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 چکيده
 

 يـه،اتحاد یلبـه تشـك يـلجهان بـوده و کشـورها تما یداز تول تري سر يرشد تيارت جهان یراخ يهادر سال
 يـندهنـد. هـدف از ا يشاند تا بتواننـد تيـارت خـود را افـزانشان داده يتيار یباتو ترت ياتوافقات منطقه

 یلا ر خـالص تشـك اجاستخر يعضو است. برا يبر تيارت کشورها D8گروه  یلمطالعه، برآورد ا ر تشك
ــر تيــارت کشــورها يــنا  يهاســال يطــ یبــيترک يهــاجاذبــه در قالــب داده يعضــو از الگــو يگــروه ب
نما اسـتفاده پوآسـون يينما( و روش حـداکثر درسـتDIDها )تفاضل در تفاضل يكردو رو 2287-8332 

سـازمان  بمنتخـ يعنـوان گـروه هـدف و کشـورهابـه  D8گـروه  يکشورها يكردرو ينشده است. در ا
 DIDو بـا روش حاصـل از بـرآورد الگـ يجاند. نتـاشده يعنوان گروه کنترل معرفبه  ياسالم هاييهمكار
عضـو مثبـت و معنـادار بـوده  يبر حيـم تيـارت کشـورها D8گروه  یلکه ا ر خالص تشك دهدينشان م

و بـا فاصـله  یمتيـارت دوجانبـه کشـورها بـا انـدازه اقتصـاد و زبـان مشـترک رابطـه مسـتق یناست. همچنـ
 کشورها، رابطه عكس دارد.

   

 .F15،وF14،وF13،وC23،وJEL: C01 بندیطبقه
 يينماها، حداکثر درسـتتفاضل در تفاضل يكردجاذبه، خل  تيارت، رو يالگو ها:هکليدواژ
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 مقدمه -1
کـه طوريالملـل افـزايش يافـت بهپس از پايان جنگ جهاني دوم، سرعت رشد تيارت بین

 8نزتر از تولید جهـان بـوده اسـت. باالسـا و بـاوهاي اخیر رشد تيارت جهاني سري طي سال
( در مطالعاتي به تحلیل جريان تيارت بـین کشـورها پرداختنـد و 8355) 2( و گروبل8315)

عبارت ديگـر، تيـارت دريافتند که صـادرات در تمـامي کشـورها افـزايش يافتـه اسـت. بـه
اي در دسـتور کـار تمـامي کشـورها قـرار گرفتـه اسـت )سـوري و نحو گسـتردهالملل بهبین

ستا تمهیدات زيادي نیز انديشیده شده تا بتـوان تيـارت دوجانبـه (. در اين را8911تشكیني، 
، بـازار 7هاي گمرکـي، اتحاديه9توان به مناط  تيارت آزادها ميرا افزايش داد. از جمله آن

 اشاره کرد.  1و ادغام اقتصادي 5، ناحیه پولي بهینه5هاي اقتصادي، اتحاديه7مشترک

المللـي، کـاهش موانـ  تيـاري )اعـم از هـاي بینبه طور کلي هدف از انعقاد موافقتنامـه
هاي تيارت و رفاه اقتصـادي کشـورهاي اي( در راستاي افزايش جرياناي و غیرتعرفهتعرفه

المللي، تيارت میـان کشـورهاي عضـو را عضو ا رگذار است. در صورتي که موافقتنامه بین
رود پـس از تشـكیل مـيگويند. در اين صـورت، انتظـار « 3خل  تيارت»افزايش دهد به آن 
هاي تولید در کشـورهاي مختلـف بلـوک، تيـارت بـین دلیل تفاوت هزينهبلوک تياري به

کشورهاي عضو افزايش يابد. همچنـین در صـورتي کـه افـزايش يكپـارچگي بـین اعضـاي 
انحـراف »بلوک سبب کـاهش تيـارت بـا سـاير کشـورهاي خـارج از بلـوک شـود بـه آن 

کنندگان کشـورهاي عضـو از بـا تشـكیل بلـوک، مصـرف گويند. در اين حالت« 82تيارت

                                                                                                                   
1- Balassa and Bauwens 

2- Grubel 

3- Free Trade Area (FTA)  

4- Custom Union 

5- Common Market 

6- Economic Union 

7- Optimum Currency Area 

8- Economic Integration 

9- Trade Creation 

تر در ناحیه تيـارت آزاد، جانشـین افتد که تولیدکنندگان با هزينه تولید پايینبه طور کلي خل  تيارت زماني اتفاق مي

 هاي باالتر شوند.تولیدکندگان داخلي با هزينه

10- Trade Diversion 

تيــارت آزاد، جانشــین  افتــد کــه تولیدکننــدگان بــا هزينــه تولیــد بــاالتر در ناحیــهانحــراف تيــارت زمــاني اتفــاق مي

 هاي کمتر شوند.تولیدکندگان خارجي با هزينه
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هاي بـاالتر تولیدکننـدگان کنندگان غیرعضو محروم شـده و هزينـهتر عرضههاي پايینهزينه
ويژه اگر کشـورها بعـد از عضـويت در ها بهشود. اين هزينهها تحمیل ميداخل بلوک به آن
را افـزايش دهنـد، تشـديد  هاي تياري تبعیضي براي کشورهاي غیرعضوبلوک، محدوديت

 (. 8913نسب و همكاران، شود )حسینيمي
اي از خـود هاي اخیر، کشورها عالقه بیشتري به تشكیل اتحاديه و توافقات منطقهدر سال
اند تا از اين طري  بتوانند تيارت خود را افزايش داده و مقـدمات رشـد را فـراهم نشان داده

اي ها و توافقـات منطقـهثني نبـوده و در شـماري از اتحاديـهکنند. ايران نیز از اين قاعده مست
المللـي اسـت کـه در ژانويـه سـال نیز يكي از ايـن توافقـات بین D8عضو شده است. گروه 

 میالدي و با عضويت ايران تشكیل شد.  8335
، گروهـي اقتصـادي D8گروه هشت کشور اسـالمي در حـال توسـعه بـا نـام اختصـاري 

يران، ترکیه، پاکستان، بنگالدش، اندونزي، مالزي، مصـر و نیيريـه متشكل از هشت کشور ا
است. هدف از اين توافقنامه، ايياد روابـ  مسـتحكم اقتصـادي و تقويـت نفـوذ کشـورهاي 

شـود کـه گـروه کشـورهاي عضو در بازارهاي جهاني بیان شـده اسـت. همچنـین اشـاره مي
 مي است. از تشكیالت جانبي سازمان کنفرانس اسال  D8موسوم به 

به طور کلي بايد توجه داشت که سـواالت بسـیاري ممكـن اسـت درخصـوص اييـاد و 
هاي تيـاري مطـرح شـود کـه از ايـن جملـه گیري توافقنامـههنگـام شـكلانحراف تيارت 

خصـوص اي بهها و توافقات منطقـهگیري اتحاديهتوان به اين امر اشاره کرد که آيا شكلمي
در راستاي هدف افزايش تيارت میان کشورهاي عضـو بـوده در کشورهاي در حال توسعه 

گويي به اين سوال دارد کـه آيـا تشـكیل است يا خیر؟ در اين راستا اين مقاله سعي در پاسخ
بر تيارت دوجانبه کشورهاي عضو و به طور ويژه ايران ا ر داشته است يـا خیـر؟  D8گروه 

 مورد بررسي قرار گیرد.  D8گروه  در« خل  تيارت»گويي به اين سوال بايد براي پاسخ
گیري تغییر حيم تيارت قبل و بعـد از تشـكیل نكته قابل توجه اين است که اندازه

تواند ديد روشني از ايياد تيارت ارائه دهد، زيرا عوامل ها نميو مقايسه آن D8گروه 
هـا ا رگذار باشد که تنها يكـي از آن D8تواند بر تيارت کشورهاي عضو متعددي مي

رو، بايد ا ر ساير عوامـل را بـه طريقـي حـذف کـرد. است. از اين D8پیوستن به گروه 
( استفاده شده اسـت DID) 8هاتفاضل در تفاضلبراي اين منظور در اين مقاله از روش 

                                                                                                                   
1- Difference-in-Differences 
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-2287بر تيارت دوجانبه بین اعضا را طـي دوره  D8تا بتوان ا ر خالص تشكیل گروه 
 مورد بررسي قرار داد.  8332
تـوان سـوال اصـلي ايـن ا توجه به مطالب ارائه شده که وجه تمايز اين مطالعه است، ميب

، ا ر معنـاداري بـر حيـم تيـارت D8آيا تشكیل گروه صورت زير بیان کرد: پژوهش را به
 کشورهاي عضو داشته است يا خیر؟ 

ري و ريزي شده است که در بخش دوم، ادبیات نظـگونه طرحدر ادامه ساختار مقاله اين
هـا و متغیرهـاي پیشینه پژوهش ارائه شـده اسـت. پـس از آن در بخـش سـوم بـه الگـو، داده

به عنوان رويكرد آماري در جهـت تصـريح الگـو و  DIDمورداستفاده در پژوهش و روش 
( پرداختـه شـده اسـت. در بخـش PPML) 8نمانمايي پوآسونروش تخمین حداکثر درست

ــرآور ــي حاصــل از ب ــايج تيرب ــنيم از مباحــث چهــارم نت ــت در بخــش پ د الگــو و در نهاي
 شود. گیري و پیشنهادهاي سیاستي ارائه ميشده نتیيهمطرح

 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش -2
اي ( اشـاره کـرده اسـت کـه توافقـات تيـاري منطقـه8372) 2بیش از نیم قـرن پـیش، وينـر

شند، زيرا ويژگـي و خصـلت آور باکننده در آن مفید يا زيانتوانند براي اعضاي شرکتمي
اي است که اييادکننده خل  تيارت يـا انحـراف اصلي و ذاتي اين توافقات تياري به گونه

تيارت هستند. همچنین از زمان انتشار کتاب وي، اين دو مفهوم به عنـوان دو نكتـه کلیـدي 
ايي مطـرح گراند و ادبیات مختلفي را در مـورد منطقـهدر مطالعات تيربي در اين زمینه بوده

انـد کـه بـا وجـود بحـث اند. با اين وجود، مطالعات تيربي با اين چالش رو به رو بودهکرده
اي ترجیحـي، جـواب روشـني بـه ايـن اي اين توافقات در زمینه توافقات منطقهاساسي و پايه

مساله ندارند که آيا خل  تيارت نسبت بـه انحـراف تيـارت از اهمیـت بیشـتري برخـوردار 
 (.2228، 9ینگاست )کالس
هـاي جديـدي از گويي به اين سوال با فراهم کردن تخمین( سعي در پاسخ2227) 7مگي

خل  تيارت و انحراف تيارت براي هر کشور عضو شده در يك تواف  تيـارت آزاد بـین 

                                                                                                                   
1- Poisson-Pseudo Maximum Likelihood Estimation 

2- Viner  

3- Clausing 

4- Magee 
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دهد که در سال پـنيم از هاي مطالعه وي نشان ميداشته است. يافته 8337و  8317هاي سال
تـر از ي تياري جديد، خل  تيارت به صورت کل، تقريبا سه برابر بزرگهاهمه اين بلوک

 انحراف تيارت بوده است. 

انـد. آيـا تر در اين زمینه وجـود دارد کـه بـدون جـواب ماندهتر و جالبسواالت سخت
دهد کـه توافـ  ترجیحـي بـه صـورت هاي مشخص براي کشورهاي عضو، نتیيه ميويژگي

ود؟ آيا کشورها ا رات بالقوه خل  و انحراف تيارت ناشـي از اقتصادي سودآورتر خواهد ب
گیري بـراي اينكـه چـه کشـورهاي شـريكي بايـد بـراي مـذاکره گرايي را در تصـمیممنطقه

 گیرند؟انتخاب شوند، درنظر مي
هـاي يكي از مباحث نظري بسیار معمول در مورد اينكه چه جفت از کشورهايي به تواف 

اسـت  8ادي دست خواهند يافت، فرضیه شريك تيـاري طبیعـيتياري ترجیحي مفید اقتص
اي بـین کشـورهاي همسـايه بـا تيـارت دوجانبـه کند، مذاکرات تياري منطقهکه بحث مي
شود. منطـ  اسـتدالل ها با احتمال بیشتري به خل  تيارت تا انحراف ختم ميمعنادار بین آن

محصوالتي است که يك کشـور ارائه شده اين است که احتمال انحراف تيارت محدود به 
توانست وارد کند. اگر بخـش به طور معمول بیرون از ناحیه تياري ترجیحي اشاره شده، مي

که به طور کلـي –اي باشد زيادي از تيارت حتي در غیاب تواف  ترجیحي به صورت منطقه
در ايـن صـورت مباحـث مربـوط بـه  -اي هسـتندبیشتر معـامالت تيـاري ترجیحـي، منطقـه

نـاکوت و اف تيارت اهمیت زيادي نخواهد داشت. اين فرضـیه بـا تاکیـد توسـ  وونانحر
 ( مورد حمايت قرار گرفته است. 8337) 9( و کروگمن8313) 2التز

اي در فضـايي کـه ( بررسي کرده است که آيـا توافقـات تيـاري منطقـه2229) 7کريشنا
ري وجــود دارد، معــامالت تيــاري بیشــتري بــین کشــورهاي همســايه و شــرکاي برتــر تيــا

هاي قیمتي تيارت تخمین زده اسـت و از آن سودآورتر است؟ در ابتدا او الگويي از کشش
ها براي ايياد معیارهايي از ا رات رفـاهي مـرتب  بـا توافقـات تيـاري ترجیحـي بـین تخمین

شريك برتر تياري آن، استفاده کرده اسـت. وي همبسـتگي معنـاداري  27کشور آمريكا و 
دسـت هـاي جغرافیـايي بههاي رفاهي و مقادير تياري دوجانبه يا مياورتبینيشبین اين پی

                                                                                                                   
1- Natural Trading Partner Hypothesis 

2- Wonnacott and Lutz 

3- Krugman 

4- Krishna 
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اي براي فرضیه شريك تيـاري کنندهنیاورده است. بنابراين، نتايج تيربي به شواهد حمايت
 طبیعي، اشاره ندارند.

( در مــورد عوامــل 2229داليــل متعــددي وجــود دارد کــه چــرا بســ  مطالعــه کريشــنا )
گرايي، مهم است. براي مثال، واضـح نیسـت کـه مدهاي رفاهي ناشي از منطقها رگذار بر پیا

آيا نتايج مطالعه اشاره شده در مورد شرکاي تياري ترجیحي بالقوه آمريكا، کاربردي براي 
ها متمرکز با يـك يـا ساير کشورها باشد به ويژه کشورهايي که حيم زيادي از تيارت آن

که در چنین مواردي انحراف تيـارت يـا مهـم نیسـت اي چند شريك تياري است به گونه
 )براي مثال، کشور مكزيك( يا بسیار معنادار است. 

ها نامـههاي نظري نداشته که آيـا تواف بینيتر اينكه هیچ مطالعه تيربي ديگري پیشمهم
شـوند؟ برخـي از ايـن به احتمال زياد منير به ايياد تيـارت بـه جـاي انحـراف تيـارت مي

کنـد اي کـه در آن زمـان وينـر  مطـرح ميموجود بوده است بـه گونـه 8372ها از بینيپیش
تـر و بـا کشـورهايي کـه داراي درجـه هاي گمرکي شـامل نـواحي اقتصـادي بزرگاتحاديه

پايیني از مكمل بودن و درجه بـااليي از رقـابتي بـودن در مـورد صـناي  حمـايتي برخـوردار 
 ارت تا انحراف تيارت باشد. دهنده خل  تيهستند بايد بیشتر نشان
اي را هاي مهمي در مورد ا ـرات توافقـات منطقـهبیني( پیش2222) 8روسون و همكاران

اي که اگر تواف  موردنظر کشورهاي زيـاد و نـواحي اقتصـادي کنند به گونهگیري مينتیيه
لـي تر نسـبت بـه مكمتري را شامل شود، کشورهاي مشمول داراي اقتصادهاي رقابتيبزرگ

بودن باشند و زماني که کشورها نزديك يكديگر هستند، خل  تيارت با احتمال بیشتري در 
 افتد.توافقات و معامالت تياري ترجیحي اتفاق مي

دهنده رقابت باشند، ا ـرات توانند افزايش يا کاهشاي ميجايي که توافقات منطقهاز آن
ز کشورهايي براي تشكیل معـامالت گرايي وابستگي مهمي به آن دارد که چه جفت امنطقه

گرايي، شـوند. بـا وجـود سـاير موضـوعات در مباحـث منطقـهتياري ترجیحي انتخـاب مي
هاي نظري متضادي وجود دارد که آيا کشورها تمايـل بـه تشـكیل بلـوک تيـاري بینيپیش
بینـي دهنده رفاه دارند؟ به طور کلي فرضـیه شـريك تيـاري طبیعـي، پیشاي افزايشمنطقه
اي کـه کشـورهايي بـا چنـین ويژگـي کنـد بـه گونـهاي در اين زمینـه فـراهم ميبینانهخوش

 نامه، تيربه خواهند کرد.مشترکي، اساسا خل  تيارت را بعد از پیوستن به يك تواف 

                                                                                                                   
1- Rosson et al. 
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کند که کشورها ممكن است انگیزه بیني ميگرايي پیشرويكرد اقتصاد سیاسي به منطقه
کننـده تيـارت داشـته باشـند. کريشـنا هـاي ترجیحـي انحرافنامـهبراي عضـويت در تواف 

( اين بحـث را گسـترش و توضـیح داده اسـت. بـراي مثـال، خلـ  تيـارت منيـر بـه 8331)
تواند مخالفت سیاسي قابل توجهي را نسبت بـه توافـ  شود و ميجايي صناي  داخلي ميجابه
زند و از نظـر خلي ضرر نمياي ايياد کند. همچنین انحراف تيارت به هیچ صنعت دامنطقه

تر است. در نتیيـه بحـث و جـدال بـین ايـن اسـت کـه چـه چیـزي از نظـر سیاسي قابل قبول
گرايي سودآور خواهد بود )خل  تيـارت( و چـه چیـزي از نظـر سیاسـي اقتصادي در منطقه
 (.8313ناکوت و التز، مناسب است )وون

(، 2225) 2(، بـائیر و برگسـتراند5222) 8تواف  جامعي در مطالعات تيربي توس  کاريره
( وجـود دارد کـه ا ـرات خلـ  تيـارت ناشـي از 2282) 9( و ايچر و همكـاران2221مگي )
کنـد. همچنـین هاي تيارت آزاد، ا رات انحراف تيارت را خنثـي و کـم وزن مينامهتواف 

ي در هـاي تيـاري، مطالعـات تيربـي سـعهاي تيارت آزاد بر جرياننامهدر مورد ا ر تواف 
بیني مقاالت نظري در مورد نظريه تيـارت ترجیحـي کنند که آيا پیشتخمین اين ا رات مي
توانند بسته به اهمیت نسبي خل  يا انحراف تيارت، مفید يا مضر باشـند  که اين توافقات مي

صحت دارد؟ اين در حالي است که مطالعات موجود تغییرات در الگوهاي تياري را  به دو 
بــا اســتفاده از الگوهــاي تيــاري گذشــته و  7نگرهــاي آينــدهکننــد  تحلیلمي گــروه تقســیم

هاي تيـاري، ماننـد بیني شـده کـاهش يـا حـذف محـدوديتتاريخي براي محاسبه ا ر پیش
نامـه تيـارت آزاد، کـه بعـد از اجـراي تواف  5نگرهاي گذشته( و تحلیل2227) 7مطالعه سیه

 (.2225د مطالعه کاريره )شوند، ماننهاي تياري بررسي ميجريان
شناسي مناسب براي الملل در مورد روشبه طور کلي تواف  اندکي بین اقتصادددانان بین

هـاي تيـاري وجـود دارد. جـداي از ايـن هاي تيـارت آزاد بـر جرياننامهارزيابي ا ر تواف 
نیـز دسـت آورده اسـت و در ايـن مطالعـه اي را بهمطلب، الگوي جاذبه، مشهوريت گسترده

                                                                                                                   
1- Carrère 

2- Baier and Bergstrand 

3- Eicher et al. 

4- Ex-ante 

5- Cie 

6- Ex-post  
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مورد استفاده قرار  D8هاي تياري در گروه کشورهاي براي تخمین اهمیت و جهت جريان
 گرفته است. در ادامه سعي شده است مختصري در مورد اين الگو ارائه شود.

 

 نظریه جاذبه -2-1
( نظريه جاذبه ارائه شـده توسـ  نیـوتن را در تيـارت 8359) 2( و پويونین8352) 8برگنتین
کند که تيارت دوجانبه بـین دو کشـور بـا ( بیان مي8352برگن )ارد کردند. تینالملل وبین

ها رابطه مستقیم و با فاصله آن دو کشور از يكديگر، رابطـه ارزش تولید ناخالص داخلي آن
ــراي  9مــیالدي، متغیرهــاي ميــازي 8352عكــس دارد. ايــن در حــالي اســت کــه از دهــه  ب

نگ، زبان و مرز مشترک به اين الگو اضـافه شـد و در وتحلیل شراي  جغرافیايي، فرهتيزيه
 5( و تاه8318) 5(، کاويس8353) 7(، اندرسون8357) 7مطالعاتي نظیر پاگوالتوس و سوينسن

 8937عنوان عامل مهمي در تيارت مطرح کردند )يزداني و همكـاران، ( فاصله را به8312)
 (. 8935و 

( نشـان 8311) 82( و لوکـاس8315) 3ر(، رومـ8317) 1، هلپمن و کروگمن8312در دهه 
وري، سـرمايه انسـاني و آزادي اقتصـادي از جملـه عوامـل دادند کـه رشـد اقتصـادي، بهـره

ها نشان دادند که تيارت از عـواملي ماننـد شـراي  تا یرگذار بر تيارت هستند. همچنین آن
آمـد سـرانه کشور مبدا، مقیاس اقتصادي، تفاوت در موجودي عوامل تولید يـا فنـاوري و در

( به بررسي ارتباط 8338، کروگمن )32پذيرد. با معرفي جغرافیاي اقتصادي در دهه تا یر مي
(، 8337) 88بین شمال و جنوب در جريان تيـارت دوجانبـه پرداخـت و فرانكـل و همكـارن

( بــا کشــورهاي غیرشــريك را ارزيــابي RTAsاي )هاي تيــاري منطقــهســطوح موافقتنامــه
ها نشان داد که متغیرهـايي ماننـد فاصـله، فرهنـگ، زبـان و مـرز مشـترک کردند. مطالعه آن

                                                                                                                   
1- Tinbergen 

2- Pöyhönen 

3- Dummy 

4- Pagoulatos and Sorensen 

5- Anderson 

6- Caves 

7- Toh 

8- Helpman and Krugman 

9- Romer 

10- Lucas 

11- Frankel et al. 
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هاي تياري اسـت )سـوري عوامل مهمي در تيارت دوجانبه بین کشورهاي عضو موافقتنامه
 (.8911و تشكیني، 

( توسـعه داده شـد. 8331) 8الملل توس  ديـردورفمباني نظري اين الگو در تيارت بین
ونقـل هاي حمل( نشـان دادنـد کـه کـاهش هزينـه8337) 2يبر اساس اين الگـو، اسـتون و لـ
(، مـرز 8333) 7( و راوچ8331) 9شـود و ايچینگـرين و ايـروينموجب افـزايش تيـارت مي

( و 8315) 7عنـوان عوامـل تا یرگـذار بـر تيـارت برشـمردند. هلـپمنمشترک و زبان را  بـه 
ي رقابت انحصـاري بـرآورد ( نیز تيارت درون صنعتي را با الگو8337) 5هوملز و لیوينشون

( نشـان داد کـه تيـارت درون صـنعت موجـب بهبـود چرخـه 2227) 5کردند و فیـدرموک
( سـعي کردنـد 2282و همكـاران ) 3( و لیتـائو2227) 1شود. ايوانز و هاريگانوکار ميکسب
وتحلیل کننــد هــاي تيــاري را بــا اســتفاده از تيــارت درون صــنعتي عمــودي تيزيــهجريان

 (.    8935و  8937مكاران، )يزداني و ه
اي ( در ادبیـات تيربـي اقتصـادي تقريبـا نظريـه2223) 82به ادعاي فتوپولس و سـالیداس

خوبي اين نظريـه، تيـارت مطرح نشده که به اندازه اين نظريه کاربرد داشته باشد و بتواند به
بزارهايي است ترين ارا به ويژه بین کشورهاي صنعتي تشريح کند. معادله جاذبه يكي از مهم

رود )بـوگیس و کار مـيالملل بههاي تياري دوجانبه در تيارت بینکه براي توضیح جريان
 (. 2229، 82نسو گرانفلد و ماکس 8333، 88همكاران

وسـیله را بـه   jبـه کشـور  iترين حالت، الگوي جاذبه سطح صادرات از کشـور در ساده
هـا توضـیح ه و فاصـله جغرافیـايي بـین آناندازه اقتصاد کشورهاي صادرکننده و واردکننـد

ــه بهمي ــه جاذب ــه )دهــد. شــكل ســاده معادل ــد و ( تعريــف مي8صــورت معادل شــود )گرانفل

                                                                                                                   
1- Deardorff 

2- Stone and Le 

3- Eichengreen and Irwin 

4- Rauch 

5- Helpman 

6- Hummels and Levinshon 

7- Fidrmuc 

8- Evans and Harrigan 

9- Leitão et al. 

10- Fotopoulos and Psallidas 

11- Bougheas et al. 

12- Grunfeld  and Moxnes 
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دهنده حيـم تيـارت نشـان X( که در آن متغیر 2229، 8  ايگر و فافرماير2229نس، ماکس
نیـز  Distanceدهنده انـدازه اقتصـاد و متغیـر نشـان Y، متغیـر jو  iدوجانبه بین کشـورهاي 

 دهنده فاصله دو کشور از يكديگر است.نشان
 

(8)                   Xij = f(
YiYj

Distanceij
) 

 
 

 شود.( ظاهر مي2) عادلهمشكل شده، معادله عمومي جاذبه به براساس مباني نظري بیان

 

(2)              Xij = β0GDPi
β1GDPj

β2GDPij
𝛽3 

 
رو اسـت و عمـده اي روبـهبا وجود شهرت نظريه جاذبه، اين نظريه با انتقـادات گسـترده

گردد که معادلـه جاذبـه بـر يـك پايـه اقتصـادي قـوي اسـتوار نیسـت ها به اين امر بازميآن
انـد نیـز (. در مطالعات بسیاري که از نظريه جاذبه استفاده کرده2223)فتوپولس و سالیداس، 

شـود ايـن اسـت خورد. انتقاد اصلي که وارد ميدهنده بسیاري به چشم ميي توضیحمتغیرها
دهنده پشـتوانه قابـل قبـولي بـراي ورود بـه الگـوي جاذبـه ندارنـد که اين متغیرهاي توضـیح
هاي زيادي شده تا يك هاي اخیر، تالش(. با اين حال، در سال2223)فتوپولس و سالیداس، 

( بـازده 8317عنوان نمونـه هلـپمن و کـروگمن )ريه ارائه شود. به پشتوانه علمي براي اين نظ
داننـد تـا بتـوان از تولیـدات دو کشـور فزاينده نسبت به مقیاس و تنـو  تولیـد را داليلـي مي

(GDPبــه )دهنده تيــارت اســتفاده کــرد. هلــپمن و عنــوان متغیــر توضــیح هــاي دو کشــور
با بازده فزاينده نسبت بـه تيـارت، هـر  ( همچنین نشان دادند که در الگوي8317کروگمن )

هاي حمل و نقل( سبب کـاهش دهنده وجود موان  تياري باشد )نظیر هزينهمتغیري که نشان
( نیز يك زمینه نظري فراهم کردند کـه از 2222) 2تيارت خواهد شد. اندرسون و وينكوپ

سـان بـودن پـول دهنده هزينه تيارت دوجانبـه، نظیـر يكتوان متغیرهاي کاهشآن طري  مي
 رايج کشورها را نیز در معادله جاذبه وارد کرد.

                                                                                                                   
1- Egger and Pfaffermayr 

2- Anderson and VanWincoop  
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شود، اين نظريه همچنان کاربردهـاي اي که به نظريه جاذبه ميبا وجود انتقادات گسترده
زيادي در مطالعات تيربي مرتب  با ا ر متغیرهاي مختلف بر تيارت دوجانبه دارد. با ناديـده 

يافته نیسـت، بیشـتر متغیرهـاي ك نظريه کـامال توسـعهگرفتن اين واقعیت که معادله جاذبه ي
رو، در اين مقالـه بـا اسـتفاده از مورداستفاده در اين معادله داراي داليل نظري هستند. از اين

مورد بررسي قرار گرفته اسـت. از آنيـا کـه  D8معادله جاذبه، ا رات پیوستن ايران به گروه 
ها(، در تفاضل در تفاضلتيارت است )روش تمرکز اصلي اين مقاله بر روش برآورد خل  

 اينيا سعي شده تا حد امكان از يك معادله ساده جاذبه استفاده شود. 

 

 مطالعات پیشین -2-1
اي هاي مورداسـتفاده در مطالعـات خـارجي، پیشـرفت قابـل مالحظـههاي اخیر الگودر سال

اي به برآورد عوامل مو ر ههاي منطقداشته و با رويكرد تيارت متقابل بین کشورها و بلوک
الملل پرداخته شده است. در اين ادامه به مرور جديـدترين مطالعـات صـورت بر تيارت بین

شـود. مطالعـات داخلـي و هـا ارائـه ميگرفته در ارتباط با اين پژوهش پرداختـه و نتـايج آن
 ها به قرار زير است:خارجي انيام شده در اين حوزه

ــر ــاي( جريان2222) 8ايگ ــورهاي عضــو  ه ــل کش ــاري متقاب ــي دوره OECDتي  را ط
هاي ا رات  ابت، ا رات تصادفي و حداقل مربعات معمـولي با استفاده از روش 8335-8317

تيزيه و تحلیل کرده است. نتايج اين مطالعه نشان داد که تفاوت اقتصادي بین کشورها، ا ـر 
 مثبت و فاصله، ا ر منفي بر تيارت دوجانبه کشورها دارد.

، تا یر الحـاق کشـورهاي 2227هاي سال ( با استفاده از داده2225) 2پاپازولئو و همكاران
جديد به اتحاديه اروپا را بر تيارت اعضاي اتحاديه بررسي کردند. نتايج ايـن مطالعـه نشـان 
داد که مرز مشترک و درآمد اعضاي جديد اتحاديه اروپا از جمله عوامل مـو ر بـر تيـارت 

اتحاديه اروپا و اعضاي جديـد ايـن اتحاديـه اسـت و فاصـله، ا ـر منفـي بـر  دوجانبه اعضاي
 ها دارد. تيارت دوجانبه آن

                                                                                                                   
1- Egger 

2- Papazolou et al. 
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اي به بررسي عوامل مو ر بر تيارت متقابـل کشـورهاي ( در مطالعه2282) 8کبیر و سلیم
هاي ايـن هـاي تلفیقـي پرداختنـد. يافتـهبا استفاده از داده 2221-8337خلیج بنگال در دوره 

ش نشـان داده کـه جريـان تيـاري موجـود در ايـن کشـورها از فرضـیه لینـدر پیـروي پژوه
هـا نشـان داده کـه فاصـله جغرافیـايي ا ـر کند. همچنین نتايج برآورد الگوي تيـارت آنمي

 منفي قابل توجهي بر تيارت دارد. 
( ظرفیـت تيـاري موجـود بـین ايـران و اوکـراين را بـرآورد 8912طیبي و آذربايياني )

هـاي هـا نشـان داد کـه يكپـارچگي اقتصـادي در قالـب همكارياند. نتـايج مطالعـه آنکرده
 دوجانبه تياري بین دو کشور ايران و اوکراين فاقد توجیه کافي است. 

گرايـي تيـاري ايـران و تحلیل عوامل مو ر بر هم»اي با عنوان ( در مطالعه8939سوري )
گرايـي بـه تحلیـل عوامـل مـو ر بـر هم« بـهاي منتخب: کاربرد الگـوي جاذهاي منطقهبلوک

 ASEANو  EU ،D8 ،OIC ،ECO ،GCCاي هــاي منطقــهاقتصــادي ايــران بــا بلوک
 8337-2223هاي ترکیبـي بـراي دوره پرداخته است. براي اين منظور، وي با استفاده از داده

افته، الگـوي يکارگیري روش گشتاوري تعمیمهاي تابلويي پويا و با بهمبتني بر رويكرد داده
موردنظر را برآورد کرده اسـت. همچنـین وي در مقالـه خـود بـا بـازبیني مطالعـات جديـد، 

دهـد انـدازه تصريح جديدي از الگوي جاذبه ارائه کرده است. نتايج مطالعات وي نشـان مي
هـاي گذاري مستقیم خارجي آ ار مثبت و معناداري بر جرياناقتصاد، درآمد سرانه و سرمايه

انـد. همچنـین براسـاس ايـن مطالعـه، اي بـر جـاي گذاردههـاي منطقـهيران با بلوکتياري ا
 مسافت بین دو کشور بر جريان تيارت دوجانبه ا ر منفي و معناداري دارد. 

هـاي اقتصـادي ايـاالت ا ـر تحريم»اي با عنوان ( در مقاله8937آذربايياني و همكاران )
ايران و شرکاي عمـده تيـاري آن: کـاربرد الگـو  متحده و اتحاديه اروپا بر تيارت دوجانبه

ها( بر تيـارت غیرنفتـي هاي اقتصادي غرب )از حیث شدت آنبه ارزيابي ا ر تحريم« جاذبه
و با اسـتفاده از  2222-2288هاي تايي از شرکاي عمده تياري طي سال87اي ايران و نمونه

يافتـه بـراي گـوي جاذبـه تعمیمکارگیري يـك الاند. ايشان بـا بـهيك الگوي جاذبه پرداخته
هاي مختلف تيارت غیرنفتـي از پـنج کـد کـااليي بـر اسـاس تفكیك آ ار تحريم بر حوزه

هـاي انـد. طبـ  نتـايج، در بیشـتر گروهالملـل اسـتفاده کردهبندي استاندارد تيـارت بینطبقه
عبـارت ها بر تيارت اسـت. بـهکااليي منتخب ضريب دو متغیر تحريم گوياي آ ار منفي آن

                                                                                                                   
1- Kabir and Salim 
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هـاي هاي محدود )جز در زمینه صادرات کد کـااليي شـماره هفـت( و تحريمديگر، تحريم
 گسترده )جز در زمینه کد کااليي شماره پنج(، ا ر منفي بر تيارت ايران داشته است.

ا ــرات مــرزي در جريــان تيــاري »اي بــا عنــوان ( در مقالــه8937يزدانــي و همكــاران )
کارگیري يـك الگـوي جاذبـه با بـه« بردي از تصريح غیرخطيهاي کااليي ايران: کارگروه

با  8958–8939هاي شريك اول تياري آن را طي سال 92غیرخطي، رواب  تياري ايران و 
( ارائـه شـده 2225سودو که توسـ  سـیلوا و تنريـرو )-پوآسوننمايي روش حداکثر درست

هـاي ذار بـر تيـارت گروهانـد. در ايـن مطالعـه عوامـل ا رگـاست، مورد بررسي قـرار داده
بندي گمرک در قالب يك الگوي جاذبـه بـا اسـتفاده از کااليي تياري ايران بر اساس طبقه

هاي تابلويي مورد شناسايي قرار گرفته است. بـه منظـور شناسـايي ا ـرات مـرزي نیـز بـا داده
براي (، برازش الگو صورت گرفته است. 2227گیري از روش ارئه شده توس  فینسترا )بهره

تاکید بر شدت و تفاوت تا یرگذاري متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در الگـو و شناسـايي ا ـرات 
هاي واردات، صادرات و جريان تياري به صورت ميـزا و نامتقارن برخي از متغیرها، مولفه

در قالب سه الگوي اقتصادسـنيي تصـريح و بـرازش شـده اسـت. نتـايج ايـن مطالعـه نشـان 
هـاي حیـواني يـا هـا و روغنگروه کـااليي بخـش سـوم )شـامل چربيدهد که به غیر از مي

گــروه کـااليي ديگــر در ســه سـطح واردات، صــادرات و کــل تيــارت  22نبـاتي(، تمــامي 
اي تا یرپذيري منفي از ناحیه فاصله بین دو کشور را دارا هستند و ا رات مرزي نقش برجسته

اش دارد. در واردات بـه ترتیـب کااليي ايران و شرکاي تيـاري–در توضیح الگوي تياري
حیوانات زنـده، (، اول )اشیاي هنري، اشیاي کلكسیون يا عتیقهيكم )هاي بیست و گروه

هاي و هفتم )مواد پالستیكي و کائوچو(، در صادرات به ترتیب گروه (محصوالت حیواني

( و خمیرچوب يا ساير مواد الیافي سلولزي، کاغـذ يـا مقـوا بـراي بازيافـتاول، دهم )
و در سـطح تيـارت کـل نیـز بـه  ، شالق و تازيانه(دوازدهم )کفش، کاله، چترآفتابي، عصا

هاي بیست و يكم، اول و هفتم بیشـترين تـا یر منفـي را از جانـب متغیـر فاصـله ترتیب گروه
 اند.پذيرفته

ا رات مرزي در تيارت دوجانبه ايـران »اي با عنوان ( در مقاله8935يزداني و همكاران )
ي در مـورد تيـارت ، ا ـرات مـرز«و شرکاي برتر تياري: رويكرد الگوي جاذبه غیرخطـي

هـاي از روش 8311-2287هاي دوجانبه بین ايران و شـرکاي برتـر تيـاري آن را طـي سـال
دهـد متغیـر انـد. نتـايج ايـن مطالعـه نشـان ميغیرخطي الگوي جاذبه مورد ارزيابي قرار داده

http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-21-94-ok.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-21-94-ok.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-1-94-ok.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-1-94-ok.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-1-94-ok.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-10-94-ok.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-10-94-ok.pdf
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فاصله به عنوان نماينده ا رات مرزي در بررسي الگوي تياري اقتصاد ايران و شـرکاي برتـر 
به ترتیب در الگوهاي حـداقل مربعـات تعمـیم يافتـه و  37/2تا  21/2اري داراي ضرايب تي

است که نسبت بـه سـاير متغیرهـا بسـیار بـزرگ و پراهمیـت  نماپوآسونحداکثر درستنمايي 
توانـد بـر روابـ  تيـاري کند. همچنـین محصـور نبـودن کشـورها در خشـكي ميجلوه مي

بر ايـن اسـاس بايـد بـه نقـش فاصـله در کـاهش روابـ   ا رگذار باشد و آن را افزايش دهد.
 تياري و استفاده از حمل و نقل دريايي براي خنثي کردن آن، اهمیت بیشتري داد.

هاي اخیر گسترش قابل تـوجهي نیز استفاده از اين رويكرد در سال DIDدر مورد روش 
مین معادلـه جاذبـه هاي مختلفي وارد شده است، اما ورود اين روش در تخداشته و در حوزه

کمتر مورد توجه بوده است. از اين رو، مطالعات اندکي در اين زمینه وجـود دارد کـه از آن 
 توان به مطالعات زير اشاره کرد:جمله مي
هاي پولي و تيـارت: ا ـر مـورد نظـر چـه اتحاديه»اي تحت عنوان ( در مقاله2228) 8پرسون

دسـت کند که نتايج بهپردازد. وي بیان مي( مي2222) 2به نقد مقاله رز« میزان بزرگ است؟
الملـل هاي پـولي بـر تيـارت بیننمايي در ا ر اتحاديـه( يك بزرگ2222آمده از مقاله رز )

(، الگـو وي را ميـدد از 2222هـاي مقالـه رز )است. پرسون در مقاله خـود بـا اسـتفاده داده
 72اي پولي بر گسترش تيـارت، هکند که ا ر اتحاديهزند و بیان ميتخمین مي DIDروش 

اي کند اين مقدار ا رگذاري همچنان باال است، اما نه به اندازهدرصد است. البته وي بیان مي
 ( بیان شده بود. 2222که در مقاله رز )

گرايـي درآمـد سـرانه: آزادسازي تيـاري و هم»اي با عنوان ( در مقاله2228) 9اسالتر
گرايـي درآمـد سـرانه ررسي ا ر آزادسازي تياري بـر همبه ب« هاتفاضل در تفاضلتحلیل 

ها آزادي اقتصـادي پرداخته است. در اين مقاله مناط  هدف کشورهايي هستند که در آن
هـا وجود دارد. همچنین کشورهاي کنترل، کشورهايي هستند که آزادي اقتصـادي در آن

د. اسـالتر در مقالـه شـوهاي ديگري در اين خصوص استفاده ميوجود ندارد و از سیاست
گرايي کشورها را در گروه هدف و کنترل با يكـديگر مقايسـه کـرده و بـه خود رفتار هم
 گرايـي رسد که شواهد محكمـي مبنـي بـر ارتبـاط آزادسـازي تيـاري و هماين نتیيه مي
 وجود ندارد. 

                                                                                                                   
1- Persson 

2- Rose 

3- Slaughter 
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ت ( در مقاله خود به بررسي ا ر تشكیل حوزه يورو بر تيـار2223فتوپولس و سالیداس )
اند. در اين مقاله تـالش شـده و کشورهاي حوزه يورو پرداخته OECDدوجانبه کشورهاي 

تا به اين نكته پي برده شود که پیوستن کشورهاي حوزه يورو بـه ايـن حـوزه، چـه ا ـري بـر 
کار گرفته ها در اين مقاله بهتفاضل در تفاضلها داشته است. از اين رو، رويكرد تيارت آن

دهد که پیوستن به حـوزه يـورو، تيـارت کشـورهاي عضـو را بـه نشان مي شده است. نتايج
شكل معناداري افزايش داده اسـت. همچنـین براسـاس نتـايج ايـن پـژوهش، هـیچ انحـراف 

 تيارتي هنگام پیوستن اين کشورها به حوزه يورو رخ نداده است. 
 د که: توان بیان کرگونه ميوجه تمايز اين مطالعه با ساير مطالعات را اين

مطالعاتي در زمینه يكپارچگي تياري بـین ايـران و شـرکاي تيـاري آن صـورت  -الف
هاي نامـهگرفته، اما مباحث مربوط به ارزيابي وجود خل  يا انحراف تيارت در مـورد تواف 
پـردازد. تياري ايران با شرکاي تياري، صورت نگرفته است که اين مطالعه به اين مهـم مي

هاي جزء بین ايران و شرکاي آن اسـتفاده شـده هاي تياري از دادهريانهمچنین براي اين ج
 ها اجتناب شود. سازي در دادهکه از مشكالت مربوط به جمعي

گیري در الگوي جاذبه معرفي شده در ايـن مطالعـه از روش جديـدي بـراي انـدازه -ب
 متغیر فاصله بین کشورها استفاده شده است. 

ها براي ارزيابي برنامه مـوردنظر اسـتفاده شـده کـه تفاضل تفاضل دررويكرد جديد  -ج
 رويكردي کاربردي و نوين است. 

توان به روش تخمین متفاوت اين مطالعه براي برآورد الگو اشـاره کـرد در نهايت مي -د
( است. دلیل استفاده از اين روش نیـز PPML) 8نمانمايي پوآسونکه روش حداکثر درست

                                                                                                                   
از آنيــايي کــه يــك  -کنــدهــاي ســازگار از الگــوي غیرخطــي اصــلي را فــراهم مــي، تخمینPPMLبرآوردگــر  -8

بنـابراين ،توزيـ   -هـا ماننـد توزيـ  پوآسـون باشـدنمايي مطـرح اسـت، الزم نیسـت دادهبرآوردگر شبه حداکثر درست

بـراي الگـوي جاذبـه داراي  PPMLبرآوردگر  -هاي غیرخطي مانند جاذبه متناسب استپوآسون براي تخمین الگوي

وارد شده، سازگار  OLSچند مزيت است  اول آنكه با وجود و تكرار ا رات  ابت که به عنوان متغیرهاي ساختگي در 

شود ارزش تيارت صـفر اسـت، بیني ميمشاهداتي است که پیش به طور طبیعي شامل PPMLدوم، برآوردگر  -است

شـوند و برآوردگـر حـذف مي  OLS اين قبیل مشاهدات به دلیل اينكه لگاريتم صـفر تعريـف نشـده اسـت از الگـوي

PPML سوم، تفسیر ضرايب در الگوي  -اين مشكل را حل کرده استPPML  آسـان اسـت و ماننـد الگـويOLS 

   ( مراجعه شود(.2285، 8935، 8937) شتر به يزداني و همكاراناست )براي اطالعات بی
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ها، صفر است و ايـن مطلـب هاي صادرات در بعضي از سالزش دادهآن است که معموال ار
دهـد. ايـن روش بـا در گیري را از متغیرها براي برآورد الگوي مـوردنظر نمياجازه لگاريتم

 دهد.نظر گرفتن اين محدوديت، ضرايب را براساس روش غیرخطي مورد برآورد قرار مي
 

 الگو، متغیرها و روش پژوهش  -3
براي تصريح معادلـه جاذبـه بـه منظـور پاسـخگويي بـه سـوال  DIDه از رويكرد در اين مقال

-2287صورت ترکیبـي و بـراي دوره هاي مورد استفاده بهپژوهش استفاده خواهد شد. داده
در نظر گرفتـه شـده  8335، سال D8اند. همچنین سال تشكیل گروه آوري شدهجم  8332

صـورت زمینه معادله جاذبـه، الگـوي بـرآوردي بهاست. با توجه به ادبیات نظري موجود در 
 زير است:

 
Importijt = β0 + β1 Ln(GDPit) + β2 Ln(GDPjt) + β3Ln(Distijt) +
β4Langijt + β5Landlockedijt +  γ1Treatmentijt + γ2Postijt +
γ3(Postt × Treatmentijt) + εijt                                                                                             
 

نمـادي بـراي نشـان دادن زمـان اسـت.  tنماد کشورها و انديس   jو  iهاي که در آن انديس
ــین  ــور  Importijtهمچن ــور  iواردات کش ــزار دالر،   jاز کش ــر حســب ه  Ln(GDPit)ب

لگـاريتم طبیعـي تولیـد  i ،Ln(GDPit)ي تولید ناخالص داخلي حقیقي کشور لگاريتم طبیع
لگاريتم طبیعي فاصله وزنـي شـهرهاي مهـم  j ،Ln(Distijt)ناخالص داخلي حقیقي کشور 

ــر ميــازي نشــان Langijtکشــورها،  ــان مشــترک، متغی ــر  Landlockedijtدهنده زب متغی
ــان ــهميــازي نش ــي ب ــدم دسترس ــاي آزاد، آب دهنده ع ــر ميــازي  Treatmentijtه متغی

دهنده زمــان وقــو  رويــداد متغیــر ميــازي نشــان Postijtدهنده کشــورهاي هــدف، نشــان
Postt)(، D8)تشــكیل گــروه  × Treatmentijt) دهنده رويكــرد متغیــر ميــازي نشــان

DID  وεijt جز خطا است. همچنین انديس :γ1 با تشكیل گـروه دهد که آيا نشان ميD8 ،
نشـان  γ2تيارت کشورهاي گروه هدف چه میزان افزايش )کاهش( داشـته اسـت. انـديس 

، چـه میـزان تغییـر کـرده اسـت و D8دهد که تيارت گروه کنترل بعد از تشكیل گروه مي
دهـد کـه چـه (، نشـان ميDIDها اسـت )تفاضل در تفاضلکه برآوردگر روش  γ3انديس 
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عبارت ديگـر، بـوده اسـت. بـه D8تيارت گروه هدف ناشي از تشكیل گروه  میزان از تغییر
 چه میزان بر تيارت ا رگذار بوده است. D8پیوستن به گروه 

 

 ها و متغیرهاداده -3-1
الملل کشورهاي عضـو، گـروه هـدف بر تيارت بین D8به منظور ارزيابي ا ر تشكیل گروه 

وه کنترل نیـز شـامل کشـورهاي منتخـب و گر D88در اين پژوهش شامل کشورهاي گروه 
-2287زمـاني مـورد اسـتفاده نیـز در ايـن مقالـه  است. دوره 2هاي اسالميسازمان همكاري

و زمـان رويـداد  8335سـال  D8شود که زمان تشكیل گروه است. همچنین اشاره مي 8332
ات بـر بـر ايـن، متغیـر وابسـته در ايـن الگـو، وارد است. عـالوه 8335، سال DIDدر روش 

هـاي مربـوط بـه ايـن متغیـر از تارنماهـاي اسـت. داده 2222حسب هزار دالر به قیمت  ابت 
اند. همچنـین دريافت شـده www.trademap.orgو  www.comtrade.comالمللي بین

 متغیرهاي مستقل الگو به شرح زير است:

وي جاذبـه، يكي از متغیرهاي اساسـي در الگـ (:LnGDP) لگاريتم تولید ناخالص داخلي -
اندازه اقتصاد است. در مقاله حاضر، تولیـد ناخـالص داخلـي حقیقـي براسـاس قیمـت  ابـت 

هـاي اي براي نمايش انـدازه اقتصـاد در نظـر گرفتـه شـده اسـت. دادهعنوان نمايندهبه 2222
رود ضـريب متغیـر مربوط به اين متغیر از سايت بانك جهاني استخراج شده است. انتظار مي

تر الص داخلي در الگو، مثبت باشد  به اين معني که هرچه اندازه دو اقتصاد بزرگتولید ناخ
 باشد، تيارت دوجانبه آن دو نیز بیشتر است.

: از ديگر متغیرهاي کلیدي الگوي جاذبه فاصله دو کشور از (LnDist) لگاريتم فاصله -
ر فاصـله بـه ايـن در مورد متغی 2227مطالعات صورت گرفته تا قبل از سال يكديگر است. 

اطالعاتي جغرافیايي، فاصله بـین پايتخـت  هايپايگاهصورت است که بر اساس اطالعات 

                                                                                                                   
 اندونزي، ايران، بنگالدش، پاکستان، ترکیه، مالزي، مصر و نیيريه. -8

اردن، تونس، اليزايز، چاد، سنگال، سـودان، عربسـتان سـعودي، کويـت، گینـه، لبنـان، مـالي، مـراکش، موريتـاني،  -2

بحرين، سوريه، سیرالئون، عمان، قطر، اوگانـدا، بورکینافاسـو، کـامرون، گـابن،  موزامبیك، نیير، امارات متحده عربي،

اليزاير قمر، جیبوتي، بنین، برونئي، يمن، آذرباييان، آلباني، تاجیكستان، ترکمنسـتان، گامبیا، گینه بیسائو، عراق، ميم 

 قرقیزستان، قزاقستان، ازبكستان، سورينام، توگو، گويان و ساحل عاج.
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در مقالـه  (2227) 8ژيگناگوکردند. ماير و دو کشور را به عنوان مسافت در الگو وارد مي
کشور از جملـه آلمـان،  87اند که تعداد خود به اين موضو  انتقاداتي وارد و عنوان کرده

ها شهر اقتصادي اصلي آن کشـور یه و امارات جزء کشورهايي هستند که پايتخت آنترک
ها که بیشترين حيم تولید و به تب  آن تيـارت را دارد، شـهري نیست و منطقه صنعتي آن

جز پايتخت است و اين موضو  در تورش نتايج تا یر بسزايي دارد. نكتـه مهـم ديگـري به
وسیله در نظـر گـرفتن شـهر صـنعتي و دن متغیر فاصله بهها اشاره کردند موزون کرکه آن

( براي محاسبه فاصله موزون بین کشورها 9) ها از معادلهجمعیت کل آن کشور است. آن
 اند.استفاده کرده

 

(9)      Distij = (∑ (popk/popi)k∈i ∑ (popl/popj)l∈j )
1

θ⁄ 
 
: i، pop𝑗جمعیت پايتخـت يـا منطقـه اقتصـادي کشـور  i ،popkجمعیت کشور  popiکه 

 است. jجمعیت پايتخت يا منطقه اقتصادي کشور   pop𝑙و   jجمعیت کشور 
شـده توسـ  مـاير و در اين مقاله براي محاسبه فاصله بین کشورها از فاصله وزني معرفي

، فاصله دو کشـور را ( استفاده شده است. پژوهشگران در آن مطالعه2288، 2227ژيگناگو )
ــي از فواصــل مهم ــه صــورت متوســ  وزن ــرين شــهرهاي دو کشــور در نظــر ميب ــد ت گیرن

رود که وزن هر شهر با جمعیت آن شهر رابطه مستقیم دارد. بر اين اساس، انتظار ميطوريبه
 تر تيارت دوجانبه بیشتري داشته باشند.کشورهاي نزديك

مادي از فرهنگ مشترک میان کشورها اسـت. انتظـار : اين متغیر، ن(Lang) زبان مشترک -
هاي فرهنگي بیشتري داشته و در نتیيـه رود، کشورهايي که زبان مشترک دارند، شباهتمي

توان از متغیرهـاي ديگـري تيارت دوجانبه بیشتري نیز داشته باشند. بايد توجه داشت که مي
تـوان بـه ديـن )مـذهب( اين جمله مي عنوان نماينده اشتراک فرهنگي استفاده کرد. ازنیز به 

شدت باال است مشترک اشاره کرد. با اين حال از آنيايي که همبستگي میان اين متغیرها به 
و همه کشورهاي مورد مطالعه نیز از اين ويژگي مشترک برخوردار هستند در اين مطالعـه از 

نظـور از زبـان در هـر زبان مشترک به عنوان نماينده اشتراک فرهنگي استفاده شده اسـت. م

                                                                                                                   
1- Mayer and Zignago 
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گوينـد. درصـد افـراد بـا آن سـخن مي 22کشور، زبان رسمي آن کشور اسـت کـه حـداقل 
 رود ضريب اين متغیر در معادله جاذبه مثبت باشد. انتظار مي

(، عـدم 2229) 8: براساس مطالعه راباالند(Landlocked) هاي آزادعدم دسترسي به آب -
درصــد کــاهش دهــد.  12حيــم تيــارت را بــیش از توانــد هــاي آزاد ميدسترســي بــه آب
ــه ايــن نتیيــه مي2225همچنــین کــارره ) رســد کــه حيــم تيــارت در ( در مطالعــه خــود ب

درصـد کمتـر از کشـورهاي  21هـاي آزاد دسترسـي ندارنـد، حـدود کشورهايي که به آب
ر هـاي آزاد بـر تيـارت ا ـرود عدم دسترسي بـه آبداراي ساحل است. بنابراين، انتظار مي

 منفي داشته و ضريب آن در الگو منفي باشد. 
آوري متغیرهاي استفاده شده در الگو در جدول پیوست ارائـه نام، تعريف، نماد و منب  جم 

 شده است.
 

 هاتفاضل در تفاضلرویکرد  -3-2
شود، زيرا در مطالعات تيربي، استفاده از ا رات  ابت براي برآورد الگوي جاذبه پیشنهاد مي

هاي ها در طول زمان نیز محاسبه شده و بنابراين به پرسـشا رات  ابت، نوسان داده در روش
توان به ايـن پرسـش عنوان نمونه با استفاده از روش ا رات  ابت ميدهد. بهبیشتري پاسخ مي

دهـد پاسخ داد که آيا پیوستن به يك اتحاديه يا گروه، تيارت میان کشورها را افـزايش مي
تري (. در اين مقاله از رويكرد قوي2229، 9و میكو و همكاران 2222، 2رز يا خیر )گلیك و

اسـت. ايـن روش،  DIDبراي تصريح و تخمین معادله جاذبه استفاده شـده اسـت کـه روش 
( در 8339معرفي و استفاده شد. کارد و کروگـر ) (8339) 7اولین بار توس  کارد و کروگر

 DIDداقل دستمزد بر اشـتغال بـا اسـتفاده از روش مقاله خود سعي در برآورد ا ر افزايش ح
عنوان گـروه هـدف و فودهاي ايالـت نیوجرسـي را بـهها براي ايـن منظـور فسـتکردند. آن

 عنوان گروه کنترل در نظر گرفتند. فودهاي ايالت پنسیلوانیا را بهفست

                                                                                                                   
1- Raballand 

2- Glick and Rose 

3- Micco et al. 

4- Card and Krueger 
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بــا کنــد کــه بتــوان رفتــار دو گــروه تقريبــا مشــابه را اي عمــل ميگونــهبه DIDروش 
شود، شامل عناصري نامیده مي 8يكديگر مقايسه کرد  گروه اول که گروه درمان )هدف(

عنوان نمونـه در ايـن مطالعـه گیرنـد. بـهاست که تحت تا یر يك رويداد خـاص قـرار مي
اند. گـروه دوم عنوان گروه هدف انتخـاب شـدهاند بهپیوسته D8کشورهايي که به گروه 

ست، شامل عناصري است که رفتاري شبیه بـه گـروه هـدف معروف ا 2که به گروه کنترل
انـد کـه ( نبودهD8دارند، اما تحت تا یر رويداد موردنظر )در اين مطالعه پیوستن به گروه 

عنوان گـروه هـاي اسـالمي بـهدر اين مطالعه، کشورهاي منتخـب عضـو سـازمان همكاري
نیز در خود دارنـد، وجـه  را D8اند. اين کشورها که کشورهاي گروه کنترل انتخاب شده

هـا، رفتـار کشـورهاي عضـو توان با مشاهده رفتار آنمشترک اسالمي بودن را دارند و مي
 را تحلیل کرد.  D8گروه 

تغییرات روند تيارت در گروه هدف، قبل و بعد از وقو  رويـداد  DIDدر واق ، روش 
د از وقو  رويداد، )تفاضل را )تفاضل اول( با تغییرات روند تيارت در گروه دوم، قبل و بع

تنها رويداد تا یرگذار بـر  D8کند. در کنار اين واقعیت که پیوستن به گروه دوم( مقايسه مي
توانـد تيـارت دوجانبـه ايـن روند تياري کشورهاي اين گروه نبوده و جريانات زيـادي مي

توانـد يدر برآورد الگوي جاذبـه م DIDکارگیري روش کشورها را دستخوش تغییر کند به
 گیري کند. را اندازه D8ا ر ساير عوامل را از الگو حذف کرده و تنها ا ر پیوستن به گروه 

 ( است.7صورت معادله )به DIDبر اين اساس، فرم اولیه روش 

 
 (7)  
 Xit = β1 + β2Treatmentt + β3Postt + β4(Treatment ∗ Post)t + εit 
 

هاي متغیـري ميـازي کـه در آن مشـاهده Treatmentغیر وابسـته، مت X(، 7در معادله ) 
نیـز  Postکنـد و هاي گروه کنترل مقدار صفر اختیـار ميگروه درمان مقدار يك و مشاهده

هاي قبـل از زمـان وقـو  رويـداد، مقـدار صـفر و متغیري ميازي است کـه در آن مشـاهده
یرند. در اين صورت تعريف ضرايب گهاي بعد از زمان وقو  رويداد مقدار يك ميمشاهده

 اين صورت است که: ( به7متغیرهاي معادله )
                                                                                                                   
1- Treatment Group 

2- Control Group 
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- β1 :مقدار متغیر وابسته براي گروه کنترل قبل از وقو  رويداد 
- β1 + β3مقدار متغیر وابسته براي گروه کنترل بعد از وقو  رويداد : 
- β1 + β2از وقو  رويداد : مقدار متغیر وابسته براي گروه درمان قبل 

- β1 + β2 + β3 + β4.مقدار متغیر وابسته براي گروه درمان بعد از وقو  رويداد : 

 ( است.7به صورت معادله ) DIDبر اين اساس، برآوردگر روش 

 
(7)  [(β1 + β2 + β3 + β4) − (β1 + β2)] − [(β1 + β3) − β1] = β4 

 
، Postو  Treatmentضـرب دو متغیـر ضـريب حاصلشـود، طور که مشاهده ميهمان

  8دهد.میزان ا رگذاري رويدادي مشخص بر متغیر وابسته را نشان مي
توان به روش تخمین متفاوت اين مطالعه براي برآورد الگـو اشـاره کـرد در نهايت مي

( اسـت. دلیـل اسـتفاده از ايـن روش PPMLنما )نمايي پوآسونکه روش حداکثر درست
ها، صـفر اسـت هاي واردات دوجانبه در بعضي از سالاست که معموال ارزش داده نیز آن

دهـد. گیري را از متغیرها براي برآورد الگوي مـورد نظـر نميو اين مطلب اجازه لگاريتم
اين روش با در نظر گرفتن اين محدوديت، ضـرايب را بـر اسـاس روش غیرخطـي مـورد 

 دهد.برآورد قرار مي
 

 نتایج تجربی -4
در اين قسمت سعي شده که نتايج تيربي براي الگو در قسـمت قبـل ارائـه شـود. بـراي ايـن 

اي که در ابتـدا بـدون در نظـر گـرفتن منظور نتايج برآوردي در دو حالت ارائه شده به گونه
و در حالت دوم با در نظـر گـرفتن متغیرهـاي  DIDمتغیرهاي کنترل، نتايج حاصل از روش 

ارائه شـده اسـت. ايـن نتـايج بـه ترتیـب در  PPMLبا استفاده از روش کنترل، نتايج تيربي 
 ( قابل مشاهده است. 2( و )8جدول )

                                                                                                                   
 ( مراجعه شود.8932به مطالعه يزداني ) DIDبراي اطالعات بیشتر در مورد روش  -8
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( در دو قسمت است  در قسـمت بـااليي تعـداد مشـاهدات 8نتايج ارائه شده در جدول )
( D8براي دو گروه کنترل و درمان، قبل و بعد از اجراي برنامـه مـورد نظـر )تشـكیل گـروه 

 ست.ارائه شده ا

 
 بدون در نظر گرفتن متغیرهاي کنترل DID(: نتایج برآورد الگو با استفاده از روش 1جدول )

 DID :00811تعداد مشاهدات کل در 
 جمع بعد از برنامه قبل از برنامه تعداد مشاهدات

 59895 10105 01811 کنترل
 1915 1099 0010 درمان
  11500 09980 جمع
 tآماره  انحراف معیار ضریب رخداد

 قبل از برنامه
 9/1×011 کنترل

 8/9×011 درمان 91/11 19/0591
 0/5×011 تفاوت

 بعد از برنامه
 9/0×011 کنترل

 1/8×511 درمان 10/81 58/9801
 0/1×511 تفاوت

 10/11 00/1090 1/1×511 هاتفاضل در تفاضل
 درصد است. 11و  5، 1ریب متغیر در سطح نکته: ***، ** و * به ترتیب نشان دهنده معناداري ض

 هاي پژوهشمنبع: یافته
 

شـود کـه متوسـ  واردات قبـل و بعـد از نیـز مالحظـه مي (8) در قسمت پايیني جـدول 
اجراي برنامه مورد نظر براي دو گروه کنترل و درمان به چه صورت بوده است. با توجـه بـه 

است و بر اين اسـاس،  DID ،782×1/8ر ، ضريب متغیD8نتايج، بعد از اجرايي شدن گروه 
بـدون در نظـر گـرفتن متغیرهـاي کنتـرل بـه  D8متوس  واردات دوجانبه بین اعضاي گروه 

 اندازه اين مقدار افزايش يافته است.
در ادامه سعي شده است که نقش متغیرهاي کنترل نیز در اين زمینه مـورد ارزيـابي قـرار 

به معرفي شده در قسـمت قبـل اسـتفاده شـده اسـت. بـه گیرد. براي اين منظور از معادله جاذ
هاي متغیـر وابسـته، مقـداري برابـر صـفر داشـتند و اجـازه لگـاريتم دلیل اينكه برخي از داده
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براي بـرآورد الگـو ايـن  PPMLهاي روش دهد و همچنین با توجه به ويژگيگیري را نمي
( 2، در جــدول )PPMLروش شــود. نتــايج بــرآورد الگــو بــا اســتفاده از روش پیشــنهاد مي
 گزارش شده است.

 
 با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترل PPML(: نتایج برآورد الگو با استفاده از روش 1جدول )

 متغیر وابسته: واردات
 z P-Valueآماره  ضریب متغیر توضیحی
 111/1 10/09 50/11)***( عرض از مبدا

𝐋𝐧(𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭) )***(019/1 59/81 111/1 

𝐋𝐧(𝐆𝐃𝐏𝐣𝐭) )***(991/1 91/01 111/1 

𝐋𝐧(𝐃𝐢𝐬𝐭𝐢𝐣𝐭) )***(110/1- 90/19- 111/1 

𝐋𝐚𝐧𝐠𝐢𝐣𝐭 
)*(118/1 11/1 191/1 

𝐋𝐚𝐧𝐝𝐥𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝𝐢𝐣𝐭 
)***(811/1- 99/0- 111/1 

𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐣𝐭 
)***(109/1 00/1 111/1 

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐢𝐣𝐭 
)***(811/1 91/5 111/1 

(𝐏𝐨𝐬𝐭𝐭 × 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐣𝐭) )**(180/1 51/1 118/1 
R-Squared 81/1=  

Pseudo log-likelihood= -1/11×119 
 00191تعداد مشاهدات: 

 درصد است. 11و  5، 1نکته: ***، ** و * به ترتیب نشان دهنده معناداري ضریب متغیر در سطح 
 هاي پژوهش: یافتهمنبع

 
از لحـاظ آمـاري کـامال  GDPشـود، ضـريب ( مشاهده مي2گونه که در جدول )همان

مثبت است  به اين معني که   jو هم براي کشور  iمعنادار بوده و عالمت آن هم براي کشور 
يابـد. همچنـین ضـريب ديگـر متغیـر با افزايش اندازه اقتصاد، حيم تيارت نیـز افـزايش مي

گوي جاذبه، يعني فاصله دو کشور نیز مطاب  با انتظار و معنـادار اسـت. ضـريب ايـن اصلي ال
عبـارت ديگـر، در  متغیر منفي و از لحاظ آمـاري در سـطح يـك درصـد معنـادار اسـت. بـه

تر، تيــارت الگــوي حاضــر و طــي دوره مــورد بررســي، کشــورهاي  روتمنــدتر و نزديــك
 اند.دوجانبه بیشتري داشته
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توان از متغیر زبـان مشـترک نـام بـرد. نتـايج هاي الگوي مورد بررسي، مياز ديگر متغیر
درصـد،  82دهد، ضـريب ايـن متغیـر مثبـت و از لحـاظ آمـاري در سـطح پژوهش نشان مي

توان ادعا کرد که زبان مشترک بر سـطح تيـارت دوجانبـه تـا یر معنادار است. بنابراين، مي
 مثبت دارد. 
الگـوي جاذبـه بیـان شـد ه اسـت و براسـاس مطالعـات  طور که در ادبیـات نظـريهمان 
هـاي (، عدم دسترسي بـه آب2225( و کارره )2229گرفته از جمله مطالعه راباالند )صورت

آزاد تا یر منفي بر تيارت دوجانبه کشورها دارد. نتايج مطالعـه حاضـر نیـز ايـن موضـو  را 
هـاي آزاد )محصـور بـودن به آبدست آمده، عدم دسترسي کند. بر اساس نتايج بهتايید مي

توانـد حيـم تيـارت را در خشكي(، ا ر منفي و معناداري بر تيـارت دوجانبـه داشـته و مي
 کاهش دهد. 

کند کـه طور خالصه، نتايج اين مطالعه، معادله جاذبه را مورد تايید قرار داده و بیان ميبه
د، نبـود زبـان مشـترک( هـاي آزاعوامل محدودکننده تيارت )فاصله، عدم دسترسي به آب

بر حيم تيارت ا ر منفي و اندازه اقتصاد بر حيم تيارت ا ر مثبت دارد. با اين حال هـدف 
بر حيم تيارت بین کشـورهاي عضـو بـود.  D8اصلي اين مطالعه ارزيابي ا ر تشكیل گروه 

 را مشاهده کرد.  DIDبراي اين منظور بايد ضرايب متغیرهاي روش 
در الگو، مثبت  Treatmentشود، ضريب متغیر مشاهده مي (2)طور که در جدول همان

اسـت.  DIDدر روش  γ1و در سطح آماري يك درصد معنادار است. ايـن ضـريب همـان 
، تيـارت کشـورهاي D8دهد که بعـد از تشـكیل گـروه عالمت مثبت اين ضريب نشان مي
تـوان ايـن ين است کـه نمياي که در بايد به آن توجه کرد، اعضو افزايش داشته است. نكته

بیـان کـرد، زيـرا براسـاس نتـايج الگـو،  D8افزايش تيارت را فق  ناشي از تشـكیل گـروه 
نیز مثبت بوده است  به اين معني که تيارت گروه کنترل نیـز بعـد از تشـكیل  Postضريب 
بـر تيـارت  D8براي اينكه بتوان ا ر خـالص تشـكیل گـروه افزايش داشته است.  D8گروه 
توجـه کـرد. نتـايج  (Post*Treatment)هاي عضـو را ديـد بايـد بـه ضـريب متغیـر کشور

درصـد از لحـاظ آمـاري  7دهد کـه ضـريب ايـن متغیـر مثبـت و در سـطح برآورد نشان مي
سـبب خلـ   D8توان ادعا کرد کـه تشـكیل گـروه معنادار است. بنابراين، براساس نتايج مي

 ي عضو مثبت است. تيارت شده و ا ر خالص آن بر تيارت کشورها
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 گیری و پیشنهادهاتنتیجه -5
بـر تيـارت کشـورهاي عضـو بـا  D8دنبال برآورد ا ر خالص تشكیل گـروه اين پژوهش به

ها بود. براي اين منظور از يـك معادلـه جاذبـه اسـتفاده تفاضل در تفاضلکارگیري روش به
هـاي بـرآورد شـد. داده PPMLهاي تابلويي و با استفاده از روش شده و الگو در قالب داده

کشور  72را شامل شده و دربر گیرنده  8332-2287مورد استفاده در اين الگو، دوره زماني 
، کشـورهاي عضـو DIDهاي اسالمي است. گروه هدف در الگـوي عضو سازمان همكاري

D8 هاي اسالمي هستند. و گروه کنترل، کشورهاي منتخب سازمان همكاري 
نشان داد که بـه طـور متوسـ  جريـان واردات بـین  DIDد روش نتايج حاصل از برآور

بیشتر اسـت  1/8×782نسبت به ساير کشورهاي گروه کنترل، به اندازه  D8کشورهاي گروه 
و بر اين اساس تشكیل اين گروه به خل  تيارت بین کشورها کمك کرده اسـت. همچنـین 

دهـد ، نشـان ميPPMLده از روش برآورد الگو با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترل و با استفا
که تيارت دوجانبه کشورها با انـدازه اقتصـاد، رابطـه مسـتقیم و بـا فاصـله کشـورها، رابطـه 

 عكس دارد. 
بر اساس نتايج تحقی ، زبان مشترک موجب افزايش حيم تيارت و عـدم دسترسـي بـه 

 شود. هاي آزاد موجب کاهش حيم تيارت ميآب
بـر  D8دهد، ا ر خالص تشكیل گـروه نشان مي DIDروش  کارگیرينتايج برآورد با به

ها شـده حيم تيارت کشورهاي عضو مثبت بوده و موجب افزايش تيارت دوجانبه بین آن
الملي و حتي پیشـنهاد هاي بینها و اتحاديهتواند با عضويت در گروهاست. بنابراين ايران مي

سـاير کشـورها را افـزايش و بـه  ها، حيم تيـارت خـود بـاو عملي کردن تشكیل اين گروه
 توسعه اقتصادي خود کمك کند. 
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 ها در الگو، تعریف و منبعجدول نام متغیرها، نماد آن -پيوست
 منبع تعریف نماد در الگو نام متغیر

و  iتجارت بین کشور 
 jکشور 

Im portij 
ارزش واردات دالري به قیمت ثابت 

,ICT 1111سال  comtrade 

لص داخلی تولید ناخا
 i GDPiکشور 

تولید ناخالص داخلی دالري به قیمت 
 WDI 1111ثابت سال 

تولید ناخالص داخلی 
 jکشور 

GDPj 
تولید ناخالص داخلی دالري به قیمت 

 WDI 1111ثابت سال 

 CEPII جمعیت کشور مورد نظر i POPiجمعیت کشور 
جمعیت پایتخت یا 
 iمنطقه اقتصادي کشور 

POPk معیت پایتخت کشور مورد نظرج CEPII 

 CEPII جمعیت کشور مورد نظر j POPjجمعیت کشور 
جمعیت پایتخت یا 
 jمنطقه اقتصادي کشور 

POPl جمعیت پایتخت کشور مورد نظر CEPII 

 بین دو کشور فاصله
i  وj 

Distij فاصله موزون شده به جمعیت CEPII 

حساسیت بین واردات 
 دو کشوردو منطقه در 

θ 
 Kو منطقه  Lسهم تجارت بین منطقه 

 از تجارت بین دو کشور
CEPII 

 CEPII کشوري که هیچ مرز آبی نداشته باشد. Landlocked محصور در خشکی

 Lang زبان مشترک
بین دو کشور زبان رسمی مشترک 

 CEPII وجود داشته باشد

متغیر مجازي کشور 
 درمان

Treatment 

هاي مشاهده متغیر مجازي که در آن
هاي گروه درمان مقدار یک و مشاهده
 کند.گروه کنترل مقدار صفر اختیار می

 هاي پژوهشیافته

 Post متغیر مجازي زمان درمان

متغیر مجازي است که در آن 
هاي قبل از زمان وقوع رویداد، مشاهده

هاي بعد از زمان مقدار صفر و مشاهده
 گیرند.وقوع رویداد مقدار یک می

 هاي پژوهشتهیاف
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