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 23/08/1395تاریخ پذیرش:   17/01/1395تاریخ دریافد: 

 چكیده
 

 یرثتا تحد یرمتغ ینونقل اسد که ا حمل هاي ینهموثر بر تجارت کاالها، هز يها مولفه ینتر از مهم یكي
جا  کاال جابه یدترانز المللي یناسد که توس  شبكه ب یيمبدأ و مقصد و نوع کاال يکشورها ینفاصله ب
 یكاز  یريگ و با بهره يمرز اتنامبرده شده تحد عنوان اثر یردو متغ یرثتا مطالعه با توجه به ین. اشود يم
 1371-1393 يها سال يآن را ط يبرتر تجار یكشر 30و  یرانا يرواب  تجار یرخطي،جاذبه غ يالگو

 یقدحق یناز ا يحاک یجقرار داده اسد. نتا يپوآسون مورد بررس ينما یينما با روش حداکثر درسد
 20 ي(، تمامينبات یا یوانيح هاي وغنو ر ها يبخش سوم )شامل چرب یياز گروه کاال یراسد که به غ
دو  ینفاصله ب یهاز ناح يمنف یرپذیريثتا در سه سطح واردات، صادرات و کل تجارت یگرد یيگروه کاال

 يو شرکا یرانا یيکاال -يتجار يالگو یحدر توض يا نقش برجسته يکشور را دارا هستند و اثرات مرز
(، یقهعت یا یونکلكس یاءاش ي،هنر یاء)اش یكمو  یسدب يها گروه یبدارد. در واردات به ترت اش يتجار
 یبو کائوچو(، در صادرات به ترت یكي( و هفتم )مواد پالستیوانيزنده، محصوالت ح یواناتاول )ح
( و دوازدهم یافدباز يمقوا برا یاکاغذ  ي،سلولز یافيمواد ال یرسا یا یرچوباول، دهم )خم يها گروه

و  یسدب يها گروه یببه ترت یز( و در سطح تجارت کل نیانهزتا شالق و ،عصا ي،)کفش، کاله، چترآفتاب
 . اند یرفتهفاصله پذ یرز جانب متغرا ا يمنف یرثتا یشتریناول و هفتم ب یكم،
 

 .  JEL: C01 ،C23 ،C87 ،F10 ،F14 طبقه بندی
 ينما یينما حداکثر درسد یرخطي،جاذبه غ يفاصله، الگو ي،اثرات مرز :ها کلید واژه
 .پوآسون
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 مقدمه -1

نقـل   و هـاي حمـل   هاي اخیر به طور غیرقابل باوري هزینـه  ها و دهه هاي شگرف سده پیشرفد
تـري   المللي را کاهش داده اسد و با ایجاد شبكه جهاني ترانزید کاال، نوع بسـیار مـدرن   بین

از جاده ابریشم به واسطه تقاضا براي کاالها و خدمات سایر کشورها بـه دالیـل اقتصـادي و    
غیراقتصادي به وجود آمده اسد. صنعد در دنیاي کنوني با توجـه بـه شـبكه جهـاني تولیـد      

هاي جدیدي را تجربـه   ساختار و ویژگي 1مفهوم تجارت درون صنعد محصوالت صنعتي و
تـرین مولفـه    کرده اسد. بر این اسـاس، اعتقـاد بـه اهمیـد موجـودي منـابع بـه عنـوان مهـم         
کننـدگان،   ایجادکننده مزید نسبي، مورد تردید جدي واقع شده اسد و ترجیحات مصـرف 

کیـد قـرار   تا ي تجارت جهـاني مـورد  هاي اصلي الگو ها به عنوان درک مولفه نهادها و سند
(. البتـه نگـاهي بـه سـاختار     2010، 4؛ وچور2007، 3؛ لوچنكو2004، 2گرفته اسد )رومالیس

دهنده این موضوع اسد که عرضه این محصـوالت و   کشورهاي صادرکننده مواد اولیه نشان
 کسب درآمدهاي صادراتي به شدت به موجودي منابع این کشورها بستگي دارد.

ن باید به این مساله توجه داشد که در بسیاري از مـوارد بررسـي درآمـدهاي    همچنی
ــه صــورت کــالن و جمعــي  ــایج  ســازي شــده گمــراه تجــاري کشــورها ب ــده اســد و نت کنن

دهد. بر این اساس، بررسي نوع کاالي تجـاري بـه    داري در اختیار تحلیلگران قرار مي تورش
مشخصـات آن کـاال در اخـذ تصـمیمات     صورت موردي و تفكیك شده به ویژه با توجه به 

اقتصادي بسیار راهگشا و حیاتي اسـد، زیـرا بـه عنـوان مثـال، تعـدادي از اقـالم مـواد اولیـه          
نقـل بـاالیي بـر     و صادراتي مانند سن  آهن یا زغال سن  بسیار حجیم هستند و هزینه حمل

شـدني یـا    فاسـد ها مترتب اسد یا کاالهایي مانند غذاهاي آماده، سـبزیجات و کاالهـاي    آن
هـاي   سازي باالیي دارند. بر این اساس نقش مولفـه  هاي انبارداري و ذخیره گاز طبیعي، هزینه

جغرافیایي تجارت و به ویژه متغیر فاصله در توضیح الگوي تجاري کاالها و مواد اولیه بایـد  
 کید قرار گیرد.تا مورد

ثیرگـذاري  تا توجه اسد کهبر این درک اهمید متغیر فاصله از این منظر قابل   عالوه
خود را بر درجه قدرت رقابتي کشورها در صادرات یك کـاال یـا مـواد اولیـه خـاص نشـان       

                                                                                                                   
1- Intra Industry Trade  

2- Romalis 

3-  Levchenko 

4- Chor 
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المللـي   هاي مناسب به شبكه ترانزید بـین  خواهد داد. بر این اساس، کشورهایي که دسترسي
کاال دارند، کاالهاي صادراتي خود را به قیمد کمتري در کشور مبدأ عرضه خواهنـد کـرد   

بـدیلي را ایجـاد خواهـد کـرد. بـا ایـن وجـود،         هـاي رقـابتي بـي    و این براي کشورها، مزید
شـود،   المللـي کـاال مـي    نقـل بـین   و هاي حمل تغییرات تكنولوژیكي که منجر به کاهش هزینه

پذیري کشورها در الگوي نوین تجارت جهاني را که در حال حاضـر در   ممكن اسد رقابد
هـاي   ترانزید کـاال فعـال هسـتند، دچـار تغییراتـي کنـد و مزیـد       المللي  هاي بین قالب شبكه

کشورها در صادرات یا واردات یك کاالي خاص که در فواصل طوالني قابلیـد دادوسـتد   
 نقل ندارد را تضعیف یا تقوید کند.  و و حمل

که گرچه تجـارت بـر مبنـاي اصـل مزیـد نسـبي        کند مي( عنوان 1991) 1کروگمن
ثیرگـذار اسـد و حـذف یـا کوتـاه      تا استوار اسد، اما متغیر مانند فاصله جغرافیایي نیز بسیار

قیمد تمام شـده در کشـور    در نهایدنقل و  و هاي حمل فواصل منجر به کاهش هزینه کردن
، صـنعد یـا گـروه    مقصد خواهد شد. این امر به نوبه خود در مزید بخشي بـه یـك کشـور   

 کاالیي موثر اسد.
هـاي تجـارت    کننـده  بر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه ضـرورت آشـنایي در مـورد تعیـین         

هاي کاالیي در اقتصاد ایران با شرکاي برتر تجاري و نقش اثرات مرزي در مـورد هـر    گروه
ها به تفكیك و مقایسه آن در مورد صادرات و واردات هر گـروه، هـدف    یك از این گروه

هـاي کـاالیي ایـران و     انجام این مطالعه شناسایي عوامـل مـوثر بـر الگـوي تجـاري گـروه       از
اسد و در بین عوامل موثر، توجـه اصـلي    1992 – 2014شرکاي برتر تجاري آن طي دوره 

 بر نقش متغیر فاصله اسد.  
تـري در مقایسـه بـا آمـار کلـي و       هـاي مختلـف کـاالیي، تببـین دقیـس      توجه به گروه

دهندگي الگوي جاذبه نیـز ارزیـابي    دهد و قدرت توضیح شده تجارت ارائه ميسازي  جمعي
هاي تجاري ایران بـا در نظـر    اي پتانسیل کنون در مطالعهتا خواهد شد. این در حالي اسد که

هاي کاالیي در قالب الگوي جاذبه بررسي نشده اسد. بـه ایـن منظـور از یـك      گرفتن گروه
گـروه کـاالیي در    21ارهاي واردات و صادرات ایران از الگوي جاذبه یكسویه بر اساس آم

شریك اول تجـاري، اسـتفاده شـده و     30بندي نظام گمرکي جمهوري اسالمي ایران و  طبقه
بنـدي از سـوي    به صورت غیرخطي مورد بـرازش قـرار گرفتـه اسـد. ایـن تفكیـك و طبقـه       

                                                                                                                   
1- Krugman 
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هـا و   ه کـد تعرفـه  و نگارنـدگان بـا توجـه بـ     شـود  نمـي گمرک جمهوري اسالمي ایران ارائه 
هــاي ارائــه شــده در کتــاب مقــررات صــادرات و واردات ایــران بــه تلخــیص و  بنــدي بخــش
 اند.   هاي تجاري ایران پرداخته بندي داده طبقه

سازماندهي این مقاله به ایـن صـورت تنظـیم شـده اسـد کـه در بخـش دوم ادبیـات         
شـكار شـده در مـورد    نظري و مطالعات ارائه شـده در ایـن زمینـه، در بخـش سـوم حقـایس آ      

فرضیه مساله پژوهش، در بخش چهارم الگو و روش پژوهش، در بخش پنجم نتایج تجربـي  
 هاي سیاستي ارائه شده اسد. گیري و توصیه و در نهاید در بخش ششم و پایاني نتیجه

 

 ادبیات نظری و مروری بر مطالعات صورت گرفته -2
گیـري از نظریـه مزیـد نسـبي      بـا بهـره   الملـل  هـاي مـدرن تجـارت بـین     در دوراني که نظریه

الملل با اسـتفاده از الگوهـاي    ( به منظور توضیح چرایي الگوي تجارت بین1852) 1ریكاردو
در حال گسترش بود، نحلـه فكـري جدیـدي در حـوزه تحقیقـات تجربـي در حـال         2×2×2

اد گیري بوده اسد که فق  به دنبال توضیح آماري جریان تجـارت دوجانبـه بـین تعـد     شكل
گیري از  (. این گروه از اقتصاددانان با بهره2،2006زیادي از کشورها اسد )برگستراند و ِاگِر

در ارائـه نظریـه جاذبـه، بـه دنبـال تشـریح کـل         4كارگیري شده توس  نیـوتن ب 3منطس قیاسي
ه ام بـ  jام و کشور iکشور  به عنوان مثال،جریان تجارت دو جانبه میان هر جفد از کشورها 

 الگـو  ایـن  اند. طبـس  و فاصله میان این دو کشور بوده تغیرهاي تولید کل این کشورهاوسیله م
 میـزان  ،باشـد  کمتـر  هـا  آن جغرافیایي فاصله یا و باشد بیشتر کشور دو اقتصاد بزرگي چه هر

   .شود مي بیشتر کشور دو بین اقتصادي مبادالت و انساني نیروي تجاري، هاي جریان
 5بـرگن  الگوي جاذبه توس  اقتصاددان برنده جـایزه نوبـل تـین   همچنین از زمان ارائه 

(، این نظریه تكامل بسیار هدفمندي را طي نیم قرن مطالعه اقتصاددانان حوزه تجارت 1962)
الملل طي کرده اسد و به دلیل ماهید پویـاي ایـن نظریـه همچنـان مباحـی جدیـدي از        بین

شـود کـه    وص این نظریه مطـرح مـي  هاي تخمیني متنوع در خص الگوسازي، تصریح و روش

                                                                                                                   
1- Ricardo 

2- Bergstrand and Egger 

3- Deductive 

4- Newton 

5- Tinbergen 
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ها حول محور تولید ناخالص داخلـي و فاصـله جغرافیـایي دو     اگرچه دستمایه اصلي تمام آن
ریخي تـا  هاي نوآورانه قابل توجهي نیز در ایـن سـیر   ها و جنبه کشور استوار اسد، اما ظرافد

 صـورت  بـه  را موجـود  هـاي  مشوق و موانع توان مي الگو این چارچوب . درشود ميمشاهده 
 الگـو  وارد انـد،  شـده  کمـي  قبـول  قابل و خاص بازارهاي در که کیفي متغیر یا و کمي متغیر
 . کرد بررسي جانبه دو تجارت بر را آن ثیرتا و کرده

مـیالدي اسـتقبال زیـادي از     70و  60هـاي   توان بیـان کـرد کـه دهـه     به طور کلي مي
هـاي   پایه»اما با مسل  شدن رویكرد ارائه  ،برگن صورت گرفد الگوي ارائه شده توس  تین

پردازي  میالدي، اوج نظریه 90و  80هاي  براي الگوهاي اقتصاد کالن، در دهه 1«اقتصاد خرد
 الملل حول موضوع نظریه جاذبه اسد.  اقتصاددانان تجارت بین
تـرین موضـوعات    ادبیات نظري الگوي جاذبه جزء یكي از حجیمشود  خاطرنشان مي

یعنـي   ،الملل اسد و ادبیات نظري آن به دو شاخه اصلي الگوسازي نظریه جاذبه نتجارت بی
پـردازي بـر اسـاس     بـرگن و دیگـري نظریـه    هاي نظري بـراي الگـوي تـین    فراهم آوردن پایه

هاي تخمیني اقتصادسـنجي اسـد کـه شـاخه اول بـا محوریـد اثـرات مـرزي در ایـن           روش
هـاي تخمـین در قسـمد روش     د روشقسمد بررسي خواهد شـد و شـاخه دوم بـا محوریـ    
 پژوهش به صورت مبسوط توضیح داده خواهد شد.

( در خصــوص 1979) 2ریخي در شــاخه اول، مطالعــه اندرســونتــا ابتــداي ایــن ســیر
هاي نظري الگوي جاذبه اسد. او با توجه به یـك سیسـتم مخـارج خطـي، ابتـدا الگـوي        پایه

به تعداد کاالهاي زیاد و تعـداد کشـورهاي   جاذبه را براي دو کاال استخراج و سپس الگو را 
نقل، مجرایي نظري براي وارد کـردن   و هاي حمل هزینهکردن دهد و با اضافه  زیاد تعمیم مي

یـك الگـوي    ( بـا اسـتفاده از  1985) 3. در ادامه برگستراندکند ميمتغیر فاصله در الگو ایجاد 
، مبـاني نظـري بـراي    4(CESبع با کشش جانشیني ثابـد ) تا كارگیري یكتعادل عمومي و ب

 اسد. کرده استفاده از الگوي جاذبه ارائه 

                                                                                                                   
1- Micro Foundation 

2- Anderson 

3- Bergstrand 

4- Constant Elasticity Substitution 
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رابطه بین جریـان تجـارت دوجانبـه بـین کشـورها بـا        (1985) 1هلپمن و کروگمن
هـاي  توجه به تولید ناخالص داخلي سرانه کشـورها را الگوسـازي کـرده و بـراي آن پایـه     

هـاي  عضـو سـازمان همكـاري   تجارت بین کشورهاي  (1987) 2نظري ارائه کردند. هلپمن
را مورد تجزیه و تحلیل قـرار داد و همچنـین مبـاني نظـري      3(OECDاقتصادي و توسعه )

هاي تجاري ارائه کرد که بر اساس آن هاي اقتصادي و پیمان جدیدي در ادبیات همگرایي
ثیر تولیـد ناخـالص داخلـي ایـن کشـورها      تـا  تجارت بین این گروه از کشورها، تنها تحد

بلكه سهم نسبي آن گروه یا بلوک اقتصادي از تولید ناخالص داخلـي جهـاني نیـز    نیسد، 
 ثیرگذار اسد. تا متغیري

ــوملز و لوینســون  ــتا ه ــین راس ــائر1995) 4در هم ــراي 2002) 5( و دب ــاتي را ب ( مطالع
کننده قضـیه  ییدتا هاي اقتصادي انجام دادند که همگي کشورهاي خارج از سازمان همكاري

 ( اسد. 1987هلپمن )
( مجدد الگوي جاذبه را بوسیله الگوي تعـادل عمـومي و از طریـس    1989برگستراند )

هـاي تجـارت    (، مولفه1998) 6. همچنین دیردورفکردبع رقابد انحصاري استخراج تا یك
 7دوجانبه را در یك فضاي کالسـیكي مـورد بررسـي قـرار داده اسـد. فینسـترا و همكـاران       

 .اند کردهنقل و انحصار دوجانبه و کاالهاي همگن را تشریح  و هاي حمل ( نیز هزینه1999)
با استفاده از زیربناي نظري معادلـه جاذبـه    (2003) 8وینكوپ در ادامه اندرسون و ون

هاي آمریكا بعد از پیوسـتن ایـن    هاي کانادا و ایالدبه بررسي معماي تجاري در داخل استان
هـا بـا انتقـاد بــه     پرداختنـد. آن  9نطقـه آزاد تجـاري آتالنتیـك شـمالي    دو کشـور بـه پیمـان م   

هـاي  كـه نقـش مقاومـد   کنند این الگوها به دلیـل این الگوهاي سنتي جاذبه پیشین، عنوان مي
 از اساس داراي ایراد هستند.   انگارندرا نادیده مي 11و اثرات مرزي 10مرزي چندجانبه

                                                                                                                   
1- Helpman and Krugman 

2- Helpman 

3- Organization for Economic Cooperation and Development 

4- Hummels and Levinsohn 

5-  Debaere 

6- Deardorff 

7- Feenstra et. al 

8- Anderson and VanWincoop  

9- NAFTA 

10- Multilateral Resistance 

11- Border Effect 
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( با بررسـي تجـارت داخلـي    1995) 1کالم مكبحی اثرات مرزي نخستین بار توس  
هاي آمریكا هاي کانادا و ایالدهاي آمریكا و همچنین بین استانهاي کانادا، ایالدبین استان

هـاي مـرزي   . بر اساس این مفهوم، فواصل و مقاومـد شدالملل مطرح در ادبیات تجارت بین
کننده هاي این مطالعه که شروع هالمللي بسیار موثر اسد. یافتاندک در تجارت داخلي و بین
هـاي داخلـي    الملل بود، نشـان داد کـه تجـارت بـین اسـتان     یك چالش در حوزه تجارت بین

 برابر تجارت بین یك استان کانادا و یك ایالد در آمریكا اسد.   22کانادا 
( به بحی اثرات مرزي پرداختند و نتیجه این 2003وینكوپ ) در ادامه اندرسون و ون

هاي مختلـف دارد بـه طـوري کـه     بر کشورهاي با اندازه 2اثرات مرزي، اثر نامتقارني بود که
تري پذیرفتند، زیرا یكي از مسـائل مهـم    ثیرپذیري بزرگتا کشورهاي کوچك از این متغیر

 ها اسد. نقل و تعرفه و هاي حمل در فروض اولیه معادله، صفر بودن هزینه
گیري اثـرات مـرزي   براي محاسبه و اندازه هایي را که( روش2004و  2002فینسترا )

روش اول پیـرو مطالعـات    ؛اسـد  کـرده بنـدي  ارائه شده اسد را بـه سـه دسـته کلـي تقسـیم     
( شكل گرفتـه  2001) 3( و بایر و برگستراند1989و  1985صورت گرفته توس  برگستراند )

قیمتـي مـورد    گیـري اثـرات  هاي قیمد را براي اندازهاسد. این مطالعات استفاده از شاخص
هـاي قیمتـي، از   ها براي برآورد اثرات مرزي بـا اسـتفاده از شـاخص   اند. آناستفاده قرار داده

 .انداستفاده کرده (1)معادله 

(1 )   
( ) ( . )

( ) ( )

ij i j i j

ij ij i j

LnX Ln Y Y Ln S S

LnT LnT P LnP  

    

       

2

1 1
 

 ، سـهم  jو  iکه متغیرها به ترتیب تجارت بـین دو کشـور، تولیـد ناخـالص داخلـي کشـور       
ــه  ــا در  نقــل و شــاخص قیمــد  و هــاي حمــل نســبي دو کشــور از تجــارت جهــاني، هزین  ه

 هستند.  jو  iکشور 
ایراد وارده بـه روش اول ایـن اسـد کـه اسـتفاده از شـاخص کـل قیمـد بـه خـوبي           

هاي مورد استفاده بـراي محاسـبه شـاخص کـل     تواند اثرات مرزي را تخمین بزند و داده نمي
هـاي متفـاوت بـین کشـورها را بـه خـوبي       هاي ارز و سال پایههاي تبدیل نرخ قیمد، ریسك
 دهد.   پوشش نمي

                                                                                                                   
1- McCallum 

2- Asymmetric 

3- Baier and Bergstrand 
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( به جاي اسـتفاده از شـاخص قیمـد کـل از شـاخص قیمـد       1996) 1انگل و راجرز
بـه همـین دلیـل روش     ؛که باز هم نتایج چندان رضاید بخش نبود کردندجغرافیایي استفاده 

 دوم استفاده شده اسد. 
اثرات قیمتي، استفاده از اثرات مرزي تخمینـي اسـد کـه    دومین روش براي محاسبه 

CIF هاي قیمـد ( ارائه شده و با استفاده از شاخص2001وینكوپ ) توس  اندرسون و ون
2 

FOBو
3
( 2معادلـه ) ها به صورت اند. الگوي آناثرات مرزي و اثرات قیمتي را تخمین زده 
 ح شده اسد.تصری
(2 )              ij ij ij ijLnT Lnd    

مسافد بـین دو کشـور و   ijdسایر عوامل موثر، ijها، اختالف قیمد ijTکه در این رابطه
ij کالم، ضرایب  جزء اخالل الگو اسد. مزید این رابطه این اسد که نسبد به روش مك

ریزي مشـخص دارد  دیگر تورش ندارد و ایراد آن این اسد که نیاز به یك چارچوب برنامه
 (. 2004و  2002)فینسترا، 

پـردازد.   در ادامه روش سوم با استفاده از اثـرات ثابـد بـه اثـرات قیمتـي مـرزي مـي       
ــا ــوملز1996) 4نهاریگ 5(، ه

ــل 1999)  ــ  و وانب ــوپ ( و روز و ون2000) 6(، ردین  7وینك
هـا بـراي   اي کـه آن . رابطـه انـد  کرده( از این روش براي تخمین اثرات مرزي استفاده 2001)

وسیله حداقل مربعـات  ه اسد و ب( 3معادله )، به صورت کردندمحاسبه اثرات قیمتي تصریح 
 .معمولي قابلید برآورد دارد

(3)          
( / ) ( )

( ) ( )

ij i j ij ij i i i i

ij ij j

ij

Ln X Y Y Lnd B B

LnT LnT LnP

    

  

    

       

1 1 2 21

1 1
 

 

) (3)در رابطــه  )i iB Ln P   1
)و 1 )i jB Ln P   1

. خــوبي ایــن روش اســد 2
سادگي آن اسد و با اینكه هر دو روش اثرات تخمیني و اثرات ثابـد سـازگار هسـتند، امـا     

و  2002دهـد )فینسـترا،   تـري ارائـه مـي   روش اثرات تخمیني کـاراتر اسـد و ضـرایب دقیـس    

                                                                                                                   
1- Engel and Rogers 

2- Cost, Insurance and Freight  

3- Free On Board 

4- Harrigan 

5- Hummels 

6- Redding and Venables 

7- Rose and van Wincoop 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijoOaZ-6PKAhWEFw8KHeiKBcwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Fc%2Fcif.asp&usg=AFQjCNG4Bmi-Pon3LSspsQ0rJqt0nxXJyg&sig2=N73HJi6k4IHuPrPSUTkyjA&bvm=bv.111396085,d.bGQ
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( از متغیـر  2008) 2اگـر  ( و2001) 1لیمـائو و وانبـل   (. در این مطالعه به تبعید از مطالعه2004
 فاصله به عنوان نماینده اثرات مرزي استفاده شده اسد.

هـاي تخمـین الگـوي جاذبـه بـا      یعنـي روش  ،مطالعات نظري با محورید شـاخه دوم 
شروع شده اسد. این مطالعه بـا انتقـاد بـه بـزرگ نشـان دادن      ( 2006) 3مطالعه سیلوا و تنیئرو

(، عامــل چنــین تورشــي را روش 2003وینكــوپ ) اثــرات مــرزي در مطالعــه اندرســون و ون
( ارائـه  2003وینكـوپ ) اي کـه اندرسـون و ون  . الگـوي اولیـه  انـد  کـرده برآورد الگو عنوان 

رات مـرزي کشــورهاي  اسـد کــه بـراي در نظـر گــرفتن اثـ    ( 4معادلـه ) بـه صــورت   کردنـد 
 .کنند ميواردکننده و صادرکننده، یك متغیر مجازي به صورت اثرات ثابد وارد الگو 

(4 )              i i j jd d

ij i j ijT Y Y D e
  


 1 32

0 
وهـا پارامترهـاي الگـو    هـا و   رابطـه در این 

id وjd     متغیرهـاي مجـازي بـراي
کشورهاي واردکننده و صادرکننده هستند که با در نظر گرفتن   1 2 ، الگو تبـدیل  1

 شود.بع با کشش درآمدي واحد ميتا به
(5)           i i j jd d

ij i j ijT YY D e
 


 3

0 

(6)       ( , , , , ) i i j jd d

ij i j ij i j i j ij itE T Y Y D d d Y Y D e u
 


 3

0 
. شـود  مـي تصـریح   (6معادلـه ) اسـاس شـكل تصـادفي الگـو هـم بـه صـورت         اینبر 

گیرند کـه  لگاریتم نپرین مي ،از الگوي ارائه شده ین( براي تخم2003اندرسون و وینكوپ )
شود که الگوي ارائه شده در صورتي کـه  بیان مي شود. مي (7معادله )تصریح آن به صورت 

ــانس از دو مشــكل وجــود صــفر در دادهاز روش لگــاریتم خطــي اســتفاده شــود   هــا و واری
 برد.  ناهمساني رنج مي

(7 )    n n n n n nij i j ij i i j j itL T L L Y L Y L D d d L u         0 3 

هـاي مبتنـي بـر حـداقل مربعـات       اگرچه اقتصـاددانان نسـبد بـه ناسـازگاري تخمـین     
 ،اند و به عنوان مثـال معمولي آگاهي داشته و در مطالعات خود به این موضوع اشاراتي داشته

 (2003( و اندرسون و وینكـوپ ) 2001) 5( یا مانین  و موالهي1968) 4مطالعات گلدبرگر

                                                                                                                   
1- Limao and Venables 

2- Egger 

3- Silva and Tenyero 

4- Goldberger 

5- Manning and Mullahy 
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اي ح مطالعـه یصـر به طـور   2006اند، اما در ادبیات نظري قبل از سال به این موضوع پرداخته
زن حـداقل   وسیله تخمـین ه دار بودن ضرایب تخمیني بکه در خصوص تورششود  دیده نمي

 باشد.  کردهرا مطرح  مربعات معمولي مطالبي
اثرات ثابد بسیار مهم اسـد، امـا وجـود     کردناین اسد که اگرچه لحاظ  نكته مهم

هاي در واحـد   نرمال را نسبد به داده -تواند ضرایب تخمیني لگاریتم واریانس ناهمساني مي
از لحاظ کمي و کیفـي   1در نظر گرفتن نامساوي جنسن در نتیجهو  کندسطح بسیار منحرف 

 مین الگوي جاذبه بسیار مهم اسد.در تخ
 

 مطالعات پیشین -2-1
ــه مقایســه روش حــداقل مربعــات معمــولي ( 2007) 2شــوماخر و همكــاران و روش شــبه  3ب

بنـدي   هـاي طبقـه   پرداخته اسد. نتایج این بررسي بـر پایـه داده   4حداکثر درستنمایي پوآسون
از کـارایي بسـیار    ایـن روش ، حاکي از این حقیقد اسـد کـه   5(ISICسه رقمي ) المللي بین

 برخوردار بوده اسد. حداقل مربعات معمولي باالتري نسبد به روش
ها، مجدد بحی تخمـین  آن 2006( پیرو انتقادات به مقاله سال 2009سیلوا و تنیئرو ) 

بـه دلیـل وجـود    -و براي تكمیل مطالعه قبلي خـود   کردندغیرخطي الگوي جاذبه را بررسي 
هـاي آمـاري   بـر اسـاس توزیـع گامـا بـه تولیـد داده       -تجارت دوجانبـه تعداد زیاد عدد صفر 

پرداختند که با الگوهاي کشش ثابد سازگار اسد و با الگوي جاذبه نیز سازگاري فراوانـي  
 6حداکثر درسـتنمایي نمـاي پوآسـون    زن دهد که تخمین نتایج نشان ميبراي بار دیگر دارد. 
(PPML داراي بیشترین کارایي و خوش ).رفتاري اسد  

هاي مختلـف   اي به بررسي روش( در مطالعه2010) 7ریخي، هراراتا در ادامه این سیر
انـد   تخمین معادالت الگوي جاذبه در تجارت دوجانبه پرداخته اسد و به ایـن نتیجـه رسـیده   

                                                                                                                   
1- Jensen’s Inequality  

2- Schumacher et. al 

3- Ordinary Least Squares 

4- Poisson Quasi  Maximum Likelihood 

5- International Standard Industrial Classification 

6- Poisson Pseudo Maximum Likelihood 

 شود. نمایي پوآسون استفاده مي درسددر برخي مطالعات از واژه شبه حداکثر 

7- Herrera 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYgdrlp6HKAhXMORQKHQSJCK0QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrdinary_least_squares&usg=AFQjCNGjRFY81dNPzK-FdcrrRmcRn1mknA&sig2=oKWs_mCYo5v-cgqTCWK9-g&bvm=bv.111396085,d.d24
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هاي غیرخطـي داراي نتـایج بهتـري اسـد و از      هاي خطي و غیرخطي، روش که از بین روش
، حـداقل  2یافتـه شـدني   ، حـداقل مربعـات تعمـیم   1یافتـه  اقل مربعات تعمـیم حد هاي بین روش

، باالترین کـارایي را روش انتخـاب نمونـه    4روش انتخاب نمونه هكمنو  3مربعات غیرخطي
 هكمن در برداشته اسد. 

هـاي مـرزي عنـوان شـده در      در مطالعه خود با اشاره بـه مقاومـد  ( 2014) 5فالي
(، رویكرد اثرات ثابد کشـورهاي واردکننـده و   2003)وینكوپ  الگوي اندرسون و ون

بحـی اثـرات    ،PPML صادرکننده را مدنظر قرار داده و بـا بكـارگیري روش تصـریح   
مرزي دوجانبه را مورد آزمون قرار دادند. نتایج این مطالعه حاکي از این موضوع اسد 

، مربـوط بـه   ها با توجـه بـه اثـرات ثابـد     زن که حداکثر سازگاري ممكن در بین تخمین
 اسد.  PPML زن تخمین

و مسـافد بـین    نقـل  و هـاي حمـل   ( بـا اشـاره بـه هزینـه    2014) 6رابرتسون و رابیتـایلي 
معاملـه و  با رویكردي خالقانه الگـوي جاذبـه را بـا توجـه بـه نـوع کاالهـاي مـورد          کشورها

 دهـد کـه گـروه کـاالیي     هـا نشـان مـي    گیرند. بررسي آنكار ميتجارت شده بین کشورها ب
پذیر اسـد.   نقل کشش و هاي حملسن  آهن و گاز به شدت نسبد به متغیر مسافد و هزینه

و  کـرده ، سعي در حذف مزید مسافد اندک 7در ادامه با بكارگیري رویكرد تجربه متقابل
نشان داده اسد که کشورهایي که از مواهـب طبیعـي بسـیار غنـي برخـوردار نیسـتند، متغیـر        

ر کسب سهم بازار دارد و این کشـورها بـراي رقابـد در عرصـه     مسافد اثرات بسیار منفي د
 هایشان دارند. اي دولد المللي، احتیاج شدیدي به حماید یارانه بین

بـر    هاي مـورد اسـتفاده کـه الگـوي جاذبـه را عـالوه       بر این اساس، چه در زمینه داده
ه در روش دهـد و چـ   بلویي بین کشوري بر اساس گـروه کـاالیي مـدنظر قـرار مـي     تا تخمین

 اي در داخل صورت نگرفته اسد. تخمین و لزوم تخمین غیرخطي الگو، مطالعه
 

                                                                                                                   
1- Generalized Least Squares 

2- Feasible Generalized Least Squares 

3- Non-linear Least Squares 

4- Heckman Sample Selection 

5- Fally 

6- Robertson and Robitaille 

7- Counterfactual Approach 
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  حقایق آشکار شده -3
در کاالهـاي  دهـد کـه    ها در خصوص کاالهاي صادر شده در اقتصاد ایران نشان مـي  بررسي

درصـد قیمـد    30-35 ،درصد قیمد تمام شده و در کاالهاي خام 18-25 ،نیمه فراهم شده
در کشـورهاي  و این در حالي اسد کـه  نقل مرتب  اسد  و هاي حمل تمام شده کاال به هزینه
دو برابر سایر کشورها براي  در اقتصاد ایرانیعني  ،درصد اسد 18صنعتي این سهم حداکثر 

هـاي بـه    تـرین مولفـه   شود کـه یكـي از مهـم   پرداخته مينقل کاالهاي صادراتي  و هزینه حمل
 (. 1394هاي صادراتي اسد )افخمي، آوردن یا از دسد دادن مزیددسد 

هاي باربري بـه کشـورهاي در حـال توسـعه محصـور      هزینه ،بر اساس برآورد آنكتاد
 درصـد و بــراي سـایر کشـورهاي در حــال توسـعه حــدود     16شـده توسـ  خشــكي حـدود    

 . دهد درصد ارزش واردات آنها را تشكیل مي 11 
شــریك اول تجــاري ایـران بــر اســاس میــانگین حجــم    30( وضــعید 1در نمـودار ) 

اند. واضح اسد که تعدادي از ایـن   بندي شده سال، طبقه 23تجارت تحقس یافته با ایران طي 
کشورها جزء همسایگان ایران هستند و تعدادي نیـز داراي فواصـل بسـیار طـوالني بـا ایـران       

گرفته اسد. همچنـین  ها صورت  ظیمي از تجارت با آنهستند و به صورت میانگین، حجم ع
هـا کـه در    اي از خصوصـیات اقتصـادي و جغرافیـایي آن    وضعید این کشورها به همراه پاره

 ( در پیوسد ارائه شده اسد.6تخمین الگوي پژوهش موثر اسد در قالب جدول )
 

 1992 - 2014بنهی شرکای تجاری ایران طی دور   طبقه -(1نمودار )

 
 خذ: گمرک جمهوری اسالمی ایرانما
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هـا   هاي کاالیي که بیشترین حجم از تجـارت در آن بندي گروهبر این، طبقه  عالوه
هـاي  دهـد کـه بخـش   طي دوره اشاره شده و بر اسـاس میـانگین حاصـل شـده، نشـان مـي      

اند که بیشترین تجارت ایران را به خود  هایي بوده شانزدهم، پانزدهم، ششم و پنجم، گروه
 اند.  اختصاص داده
هـا را معرفـي کـرده     هـاي ایـن بخـش    ( پیوسد به صورت تفصیلي سرفصل5جدول )

آالت و وسایل مكانیكي، ادوات برقـي، اجـزاء و قطعـات     ماشیناسد. گروه شانزدهم شامل 
ــزات  آن ــانزدهم شــامل فل ــا، گــروه ششــم شــامل   آن مصــنوعات و معمــولي هــا، گــروه پ ه

معـدني   آن و گروه پـنجم شـامل محصـوالت    به وابسته صنایع یا شیمیایي صنایع محصوالت
بـاتي شـامل روغـن خـام و محصـوالت      البته به واردات حجم عظیمي از محصـوالت ن اسد. 

روغني، محصـوالت غـذایي، محصـوالت مـرتب  بـه صـنایع نسـاجي و صـنعد السـتیك و          
 پالستیك نیز باید توجه کرد.  

 
 1992 – 2014بندي واردات و صادرات ایران بر اساس گروه هاي کاالیي طي دوره  طبقه -(2نمودار )

 
 ماخذ: گمرک جمهوري اسالمي ایران

 

 الگو و روش پژوهش  -4

با توجـه بـه ماهیـد نامسـاوي جنسـن و بـا        1«لگاریتم جاذبه»  ( در مقاله2006سیلوا و تنیئرو )
)اشاره به رابطه ) ( )ijt ijtE LnT LnE T کنند که اقتصادانان بـا غفلـد نسـبد بـه      عنوان مي

                                                                                                                   
1-The Log of Gravity 













                    

 میلیون دالر

 واردات صادرات

 نباتی

 ماشین آالت

 فلزات

 نساجی

 پالستیکی

 معدنی شیمیایی

غذا

 یی

 هنری 

نقلیه وسائط  

http://farsi.tpo.ir/uploads/laws/chapter16-import-export94.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/laws/chapter16-import-export94.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/laws/chapter16-import-export94.pdf
http://farsi.tpo.ir/uploads/laws/chapter16-import-export94.pdf
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واریـانس  گیرنـد کـه در حالـد وجـود     هاي این نامساوي، این حقیقد را نادیـده مـي   داللد
از ضـرایب الگـوي خطـي     بر الگوهـاي نرمـال شـده لگـاریتمي     هاي مبتني ناهمساني، تخمین
گیـرد،   دار هستند و در نتیجه تفاسیري که بر مبناي این ضرایب صورت مـي  لگاریتمي تورش

( و 9(، )8معـادالت ) کننده اسد. این نكته بر اساس مفاهیم اقتصادسنجي، به صـورت  گمراه
 .شوده ميتوضیح داد (10)

(8)              
( )ijt i j

i j ij ij

Ln T Ln LnY LnY

LnP LnP LnD V

  

  

  

   

0 1 2

3 4 5

 

(9)      
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ijt i j

i j ij ij

E Ln T E Ln LnY LnY

LnP LnP LnD V
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(10)          
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]از آنجایي که ] ( )ij ijELn V LnE V  اسد، در نتیجـه( ) ( )ijt ijtE LnT LnE T  
ها موسـوم   پردازند. روش آن زن پیشنهادي رقیب مي ها به معرفي تخمین در ادامه آن. شود مي

 1استفاده از یـك الگـوي کشـش ثابـد )هـذولي قـائم(      اسد. این روش با  PPMLبه روش 
بس  داده شده اسد. ویژگي الگوي کشش ثابد، ثابد بودن کشش در تمـام طـول منحنـي    

)اسد که به فرم کلي . )iX B

iY e شود. امید ریاضـي شـرطي   نشان داده مي
iY   نسـبد بـه

iX 

iX.برابر با B
e   بوده که در واقع فرم قطعي اسد و فرم تصادفي آن به همراه یك جزء اخـالل
 شود. نوشته مي (11معادله )به صورت 

(11 )     ( . ) , ( / )i i i i i iY Exp X Y E X      0 0 
شـود کـه از حـل     نوشته مي (12معادله )به صورت  PPMLزن  بر این اساس، تخمین
 شود. ميشرای  مرتبه اول حاصل 

(12)        ( ( . ))
n

i i

i

Y Exp X 


 
1

0 

                                                                                                                   
1- Vertical Hyperbola 
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گیـري از   با توجه به توضیحات در قسمد ادبیات نظري، الگوي این پژوهش با بهـره 
 بندي کاالیي و استفاده از مطالعـه  با لزوم توجه به گروه (2014رابیتایلي )رابرتسون و مطالعه 

( 14(، )13معـادالت ) ، به صـورت  PPMLزن  ( درباره کارایي تخمین2006سیلوا و تنیئرو )
 اسد. تصریح شده (15و )

(13)           
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(15)          
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 i: صادرات از کشـور k،ijkEXدر گروه کاالیي jاز کشور i: واردات کشورijkIMکه
و در  i: تجارت )صادرات و واردات( بـین دو کشـور  k،ijkTدر گروه کاالیي  jاز کشور

اشاره بـه اقتصـاد ایـران و انـدیس      iاسد که در مورد هر سه متغیر، اندیس kگروه کاالیي
j  شریك تجاري ایران اسد. متغیرهاي مستقل نیز به ترتیب از تولید ناخالص داخلي سرانه

دو کشور، فاصله بین دو کشو و متغیرهاي مجازي محصور در خشكي بودن، پیوستگي یك 
 مشترک یك کشور استعمارگر بودن هستند.کشور، زبان مشترک داشتن و مستعمره 

ثیرگـذاري  تا کید بر شدت و تفاوتتا دلیل جداسازي متغیرهاي واردات و صادرات
متغیرهاي مورد استفاده در الگو و شناسایي اثرات نامتقـارن برخـي از متغیرهـا اسـد. ضـمن      

استقرار یافتـه  اینكه چون ساختار تولید و مصرف در اقتصاد ایران بر محور کاالهاي وارداتي 
رود الگوي تجاري ایران شباهد بسیار زیـادي بـه الگـوي وارداتـي      انتظار ميبنابراین اسد، 

کشور داشته باشد. البته وجـود تنـاق  در ایـن خصـوص، غیرقابـل انتظـار نیسـد. همچنـین         
هـا در ایـن مطالعـه و     شناسایي اثـرات مـرزي در الگـوي صـادراتي و وارداتـي و مقایسـه آن      

 .اسدر مطالعات بعدي سودمند و راهگشا استفاده د
اسـد. در خصـوص    PPMLروش تخمـین در ایـن پـژوهش،    کـه  اشاره شـد  پیشتر 

ضرورت استفاده از این روش در قسمد ادبیات نظري به طور مبسـوط بحـی شـد. یكـي از     
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هـا اسـد کـه بـه ایـن      حساسید نسبد به بزرگ بودن داده PPMLزن  هاي تخمینخاصید
شود، اما در خصوص متغیر تجـارت   گیري مي منظور از متغیرهاي سمد راسد الگو لگاریتم

ایـن  PPML هـاي مناسـب روش    از واحد سطح استفاده خواهد شد، زیـرا یكـي از ویژگـي   
از  مـورد اشـاره  هـا در روش   هاي تجارت، ایـن داده  اسد که در صورت وجود صفر در داده

 ثیر بسزایي دارد.تا زن ر افزایش تعداد مشاهدات و کارایي تخمینرود و د بین نمي
در خصوص استفاده از متغیرهـاي مجـازي در الگـوي جاذبـه، مطالعـات گونـاگوني       
صورت گرفته اسد که در این مطالعه از متغیرهاي مجازي همسایگي، محصـور در خشـكي   

داخلي سـرانه و فاصـله در    بودن و زبان مشترک استفاده شده اسد. متغیرهاي تولید ناخالص
از  COMTRADEگیري شده اسد و آمارهاي تجارت از ساید مبناي عدد نپرین لگاریتم

هاي آماري سـازمان ملـل متحـد کـه همـه سـاله اطالعـات تجـاري کشـورها را          مجموعهزیر
انـد و سـایر متغیرهـاي    ، اسـتخراج شـده  کنـد آوري و گزارشات مختلفـي را منتشـر مـي    جمع

ــور  ــو از پایگــاه داده  اقتصــادي م ــتفاده در الگ ــاخص د اس از  WDIهــاي جهــاني   هــا و ش
شـود کـه کشـور     بیـان مـي   نك جهاني استخراج شده اسد. مجددهاي آماري بازیرمجموعه

عراق به دلیل شرای  خاص سیاسي، متاسفانه داراي آمارهاي بسیار ناهمگون و غیرقابل اتكـا  
 .بوده که از کشورهاي مورد بررسي حذف شده اسد

شـود کـه بـا وجـود      خاطرنشـان مـي  هـاي ارائـه شـده در مقالـه     در خصوص نوآوري
زن حداقل مربعات معمـولي در ادبیـات    پیدایش یك توافس جمعي بر عدم استفاده از تخمین

، همچنان این روش در مطالعات داخلي مـورد اسـتفاده قـرار    2006الگوي جاذبه بعد از سال 
و ارجـاع بـه مقـاالت نظـري شـد کـه ضـرورت ایـن         گرفته اسد که در این پژوهش اشـاره  

زن  اند و تخمین غیرخطي الگوي جاذبه با استفاده از تخمـین  کید قرار دادهتا موضوع را مورد
PPML  .را مورد استفاده قرار داده که دستاوردهاي کاربردي قابل توجهي دارد 

صـله بـین   سد که محاسـبه فا نوآوري دیگر در این مطالعه در خصوص متغیر فاصله ا
دهي شـده اسـد.   وسیله جمعید پایتخد یا شهر اقتصادي اصلي هر کشور وزنه بدو کشور 

در مورد متغیر فاصله به این صـورت اسـد کـه     2005قبل از سال  تا مطالعات صورت گرفته
ا بـه  هـاي اطالعـاتي جغرافیـایي، فاصـله بـین پایتخـد دو کشـور ر       بر اساس اطالعات پایگاه

در مقالـه خـود بـه     (2011و  2005) یگنـاگو ژ. مایر و کردند الگو وارد ميعنوان مسافد در 
کشـور از جملـه آلمـان، ترکیـه و      14کـه تعـداد   کردند این موضوع انتقاداتي وارد و عنوان 
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ها شهر اقتصـادي اصـلي آن کشـور نیسـد و     امارات جزء کشورهایي هستند که پایتخد آن
جز پایتخـد اسـد و   و تجارت را دارد، شهري ب تولید ها که بیشترین حجم منطقه صنعتي آن

، کردنـد هـا اشـاره    ثیر بسزایي دارد. نكته مهم دیگري کـه آن تا این موضوع در تورش نتایج
وسیله در نظر گرفتن شـهر صـنعتي و جمعیـد کـل آن کشـور      ه متغیر فاصله ب کردنموزون 

 .اند کردهاده براي محاسبه فاصله موزون بین کشورها استف( 16) اسد که از معادله

(16 )           tan ij k i l j

k i l j

Dis ce pop pop pop pop
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متغیر چـپ، فاصـله مـوزون شـده بـه جمعیـد دو کشـور و متغیرهـاي          ،در این رابطه
، i، کـل جمعیـد کشـور    iسمد راسد به ترتیب جمعید پایتخد یا منطقه اقتصادي کشور 

حساسید بین  θهستند و  jو کل جمعید کشور  jجمعید پایتخد یا منطقه اقتصادي کشور 
 . دهد واردات دو منطقه در دو کشور را نشان مي

 

 نتایج تجربی -5
بخـش   21بندي شده بر اساس  واردات طبقه برآورد الگو با متغیر وابسته( نتایج 1در جدول )
لگـاریتم حـداکثر    دهد بـر اسـاس آمـاره    ارائه شده اسد. همانطور که نتایج نشان مي کاالها
جـز  هاي انجام گرفته ب مامي رگرسیونت ،معناداري کل رگرسیون به عنوان 1نمانمایي  درسد
 قابـل قبـول  هـا   ات آنغـ بخش نوزدهم شامل اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعـات و متفر  براي
 بـه طـور نسـبي    ترکیبـي . ضرایب تعیین با توجه به اینكه به صورت ذاتي در الگوهـاي  هستند

. بـا توجـه بـه هـدف     هسـتند مناسب  حدودي تا در این الگو ند،داراي ارقام بسیار باالیي نیست
بیشـترین   ،فواصـل جغرافیـایي   بـا متغیـر  اصلي پژوهش در پرداختن به اثرات مرزي دوجانبـه  

 شود.   ها بر اساس ضرایب و عالمد این متغیر انجام مي وزن تحلیل
البتـه  و که داراي عالمد مثبـد   سوم بخشجز عالمد متغیر فاصله در ببه طور کلي 
در  .اسـد داراي عالمـد مطـابس انتظـار و منفـي      هـا  در سایر بخـش  ،غیرمعنادار آماري اسد

کاالهـا  ، چون این هاي حیواني یا نباتي اسد ها و روغن سوم که شامل چربي بخشخصوص 
جز کشورهاي شرق آسیا و آمریكاي جنـوبي کـه   و ب به شدت ضروري و استراتژیك هستند

مـابقي کشـورها یـا ماننـد ایـران واردکننـده        هسـتند، ن کاالهـا  ترین صادرکنندگان ای بزرگ

                                                                                                                   
1- Pseudo Log-likelihood 
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به همین دلیل در  .ضریب مثبد شده اسد، کنند هستند و یا در حد رفع نیاز داخلي تولید مي
زیـرا   کنـد،  نمـي خصوص این گروه کـاالیي بحـی متغیـر فاصـله چنـدان پـر اهمیـد جلـوه         

بـر اسـاس آمارهـاي    همچنـین   .اسـد شـمار   هاي در دسترس بسیار محـدود و انگشـد   گزینه
هاي روغني سـومین   ایران در واردات روغن خام و دانه ،المللي تجارت این گروه کاالیي بین

معنـادار و مطـابس    بیشـتر ضـرایب   هبقیـ این در حالي اسد که  .اسدواردکننده بزرگ جهان 
 .اسد نظريانتظار 
 

 1992 – 2014 بخش کاالیی طی دور  21برای  تخمین الگوی واردات -(1جهول )

 
 درصه. 90معناداری در سطح : ***، درصه 95معناداری در سطح : **، درصه 99معناداری در سطح : *

 های پژوهش منبع یافته
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از متغیرهاي سمد راسـد   از آنجایي که (2004و  2002به تبعید از الگوي فینسترا )
فاصـله از ضـرایب ایـن سـتون     گیري شده براي بررسي اندازه اثرگذاري متغیـر   الگو لگاریتم

دهد گروه بیسد و یكم، اول و  آنتي لگاریتم گرفته شده اسد. بررسي این ضرایب نشان مي
 ،انـد  نقل با توجه به بعد مسافد داشـته  و هاي حمل ثیرپذیري را از ناحیه هزینهتا هفتم بیشترین

نقـل آن   و و حمـل  بـوده بیسد و یكم جزء کاالهـاي خـاص و داراي ارزش بـاال     بخشزیرا 
هـاي   بـر هزینـه   شـود تـر   چـه بعـد مسـافد طـوالني     داراي استانداردهاي خاصي اسد که هر

اول و هفتم جزء کاالهـاي حجـیم هسـتند     با توجه به اینكه بخش. شود مينقل افزوده  و حمل
   فاصله حساس هستند.متغیر  با در نظر گرفتننسبد به اثرات مرزي  به طور طبیعي

بخش نوزدهم که شامل اسلحه و مهمات اسد، تنهـا بخشـي اسـد کـه ضـرایب آن      
هاي لگاریتم حداکثر درستنمایي نما و ضریب تعیـین   قابلید اتكاي آماري ندارد، زیرا آماره

دهد که متغیرهاي مورد استفاده به خوبي گویاي واقعیات نیسد. البته ایـن موضـوع    نشان مي
ارتباط نبوده، بلكـه آمارهـاي ایـن بخـش بـه دالیـل        یرهاي بيبه دلیل تصریح نامناسب یا متغ

سـایر متغیرهـاي    ،. بـا ایـن وجـود   شـود  نمـي خاص امنیتي به درستي و با تمام جزئیات منتشر 
توضیح شامل تولید ناخالص داخلي سرانه ایران و شـریك تجـاري آن و متغیرهـاي مجـازي     

 مورد استفاده، داراي عالمد مورد انتظار هستند.
 صـادرات ارائـه شـده اسـد. آمـاره      با متغیر وابسـته  نتایج تخمین الگو (2)دول در ج

دهنـده ایـن موضـوع هسـتند      نشانضریب تعیین  و همچنین نمایي نما لگاریتم حداکثر درسد
کشـور  واقعـي   صـادراتي خصوص همخواني بیشتري با الگـوي  این که الگوي ارائه شده در 

حد زیادي واقعیات موجـود   تا مورد استفادهخمیني و متغیرهاي مورد استفاده و روش ت دارد
  .را توضیح دهد
در مقایسه با نتایج بـراي متغیـر واردات، الگـوي صـادرات نتـایج بهتـري را        همچنین
توانـد   دهد و با انتظارات نظري همخواني بیشتري دارد. دلیل ایـن موضـوع هـم مـي     نشان مي
که الگوي وارداتي کشـور در بعضـي از    اشاره شده در قسمد حقایس آشكار شده باشد  نكته
در حـالي کـه    گرایي و واردات کاالهاي مصرفي سـوق یافتـه اسـد    ها به سمد مصرفسال

درصـد(، واردات کاالهـاي    87)حـدود   1393عمده واردات کشور به عنوان نمونه در سـال  
 در بخش تولید کشور مورد استفاده قرار گیرد. تا اي اسد اي و سرمایه واسطه
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 1992 – 2014بخش کاالیی طی دور   21برای  تخمین الگوی صادرات -(2جهول )

 
 درصه. 90***معناداری در سطح ، درصه 95**معناداری در سطح ، درصه 99*معناداری در سطح 

 های پژوهش منبع یافته

 
تـر اسـد و صـادرکنندگان بـراي     حدودي متفاوت تا در مورد صادرات این حقیقد

دهنـد کـه    نظر قـرار مـي  بسـیاري از جوانـب و متغیرهـا را مـد    المللـي   رقابد در بازارهاي بین
نقل و بعد مسافد اسد. در خصـوص نتـایج بـه دسـد آمـده       و هاي حمل ترین آن هزینه مهم
در خصـوص آن   يیقابـل اتكـا  آمـار  به دالیل خاص نظامي و امنیتـي  جز بخش نوزدهم که ب
نظـري مناسـبي   داراي ضرایب، عالمد و نتایج  بخش، 20 ها در رگرسیون هبقی ،جود نداردو

هـا نیـز متغیـر فاصـله داراي ضـریب مـورد انتظـار        در این تصریح حتي در تمام بخش .هستند
لگــاریتم   درصــد، معنــادار هســتند. آمــاره 99نظــري و از لحــاظ آمــاري در ســطح اطمینــان 
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دهنـده اسـتحكام نتـایج تجربـي بـه       چنین ضریب تعیـین نشـان  ي نما و همینما حداکثر درسد
ثیرپـذیري را از  تا ، بیشـترین هشـتم  پنجم و ششم،هاي  بخش دسد آمده هستند. با این وجود
 . متغیر فاصله را داشته اسد

دهنـد در الگـوي صـادراتي کشـور      همانطور که عالمد و اندازه ضـرایب نشـان مـي   
نسبد انتظـارات نظـري در مقایسـه بـا نتـایج الگـوي       متغیرهاي مجازي سازگاري بیشتري را 

بخش تخمین  21محصور در خشكي بودن در تمامي  ،دهند. به عنوان مثال وارداتي نشان مي
زده شده داراي عالمد منفي و زبان مشترک با شرکاي تجاري داراي عالمد مثبـد اسـد.   

هـا داراي   خـش دهـد و در بعضـي ب   متغیر پیوستگي یك روند یكسان و مشـخص نشـان نمـي   
البتـه در ادبیـات نظـري     ،هـا داراي عالمـد منفـي اسـد     اي از بخـش  عالمد مثبد و در پاره

الگوي جاذبه به صـراحد نسـبد بـه عالمـد تمـامي متغیرهـاي مجـازي اظهـار نشـده و در          
مطالعات مختلف با توجـه بـه نـوع الگوسـازي و کشـورهاي مختلـف مـورد بررسـي، نتـایج          

 متفاوتي حاصل شده اسد.
( جمع کل واردات و صادرات )متغیر تجارت( به عنـوان متغیـر وابسـته    3ر جدول )د

کید بسـیار زیـاد بـر شناسـایي و تحلیـل      تا در الگو وارد شده اسد. با توجه به اینكه به منظور
الگوي تجاري ایران از رهیافد جاذبه ناقص و یكسویه استفاده شده اسد، این متغیر هـم در  

 هاي مناسبي در بر خواهد داشد.   هیافددرک تحوالت این حوزه ر
( اسد، زیرا به عنوان مثال در الگوي واردات 2( و )1( ترکیبي از جداول )3جدول )

ح شده براي بخـش سـوم بـرخالف انتظـار نظـري      یایران ضریب متغیر فاصله در الگوي تصر
دول یـا در جـ   .صـورت نمایـان شـده اسـد     به ایـن داراي عالمد مثبد بود که در اینجا هم 

معنا اسد که در اینجا هم همین اتفاق افتاده اسـد.   (، بخش نوزدهم الگو کامال بي2شماره )
هـا در سـطح    ها داراي نتایج قابل انتظار اسـد و متغیـر فاصـله در تمـامي بخـش     سایر تخمین
ثیرپذیري منفي از متغیر فاصـله  تا درصد معنادار اسد. در این تخمین نیز بیشترین 99اطمینان 
هاي کاالیي بیسد و یكم، هفتم و اول اتفاق افتـاده   ان اثرات مرزي در خصوص بخشیا هم
 حد بسیار زیادي مشابه با الگوي تجاري واردات کشور اسد. تا که
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 1992 – 2014بخش کاالیی طی دور   21برای  تخمین الگوی تجارت -(3جهول شمار  )

 
 درصه. 90معناداری در سطح  ***، درصه 95معناداری در سطح  **، درصه 99معناداری در سطح  *

 های پژوهش منبع یافته

 
در الگــوي تجــارت ایــران بیشــترین نمــود اثــرات مــرزي از جانــب متغیــر فاصــله بــه 

جات(، هفتم )مواد پالستیكي( و اول )حیوانات  هاي بیسد و یكم )اشیاء هنري و عتیقه بخش
اردات کشـور البتـه بـا انـدکي     زنده( مربـوط اسـد کـه شـباهد بسـیار زیـادي بـه الگـوي و        

ثیرپـذیري بیشـتري نسـبد بـه     تا زیرا در الگوي وارداتي بخـش اول  ،هاي جزیي دارد تفاوت
بیسـد و   متغیر فاصله از خود نشان داده اسد. در تفسیر این ضرایب باید بیان کرد که بخش

نقـل آن داراي اسـتانداردهاي    و یكم جزء کاالهاي خاص و داراي ارزش باال اسـد و حمـل  
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. شـود  مينقل افزوده  و هاي حمل بر هزینه شودتر  چه بعد مسافد طوالني خاصي اسد که هر
نسـبد بـه    به طور طبیعي ،اول و هفتم هم جزء کاالهاي حجیم هستند با توجه به اینكه بخش

بخـش نـوزدهم شـامل اسـلحه و      فاصله حسـاس هسـتند.  متغیر  ا در نظر گرفتنباثرات مرزي 
هـاي   مهمات، تنها بخشي اسد کـه ضـرایب آن قابلیـد اتكـاي آمـاري نـدارد، زیـرا آمـاره        

دهد که متغیرهاي مـورد اسـتفاده    نمایي نما و ضریب تعیین نشان مي لگاریتم حداکثر درسد
 به خوبي گویاي واقعیات نیسد. 

یرهاي مجازي بیشتر داراي عالمد مطابس انتظار هستند. بـه عنـوان مثـال،    همچنین متغ
بخش داراي عالمد مثبد اسد، اما متغیرهاي محصور در  21متغیر زبان مشترک در تمامي 

هـاي خـالف انتظـار نظـري هسـتند. در نهایـد        خشكي بودن و پیوستگي گاه داراي عالمـد 
ل ضـریب تعیـین و آمـاره لگـاریتم     کـه شـام   PPMLخوبي بـرازش در الگـوي    هاي آزمون

هـاي   تمـامي گـروه  دهند که نتایج حاصل شـده در   نمایي نما اسد، نشان مي حداکثر درسد
 جز بخش نوزدهم، معنادار و مناسب هستند.کاالیي تخمیني ب

 

 های سیاستی گیری و توصیه نتیجه -6
اسد که ایـن   نقل و هاي حمل هزینه ي موثر بر تجارت کاالها،ها ترین مولفه از مهمیكي 
و مقصد و نـوع کـاالیي اسـد کـه توسـ  شـبكه        أفاصله بین کشورهاي مبد ثیرتا تحد
ثیر دو متغیـر نـامبرده   تـا  . این مطالعه با توجه بـه شود ميجا  هالمللي ترانزید کاال جاب بین

اري جرواب  ت غیرخطي، گیري از یك الگوي جاذبه و با بهره تحد عنوان اثرات مرزي
مورد  PPMLبا روش  1992-2014هاي  شریك برتر تجاري آن را طي سال 30ایران و 

 بررسي قرار داد. 
 21الگـو بـراي    21تخمین متفاوت به صورت مجـزا بـرآورد شـد.     66در این مطالعه 
الگـو بـراي مجمـوع     21بخـش صـادرات کشـور و     21الگو براي  21بخش واردات کشور، 

بندي ارائه شده اسـد.   الگو هم به صورت کل و بدون بخش 3صادرات و واردات کشور و 
تـرین الگـویي اسـد کـه در ادبیـات نظـري بـراي         دهنـده جـامع   متغیرهاي مورد استفاده ارائه

بر متغیرهاي حقیقي تولید ناخـالص داخلـي     گیرد. عالوه الگوي جاذبه مورد استفاده قرار مي
صورت موزون شده به جمعید و بـا توجـه    سرانه دو کشور و فاصله جغرافیایي که آن هم به

هاي مجازي محصور بـودن   ( ارائه شده اسد، متغیر2011و  2005به مطالعه مایر و ژیگناگو )
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در خشكي، پیوستگي، زبان مشترک و مستعمره مشترک یك کشور اسـتعمارگر هـم بـراي    
مشترک بودن  تمامي کشورهاي نمونه، استخراج و وارد الگو شده اسد. البته متغیر مستعمره

 خطي از الگو حذف شده اسد و در نتایج نهایي ظاهر نشده اسد. به دلیل هم
شـامل  )نتایج حاکي از این حقیقد اسد که بـه غیـر از گـروه کـاالیي بخـش سـوم       

کـاالیي دیگـر در سـه سـطح      بخـش  20هـاي حیـواني یـا نبـاتي(، تمـامي       ها و روغـن  چربي
نفـي از ناحیـه فاصـله بـین دو کشـور را دارا      ثیرپـذیري م تا واردات، صادرات و کل تجارت
کـاالیي ایـران و شـرکاي    –اي در توضیح الگوي تجاري هستند و اثرات مرزي نقش برجسته

ــه ترتیــب  تجــاري ــري، اشــیاء بیســد و یكــم ) هــاي بخــشاش دارد. در واردات ب اشــیاء هن
( و هفـتم )مـواد پالسـتیكي و    حیوانات زنده، محصـوالت حیـواني  (، اول )كسیون یا عتیقهکل

خمیرچـوب یـا سـایر مـواد الیـافي      اول، دهـم )  هـاي  بخـش کائوچو(، در صادرات به ترتیب 
 دوازدهم )کفش، کاله، چترآفتابي، عصـا، شـالق و  و  (سلولزي، کاغذ یا مقوا براي بازیافد

 بیسد و یكم، اول و هفـتم بیشـترین   هاي بخشزیانه( و در سطح تجارت کل نیز به ترتیب تا
 اند. ثیر منفي را از جانب متغیر فاصله پذیرفتهتا

  

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-21-94-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
http://farsi.tpo.ir/uploads/mogarrarat-10-94-ok.pdf
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