
 245-269/  ص 96بهار ، 1، شمارة 52قیقات اقتصادي / دوره تح

برتر تجاري: جانبه ایران و شرکاي  اثرات مرزي در تجارت دو

 رویکرد الگوي جاذبه غیرخطی

  3هادي رمضانی، 2مینا صادقی، 1*مهدي یزدانی

  Ma_yazdani@sbu.ac.ir ،استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی. 1

دي و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، صاعلوم اقتي  دانشکدهدانشجوي دکتري اقتصاد، . 2
Sadeghi.economic@gmail.com  

علوم اقتصادي و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، ي  دانشکدهدانشجوي دکتري اقتصاد، . 3
Ramezani.hadi93@gmail.com  

  09/12/1394تاریخ پذیرش:       21/12/1394تاریخ دریافت: 

 چکیده

هـاي   نقش فاصله و مسافت بین شرکاي تجاري در قالب مفهومی به نـام اثـرات مـرزي، چـالش    

ــین   ــارت ب ــین اقتصــاددانان تج ــه ب ــوي جاذب ــات الگ ــی را در ادبی ــل ایجــاد  فراوان ــرالمل ده و ک

هـاي   در سـال گیري و الگوسازي ایـن متغیـر مهـم     هاي مختلفی در خصوص اندازه پردازي نظریه

اخیـر تقریبـاً بـه    ي  هلزوم تخمین غیرخطی الگوي جاذبه طی ده همچنیناخیر ارائه شده است. 

طور کامل مورد توافق است. این دو مقوله، ضرورت این مطالعه در تخمین اثرات مرزي بـه روش  

  قرار گرفته است.  مورد توجه  نما حداکثر درستنمایی پوآسون

ت مرزي در مورد تجارت دوجانبه بین ایران و شرکاي برتر تجاري آن این مطالعه سعی دارد اثرا

  هاي غیرخطی الگوي جاذبه مورد ارزیابی قرار دهد. از روش 1988-2014هاي  را طی سال

اثـرات مـرزي در بررسـی الگـوي تجـاري       ي دهد متغیر فاصله به عنوان نماینـده  نتایج نشان می

به ترتیـب در الگوهـاي حـداقل     94/0تا  28/0ضرایب  اقتصاد ایران و شرکاي برتر تجاري داراي

یار که نسبت به سایر متغیرها بس باشد مینما  مربعات تعمیم یافته و حداکثر درستنمایی پوآسون

تواند بر روابـط   د. همچنین محصور نبودن کشورها در خشکی میکن بزرگ و پر اهمیت جلوه می

این اساس باید به نقـش فاصـله در کـاهش روابـط     تجاري اثرگذار باشد و آن را افزایش دهد. بر 

  ي داد.تر بیشتجاري و استفاده از حمل و نقل دریایی براي خنثی کردن آن، اهمیت 

    .JEL: C01 ،C23 ،C87 ،F10 ،F14طبقه بندي 

غیرخطی، اثرات مرزي، حداکثر درسـتنمایی  ي  جاذبهتجارت دوجانبه، الگوي  :هاي کلیدي واژه

 نما پوآسون

                                                                                                                       
 
  09132307131مسئول،  ي . نویسنده1



  1396، بهار 1 ي ،  شماره52ي  دورهحقیقات اقتصادي / ت    246

  مقدمه. 1

ماننـد ایـران، افـزایش سـطح تولیـد       توسـعه  حال در کشورهاي مهم اهداف از یکی

ناخالص داخلی از طریق گسترش روابط تجاري با کشورهاي دیگر است تا گذار به سـمت  

 ي ند؛ اما بازارهـاي گسـترده  کهاي داخلی طی یافتگی را با در نظر گرفتن پتانسیل توسعه

بخشی به محصوالت صادراتی و محـدود کـردن   المللی را نیز از دست ندهد و با تنوع بین

با تکنولوژي باال از این طریق نیز بر درآمد کـل   ویژه بهاي واردات خود به کاالهاي سرمایه

  د.  شومند الملل نیز بهرهو سرانه خود بیافزاید و از اثرات سرریزي تجارت بین

الملـل بسـیار مهـم و حیـاتی اسـت، مفهـوم       ارت بـین یکی از مقـوالتی کـه در تجـ   

جغرافیایی است و ایـن مفهـوم اگـر چـه بـه صـورت       ي  هفاصل هاي تجارت از جانب هزینه

جغرافیـایی و  ي  هفاصـل  غیرسیسـتماتیک، امـا همـواره مـورد توجـه بـوده اسـت. مفهـوم        

بـا   آینـده در و مفهومی کـه   1یخ شناور ي الملل توسط الگوي تودههاي تجارت بین هزینه

) فرموله 1952( 3شود، اولین بار توسط ساموئلسوناز آن نام برده می 2عنوان اثرات مرزي

فرموله شده است و به معناي از دست رفتن مقداري از ارزش اقتصادي کـاالي صـادر یـا    

-هاي تجارت از جمله سیسـتم حمـل و نقـل بـین     وارد شده به دلیل انواع و اقسام هزینه

  است.گونه اي و مواردي از این اي و غیرتعرفهکشورها، موانع تعرفهبین ي  هفاصل المللی،

جاذبه جهـت ارزیـابی   ي  هحاضر با هدف برآورد و استخراج معادلي  هاز این رو مطالع

، انجام شده اسـت  ایران با عمده شرکاي تجاري ي نقش اثرات مرزي در تجارت دو جانبه

غرافیایی بین کشورها از متغیرهـایی ماننـد   جي  هفاصل و عالوه بر تولید ناخالص داخلی و

یک کشور بودن نیز اسـتفاده شـده    ي زبان مشترك، محصور بودن در خشکی و مستعمره

 است.  

سازماندهی این مقاله به این صورت است که در بخـش دوم ادبیـات نظـري الگـوي     

ایـن   مطالعات صورت گرفته با محوریـت  ي جاذبه و لزوم تخمین غیرخطی الگو، در ادامه

هـاي  موضوع کنکاش شـده و بـا توجـه بـه کـاربرد الگـوي جاذبـه در بسـیاري از پدیـده         

 تأکیـد هاي تجاري، این الگـو بـا   گذاري و سایر جریانالمللی از جمله تجارت، سرمایه بین

مـورد   ویژه بر مفهوم اثرات مرزي، نقش متغیر فاصله و تخمین غیرخطی، در این پژوهش

الملل در قسمت سوم حقایق آشکار شده در رابطه با تجارت بینبررسی قرار گرفته است. 

بر اندازه، حجم و شرکاي تجـاري ایـران بررسـی شـده اسـت.       تأکیدبا  ،در صحنه جهانی
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ده است. شها و مواد تحقیق در قسمت چهارم به اختصار تشریح هاي گردآوري داده روش

و نتـایج تجربـی حاصـل از     در قسمت پنجم الگوي طراحی شده مورد برازش قرار گرفته

هـاي  گیـري و توصـیه  تخمین الگو تفسیر شده است و در نهایت در قسمت ششم، نتیجه

در دوران پسا برجام و پسا تحـریم ارائـه    ویژه بهپیوندهاي تجاري ایران  سیاستی در مورد

  شده است.

  

  . ادبیات نظري  2

ظـور توضـیح   بـه من  1توسـط تـین بـرگن    1962الگوي جاذبـه اولـین بـار در سـال     

هـاي  هاي تجاري متقابل مورد استفاده قرار گرفت. طبق این الگـو، حجـم جریـان    جریان

هاي نیروي انسـانی (میـزان مهـاجرت) و مبـادالت     اي، جریانهاي سرمایهتجاري، جریان

اسـت  جغرافیایی آنهي  هفاصل اقتصاد دو کشور و ي اطالعاتی میان کشورها تابعی از اندازه

 گیـرد و بـراي  اقتصاد غالباً متغیر تولید ناخالص داخلی مـدنظر قـرار مـی    که براي اندازه

شود کـه البتـه ایـن نـوع     مسافت بین پایتخت دو کشور محاسبه می ،جغرافیاییي  هفاصل

نـد کـه بـراي    کهایی را در معادالت و نتایج ایجاد میجغرافیایی تورشي  هفاصل محاسبه

جغرافیـایی مـوزون بـه جمعیـت     ي  هفاصـل  وانعنـ  باها، روش دیگري پرهیز از این تورش

) ارائه شده اسـت کـه در ایـن خصـوص در ادامـه      2005، 2011( 2توسط مایر و ژیگناگو

  د.  شوارائه می کاملیمقاله توضیحات 

الگوي جاذبـه توسـط تـین بـرگن، ایـن الگـو تکامـل نظـري بسـیار           ي از زمان ارائه

الملـل طـی کـرده    تجارت بـین ي  هحوزاقتصاددانان  ي هدفمندي را طی نیم قرن مطالعه

است و به دلیل ماهیت پویاي این نظریه همچنان مباحث جدیدي از الگوسـازي، تصـریح   

و حتی فرموله کردن در خصوص آن مطرح شده که اگر چه تصریح اولیـه و اصـلی تمـام    

جغرافیایی دو کشور استوار اسـت، امـا   ي  هفاصل ها، حول محور تولید ناخالص داخلی و آن

  د.شوقابل توجهی نیز در این سیر تاریخی مشاهده می ي هاي نوآورانهها و جنبهظرافت

بـه صـورت    3نیـوتن ي  جاذبـه  ي کـارگیري مسـتقیم نظریـه    الگوي اصلی از طریق به

روابط بین متغیرهـا   فقطاولیه الگوي جاذبه است و ي  هزیر مطرح شده که معادلي  هرابط

  را بیان نموده است.

)1(                                              1 2 3
0 ,ij i j ijT Y Y D    

                                                                                                                       
 

1. Tinbergen 
2. Mayer and Zignago  
3. Newton 
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که
 ijT ي  ههاي تجاري دو جانبه بـین دو کشـور یـا منطقـ    معرف حجم جریانi  و

j ،iY  داخلی منطقهتولید ناخالصi  و
jY تولید ناخالص داخلی منطقهj   است کـه

اقتصادي دو کشور بوده که افزایش آن نشـانه توانـایی کشـور در جـذب و      ي بیانگر اندازه

.باشد می تر بیشتولید محصوالت 
ijD جغرافیـایی میـان دو منطقـه   ي  هفاصـل  نیزi وj 

جغرافیایی، حجم روابط تجاري میـان دو کشـور بایـد    ي  هفاصل است که قاعدتاً با افزایش

شود و البته مشاهده الگوهاي تجاري کشـورها نیـز، همـواره ایـن موضـوع را ثابـت        تر کم

تـرین شـرکاي تجـاري یکـدیگر      نکرده است. به عنوان مثال ایاالت متحده و چین بـزرگ 

هستند، یا ایران و چین هم به همین صورت است. توان متغیرهـا در صـورت اسـتفاده از    

 ت بـه تغییـرات متغیـر مسـتقل را نشـان     فرم لگاریتم خطی، کشش متغیر وابسـته نسـب  

اثر مثبت و تـوان  ي دهنده، نشانها  Yرود که تواندهد. انتظار می می می
ijD   داراي اثـر

  ).2004، 1منفی بر حجم تجارت باشد (فینسترا

نـد کـه اگـر دو    ا هاقتصاددانان با مشاهدات گوناگون در برخی کشـورها متوجـه شـد   

است  تر بیشها تولید ناخالص داخلی مشابهی داشته باشند، حجم تجارت میان آنکشور 

در راسـتاي ادبیـات همگرایـی    این که  ،متفاوت باشند GDPکه دو کشور از لحاظ  تا این

ین دالیل پیوسـتن یـا نپیوسـتن    تر مهمهمین معیار در حقیقت یکی از و اقتصادي است 

اسـت، یعنـی    4گمرکـی  ي یا اتحادیـه  3ايمنطقه، توافق 2یک کشور به یک پیمان تجاري

کشوري خیلی بزرگ و دیگري کوچک باشد تمایلی به تجارت گسترده نخواهنـد داشـت.   

باالیی برخوردارند، میـزان تجـارت    GDPبه عبارت دیگر کشورهاي پیشرفته که از حجم 

مقایسـه بـا   است. به بیان دیگر، کشورهاي پیشرفته مشابه در  تر بیشها  دوجانبه میان آن

ي را بـه خـود   تـر  بـیش  ي کشورهاي صنعتی و در حال توسـعه، حجـم تجـارت دوجانبـه    

  ).1984، 5(هلپمن انداختصاص داده

ـ      کربعدي با اضافه ي  همعادل فـرم   ،اولي  هدن یـک جـزء خطـاي تصـادفی بـه معادل

  دهد. می می اقتصاد سنجی و قابل تخمین را ارائه

)2   (  
1 2 3

0
ij

ij i j ijT Y Y D e
  

    

و به ویژه ایـن کـه    باشد میهاي فروض کالسیک  جزء خطا به اختصار داراي ویژگی

  داراي همبستگی با متغیرهاي مستقل الگو نیست.

                                                                                                                       
 

1. Feenstra 
2. Trade Agreement 
3. Regional Agreements 
4. Customs Union 
5. Helpman 
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1 2 3
0( , , )ij i j ij i j ijE T Y Y D Y Y D  

)3(   

  د:شو می  تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمولی به صورت زیر تصریح 

)4(  

خطی، الگو را به صورت قابل تخمـین   –و سنت قدیمی استفاده از تصریح لگاریتم  

 دهد: زیر تغییر می

)5(  0 1 2 3ij i j ij ijLnT Ln LnY LnY LnD        
       

قابلیت اتکا ضرایب تخمینـی از روش حـداقل مربعـات معمـولی، بـه      اي که به گونه

شدت بستگی بـه اسـتقالل آمـاري   
ij وln ij  هـاي معادلـه دارد. طـی    از رگرسـورهاي

الگوي تین برگن به دلیل اعتباري که در مطالعـات تجربـی در    ،1970و  1960هاي  دهه

آورده بود، بسیار مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفـت.   دست بهات تجاري توضیح جریان

 هـاي  مخالفـت نظري نداشت و به همین دلیل با انتقادات و  ي اما این الگو هیچ گونه پایه

هاي زیـادي  تالش اي رو شد. پس از آن، به منظور ایجاد چنین مبانی نظري بسیاري روبه

از  هاي تجارت این مبانی کشـف شـود.   پذیرفت تا با استفاده از اصول کلیدي نظریه انجام

هـاي  هاي فراوانی به منظور اثبات ویژگی به بعد، اقتصاددانان مختلف تالش 1970ي  هده

هاي تجاري و همین طور معرفی کاربرد  گیري تعیین کننده الگو و تخمین آن براي اندازه

  اي به عمل آوردند.  منطقههاي تجاري الگو در پیمان

)، مبـانی  2013، 1989، 1985( 2) و برگستراند1979( 1در ادامه مطالعات اندرسون

نـد. اندرسـون   ا هنظري را براي الگوي جاذبه بر پایه خصوصیات سیستم مخارج ارائـه کـرد  

جاذبه ممکن را در قالب یک سیستم مخارج خطی بـا اسـتفاده از تـابع     يترین الگوساده

که هر کشور در تولید است . در این مطالعه فرض شده ه استآورد دست بهگالس دا-کاب

  کاالي خاصی تخصص کامل یافته باشد. 

وسـیله الگـوي جاذبـه مـورد      گذاري مستقیم خارجی را بـه  سرمایه ،)1984هلپمن (

)، تجارت بـین کشـورهاي عضـو سـازمان     1987. در ادامه هلپمن (ه استبررسی قرار داد

OECD(3اقتصادي (هاي  همکاري
و همچنـین مبـانی    هرا مورد تجزیه و تحلیل قـرار داد  

 کـرده اسـت  هاي تجاري ارائـه   هاي اقتصادي و پیمان نظري جدیدي در ادبیات همگرایی

تولید ناخـالص داخلـی    تأثیر، تنها تحت که بر اساس آن تجارت بین این گروه از کشورها

، بلکه سهم نسبی آن گروه یـا بلـوك اقتصـادي از تولیـد ناخـالص      باشد میاین کشورها ن

                                                                                                                       
 

1. Anderson 
2. Bergestrand 
3. Organization for Economic Co operation and Development 

( , , ) 1ij i j ijE Y Y D 
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) و 1995( 1ست. در همین راستا هوملز و لوینسـون گذار اتأثیرداخلی جهانی نیز متغیري 

هـاي اقتصـادي    مطالعاتی را براي کشورهاي خارج از سـازمان همکـاري   ،)2002( 2دبرائر

. اندرسـون و  باشـد  مـی ) 1987( قضـیه هلـپمن  ي  هکننـد  تأییـد ند که همگی ا هانجام داد

بـه بررسـی معمـاي     ،جاذبـه ي  هبا استفاده از زیربناي نظري معادل ،)2003( 3وینکوپ ون

هاي آمریکا بعد از پیوستن ایـن دو کشـور بـه    هاي کانادا و ایاالتتجاري در داخل استان

الگوهـاي  نـد. آنهـا بـا انتقـاد بـه      ا هپرداخت 4آزاد تجاري آتالنتیک شمالیي  هپیمان منطق

هـاي  کنند این الگوها به دلیـل ایـن کـه نقـش مقاومـت      سنتی جاذبه پیشین، عنوان می

  انگارند، از اساس داراي ایراد هستند. اثرات مرزي را نادیده می 5مرزي چندجانبه

با بررسی تجـارت داخلـی    ،)1995( 6کالم بحث اثرات مرزي نخستین بار توسط مک

هـاي  هـاي کانـادا و ایالـت   هاي آمریکا و همچنین بین استانهاي کانادا، ایالتبین استان

و  کـم . نتیجه این است کـه فواصـل   شده استالملل مطرح آمریکا در ادبیات تجارت بین

هاي ایـن   المللی بسیار مؤثر است. یافتههاي مرزي اندك در تجارت داخلی و بینمقاومت

، نشـان  ه اسـت الملـل بـود  نتجـارت بـی  ي  هحوزیک چالش در ي  هکنندمطالعه که شروع

تجارت بین یک استان کانادا و یـک   22هاي داخلی کانادا  د که تجارت بین استانده می

) بـه بحـث اثـرات مـرزي     2003وینکـوپ (  ایالت در آمریکا است. در ادامه اندرسون و ون

نامتقـارنی بـر کشـورهاي بـا      تـأثیر که اثـرات مـرزي،    اند ردهي کگیر ند و نتیجها هپرداخت

 پـذیري تأثیرمتغیـر  کـه کشـورهاي کوچـک از ایـن     طـوري   هاي مختلـف دارد، بـه   دازهان

جاذبـه  ي  همعادلـ  ي زیرا یکی از مسائل مهمی کـه در فـروض اولیـه    ،اند هداشتتري  بزرگ

  .باشد ها میهاي حمل و نقل و تعرفهمطرح شده است، صفر بودن هزینه

گیـري اثـرات   هایی را کـه بـراي محاسـبه و انـدازه     روش ،)2004و  2002فینسترا (

ده است. روش اول پیرو مطالعات کربندي کلی تقسیمي  همرزي ارائه شده  را به سه دست

) شـکل  2001( 7) و بـایر و برگسـتراند  1989و  1985گرفتـه توسـط برگسـتراند (    انجام

ـ     گرفته است. این مطالعات استفاده از شـاخص  گیـري اثـرات   دازههـاي قیمـت را بـراي ان

هــا بـراي بـرآورد اثـرات مـرزي بـا اســتفاده از      انـد. آن قیمتـی مـورد اسـتفاده قـرار داده    

                                                                                                                       
 

1. Hummels and Levinsohn 
2. Debaere 
3. Anderson and VanWincoop  
4. NAFTA 
5. Multilateral Resistance 
6. McCallum 
7. Baier and Bergstrand 
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گیـري  بـري انـدازه   ijTاند که متغیـر زیر استفاده کردهي  ههاي قیمتی، از معادل شاخص

  اثرات مرزي وارد الگو شده است:
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ایرادي که به روش اول وارد شده این است که استفاده از شـاخص کـل قیمـت بـه     

 ي هاي مـورد اسـتفاده بـراي محاسـبه    تواند اثرات مرزي را تخمین بزند و دادهخوبی نمی

هـاي  هـاي سـال پایـه   هـاي ارز یـا ریسـک   هاي تبدیالت نـرخ شاخص کل قیمت، ریسک

به جـاي   ،)1996( 1البته انگل و راجرز دهد.متفاوت بین کشورها را به خوبی پوشش نمی

ند کـه بـاز هـم    ا هدکراستفاده از شاخص قیمت کل از شاخص قیمت جغرافیایی استفاده 

  به همین دلیل روش دوم استفاده شده است. ه وبخش نبودنتایج چندان رضایت

دومین روش براي محاسبه اثرات قیمتی استفاده از اثرات مرزي تخمینی اسـت کـه   

از بـا اسـتفاده   اثـرات مـرزي     ) ارائـه شـده اسـت   2001وینکـوپ (  رسـون و ون توسط اند

CIFهاي قیمت شاخص
FOBو2

انـد   شـده  تخمـین زده مرزي و اثرات قیمتی و اثرات  3

  ها به صورت زیر تصریح شده است:که الگوي آن

)7( 

مسـافت بـین دو    ijdسـایر عوامـل مـؤثر،     ijهـا،   اختالف قیمت ijTکه در این رابطه

جزء اخالل الگو اسـت. مزیـت ایـن رابطـه ایـن اسـت کـه نسـبت بـه روش           ijکشور و

کالم، ضرایب دیگر تورش نـدارد و ایـراد آن ایـن اسـت کـه نیـاز بـه یـک چـارچوب           مک

  ).2004و  2002ریزي مشخص دارد (فینسترا،  برنامه

پـردازد.  در ادامه روش سوم با استفاده از اثرات ثابت بـه اثـرات قیمتـی مـرزي مـی     

5)، هــوملز1996( 4هاریگــان
 7وینکــوپ و روز و ون ،)2000( 6)، ردینــگ و وانبــل1999( 

ها براي اي که آناند. رابطه) از این روش براي تخمین اثرات مرزي استفاده نموده2001(

وسـیله حـداقل مربعـات     اند به صورت زیر است که بـه هکردمحاسبه اثرات قیمتی تصریح 

  معمولی قابلیت برآورد دارد:

                                                                                                                       
 

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 

ij ij ij ijLnT Lnd   
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1باال ي  هکه در رابط
1 ( )i iB Ln P     1و

2 ( )i jB Ln P        اسـت. خـوبی ایـن

روش سادگی آن است و با این که هـر دو روش اثـرات تخمینـی و اثـرات ثابـت سـازگار       

دهد (فینسـترا،  تري ارائه میهستند، اما روش اثرات تخمینی کاراتر است و ضرایب دقیق

 2) و اگـر 2001( 1از مطالعـه لیمـائو و وانبـل    پیـروي ). در این مطالعه به 2004و  2002

  اثرات مرزي استفاده شده است. ي از متغیر فاصله به عنوان نماینده ،)2008(

  

  . مطالعات پیشین 1. 2

عطف تاریخی اسـت   ي گرفته در خصوص الگوي جاذبه داراي دو نقطه انجاممطالعه 

گرفتـه توسـط کـروگمن،     انجـام میالدي و پیرو مطالعات  1980ي  هاولین آنها در ده که

هلپمن، برگستراند، دیردوف و فینسترا استوار است که شرح تکامل نظري ایـن دسـته از   

امـا نقطـه عطـف تـاریخی دیگـر حـول       است، مطالعات در ادبیات نظري مقاله بیان شده 

سـال   ي برازش الگو پرداخته شده که با مقالـه هاي اقتصاد سنجی  موضوع جاذبه به روش

آغاز شده است و آن هم لزوم تخمـین غیرخطـی الگـوي     3سانتوس سیلوا و تنریرو 2006

گیري، شروع شـده و در ایـن   سازي سنتی لگاریتمجاذبه است که با انتقاد به روش خطی

قرار گرفتـه  هاي غیرخطی تخمین الگو مورد بررسی و ارزیابی انتقادي  سیر تاریخی روش

  است.  

روش حداقل مربعـات   ي خود به مقایسه ي در مطالعه ،)2007( 4شوماخر و همکاران

پرداخته است. نتایج ایـن   PQML(5معمولی و روش حداکثر درستنمایی شبه پوآسونی (

سه رقمی، حاکی از این حقیقـت   ISIC(6المللی (بندي بینهاي طبقهبررسی بر پایه داده

ر درستنمایی شبه پوآسونی از کارایی بسیار باالتري نسبت به روش حداکث است که روش

پیـرو   ،)2009سـانتوس سـیلوا و تنریـرو (    برخوردار بوده اسـت.  7حداقل مربعات معمولی

                                                                                                                       
 

1. Limao and Venables 
2. Egger 
3. Silva and Tenreyro 
4. Schumacher et all 
5. Poisson-Quasi Maximum Likelihood 
6. International Standard Industrial Classification 
7. Ordinary Least Squares 
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بحـث تخمـین غیرخطـی     دوبـاره گرفت،  انجامها آن 2006سال ي  هانتقاداتی که به مقال

خود، به دلیل وجود تعداد زیاد عـدد  الگوي جاذبه را بررسی و براي تکمیل مطالعه قبلی 

هـاي آمـاري پرداختنـد کـه بـا      صفر تجارت دوجانبه، بر اساس توزیع گاما به تولیـد داده 

هاي کشش ثابت سازگار است و با الگوي جاذبه نیـز سـازگاري فراوانـی دارد. نتـایج      الگو

ین تـر  بیشداراي  PPML(1نما ( حداکثر درستنمایی پوآسون زندهد که تخمیننشان می

اي به در مطالعه ،)2010( 2در ادامه این سیر تاریخی، هرارا کارایی و خوش رفتاري است.

هاي مختلف تخمین معادالت الگوي جاذبـه در تجـارت دوجانبـه پرداختـه      بررسی روش

هـاي   هـاي خطـی و غیرخطـی، روش    که از بـین روش  است است، و به این نتیجه رسیده

هاي حـداقل مربعـات تعمـیم یافتـه      و از بین روشباشد  میغیرخطی داراي نتایج بهتري 

)GLS(3    حداقل مربعـات تعمـیم یافتـه شـدنی ، )FGLS(4    حـداقل مربعـات غیرخطـی ،

)NLS(5 ) و روش انتخاب نمونه هکمنHSS(6    باالترین کـارایی را روش انتخـاب نمونـه ،

هـاي  قاومـت خـود بـا اشـاره بـه م     ي در مطالعه ،)2014( 7هکمن در برداشته است. فالی

)، رویکــرد اثــرات ثابــت 2003وینکــوپ (مــرزي عنــوان شــده در الگــوي اندرســون و ون

کشورهاي واردکننده و صادرکننده را مدنظر قـرار داده و بـا بـه کـارگیري روش تصـریح      

PPMLند. نتایج این مطالعه حـاکی  ا ه، بحث اثرات مرزي دوجانبه را مورد آزمون قرار داد

ها بـا توجـه بـه اثـرات     زندکثر سازگاري ممکن در بین تخمیناز این موضوع است که ح

بـا اشـاره بـه     ،)2014( 8است. رابرتسـون و رابیتـایلی   PPMLزن ثابت مربوط به تخمین

هاي حمل و نقل و مسافت بین کشورها، با رویکردي خالقانـه الگـوي جاذبـه را بـا      هزینه

گیرنـد. بررسـی   توجه به نوع کاالهاي مورد معامله و تجارت شده بین کشورها به کار مـی 

دهد که گروه کاالیی سنگ آهن و گاز به شدت نسبت به متغیر مسافت و ها نشان میآن

، 9کارگیري رویکرد تجربـه متقابـل   پذیر است. در ادامه با بهل و نقل کششهاي حمهزینه

سعی در حذف مزیت مسافت نموده و نشـان داده اسـت کـه کشـورهایی کـه از مواهـب       

طبیعی بسیار غنی برخوردار نیستند، متغیر مسافت اثرات بسیار منفـی در کسـب سـهم    

                                                                                                                       
 

1. Poisson Pseudo Maximum Likelihood 
 شود. نمایی پوآسون استفاده می الزم به ذکر است که در برخی مطالعات، از واژه شبه حداکثر درست

2. Herrera 
3. Generalized Least Squares 
4. Feasible Generalized Least Squares 
5. Non-linear Least Squares 
6. Heckman Sample Selection 
7. Fally 
8. Robertson and Robitaille 
9. Counterfactual Approach 
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المللی احتیاج شـدیدي بـه حمایـت    بین ي بازار دارد و این کشورها براي رقابت در عرصه

  هایشان دارند. اي دولتیارانه

اي بـا عنـوان اثـرات مـرزي در جریـان تجـارت        در مقاله ،)1395یزدانی و رمضانی (

گیـري و   بـه انـدازه   ،1992-2014ي  هي کاالیی بین ایران و کره جنوبی طـی دور ها گروه

ي کاالیی پرداختـه و در نهایـت   ها گروهبررسی اثرات مرزي بین این دو کشور با توجه به 

هاي شدت تشابه تجاري، شاخص تجارت درون صـنعت و   این متغیر و شاخص ي وسیله به

برون صنعت، شاخص درون صنعت عمودي و افقی و شاخص مزیت نسـبی آشـکار شـده    

بنـدي عـددي و    هاي رتبه وسیله روش هاي تجاري دو کشور به اقدام به شناسایی پتانسیل

ي ششـم، چهـارم   ها گروهدهد که  اند. نتایج این مطالعه نشان می دهکراي  ومی رتبهتاکسون

هـاي حمـایتی    و مزیـت  انـد  ي پیشتاز تجـاري شـناخته شـده   ها گروهو پانزدهم به عنوان 

بندي صورت  اي یا توافقات تجاري ترجیحی باید با محوریت این رتبه اي و غیرتعرفه تعرفه

 گیرد.

اثـرات مـرزي در جریـان تجـاري     "اي با عنوان  ، در مقاله)1395(یزدانی و همکاران 

ي  جاذبه الگوي یک با به کارگیري ،"ي کاالیی ایران: کاربردي از تصریح غیرخطیها گروه

–1393 هـاي  سـال  طـی  را آن تجـاري  اول شـریک  30 و ایران تجاري غیرخطی، روابط

سـیلوا و تنریـرو    کـه توسـط   سـودو  - پوآسـون  نمـایی  درسـت  حـداکثر  روش با ،1371

در ایـن مطالعـه عوامـل اثرگـذار بـر       .انـد  داده قرار بررسی ارائه شده است مورد ،)2006(

بندي گمرك در قالـب یـک الگـوي     ي کاالیی تجاري ایران بر اساس طبقهها گروهتجارت 

هاي تابلویی مورد شناسایی قرار گرفته است. به منظور شناسایی  جاذبه با استفاده از داده

)، بـرازش الگـو   2004گیري از روش ارئه شـده توسـط فینسـترا (    ت مرزي نیز با بهرهاثرا

 اسـتفاده  مـورد  متغیرهـاي  گذاريتأثیر تفاوت و شدت بر تأکیدصورت گرفته است. براي 

هـاي واردات، صـادرات و    متغیرهـا، مؤلفـه   از برخـی  نامتقـارن  اثـرات  شناسایی و الگو در

لب سه الگوي اقتصادسنجی تصریح و بـرازش شـده   جریان تجاري به صورت مجزا و در قا

شـامل  (که به غیـر از گـروه کـاالیی بخـش سـوم       دهد این مطالعه نشان می نتایجاست. 

گـروه کـاالیی دیگـر در سـه سـطح       20هاي حیوانی یا نبـاتی)، تمـامی    ها و روغن چربی

فاصله بـین دو کشـور را دارا    ي پذیري منفی از ناحیهتأثیرواردات، صادرات و کل تجارت 

کاالیی ایران و شـرکاي  –اي در توضیح الگوي تجاري هستند و اثرات مرزي نقش برجسته

اشـیاء هنـري، اشـیاء    ي بیسـت و یکـم (  هـا  گـروه اش دارد. در واردات بـه ترتیـب    تجاري

) و هفتم (مـواد پالسـتیکی و   حیوانات زنده، محصوالت حیوانی)، اول (یقهکلکسیون یا عت

ا سـایر مـواد الیـافی    خمیرچـوب یـ  ي اول، دهـم ( ها گروهکائوچو)، در صادرات به ترتیب 
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دوازدهم (کفش، کاله، چترآفتابی، عصـا، شـالق و   و  )سلولزي، کاغذ یا مقوا براي بازیافت

ي بیسـت و یکـم، اول و هفـتم    هـا  گـروه تازیانه) و در سطح تجارت کـل نیـز بـه ترتیـب     

  اند. منفی را از جانب متغیر فاصله پذیرفته تأثیرین تر بیش

توان خالصه کرد که  ادبیات موجود را این گونه میبه طور کلی سهم این مطالعه در 

توان اثـرات مـرزي   تر میهاي غیرکل استفاده کرده است که دقیقاوالً این مطالعه از داده

 PPMLرا در مورد هر یک از شرکاي برتر تجاري، ارزیابی کرد. ثانیاً این مطالعـه از روش  

رزي استفاده کرده است که روش اثرات م ي براي تخمین ضرایب الگوي جاذبه و محاسبه

متغیر فاصله  ي الملل است. ثالثاً براي محاسبهنوینی در ادبیات اقتصادسنجی تجارت بین

توضـیح داده   تر بیشاز متدلوژي متفاوتی استفاده شده که در این مورد در بخش چهارم، 

  خواهد شد.

  . حقایق آشکار شده3

 تـا  2008 سـال  از که دهد می نشان جهانی تجارت آمارهاي از ها طور کلی بررسی به

 آسـیایی  کشـور  دنیـا، پـنج   در کاال ي  هکنند صادر اول کشور 15 بین میالدي، در 2014

 سـهم  ینتـر  بـیش  کـه  شـوند  مـی  دیـده  سـنگاپور  و کنگ جنوبی، هنگ چین، ژاپن، کره

 بـا  چـین  بـه  کشـور، مربـوط   پنج این بین از میالدي 2014 سال در دنیا کل از صادرات

بـوده   درصـد  2/2 معـادل  و سـنگاپور  بـه  مربوط نیز سهم ینتر کم و درصدي 5/12 سهم

چین،  آسیایی کشور نیز، پنج دنیا در خدمات ي  هکنند صادر اول کشور 15 بین در. است

 سـهم  ینتـر  بـیش  چین بین این در که دنشو می دیده جنوبی کره و ژاپن، هند، سنگاپور

 پـنج  ایـن  بـین  را سـهم  ینتـر  کـم  جنوبی کره و دنیا در خدمات صادرات از درصدي 7/4

 از ایـران  سهم که است حالی در این. است داده نسبت خود به درصد 1/2 معادل و کشور

 درصـد  18/0 تنهـا  نیـز  دنیـا  در خدمات صادرات از و درصد 34/0دنیا،  در کاال صادرات

 ي  هکننـد  صـادر  کشـور  229 بـین  از میالدي، ایران 2014 سال در عبارتی به. استبوده 

 کـرده  کسـب  را 60ي  هرتبخدمات،  ي  هکنندصادر کشور 152 بین در و 51ي  هرتب کاال

، چـین،  2014 تا 2008 زمانیي  هدور در دنیا در کاال ي  هکنند صادر اول کشور 15است. 

کنـگ، انگلـیس، روسـیه،     جنوبی، فرانسـه، ایتالیـا، هنـگ    آمریکا، آلمان، ژاپن، هلند، کره

 دوره، بـیش  این طی گفت توان در حقیقت می. اند بوده مکزیک و کانادا، بلژیک، سنگاپور

 37 حـدود  کشورها سایر و شود می صادر کشور 15 این توسط دنیا کاالهاي درصد 63 از

الملـل وزارت صـنعت، معـدن و     هاي آمـاري بـین   کنند (گزارش می صادر را کاالها درصد

  ).  1394داد ، مر12 ي  هتجارت، گزارش شمار
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شـریک اول   15منظور بررسـی الگـوي تجـارت در ایـن مطالعـه، واردات متقابـل        به

هاي ترکیبـی دو جانبـه    میالدي در قالب داده 1998-2014هاي  تجاري ایران، طی سال

در نظـر گـرفتن واردات    ،)2014( بررسی شده اسـت. بـه عقیـده رابرتسـون و رابیتـایلی     

ي برخـوردار  تـر  بـیش جریان تجاري از قابلیت اتکا ي  هدهندعنوان متغیر وابسته نشان  به

احتمال احتساب مضاعف یا چند بار شماري وجـود دارد.   ،است، زیرا در خصوص صادرات

تجـارت در   ي به همین دلیل در این مطالعه واردات کشورها از یکدیگر به عنوان نماینـده 

  نظر گرفته شده است.

هاي واردات ایران استخراج شـده اسـت.   ه از دادهشرکاي برتر تجاري ایران با استفاد

هاي آماري بسیار گسترده اسـت و  در این بین به دلیل این که کشور عراق داراي شکست

هـا  حذف تعـداد زیـادي از داده   سببهاي تابلویی استفاده از اطالعات این کشور در داده

در تخمـین مـورد    کشـور  15شود، از الگوي نهایی مورد تخمین حذف شده و مـابقی  می

بـه   ،استفاده قرار گرفته است. الگوي جاذبه کامل دوسویه مورد استفاده قرار گرفته اسـت 

هاي مورد استفاده در الگوي جاذبـه دو بـه دوي ایـن کشـورها اسـتخراج      صورتی که داده

و در تخمین مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به این که این تعداد کشور طـی  شده 

درصد حجم تجارت جهـانی ایـران را    75ساله بیش از  20زمانی در حدود  ي رهاین گست

د. حد نهایی این الگو شواند، شناخت خوبی از الگوي تجارت ایران حاصل میتشکیل داده

هـا بایـد   که البته با حجـم عظیمـی از داده   باشد  می کارگیري اطالعات تمام کشورها  به

در بهبـود   طـور حـتم   بـه دیالت الزم انجام داد کـه  عملیات مرتب سازي و گردآوري و تع

د، اما از تمرکز بـه  کنالمللی کمک شایانی مینتایج و شمولیت نظریه جاذبه در سطح بین

  کاهد.کشوري خاص مانند جمهوري اسالمی ایران می

شـرکاي تجـاري ایـران طـی     با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص جدول زیر 

عربـی   ي طور که مشخص است امارات متحده ارائه شده است. همانمورد بررسی ي  هدور

میلیـارد دالر   154که طی مدت مذکور در حدود  طوري شریک اول تجاري ایران است، به

گرفته است و بعد از این کشور آلمان با  انجامدرصد از کل واردات ایران از این کشور  20

درصـد و   10میلیـارد دالر و   71 درصـد، چـین بـا حـدود     11میلیـارد دالر و   78حدود 

هاي بعدي هستند. بررسی رونـد بلندمـدت   کشورهاي کره، ایتالیا و سایر کشورها در رده

مزبـور طیـف وسـیعی از کشـورها همسـایه و      ي  هدهد که طی دورواردات ایران نشان می

هـاي اقتصـادي   هاي جغرافیایی و اقتصادي و برعکس با نـاهمگونی نزدیکیغیرهمسایه با 

اند و شرایط سـخت تحریمـی در تغییـر    ختلف به عنوان شریک تجاري ایران قرار گرفتهم

یی داشته است. به عنوان مثال کشور امارات متحـده  سزا به شرکاي تجاري ایران هم نقش

سـایر متغیرهـایی کـه     مـورد ده است. در کرعنوان یک واسطه براي واردات ایران عمل  به



  ... اثرات مرزي در تجارت دوجانبه ایران و شرکاي برتر تجاري  257

     
 

، نیز اطالعاتی ارائه شـده اسـت.   اند ر مجازي وارد الگو شدهها به عنوان متغیي از آندتعدا

کشور تنها شش کشور داراي مرز مشترك آبی، خاکی یا هر دو  15به عنوان مثال از این 

با جمهوري اسالمی ایران هستند و تنها سه کشور آذربایجـان، ترکمنسـتان و افغانسـتان    

هـاي   دسترسـی بـه آب راه  ند و هـیچ گونـه   باشـ  مـی ي محصور در خشـکی  اجزء کشوره

هاي حمل و نقل کشور  نظیري براي استفاده از ظرفیتالمللی ندارند و این فرصت بی بین

آورد. از این تعـداد چهـار شـریک اروپـایی، ده شـریک آسـیایی و یـک شـریک         پدید می

آمریکــایی بــراي کشــور وجــود دارد و کشــورهاي افغانســتان، ترکمنســتان و آذربایجــان 

  ی زیادي با اقتصاد ایران دارند.اشتراکات زبان

  

  1992 - 2014ي  ه. بررسی شرکاي تجاري ایران طی دور1جدول 

زبان 

  رسمی
  قاره  پایتخت

محصور 

در 

  خشکی

مرز 

مشترك 

  با ایران

  سهم

(فراوانی 

  تجمعی)

سهم از 

تجارت کل 

 (درصد)

نام شریک 

  تجاري

ف
ردی

  

  1 امارات متحده   20 20 خیر  آسیا  ابوظبی  عربی

  2 آلمان 11  31  × خیر  اروپا  برلین  آلمانی

  3 چین 10  41  × خیر  آسیا  پکن  چینی

  4 جنوبی کره 6  47  × خیر  آسیا  سئول  کره اي

  5 ایتالیا 5  52  × خیر  اروپا  رم  ایتالیایی

  6 ترکیه   56  4 خیر  اروپا  آنکارا  ترکی

  7 ژاپن 4  60  × خیر  آسیا  توکیو  ژاپنی

  8 هند 4  64  × خیر  آسیا  دهلی  انگلیسی

  9 روسیه 3  67  × خیر  اروپا  مسکو  روسی

  10  برزیل 2  69  × خیر  آمریکا  برزیلیا  پرتغالی

  11 پاکستان   70  1 خیر  آسیا  اسالم آباد  اردو

  12 اندونزي 1  71  × خیر  آسیا  جاکارتا  اندونزیایی

  13 آذربایجان   72  1 بله  آسیا  باکو  آذري

  14 ترکمنستان   73  1 بله  آسیا  عشق آباد  ترکمنی

  15 عراق   74  1 خیر  آسیا  بغداد  عربی

  16 افغانستان   75  1 بله  آسیا  کابل  فارسی

 17  سایر شرکا  25  100  --- ---  ---  ---  --- 

  هاي پژوهش ماخذ: یافته
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 . الگو و روش پژوهش 4

اند به صورت زیر اسـت  دهکر) ارائه 2003وینکوپ (اي که اندرسون و ونالگوي اولیه

گرفتن اثرات مـرزي کشـورهاي واردکننـده و صـادرکننده، یـک متغیـر       که براي در نظر 

  نند.کمجازي به صورت اثرات ثابت وارد الگو می

)9(     

و idها پارامترهـاي الگـو و  ها و در این رابطه 
jd     متغیرهـاي مجـازي بـراي

1کشورهاي واردکننده و صادرکننده هستند کـه بـا در نظـر گـرفتن      1 1    الگـو ،

  شود.تبدیل به تابع با کشش درآمدي واحد می

)10(                 

  د.  شوبر این اساس شکل تصادفی الگو هم به صورت زیر تصریح می

)11(         

  
بـراي تخمـین از الگـوي ارائـه شـده لگـاریتم نپـرین         ،)2003اندرسون و وینکوپ (

  گیرند که تصریح آن به صورت زیر است: می
)12(                  

  
باید اشاره شود که الگوي ارائه شده توسط این پژوهشگران که بـه صـورت لگـاریتم    

بـرد.  هـا و واریـانس ناهمسـانی رنـج مـی     خطی است، از دو مشـکل وجـود صـفر در داده   

مبتنی بر حـداقل مربعـات    هايهمچنین اگرچه اقتصاددانان نسبت به ناسازگاري تخمین

معمولی به دلیل دو مشکل فـوق، آگـاهی داشـته و در مطالعـات خـود بـه ایـن موضـوع         

 2) یـا مانینـگ و مـوالهی   1968( 1اند به عنـوان مثـال مطالعـات گلـدبرگر    اشاراتی داشته

اند، اما در ادبیـات نظـري    به این موضوع پرداخته )2003) و اندرسون و وینکوپ (2001(

دار د کـه در خصـوص تـورش   شـو  اي مشـاهده نمـی  مطالعه به روشنی 2006ل قبل از سا

زن حداقل مربعات معمـولی مطـالبی را مطـرح    تخمین ي وسیله بودن ضرایب تخمینی به

ن اثـرات  در نظـر گـرفت  ده باشد. نکته مهمی که به آن اشاره شده این است که اگرچه کر

-تواند ضـرایب تخمینـی لگـاریتم   میثابت بسیار مهم است، اما وجود واریانس ناهمسانی 

                                                                                                                       
 

1. Goldberger 
2. Manning and Mullahy 
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در نظر گرفتن  سطح بسیار منحرف کند و در نتیجه هاي در واحدنرمال را نسبت به داده

  جاذبه بسیار مهم است. ياز لحاظ کمی و کیفی در تخمین الگو 1نامساوي جنسن

با توجه به ماهیت نامسـاوي   ،"2لگاریتم جاذبه"ي در مقاله ،)2006سیلوا و تنریرو (

)ي با اشاره به رابطه ،جنسن ) ( )ijt ijtE LnT LnE T کنند که اقتصاددانان با عنوان می

گیرنـد کـه در حالـت    هاي این نامساوي این حقیقت را نادیده مـی غفلت نسبت به داللت

لگـاریتمی،   ي هـاي مبتنـی بـر الگوهـاي نرمـال شـده      وجود واریانس ناهمسانی تخمـین 

 ي وسـیله  ها یا همـان ضـرایب الگـوي خطـی شـده بـه      داري از کشش هاي تورش تخمین

 انجـام دهد و در نتیجه تفاسیري که بـر مبنـاي ایـن ضـرایب     گیري به دست می لگاریتم

کننـد، بـه صـورت    اشـاره مـی   آنهـا اي کـه   د. نکتـه شـو کننـده مـی  گیرد، تماماً گمراه می

  شود:اقتصادسنجی به صورت زیر توضیح داده می

0 1 2 3 4 5( )ijt i j i j ij ijLn T Ln LnY LnY LnP LnP LnD V           
)13(      
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  از آنجایی که:        

  )16(  

  شود که:نتیجه می

  )17  (                            ( ) ( )ijt ijtE LnT LnE T 

ه در باال، الگوي نهـائی ارائـه شـده در ایـن مطالعـه      با توجه به توضیحات مطرح شد

گیري خطـی شـده   لگاریتم ي وسیله ، بهGLSصورت زیر تصریح شده است که در روش  به

الگو بـه صـورت غیرخطـی تخمـین زده      ،PPMLو سپس برازش شده است، اما در روش 

یکـی از  همچنـین  ) نشان داده شده اسـت.  19) و (18هاي (شده که به ترتیب در معادله

هـا اسـت کـه بـه      حساسیت نسبت به بزرگ بودن داده ،PPMLهاي تخمین زن  خاصیت

امـا در خصـوص متغیـر     ،شـده  گیـري  لگو لگاریتماین منظور از متغیرهاي سمت راست ا

ن آهـاي مناسـب ایـن الگـو      زیرا یکی از ویژگی ،تجارت از واحد سطح استفاده شده است

رود این  می از بین  گیري هاي تجارت که با لگاریتم است که در صورت وجود صفر در داده

                                                                                                                       
 

1. Jensen’s Inequality  
2. The Log of Gravity 

[ ] ( )ij ijELn V LnE V
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ات و کــارایی رود و در افــزایش تعــداد مشــاهد از بــین نمــی یــاد شــدههــا در روش  داده

 یی دارد.سزا به تأثیرزن  تخمین
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در این مطالعه متغیر  
ijT rade واردات کشور ي دهندهنشانi از کشورj    اسـت کـه

مـیالدي و بـه میلیـون دالر گـردآوري و      2000هاي بـه ارزش ثابـت سـال    اساس دادهبر

شده است. متغیرهاي مشخص
iGDP و

jGDP تولید ناخـالص   ي دهندهبه ترتیب نشان

دو اقتصاد ارائه شده اسـت   ي اي از اندازهداخلی کشور اول و کشور دوم به عنوان نماینده

و به میلیون دالر درج شده است. متغیرهـاي  2000همگی بر اساس ارزش ثابت سال  که

,j iPOP POP باشد جمعیت دو کشور می ي دهندهنیز نشان .  

 Linderبـین دو کشـور اسـت. متغیـر     ي  هفاصلي  هدهند نشان ،DISTANCEمتغیر 

لینـدر هـم   ي  هبه ذکر است فرضـی . الزم باشد میتشابه ترجیحات بین کشورها  بیانگرنیز 

) ارائـه  1961( این فرضیه توسط لیندردر مطالعات تجارت دوجانبه بسیار ضروري است. 

یک کشور محصـولی را صـادر   کلی،  ي به عنوان یک قاعدهو مفهوم آن این است که  هشد

به ایـن علـت کـه تولیـد     . و بزرگی دارد بازار داخلی فعال، خواهد کرد که در آن محصول

هاي مقیاس دست  ها قادر باشند به صرفه راي بازار داخلی باید آن قدر زیاد باشد تا بنگاهب

تـا حـد   ها را به قدر کافی کاهش دهند تـا بازارهـاي خـارجی را     یابند و در نتیجه هزینه

پـذیراترین بازارهـا بـراي صـادرات در     هـاي ایـن نظریـه،    طبق داللت .دکن امکان تصرف

کشــور  ي شــان هماننــد درآمــد و ســلیقه رآمــد و ســلیقهکشـورهایی اســت کــه ســطح د 

معتقـد اسـت    ،شـود. لینـدر   ات مطرح مـی اصطالح تشابه ترجیح و در نتیجهصادرکننده 

ي  ههاي مشابه هستند. هـر کشـور در وهلـ    کشورهاي با سطح درآمد مشابه، داراي سلیقه

رهایی صـادر  کند، اما بخشـی از محصـول بـه سـایر کشـو      اول براي بازار داخلی تولید می

جالـب ایـن    ي یـک جنبـه  خواهد شد که بازار مقابل پذیراي محصول تولید شـده باشـد.   

قابلیت تبیین تجارت محصوالت صنعتی میان کشـورهاي بـا سـطوح درآمـدي و     ، فرضیه

شـوند کـه    الگوهاي تقاضاي مشابه است. از دیدگاه این نظریه کاالهایی وارد تجـارت مـی  

  هایی با یکدیگر داشته باشند.  تفاوت چند هرهستند، مشابه یکدیگر 
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گرفتـه اسـت کـه     انجـام استفاده از متغیرهاي مجازي مطالعات گونـاگونی   مورددر 

انـد.  دهکـر ها بسته به موضوع پژوهش از تعدادي از ایـن متغیرهـا اسـتفاده     هرکدام از آن

متغیرهاي مجازي همسایگی، محصـور در خشـکی بـودن، پیوسـته بـودن کشـور، زبـان        

یک کشور خاص بودن و عضو یک اتحادیه  ي مشترك داشتن با شریک تجاري، مستعمره

الگوهـاي جاذبـه مـورد اسـتفاده قـرار       تر بیش یا پیمان تجاري بودن به صورت سنتی در

گیرد که در این میان متغیرهاي مجازي همسـایگی، پیوسـتگی محصـور در خشـکی      می

است. متغیرهـاي واردات، تولیـد ناخـالص     بودن و زبان مشترك مورد استفاده قرار گرفته

گیـري شـده اسـت؛ زیـرا الگـوي      داخلی، جمعیت و فاصله در مبناي عدد نپرین لگـاریتم 

PPML المللـی دهـد. آمـار تجـارت از سـایت بـین     ها واکنش نشـان مـی  داده ي به اندازه 

COMTRADE، هاي آماري سازمان ملل متحد کـه همـه سـاله آمارهـاي     مجموعهاز زیر

و سـایر متغیرهـاي    ،دکنـ آوري و گزارشات مختلفی را منتشر میري کشورها را جمعتجا

ــورد اســتفاده در الگــو از پایگــاه داده  ــا و شــاخصاقتصــادي م ــانی ه از  WDI هــاي جه

که کشور  الزم به یادآوري استهاي آماري بانک جهانی استخراج شده است. زیرمجموعه

ه داراي آمارهاي بسیار ناهمگون و غیرقابـل  عراق به دلیل شرایط خاص سیاسی، متاسفان

  اتکا بوده که از کشورهاي مورد بررسی حذف شده است.
پیدایش یـک   با وجودارائه شده در مقاله الزم به ذکر است که  هاينوآوري مورددر 

زن حـداقل مربعـات معمـولی در ادبیـات الگـوي      توافق جمعی بر عدم استفاده از تخمین
، همچنان ایـن روش در مطالعـات داخلـی مـورد اسـتفاده قـرار       2006جاذبه بعد از سال 

کـه ضـرورت ایـن     هشـد انجـام  گرفته که در این پژوهش اشاره و ارجاع به مقاالت نظري 
ده از و تخمـین غیرخطـی الگـوي جاذبـه بـا اسـتفا       است قرار داده تأکیدموضوع را مورد 

کـه دسـتاوردهاي    را مورد اسـتفاده قـرار داده   نما زن حداکثر درستنمایی پوآسونتخمین
متغیر فاصله است کـه   موردکاربردي بسیار فراوانی دارد. نوآوري دیگر در این مطالعه در 

جمعیت پایتخت یا شهر اقتصادي اصـلی هـر    ي وسیله بین دو کشور، بهي  هفاصل محاسبه
در مـورد متغیـر    2005گرفته تا قبل از سـال   انجاممطالعات است.  دهی شدهکشور وزن

 هـاي اطالعـاتی جغرافیـایی،   فاصله به این صورت است کـه بـر اسـاس اطالعـات پایگـاه     
 ژیگنـاگو . مـایر و  شده استعنوان مسافت در الگو وارد  بین پایتخت دو کشور بهي  هفاصل

 14کـه تعـداد   انـد   کـرده  وارد و عنوانخود به این موضوع انتقاداتی ي  هدر مقال ،)2005(
هـا شـهر   کشور از جمله آلمان و ترکیه و امارات جزء کشورهایی هستند کـه پایتخـت آن  

ین حجـم تولیـد و   تـر  بـیش ها که صنعتی آني  هاقتصادي اصلی آن کشور نیست و منطق
 تـأثیر بالتبع تجارت را دارد، شهري به جز پایتخت است و این موضـوع در تـورش نتـایج    

دن متغیـر فاصـله   کـر مـوزون   شـده ها اشاره آنبه مهم دیگري که  ي یی دارد. نکتهسزا به
ـ  در نظر گرفتن شهر صنعتی و جمعیت کل آن کشور است. آن ي وسیله به ي  ههـا از معادل

  اند.دهکرموزون بین کشورها استفاده ي  هفاصل ي زیر براي محاسبه



  1396، بهار 1 ي ،  شماره52ي  دورهحقیقات اقتصادي / ت    262

   
1

ij k i l j
k i l j

D IS T A N CE pop pop pop pop



 

 
  
 
 

       )15(  

نام، تعریف، نماد و منبع جمع آوري متغیرهـاي اسـتفاده شـده در الگـو در جـدول      
  بخش پیوست ارائه شده است.

  

 . نتایج تجربی5
الگوي ارائه شـده در قسـمت قبـل طبـق دو روش اصـلی       ،در این قسمت از مطالعه

تشـریحی  شده است که سیر تکاملی  تالشعنوان شده، مورد برازش گیرد. بر این اساس 
اي کـه  هاي اقتصاد سنجی نشان داده شود، به گونه بلوغ الگوي جاذبه در تصریحورد در م

ترین تصریح از الگوي جاذبـه  ) کامل4(ي  هترین تصریح و در معادلساده ،)1(ي  هدر معادل
با توجه به الگوسازي اثرات مرزي برازش شده است. روش کار به این صورت بـوده اسـت   

الگوي جاذبه مورد بـرازش   ي شده است که شکل اصلی و ساده تالشکه در اولین معادله 
)، متغیر جمعیت در الگو لحاظ شده اسـت تـا بتـوان در مـورد     2(ي  هقرار گیرد. در معادل

) سـعی شـده اسـت کـه تفـاوت بـر       3(ي  هگیري کرد. در معادلساختار تقاضا بهتر نتیجه
ي  هده است. در نهایت در معادلساختار اقتصادها بررسی شود و از متغیر لیندر استفاده ش

متغیرهاي مجازي مربوط به مسائل فرهنگی و ارتباطات کشورها با یکدیگر در الگـو   ،)4(
  اند.وارد شده

گرفته که الگوي  انجاملیمر  Fي  هآمار وسیله انتخاب بین الگوي تلفیقی و تابلویی به
هـاي اثـرات ثابـت و اثـرات      تابلویی انتخاب شده است و در خصوص انتخـاب بـین روش  

والد نیـز  ي  هآمار تعدیل یافته و R2هاسمن استفاده شده است. ضریب  ي  تصادفی از آماره
دهـد کـه بـا    به ترتیب میزان توضیح دهندگی الگو و معناداري کل رگرسیون را نشان می

بخـش تلقـی   در الگوهـاي تـابلویی، نتـایج رضـایت     R2ي هآمـار  ن بودن ذاتیتوجه به پایی
  د.شو می

ي  هفاصـل  دهـد کـه متغیـر   ) نشان مـی 3) و (2به طور کلی نتایج در هر دو جدول (
هاي دو کشور، تولید ناخالص داخلی کشـور اول و دوم و  موزون شده به جمعیت پایتخت

هـاي اثرگـذار   ین مؤلفـه تر مهمشور، از متغیر مجازي براي محصور در خشکی بودن یک ک
شـود کـه ارتباطـات    بر الگوي تجاري بین کشورها بوده است. بر این اساس مشاهده مـی 

طـور معنـاداري    مورد مطالعـه، بـه  ي  هتجاري ایران با شرکاي برتر تجاري آن در طی دور
مـین  متغیرهاي اصلی الگوي جاذبه بوده است. این رونـد در هـر دو روش تخ   تأثیرتحت 

سودو قابل مشاهده اسـت.   -حداقل مربعات تعمیم یافته و حداکثر درست نمایی پواسون
هاي این مطالعه اسـتفاده از  د این است که یکی از نوآوريبه آن اشاره شواي که باید نکته

ـ   گونـه  بـه  ،دهی شده استکه وزن باشد میاي  متغیر فاصله ه شـده در  اي کـه شـرایط ارائ
  کند.ست و از تورش نتایج جلوگیري میداراقسمت روش پژوهش را 



  ... اثرات مرزي در تجارت دوجانبه ایران و شرکاي برتر تجاري  263

     
 

 . برآورد به روش حداقل مربعات تعمیم یافته2جدول 

  )4(ي  همعادل  )3(ي  همعادل  )2(ي  همعادل  )1(ي  همعادل  نام متغیر

 iتولید ناخالص داخلی کشور 
85/0  

)57/60(  

77/0  

)29/43(  

-  66/0  

)86/44(  

 jتولید ناخالص داخلی کشور 
12/1  

)30/80(  

11/1  

)44/63(  

-  94/0  

)51/63(  

 iجمعیت کشور 
-  036/0  

)61/1(  

-  -  

 jجمعیت کشور 
-  16/0  

)95/6(  

-  -  

  فاصله
44/1 -  

)47/32-(  

45/1 -  

)64/32-(  

48/0 -  

)67/8-(  

26/1-  

)71/27-(  

  محصور در خشکی
-  -  81/5 -  

)18/69-(  

94/1 -  

)83/26-(  

  پیوستگی
-  -  20/1  

)84/9(  

81/0  

)74/8(  

  زبان مشترك
-  -  56/1-  

)66/4-(  

41/1 -  

)41/5 -(  

  مشترك ي مستعمره
-  -  50/0  

)39/2(  

20/0  

)26/1(  

  اثر لیندر
-  -  54/0  

)50/26(  

-  

  عرض از مبداء
73/20-  

)41/40-(  

91/21-  

)09/40-(  

59/19  

)60/40(  

15/12-  

)26/19-(  

  لیمر Fآزمون 
[Prob.]  

23/115  

]000/0[  

65/115  

] 000/0 [  

61/117  

] 000/0 [  

68/97  

] 000/0 [  

  آزمون هاسمن
[Prob.]  

20/273  

] 000/0 [  

81/492  

] 000/0 [  

69/10  

] 000/0 [  

06/57  

] 000/0 [  

 )2والد (ي  هآمار
24/9566  

] 000/0 [  

45/9700  

] 000/0 [  

15/4865  

] 000/0 [  

08/11728  

] 000/0 [  

  2836/0  6187/0  2345/0  2369/0 مرزيآنتی لگاریتم فاصله به عنوان اثرات 

ي  هدهند است. متغیرهاي درون کروشه نشان Zي  هآماري  هنکته: متغیرهاي درون پرانتز نشان دهند

Prob.  .است         

 هاي پژوهش ماخذ: یافته
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 نما . برآورد به روش حداکثر درستنمایی پوآسون3جدول 

  )4(ي  همعادل  )3(ي  همعادل  )2(ي  همعادل  )1(ي  همعادل  نام متغیر

تولید ناخالص داخلی 

 iکشور 

43/0  

)99/40(  

39/0  

)84/37(  

-  33/0  

)49/32(  

تولید ناخالص داخلی 

 jکشور 

59/0  

)72/70(  

58/0  

)43/62(  

-  49/0  

)02/57(  

 iجمعیت کشور 
-  02/0  

)79/1(  

-  -  

 jجمعیت کشور 
-  08/0  

)49/7(  

-  -  

  فاصله
07/0 -  

)50/29-(  

07/0 -  

)43/29-(  

02/0 -  

)51/8 -(  

06/0-  

)83/29-(  

  محصور در خشکی
-  -  31/0 -  

)27/54-(  

11/0 -  

)78/21-(  

  پیوستگی
-  -  07/0  

)03/11(  

05/0  

)95/11(  

  زبان مشترك
-  -  09/0 -  

)60/6-(  

08/0 -  

)66/6-(  

  مشترك ي مستعمره
-  -  03/0  

)90/7(  

02/0  

)12/5(  

  اثر لیندر
-  -  27/0  

)21/22(  

-  

  مبداءعرض از 
49/1 -  

)17/49-(  

55/1 -  

)55/46-(  

66/0  

)24/23(  

01/1 -  

)52/26-(  

  2R  62/0  62/0  45/0  66/0ضریب

Pseudo log – 
likelihood  

6528/7349-  0142/7349-  0497/7380-  7489/7339-  

آنتی لگاریتم فاصله به 

 عنوان اثرات مرزي

933/0  932/0  977/0 942/0 

  است.  Zي  هآماري  همتغیرهاي درون پرانتز نشان دهندنکته: 

  هاي پژوهش ماخذ: یافته
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انـد، نشـان   متغیرهاي فرهنگی و ارتباطات کشورها که در الگو ارائـه شـده   همچنین

د که اوالً اقتصاد ایران در انتخاب شرکاي برتر تجاري خود، استراتژي مشـخص و  ندهمی

که داراي زبان مشترك هستند را نداشته است و   غالبی در جذب بازار کشورهاي همسایه

تجارت خارجی در اقتصاد ایران بر اساس استراتژي افزایش سهم بازار نبوده اسـت. ثانیـاً   

انـد، ارتباطـات تجـاري    و پیوسـتگی داشـته   مشـترك بـوده   ي کشورهایی کـه مسـتعمره  

عـدم دسترسـی   ي دارند. ثالثاً محصور بودن کشورهاي طرف تجاري در خشکی و تر بیش

اشـاره کـرد   هاي آزاد، تجارت را بین دو کشور محدود کرده است. با این وجود باید به آب

ضریب مربوط به تفاوت در اقتصادها (متغیر لیندر)، داراي عالمت مورد انتظار نیسـت  که 

دهد که استراتژي اقتصادي غالبی در روابط تجاري بین کشورها وجـود   مینشان دوباره و 

  ندارد.

شود که هدف اصلی این مطالعه برآورد اثرات مرزي بر تجارت دوجانبـه  ادآوري میی

اثرات مرزي باید بیان کرد که بـر   مورد. در ه استبین ایران و شرکاي برتر تجاري آن بود

) و 1995کـالم (  ) کـه اعتقـاد داشـتند مطالعـات مـک     2006خالف نظر سیلوا و تنریرو (

انـد و دلیـل   رات مرزي را بیش از حد بزرگ نشان دادهاث ،)2003وینکوپ ( اندرسون و ون

ند، این مطالعه نیز اثرات مـرزي را  ا هدانست زن مربعات معمولی  را در استفاده از تخمینآن

بسیار مهم و اثرگذار نشان داده است. براي به دست آوردن اثرات مرزي از ضرایب متغیـر  

. نتایج نشـان  شودعددي مورد نظر حاصل تا مقدار است آنتی لگاریتم گرفته شده  ، فاصله

دهد که میزان اثرات مرزي در الگوي نهائی با روش حداقل مربعـات تعمـیم یافتـه در    می

این در حالی است که در الگـوي نهـائی بـا روش     ،برآورد شده 28/0) تقریباً 4(ي  همعادل

بـرآورد شـده    94/0)، این رقم تقریباً 4(ي  هسودو در معادل -حداکثر درستنمایی پوآسون

  است.  

کـه  اسـت  شود و سـعی شـده   زمانی که از تورش نتایج جلوگیري می ،بر این اساس

هستند (نتایج ارائه  تر نزدیکالگو به صورت غیرخطی برآورد شود که نتایج با دنیاي واقع 

نمایان  تر بیش))، اهمیت اثرات مرزي در تدوین روابط تجاري کشورها 2شده در جدول (

شـود  هر عاملی است که باعث مـی ي  هاین اثرات مرزي به طور کلی نشان دهندشود. می

هـاي  هـا و هزینـه   که در حقیقت اثرات مربوط به تعرفه ،تجارت بین کشورها محدود شود

کنند. در نتیجـه فاصـله بـه عنـوان     می قش اساسی در این اثرات مرزي ایفاحمل و نقل ن

شورها و ارتباطات تجاري ایران با شرکاي برتر کننده در روابط تجاري کیک متغیر تعیین

  . باشد میآن  ي تجاري آن است و کاهش دهنده
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گذشته با تمرکـز بـر   ي  ههدف از این مطالعه بررسی الگوي تجاري ایران طی دو ده

. با توجه سته اوسیله الگوي جاذبه پیگیري شد بهاین هدف که  هشرکاي برتر تجاري بود

دن کـر گیري به منظـور خطـی   هاي خطی الگوي جاذبه و روش لگاریتمکه تخمینبه این

دهـد و در نتیجـه ضـرایب تخمینـی بـه روش حـداقل       داري را ارائه میالگو نتایج تورش

مربعات تعمیم یافته ناسازگار و غیرقابل اطمینان هستند؛ از روش حداکثر درست نمـایی  

. براي این منظـور  استفاده شده استکند، و را غیرخطی مطرح میسودو که الگ -پوآسون

 2014تـا   1988هـاي   شریک اول تجاري ایران براي سال 15هاي تجارت ایران و از داده

دوي ایـن کشـورها   میالدي استفاده و در غالب الگوي جاذبه دوسویه، روابط تجاري دوبـه 

وسـیله   تجـارت دوسـویه اسـت، بـه    . متغیر وابسته کـه معرفـی از   ه استدرنظر گرفته شد

و متغیرهاي مستقل نیز شـامل تولیـد ناخـالص داخلـی      ، مطرحواردات کشور اول از دوم

کشور اول و کشور دوم و جمعیت کشـور اول و کشـور دوم بـه عنـوان انـدازه دو اقتصـاد       

موزون شده به جمعیت به عنوان اثر مـرزي درنظـر گرفتـه شـده     ي  هفاصل اند. متغیربوده

متغیرهایی مجازي محصور در خشکی بـودن، پیوسـتگی کشـور، زبـان مشـترك و       است.

  یک کشور خاص بودن نیز در الگو استفاده شده است. ي مستعمره

نتایج حاصل از برآورد الگو از طریق هـر دو روش حـداقل مربعـات تعمـیم یافتـه و      

ي جاذبـه  دهد که متغیرهاي اصـلی الگـو  نشان می ،سودو -حداکثر درست نمایی پواسون

ن نتـایج روش حـداکثر درسـت نمـایی     همچنـی ي مورد انتظـار هسـتند.   ها عالمتداراي 

دهد، بـا دنیـاي واقـع    سودو که الگو را به صورت غیرخطی مورد برازش قرار می -پواسون

دچار تورش نیستند. بـر اسـاس نتـایج ارائـه شـده       افزون بر ایني دارند، تر بیشنزدیکی 

شـود کـه فاصـله و بـه طـور کلـی       اثرات مرزي، مشاهده میتوسط این روش براي متغیر 

اثرات مرزي نقش اساسی در محدود کردن تجارت بین کشورهاي مـورد بررسـی داشـته    

ي تـر  بیشاست. در نتیجه هرچه بتوان این اثرات مرزي را محدود کرد، ارتباطات تجاري 

  بین کشورها قابل تعریف خواهد بود.

  توان بیان کرد که:ن پژوهش میهاي سیاستی ایبه عنوان توصیه

هـاي تجـاري و کـاهش    نامـه توان از طریق برقراري تفاهمنقش اثرات مرزي را می -

ها تا حد امکان کاهش و روابط تجاري را گسترش داد. همچنـین از طریـق کـاهش    تعرفه

بـه  شود که با توجـه  توان نقش این متغیر را کاست. توصیه میهاي حمل و نقل میهزینه

ت بودن اثر محصور نبودن در خشکی بر تجارت، به حمـل و نقـل دریـایی بـه دلیـل      مثب

  ها توجه جدي شود.بودن هزینه تر کم
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 ،دو اقتصـاد اسـت   ي ها انـدازه ین مؤلفهتر مهمي الگوي تجاري، از گذار سیاستدر  -

هـاي اقتصـادي از ناحیـه تولیـد     نزدیکـی پس باید براي عضویت در یک گروه یا منطقه، 

ناخـالص داخلــی و جمعیــت مـدنظر قــرار گیــرد. کشـورهاي افغانســتان، ترکمنســتان و    

آذربایجان از شرکاي تجاري اصلی کشور ایران هسـتند کـه از ایـن موهبـت خـدادادي و      

توان نیازهاي تجاري ایـن کشـورها را پوشـش    ند و میباش میظرفیت ژئوپلیتیکی محروم 

  داد.

توان بیان کرد کـه بایـد اسـتراتژي    سیاستی کلی می ي ن به عنوان توصیههمچنی -

صادرات تنظیم شود، نه ایـن کـه در   ي  هتجارت خارجی کشور به صورت استراتژي توسع

تولید باشـد و در مـورد    ي ماندهمورد صادرات، الگوي تجارت اقتصاد به صورت مازاد باقی

این شرایط فـراهم شـود، نقـش متغیرهـاي      واردات نیز استراتژي خاص پیروي نشود. اگر

توانـد در تعیـین سـهم تجـارت کشـور در منطقـه       فرهنگی و از جمله زبان مشترك مـی 

  اثرگذار باشد.
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