل اثرگـذار بـر صـادرات ایـران بـه        

باشد، اما این متغیر در توضیح میـزان   توسعه می در حالکشورهاي 

یـن  بر اعالوه . یافته نقشی ندارد صادرات ایران به کشورهاي توسعه

در هیچ یـک   (RER)نرخ ارز  ضریب برآوردي براي متغیر نسبت

بدین معنـی کـه در بلندمـدت    . باشد دار نمی از گروه کشورها معنی

صادرات ایران به سایر کشورها تحت تأثیر نرخ ارز دوجانبـه قـرار   

با توجه به اینکه عمده کشورهاي همسایه ایران در گروه . گیرد نمی

ازي رو متغیرهـاي مجـ   کشورهاي در حال توسعه قرار دارند از این

نامـه تجـارت    و موافقـت  (CL)، زبان مشـترك  (CB)مرز مشترك 

تنها در الگوي برآوردي براي صادرات ایـران بـه    (RTA)اي  منطقه

اسـاس  ین بر ا. شده استه توسعه در نظر گرفت در حالکشورهاي 

بر میزان صادرات ایران براي گـروه   (CB)یر متغیر مرز مشترك تأث

از فاصله جغرافیـایی کمتـري،    اًعمدتتوسعه که  در حالکشورهاي 

باشند از  در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته با ایران، برخوردار می

  .دار و مثبت است نظر آماري معنی

الگوي جاذبه بر حجم تجارت  بر اساساز دیگر متغیرهایی که 

بین دو کشور اسـت   (CL)گذارد زبان مشترك  بین کشورها اثر می

از آنجـا کـه در   . که خود بیانگر شباهت فرهنگی بین کشورها است

بــین کشــورهاي تحــت بررســی تنهــا کشــورهاي تاجیکســتان و  

 یـن اباشـند،   افغانستان از زبان مشترك با کشور ایران برخوردار مـی 

. یر تنها در الگوي کشورهاي در حال توسـعه وارد شـده اسـت   متغ

) درصـد  95سطح اطمینان (ر اري باالي این متغید نتایج بیانگر معنی

بـدین  . توسـعه اسـت   در حالدر الگوي برآوردي براي کشورهاي 

معنی که زبـان مشـترك یـک عامـل مثبـت و اثرگـذار بـر حجـم         

صادرات ایران به گروه کشـورهاي در حـال توسـعه اسـت کـه از      

یـر مسـتعمره   متغاما . تشابه فرهنگی بیشتري با آنها برخوردار است

مشترك، به دلیل عدم وجود مستعمره براي ایران، در هیچ کـدام از  

یر متغیـر  تـأث  یـت نهادر . دو الگوي فوق در نظر گرفته نشده اسـت 

کـه بـه دلیـل عضـویت     ، )RTA(ك هاي تجاري مشتر نامه موافقت

توسـعه   در حالها با کشورهاي  نامه گونه موافقت بیشتر ایران در این

ي این گروه کشورها در نظر گرفته شده تنها در الگوي برآوردي برا

   .باشد دار بر صادرات ایران می است، داراي تأثیر مثبت و معنی

 یافتگی توسعهبراي گروه کشورها بر حسب  مدل تخمین نتایج): 4( جدول

  )Ln RX( صادرات: متغیر وابسته - مستقل هايمتغیر

RTA CL  CB Ln RER Ln DIS DPIC  SGDP  Ln TGDP    گروه کشورها  

  ضریب  93/3  -15/2  -24/0  -90/1  04/0  46/0  16/1  83/0
کشورهاي در 

  حال توسعه
37/6  

)00/0(  

87/2  

)00/0(  

71/2  

)00/0(  

41/0  

)68/0(  

67/23-  

)00/0(  

66/0-  

)50/0(  

77/3-  

)00/0(  

07/11  

)00/0(  
  آماره

  ضریب  27/3  66/0  -74/2  16/0  02/0  -  -  -
کشورهاي 

  -  -  -  توسعه یافته
16/0  

)87/0(  

18/1  

)23/0(  

95/1-  

)05/0(  

47/0  

)63/0(  

75/3  

)00/0(  
  آماره

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  منطقه جغرافیایی حسب بر کشورها گروه يبرا مدل تخمین نتایج ):5( جدول

  )Ln RX( صادرات: متغیر وابسته -  مستقل هايمتغیر

RTA CL CB Ln RER Ln DIS DPIC  SGDP  Ln TGDP    گروه کشورها  

  ضریب  64/6  30/2  39/0  -89/3  -37/0  -  -  84/0
 شرق يکشورها

  هیانوسیاق و ایآس
49/2  

)01/0(  
-  -  

87/1-  

)06/0(  

85/13-  

)00/0(  

26/0  

)79/0(  

40/1  

)16/0(  

07/9  

)00/0(  
  آماره

  ضریب  35/1  -61/1  -80/0  -63/1  25/0  13/0  -12/1  05/1
 اروپا يکشورها

  يمرکز يایآس و
02/5  

)00/0(  

98/3-  

)00/0(  

68/0  

)49/0(  

28/2  

)02/0(  

55/10-  

)00/0(  

72/0-  

)46/0(  

22/1-  

)22/0(  

78/2  

)00/0(  
  آماره

 يکشورها  ضریب  50/3  -71/5  18/1  09/0  34/0  -  -  -

 و نیالت يکایآمر

  بیکارائ
-  -  -  

82/0  

)41/0(  

64/1-  

)11/1-(  

66/0  

)50/0(  

26/2-  

)02/0(  

34/2  

)02/0(  
  آماره

 يکشورها  ضریب  47/3  -46/2  -25/0  -62/2  -11/0  45/0  -  -32/0

 و انهیخاورم

  قایآفر شمال

02/1-  

)30/0(  
-  

47/1  

)13/0(  

57/0-  

)56/0(  

46/11-  

)00/0(  

35/0-  

)72/0(  

66/1-  

)10/0(  

73/3  

)00/0(  
  آماره

  ضریب  56/2  87/12  -36/8  52/3  67/0  33/2  -  -
کشورهاي 

  -  -  جنوب آسیا
99/1  

)04/0(  

83/1  

)07/0(  

42/2  

)01/0(  

52/2-  

)01/0(  

15/3  

)00/0(  

04/2  

)05/0(  
  آماره

 يکشورها  ضریب  69/6  -29/2  88/0  -65/1  -55/0  -  -  -92/0

 يصحرا جنوب

  قایآفر

90/2-  

)00/0(  
-  -  

59/1-  

)11/0(  

27/2-  

)02/0(  

31/0  

)75/0(  

66/0-  

)50/0(  

80/4  

)00/0(  
  آماره

هاي تحقیق یافته: مأخذ

ـ نتایج برآورد الگوهـا بـر اسـاس    ) 5(جدول شماره   طقامن

نتایج بیانگر آن . دهد جغرافیایی شرکاي تجاري ایران را نشان می

است که ضریب برآوردي براي متغیر اندازه اقتصادي کشـورها  

(TGDP) عالمت ز مطالعه ا، در هر شش گروه کشورهاي مورد

الگوي جاذبـه برخـوردار    بینی پیشداري مطابق با  مثبت و معنی

ین اساس با افزایش اندازه اقتصادي شرکاي تجـاري  بر ا. است

  .یابد ایران، حجم صادرات ایران به این کشورها افزایش می

ضریب برآوردي براي متغیر تشـابه   ،بر اساس نتایج برآورد

ــان کشــورها  ــراي گــروه کشــورهاي  (SGDP)اقتصــادي می ب

آمریکاي التین و کارائیب و همچنین کشـورهاي جنـوب آسـیا    

یر تشـابه اقتصـادي کشـورهاي    تـأث  که يبه طور. است دار یمعن

آمریکاي التین و کشورهاي جنوب شـرق آسـیا بـر صـادرات     

همچنین نتایج بیانگر آن . باشد ایران به ترتیب منفی و مثبت می

تنهـا در الگـوي   ) DPIC(سـرانه   است که متغیر تفاوت درآمد

یـن  بـر ا . دار اسـت  برآوردي براي کشورهاي جنوب آسیا معنی

ي تجـاري، تنهـا   شـرکا تفاوت درآمد سرانه بین ایران و س اسا

صادرات ایران بـه کشـورهاي جنـوب شـرق آسـیا را توضـیح       

با افزایش تفاوت درآمد سرانه بین ایـران   که يطوربه . دهد می

ا صادرات ایران به این کشـوره  ،آسیاو کشورهاي جنوب شرق 

  .کند کاهش پیدا می

بــراي تمــامی گــروه کشــورها، بــه  (DIS)متغیــر مســافت 

استثناي گروه کشـورهاي آمریکـاي التـین، در سـطح اطمینـان      

بـین گـروه    کـه  يطـور بـه  . باشد یمدار  درصد معنی 95باالي 

باشد،  یمدار  معنی آنهاضریب برآوردي براي  یناکشورهایی که 

به غیر از گروه کشورهاي جنوب آسیا، ضریب مورد نظر منفی 

  .است

براي گروه کشورهاي شـرق   (RER)یر نسبت نرخ ارز متغ

آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آسیاي مرکزي و جنوب شرق آسیا در 

با افزایش  که يطوربه . دار است معنی درصد 95 یناناطمسطح 

قابــل ریــال، برابــري نســبی پــول ایــن گــروه از کشــورها در م

اما تغییرات . کند صادرات ایران به این کشورها افزایش پیدا می

یري بر صادرات ایران به کشورهاي آمریکاي التـین  ارز تأثنرخ 

  . و کارائیب، خاورمیانه و شمال و جنوب صحراي آفریقا ندارد

تنهـا در الگوهـاي بـرآوردي     (CB)متغیر مجازي مرز مشترك 
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ي، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا براي کشورهاي آسیاي مرکز

از این میـان تنهـا ضـریب بـرآوردي     . در نظر گرفته شده است

متغیـر  . دار اسـت  براي گروه کشورهاي جنوب شرق آسیا معنی

که تنهـا در الگـو بـرآوردي بـراي      (CL)مجازي زبان مشترك 

شده است، نیز از نظـر   نظر گرفتهکشورهاي آسیاي مرکزي در 

یر مستعمره مشترك به دلیـل  متغهمچنین  .دار است آماري معنی

باشد در هیچ یـک   اي برخوردار نمی آنکه ایران از هیچ مستعمره

در نهایت متغیر . از الگوهاي برآوردي در نظر گرفته نشده است

در الگوهـاي بـرآوردي   ) RTA(اي  نامه تجارت منطقـه  موافقت

براي کشورهاي اروپا و آسیاي مرکزي، جنوب صحراي آفریقا، 

در . اورمیانه و کشورهاي شرق آسیا در نظر گرفته شده استخ

این میان ضریب برآوردي، به جـز در الگـوي بـرآوردي بـراي     

دار  کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا، در سایر الگوها معنـی 

بـه   هـا  گـروه یر براي تمـام  متغ یناریب که ض يطوربه  .است

و  اسـتثناي گــروه کشــورهاي جنـوب صــحراي آفریقــا مثبــت  

  .دار است معنی

  

  گیري بحث و نتیجه -5

ین عوامل تر مهمهدف از تحقیق حاضر بررسی نحوه اثرگذاري 

. باشد یممؤثر بر صادرات ایران در چارچوب یک الگوي جاذبه 

منـاطق   بـر حسـب  براي ایـن منظـور شـرکاي تجـاري ایـران      

. ندا هاي مختلفی تقسیم شده جغرافیایی و سطح توسعه به گروه

نتیجه کلی تحقیق حاکی از آن است که بخش قابل تـوجهی از  

یرگذار بر صادرات ایران در قالب الگوي جاذبه قابـل  تأثعوامل 

تقسـیم بنـدي    بـر اسـاس  ین حـال نتـایج   در عـ . توضیح است

سطح توسعه و منـاطق جغرافیـایی متفـاوت     بر حسبکشورها 

در نظـر  به طور میـانگین متغیرهـاي   اینکه به با به توجه . است

حـال  ي بـرآوردي بـراي کشـورهاي در    الگوهـا گرفته شده در 

داري بیشتري نسبت به سایر منـاطق و کشـورها    از معنی توسعه

توان گفت که الگوي جاذبه بـراي توضـیح    یمبرخوردار است، 

بـه  . تر اسـت  توسعه مناسب در حالتجارت ایران با کشورهاي 

 حـال توسـعه   ایـران کشـوري در  اینکـه  بیان دیگر با توجه بـه  

شود، نتایج از این نظریه که الگـوي جاذبـه بیشـتر     یممحسوب 

جنوب مناسب  -شمال و جنوب –براي توضیح تجارت شمال 

  .کند یماست، حمایت 

همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوي جاذبه با توجـه بـه   

بندي شرکاي تجاري ایران بر اساس موقعیت جغرافیـایی   تقسیم

ر چه میزان فاصله جغرافیایی ایران و سایر بیانگر آن است که، ه

یرگـذاري متغیرهـاي توضـیحی    تأثکشورها بیشتر باشـد میـزان   

. یابد الگوي جاذبه بر حجم تجارت دوجانبه ایران نیز کاهش می

به عبارت دیگر، هر چه فاصله جغرافیـایی شـرکاي تجـاري از    

  . داري متغیرهاي الگو بیشتر است کشورها کمتر باشند معنی

بنـدي   تقسـیم  بـر اسـاس  ایسه نتایج الگوهاي بـرآوردي  مق

یـافتگی و فاصـله جغرافیـایی     توسـعه سطح  بر حسبکشورها 

ضرایب الگوي جاذبـه در گـروه    يدار بیانگر آن است که معنی

بنـدي   یـافتگی تقسـیم   توسـعه کشورهایی که بر اسـاس سـطح   

ی یبیشتر از ضرایب الگـوي جاذبـه در گـروه کشـورها     اند شده

. انـد  شـده بنـدي   ر اساس منطقـه جغرافیـایی تقسـیم   است که ب

همچنین نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه متغیرهـاي سـطح تولیـد        

و اندازه اقتصـادي کشـورها نسـبت بـه متغیـر       یداخلناخالص 

داري بیشــتري در  مســافت جغرافیــایی بــین کشــورها از معنــی

داري  ین معنیبر اعالوه . توضیح صادرات ایران برخوردار است

تـا  تغیرهاي اندازه اقتصادي و اندازه نسـبی کشـورها   مب ضرای

زیادي از الگوهاي جدید تجارت مبنی بـر اینکـه انـدازه     حدود

اقتصادي شرکاي تجاري و تمایز محصول یک عامل اثرگذار در 

  . کند گیري الگوي تجارت بین کشورهاست، حمایت می شکل

هاي تجارت  نامه عضویت ایران در موافقتینکه ابا توجه به 

اقتصادي، فرهنگی، اجتمـاعی و تـاریخی   ه اي که از تشاب منطقه

بیشتري برخوردار بوده و در عین حال از تولید ناخالص داخلی 

باشند، بـه میـزان بیشـتري     و درآمد سرانه باالتري برخوردار می

ي تواند به توسعه تجارت دوجانبه ایـران بـا شـرکاي تجـار     می

هـاي تجـاري دولـت بـا      گردد سیاسـت  کمک نماید، توصیه می

گونه کشـورها طراحـی    توجه به تشکیل و توسعه تجارت با این

توانـد   هاي تجارت منطقه اي می نامه مشارکت در موافقت. گردد

ضمن توسعه تجارت دوجانبه ایران به تقویـت پیونـد سیاسـی    

حـال بـا   در عـین  . بین ایران و شرکاي تجاري آن کمک نماید

به هاي حمل و نقل و  فاصله جغرافیایی بر هزینهاینکه توجه به 

گــذارد، توصــیه  یر مــیتــأثآن حجــم تجــارت دوجانبــه  دنبــال
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گردد، تا دولت بیشتر در جهت توسعه مبـادالت تجـاري بـا     می

کشورهایی که در عین تشابه اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی از 

در . ریزي کنـد  اشند، برنامهب فاصله کمتري با ایران برخوردار می

این رابطه الزم است تا دولت اقداماتی به منظور بهبود وضعیت 

هاي  حمل و نقل و اصالح مقررات گمرکی جهت کاهش هزینه

عـدم اثرگـذاري   بـه  یت با توجه در نها. حمل و نقل انجام دهد

رسـد   نرخ ارز بر حجم صادرات بلندمدت ایـران، بـه نظـر مـی    

ل ملی، به تنهایی، به عنوان یک ابـزار  سیاست کاهش ارزش پو

گذاري براي افزایش صادرات ایران چندان قابل استفاده  سیاست

به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتـی   با توجهیج نتااین . نباشد

تواند مورد توجه  و کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز می

  .ریزان اقتصادي باشد برنامه
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