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های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش ارزیابی مؤلفه

 تجاری آسیایی شریکانکشاورزی ایران با 
 2حسین محمدی، سید حسین سقائیان نژاد، حنانه آقاصفری، میالد امینی زاده

 1397/09/07 تاریخ پذیرش:                                                                                 1396/01/26تاریخ دریافت:

 چكیده
کند، از تری را بر اقتصاد یک کشور تحمیل میقایسه با تجارت بین صنعت هزینه کمتجارت درون صنعت در م

جایی که بخش کشاورزی ایران از توان تولیدی دارد. از آن آن اهمیت باالییبر های اثرگذار رو شناسایی مؤلفهاین
مؤثر بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی  هایعاملپژوهش شناسایی  این و تجاری باالیی برخوردار است، هدف

 آنهای اکو )شامل ایران( و آسهنامهدر موافقت هاعاملتجاری آسیایی و همچنین ارزیابی این  شریکانمیان ایران و 
پژوهش، از الگوی جاذبه استفاده شده  هایهدفاست. برای دستیابی به  4110-4102ایران( در دوره زمانی  بدون)

اثری  نامه تجاریتفاوت زمین کشاورزی و موافقتاست. نتایج گویای این است که متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، 
معنادار بر تجارت درون صنعت کشاورزی میان ایران  و مرز مشترک اثری منفی و فاصله مثبت و معنادار و متغیرهای

مشترک از  و مرز یتفاوت درآمد سرانه، تفاوت اقتصادمتغیرهای آسیایی دارد. بنابر نتایج به دست آمده،  شریکانو 
 یاورزکش هایینتفاوت درآمد سرانه و تفاوت زم کهیبا اکو بوده، در حال یرانکاهنده تجارت درون صنعت ا هایعامل

ود که شرو پیشنهاد میاز اینآن دارد. آسه یبا کشورها یرانا یبر تجارت درون صنعت بخش کشاورز یندهفزا یاثر
تر به منظور تقویت تجارت درون صنعت های تجاری بزرگنامههای مناسبی همچون عضویت در موافقتسیاست

 بخش کشاورزی ایران اتخاذ و اجرایی شود.

 JEL: F14 ،F53 ،O53 ،Q17بندی طبقه

 تجاری نامهموافقتتجارت درون صنعت، بخش کشاورزی، ایران، آسیا، های کلیدی: واژه
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 مقدمه
مفاهیم  پایه کشاورزی بر هایها به ویژه محصولهای زیادی تحلیل تجارت محصولالبرای س

رتو، فامروزه نگرش به تجارت تغییر یافته است )بوژنس و اما سنتی مزیت نسبی بوده است. 

است  1(. یکی از مفاهیمی که امروزه بر آن بسیار تأکیده شده است، تجارت درون صنعت7002

دهد را توضیح میمیان کشورها  همگن مشابه هایمحصول ات همزماندرصادرات و وا جریانکه 

؛ ایتو و 7002) فرتو،  سازدیکنندگان کشورهای مختلف را برطرف ماز مصرف یاز یکسانین و

  (.7017 اکوبو،

ها را برای کسب منفعت از بازار، به تخصص در تولید انواع مختلفی المللی، بنگاهبینرقابت وجود 

می )قس کندمیهای ناشی از مقیاس در خط تولید تشویق جوییو استفاده از صرفه هامحصولاز 

اری در های تجتواند موجب کاهش اعمال محدودیت(. تجارت درون صنعت می7001و فائوستی، 

 های سنتی، شامل صادرات و واردات همزمانکشورها شود، چرا که این نظریه برخالف نظریه

ها موجب انتقال منابع میان بخش 7صنعتتجارت بین همچنین، (. 7002است )راسخی،  کاالها

تری را به اقتصاد و هزینه کم صنعت با انتقال منابع درون بخش،  که تجارت درونشده در حالی

 هااز محصولحضور تجارت بین صنعت برای گروهی  (.7002کند )راسخی، جامعه تحمیل می

دهنده که حضور تجارت درون صنعت نشاندر حالی ،کارایی هزینه است فزایندهگویای اهمیت 

توان (. لذا می7001تخصص، تمایز محصول و تبلیغات است )قسمی و فائوستی،  فزایندهاهمیت 

اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی تجاری در کدام گروه  هایصولو نشان داد که محاین الگ بررسیبا 

 قرار داشته و نیاز است به کدام یک توجه بیشتری شود.

معطوف به بخش صنعت  ،های انجام شده در زمینه تجارت درون صنعتبیشترین پژوهش آغازدر 

خش ب ترین دالیل نادیده گرفته شدنبوده و بخش کشاورزی نادیده گرفته شده است. یکی از مهم

برخوردار است )جامبور،  به نسبت باالیی از ساختار رقابتیاین بخش این است که  کشاورزی

های انجام شده گویای این حقیقت است که تجارت درون صنعت در که پژوهش(. در حالی7012

فراوانی داشته است یافته و در حال توسعه کاربرد تجارت بخش کشاورزی در کشورهای توسعه

 (.7012؛ فرتو، 7017؛ وارما، 7017؛ راسخی و شجاعی، 7011؛ لیتائو، 7002)وانگ، 

                                           
1 Intra-Industry Trade (IIT) 
2 Inter-Industry Trade 
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 ،هاها، ظرفیتقابلیتهای اقتصادی ایران بوده که دارای ترین بخشبخش کشاورزی یکی از مهم

 رکار ارزان، بست یروین ین،تنوع زم یی،مهم همچون تنوع آب و هوا هاییمشخصه و هایتمز

 و یچیدههای پکمتر به فناوری یکشور، وابستگ یتاز جمع یمیبه ن یکاقتصادی نزد هایفعالیت

 برای یهممنقش بخش اقتصادی  یکعنوان  به تواندیمباشد و ید میامکانات گسترش تول داشتن

. (7012بردسیری و همکاران، ساالری ایفا کند ) در بازارهای جهانیحضور  و ی صادراتتوسعه

 هایپذیری محصولرزیابی میزان رقابتبررسی تجارت درون صنعت در این بخش به منظور ا لذا

 .کشاورزی ایران در بازار جهانی اهمیت فراوانی دارد

است. در این نمودار  7001-7011دهنده سطح تجارت ایران در دوره زمانی ( نشان1نمودار )

نشان داده شده است.  جهاندیگر کشورهای تجارت ایران به دو بخش تجارت با آسیا و تجارت با 

روند. ترین شریک تجاری ایران به شمار مینمودار، کشورهای آسیایی در سالیان اخیر مهم پایهر ب

که اند. در حالیدرصد تجارت را به خود اختصاص داده 52، حدود 7011ای که در سال به گونه

ست. در نتیجه، بخش کشاورزی ایران بوده ادرصد از تجارت  72تنها  7001این میزان در سال 

یران ای اترین شریک تجاری منطقهآسیا مهم ،صورت گرفته، در حال حاضر با توجه به تغییرهای

ت بر تجار میان کشورها های تجارینامهموافقتدر بخش کشاورزی است. ادبیات پژوهش بر نقش 

( بیانگر میزان تجارت 7ت. نمودار )های اقتصادی متفاوت تأکید داشته اسدرون صنعت در بخش

 عضو اتحادیهو  (ECOکشاورزی ایران با دو گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی )

تجاری از کشورهای آسیایی  نامهموافقت( است. این دو ASEANشرقی ) جنوب آسیای کشورهای

ارد. بنابر نمودار دیده کشور دیگر حضور د 2نامه اکو به همراه تشکیل شده که ایران در توافق

درصد از سطح تجارت بخش کشاورزی ایران را در سال  00( ECOشود که کشورهای اکو )می

 10( کمتر از ASEANآن )که میزان تجارت با کشورهای آسهدر حالی اند،تشکیل داده 7011

شکیل درصد از تجارت بخش کشاورزی ایران را ت 50درصد است و دیگر کشورهای آسیایی حدود 

 اند.داده
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 الگوی تجارت دو جانبه کشاورزی ایران)1(نمودار 

Figure 1- Bilateral Trade Pattern of Iran’s Agricultural 

 
 آسیایی شریکانالگوی تجارت دوجانبه کشاورزی ایران با )2 (نمودار

Figure 2- Bilateral Trade Pattern of Iran’s Agricultural with Asian Partners 

 

 ، شناسایینخستپژوهش به دنبال بررسی دو هدف است. این بنابر آنچه در مقدمه بیان شد، 

تجاری آسیایی به  شریکانبر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با  اثرگذارهای مؤلفه

 بر تجارت درون رگذارهای اثای ایران. دوم، شناسایی مؤلفهترین شریک تجاری منطقهعنوان مهم

تجاری اکو )شامل ایران( و نامه موافقتکشاورزی ایران با کشورهای عضو دو  هایصنعت محصول
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 هاییبررسی، نخستادبیات پژوهش در حوزه تجارت درون صنعت در دو دسته کلی قرار دارند. 

 )برای کردندآن را ارزیابی  که به محاسبه تجارت درون صنعت بخش کشاورزی پرداخته و روند

. (7012فرتو،  و 7017؛ وارما، 7002؛ وانگ، 7005بوژنس و فرتو، ؛ 7001قسمی و فائوستی، مثال: 

های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش هایی که به ارزیابی شناسایی مؤلفهدوم، پژوهش

 .شوندمی ها به طور خالصه بررسیکشاورزی پرداختند. در ادامه این گروه پژوهش

ارزیابی تجارت درون صنعت میان مجارستان و اتحادیه اروپا نشان  با( در پژوهشی 7002فرتو )

کشاورزی مجارستان  هایاز تجارت محصول کمیقی سهم خیلی تجارت درون صنعت افداد که 

ی هایمؤلفههمچنین تر است. که تجارت درون صنعت عمودی شایعرا تشکیل داده است، در حالی

 ای در تجارتکنندهنقش تعیین ،و فاصله د سرانه، تفاوت شاخص توزیع درآمدمن تفاوت درآچو

و فائوستینو  کشاورزی میان مجارستان و اتحادیه اروپا دارد. لیتائوهای محصولدرون صنعت 

شده  غذایی فرآوریهای محصول های اثرگذار بر تجارت درون صنعتبررسی مؤلفه ( با7002)

و تفاوت موجودی عوامل،  مثبت یکه تفاوت درآمد سرانه و مصرف انرژی اثر داشتند اظهارپرتغال 

( 7011و )لیتائ اند.بر تجارت درون صنعت داشته منفی اثرگذاری فاصله جغرافیایی و اندازه کشورها

توازن تجارت نقش  نبودگذاری خارجی و داخلی، سرمایه نشان داد که میانگین تولید ناخالص

فاوت درآمد سرانه بین کشورها که تدر حالی ،بر تجارت درون صنعت آمریکا داشته ایفزاینده

های اثرگذار بر تجارت درون ارزیابی مؤلفه ( با7017راسخی و شجاعی )منفی دارد.  اثرگذاری

که  دریافتندکشور(  71تجاری اصلی ) شریکانصنعت عمودی بخش کشاورزی میان ایران و 

که اندازه در حالی ،ای بر تجارت درون صنعت عمودی داشتهزایندهف گذاریموجودی زمین اثر

های تجارت درون ( محرک7012ی منفی بر آن دارد. فرتو و جامبور )گذارتجاری اثر شریکان

که  و نشان دادند کردهرا بررسی صنعت عمودی بخش کشاورزی مجارستان با اتحادیه اروپا 

ی مثبت بر گذاری منفی و اندازه کشورها اثرگذاراثر های موجودی عوامل و فاصله کشورهامؤلفه

جریان تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان مجارستان و اتحادیه اروپا دارند. جامبور 

کشاورزی چهار کشور جمهوری چک،  هایدرون صنعت محصولارزیابی تجارت  با( 7012)

له، موجودی عوامل، فاص رسیدند کهبه این نتیجه مجارستان، لهستان و اسلواکی با اتحادیه اروپا 

 .اثرگذاری منفی داشته استها گذاری خارجی بر تجارت درون صنعت میان آنوری و سرمایهبهره

کشاورزی میان کشورهای  هایارزیابی تجارت درون صنعت محصول با( 7015جامبور و همکاران )

ی ذارگکه فاصله جغرافیایی میان کشورها اثر ندعضو بالتیک و کشورهای اتحادیه اروپا نشان داد
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یک کشور همانند زمین،  تولیدی عوامل همچنینمنفی بر تجارت درون صنعت داشته است. 

به ترتیب نقش منفی، مثبت و مثبت بر تجارت درون صنعت  های کشاورزینیروی کار و ماشین

بر تجارت درون صنعت ایران ( با تحلیل عوامل مؤثر 7011سوری و تشکینی )میان کشورها دارد. 

و به تفکیک  ASEANو  EU، ECO ،GCCای های منطقهبا کشورهای طرف تجاری در بلوک

 ترین متغیرهای توضیحدریافتند که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمصنایع مختلف 

عوامل ( 7012سوری )باشند. دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می

، EU ،D8 ،OIC ،ECOای های منطقهمؤثر بر همگرایی تجارت درون صنعتی ایران با بلوک

GCC  وASEAN های کشاورزی، صنعت و خدمات بررسی کرده و نشان و به تفکیک بخش

توازن  نبودگذاری مستقیم خارجی، مسافت و دادند که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه

امامی و همکاران  تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند.تجاری اثرگذار بر 

 انیرا یانم یمیاییش یعصنا هایثر بر تجارت درون صنعت محصولؤعوامل م یررس( با ب7010)

مسافت  ی،ناخالص داخل یدتولاظهار داشتند که  یجنوب غرب یایمنطقه آس یو کشورها

 یک،و شرد یتجمع یرمتغ ی،اقتصاد ییاثر همگرا یندر،ل یرمتغ ی،تجار یکدو شر یانم یاییجغراف

تجارت درون صنعت محصوالت ی عوامل مهم و تأثیرگذار بر توازن تجار نبود یرعامل نرخ ارز و متغ

 ی هستند.  جنوب غرب یایمنطقه آس یو کشورها یرانا یانم یمیاییش یعصنا

خارجی به تجارت درون  هایبررسیرغم توجه به دهد موجود نشان می هایبررسیمرور نتایج 

اند. از این رو پرداختن به داخلی کمتر به این مهم توجه داشته هایبرررسیصنعت کشاورزی، 

 رسد.  تجاری ضروری به نظر می کانین صنعت بخش کشاورزی ایران با شرتجارت درو

 هامواد و روش
برگن نتینخستین بار توسط  پژوهش الگوی جاذبه است که این الگوی نظری مورد استفاده در

 ده شد وکار بره المللی بهای تجاری بینبرای تحلیل جریان نظریه جاذبه نیوتون بنابر و (1257)

 به ققانمح امروزه کننده تجارت،های تعیینمولفه شناساییبه دلیل توانمندی باالی این الگو در 

ترین از مهم .کنندمیاستفاده  تجاری هایجریان توضیح از این الگو برای ایگسترده طور

 یانم های اثرگذار بر تجارتتعیین مولفهکارایی باالی آن در برآورد نتایج در  این الگو هایبرتری

 ازدارندهبترین متغیر فاصله به عنوان مهم گذاریبررسی اثر ترین دالیل آنکه از مهم است هاکشور

)کاهولی  ستکشورها حمل و نقل ترابری و هایبرای تجارت است که به عنوان معرفی از هزینه

(، شهباز و همکاران 7017پژوهشگرانی همچون سودساواسد )این مدل از  .(7012و عمری، 
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های اثرگذار بر تجارت درون ( از این الگو برای شناسایی مؤلفه7010و رئوبن و همکاران )( 7017)

 شود:( تعریف می1طه )الگوی جاذبه به صورت راباولیه  شکلاند. صنعت بهره برده

(1) 321

0

 ijjiij DYYT   

تولید  i ،Yjتولید ناخالص داخلی کشور  j ،Yiو  iسطح تجارت بین دو کشور  Tijکه در آن، 

جاذبه مورد برآورد  الگویعمومی  شکلفاصله بین دو کشور است.  Dijو  jناخالص داخلی کشور 

 در این پژوهش به صورت رابطه زیر است:

(7) 
ijijijijjt

ijtijtijtijt

BorderRTAceDisFDI

DispersionDlandDGDPCIIT









7654

3210

tanlnln

lnlnln  

ی، تجاری آسیای شریکانبیانگر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران و  ijtIITکه متغیر 

( و کشورهای عضو سازمان ASEANشرقی ) جنوب آسیای کشورهای عضو اتحادیهکشورهای 

)گروبل و لوید،  شود( محاسبه می0است که با استفاده از رابطه ) (ECOهمکاری اقتصادی )

1222)1: 

(0) 
( )

1
( ) ( )

ijk ijk ijk ijk ijk ijk

ij

ijk ijk ijk ijk

X M X M X M
IIT

X M X M

   
  

 
 

این شاخص است.  kدر صنعت  jبه کشور  i( ارزش صادرات )واردات( کشور ijkM) ijkXکه در آن 
برابر با یک باشد، تجارت  IITگیرد. در صورتی که میزان شاخص در بازه بسته صفر و یک قرار می

صفر باشد، کل تجارت به صورت تجارت  IITدرون صنعت خالص وجود دارد و اگر میزان شاخص 
ک نزدی یکاگر میزان شاخص بین صفر و یک باشد، هر چه میزان آن به  باشد.بین صنعت می

که الیر حصنعت بوده، د درونشود بیانگر این است که سهم بیشتری از تجارت به صورت تجارت 
بیشتری از تجارت به صورت  بخش  بدان معناست که ،ان شاخص نزدیک به صفر باشداگر میز

 تجارت بین صنعت است.

                                           
( و باالسا 1257(، میکائیلی )1250گیری تجارت درون صنعت توسط محققینی نظیر وردرن )هها برای اندازاولین تالش 1

گیری تجارت درون صنعت پیشنهاد اندازهشاخصی را برای  (1222لوید ) و ، گروبلدر ادامهانجام شد.  1250( در دهه 1255)

( بیان داشت شاخص 1221( شاخص دیگری را معرفی کردند که ونا )1222های بعد محققینی چون آکینو )در سال دادند.

یـری گاندازه با رابطه رغم تحوالتی که درعلیارائه شده گروبل و لوید کماکان برتری خاصی نسبت به شاخص آکینو دارد. 

های معرفی شده، همچنان شاخص گروبل های شاخصارت درون صنعت صورت گرفته است، اما به دلیل محدودیتمیزان تج

 .گیردو لوید به عنوان شاخصی مطلوب در مطالعات مورد استفاده قرار می
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 طرف از متغیر تجاری است. این شریکاندرآمد سرانه ایران و  وتبیانگر تفا ijtDGDPCمتغیر 

 هایترجیح و ساختار در تفاوت تقاضا طرف از و کشور دو تولید عوامل در موجودی تفاوت عرضه

زمین کشاورزی  مساحت تفاوت بیانگر ijtDlandمتغیر . دهدمی نشان را کشور دو کنندگانمصرف

تواند افزایش تفاوت در میزان زمین کشاورزی موجود میاست. تجاری  میان ایران و شریکان

شاخص پراکندگی یا بیانگر  ijtDispersion تر را فراهم آورد. متغیرو متنوع ترموجبات تولید بیش

ه ب زیر رابطه پایهبر  است. شاخص تفاوت اقتصادی تجاری شریکان و ایران بین اقتصادی تفاوت

 (:7012آید )فرتو، می دست

(1) 22 )()(1
ji

j

ji

i

GDPGDP

GDP

GDPGDP

GDP
Dispersion





    

متغیر  تجاری است. شریکانگذاری مستقیم خارجی در دهنده خالص سرمایهنشان jtFDI متغیر

ijDistance هایزینههباشد که معرف تجاری میشریکان کننده فاصله جغرافیایی بین ایران و بیان 

ای های تجاری منطقهنامهکشورها در موافقتبیانگر عضویت  ijRTA متغیر. است نقل و حمل

عضویت ایران و شریک تجاری در یک  نبوددهنده عضویت و و صفر به ترتیب نشان 1عدد  است.

بیانگر وجود مرز مشترک است که به صورت مجازی در  ijBorderنامه تجاری است. متغیر موافقت

و نبود مرز  1تجاری با عدد شریکان الگو وارد شده است. داشتن مرز مشترک میان ایران و 

اطالعات و عالمت  گردآوری( بیانگر منابع 1جدول ) مشترک با عدد صفر نشان داده شده است.

  های پیشین است.لگو بر پایه پژوهشمورد انتظار متغیرهای مورد استفاده در ا

 07های مطالعه، تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران با به منظور دستیابی به هدف

 عضو اتحادیهکشور  5و  (ECOعضو سازمان همکاری اقتصادی )کشور  2شریک تجاری آسیایی، 

بررسی شده است.  7001-7011در دوره زمانی  (ASEANشرقی ) جنوب آسیای کشورهای

گذاری خارجی و تفاوت درآمد سرانه از بانک جهانی، های مربوط به متغیرهای سرمایهداده

متغیر  المللی،بین هایداده و مطالعات مرکزمتغیرهای فاصله جغرافیایی و مرز مشترک از 

های کشاورزی از سازمان خواربار تجارت جهانی، متغیر تفاوت زمیننامه تجاری از سازمان موافقت

توسط محققان محاسبه  GDPهای و شاخص تفاوت اقتصادی با استفاده از داده 1و کشاورزی

 استفاده شده است.  7، روش برآوردی درستنمایی شبه بیشینه پوآسندر این پژوهششده است. 

 

                                           
1 Food and Agriculture Organization (FAO) 
2 Poisson pseudo Maximum Likelihood (PPML) 



 

 

 

 

 

 212های اثر گذار...مؤلفهارزیابی 

 آوری اطالعاتعالمت مورد انتظار و منابع گرد )1 (جدول

Table 1- Expected signs and sources of data collection 

 متغیر

Variale 

 منبع

Source 

عالمت مورد 

 انتظار

مبانی  پایهبر 

 نظری

Expected 

signs 

based on 
the theory 

 پایه عالمت مورد انتظار بر

های پیشینپژوهش  

Expected signs 

based on 

previous studies 

 تفاوت درآمد سرانه
Per capita income 

difference 

(DGDPC) 

 بانک جهانی
World Bank 

- /+- 

Ambroziak (2012): 

)+( 

Gabrisch (2009): (-)  

Jambor (2014): (-)  

 های کشاورزیتفاوت زمین

agricultural land 
difference 

(Dland) 

 کشاورزی و بارخوار سازمان
Food and Agriculture Organization 

(FAO) 
+ /+- 

Fertö and Jambor 
(2015): (-)  

Jambor (2014): (-)  

Jambor (2015): /+(-)  
Jambor et al. (2015): 

/+(-)  
Rasekhi and Shojae 

(2012): )+( 

 تفاوت اقتصادی

Economic difference 

(Dispersion) 

 محاسبات تحقیق

Calculation of Authors 
- /+- 

Ferto (2015): )+( 
Rasekhi and Shojae 

(2012): (-)  

 گذاری خارجیسرمایه

Foreign investment 
(FDI) 

 بانک جهانی
World Bank 

/+- /+- 

Turkcan and Ates 

(2010): )+( 

Jambor (2015): (-)  

 فاصله
Distance 

 المللیبین هایداده و مطالعات مرکز

Centre d'Etudes Prospectives et 

d'Informations Internationales 
(CEPII) 

- /+- 

Sawyer et al. (2010): 

/+(-) 

Ferto (2005): /+(-)  

 نامه تجاریموافقت

Commercial 

agreement 

(RTA) 

 سازمان تجارت جهانی
(WTO)World Trade Organisation 

+ + 
Sawyer et al. (2010): 

)+( 

 مرز مشترک
common border 

(Border) 

 المللیبین هایداده و مطالعات مرکز
Centre d'Etudes Prospectives et 
d'Informations Internationales 

(CEPII) 

+ /+- 

Kawecka et al. 

(2017): /+(-)  

Brülhart (2009): )+( 

Ecochard et al. 

(2006): (-)  

 

ها برآورد الگوی جاذبه نشان دادند که این روشهای سنتی ( با بررسی روش7005سیلوا و تنریرو )

های پیشین، الگوی های جدی همراه است، لذا آنان به منظور رفع ایراد روشبا محدودیت

(PPML)  .های روشترین محدودیتیکی از مهمرا ارائه دادند( های سنتیOLS این است که )



 

 

 

 

 

  3/2331/شماره 21اقتصاد کشاورزی/جلد  211

توان تجارت بین دو کشور صفر باشد، نمیمتغیر وابسته باید به صورت لگاریتمی وارد شود و اگر 

از آن لگاریتم گرفت. گروهی از محققان با دادن مقدار کمی سعی در برطرف سازی این مشکل 

یرو، شود )سیلوا و تنرهای تجربی نشان داد این موضوع موجب اریب نتایج میاند که بررسیداشته

استفاده کردند که بتواند دربرگیرنده  (. لذا آنان در روش پیشنهادی خود از توزیع پوآسن7005

دیگر  شود. برتریداده صفر باشد. از این رو، متغیر وابسته در این روش بدون لگاریتم وارد الگو می

دهنده آن است که های مختلف انجام شده توسط محققان نشاناین روش این است که آزمون

 Stata13افزار به منظور برآورد نتایج از نرم شود.این روش با پدیده ناهمسانی واریانس روبه رو نمی
 بهره گرفته شده است.

 نتایج و بحث
، ایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل های ترکیبیدادههای رگرسیونی مدل برآوردپیش از 

( و فیشر بررسی 7000(، ایم و پسران و شین )7007های ایستایی لوین، لین و چو )توسط آزمون

 معناداری به توجه های ایستایی، باآزمون همهدهد که در ( نشان می7نتایج جدول ) .شودمی

شود و متغیرهای ها، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد میآزمون آماره محاسباتی مقدار

   باشند.الگوی رگرسیونی، ایستا می

جدول، آزمون  ینا یجبر نتابنا( نشان داده شده است. 0نتایج برآورد الگوهای جاذبه در جدول )

ویای گ است، هابودن )اثرات ثابت( داده ییتابلو یابودن  یقیتلف یبررس یبرا یچاو که آزمون

 یکه به منظور بررس یز. آزمون هاسمن نباشدیم یمورد بررس هایالگو برای هابودن داده تابلویی

به به جاذ هایآن است که بهتر است الگو یانگرب شود،میاستفاده  یاثرات ثابت و اثرات تصادف

روش اثرات  یباال دهندگییحتوض توان یز( ن2R) یینتع یبروش اثرات ثابت برآورد شود. ضر

 .دهدیثابت را نشان م

های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران و همه ( مؤلفه0( در جدول )1الگوی )

. متغیر تفاوت درآمد سرانه بین ایران و شریکان تجاری، دهدشریکان تجاری آسیایی را نشان می

تأثیر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران دارد. به بیان دیگر، تجارت 

باشد که دارای سطح درآمد باال و با اختالف درون صنعت ایران با آن شریکان آسیایی بیشتر می

 زیاد نسبت به درآمد ایران هستند.
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 نتایج آزمون ایستایی )2 (جدول
Table 2- Panel Unit Root Test Rerults 

 آزمون
Test 

 متغیرها
Variables 

 تجارت

 درون صنعت

Intra 

industry 

trade 

 تفاوت

 درآمد سرانه

Per capita 

income 

difference 

 تفاوت

 زمین کشاورزی

Agricultural 

land 

difference 

 تفاوت

 اقتصادی

Economic 

difference 

 گذاریسرمایه

 خارجی

Foreign 

investment 

 لوین، لین و چو

Levin-Lin-

Chu 

-76.24 

(0.00) 
-13.03 

(0.00) 
-11.77 

(0.00) 
-3.20 

(0.00) 
-14.12 

(0.00) 

ایم، پسران و 

 شین
Im-Pesaran-

Shin 

-2.33 

(0.00) 
-1.74 

(0.05) 
-1.64 

(0.04) 
-1.99 

(0.01) 
-2.35 

(0.00) 

 فیشر

Fisher 

161.96 

(0.00) 
187.18 

(0.00) 
159.25 

(0.00) 
93.64 

(0.01) 
164.38 

(0.00) 

 )مقادیر داخل پرانتز بیانگر سطح احتمال هستند.(های تحقیق منبع: یافته

Source: Research Findings. (The numbers in parentheses indicate the P-value) 

تفاوت های متر و با کیفیتمتنوع هایمحصولامکان تولید ، سرانهافزایش تفاوت درآمد با ، در واقع

جه همسو با نتی این نتیجه .یابدشود و از این رو تجارت درون صنعت کشاورزی ارتقاء میفراهم می

ی تجار شریکانبین ایران و  زمین کشاورزی وتمتغیر تفا .( است7010ر و همکاران )ساوئمطالعه 

جاری ت شریکانطبق تئوری اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با 

ی ذارگهای کشاورزی به عنوان نهاده اصلی تولید بخش کشاورزی، اثربه عبارتی تفاوت زمین دارد.

 فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی دارد و هر چه میزان این تفاوت بیشتر باشد،

ت آمده دسه یابد. نتیجه بمیزان تجارت درون صنعت میان ایران و شریک تجاری افزایش می

 ( است.7002فرتو ) سازگار با نتایج پژوهش

متغیر فاصله نیز بیانگر یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت است که تأثیر منفی و 

تجاری آسیایی دارد. افزون بر یکان شرمعناداری بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با 

شود، ویژگی کاالهای کشاورزی های حمل و نقل میاینکه افزایش فاصله موجب افزایش هزینه

های یافته ابکند. این نتیجه نزدیک ترغیب میشریکان همانند فسادپذیری کشورها را به تجارت با 

 ست.تأیید شده ا( 7015( و الپینسکا )7011مطالعات پیتیگلیو )
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 تجارت درون صنعت بخش کشاورزی عوامل اثرگذار بر )3 (جدول

Table 3- The Effective Factors on Agricultural Intra Industry Trade 

 متغیر

Variable 

: آسیا1الگوی   

Model 1: Asia 

: اکو7الگوی   

Model 2: Eco 

آن: آسه0الگوی   

Model 3: Asean 

 ضریب

Coefficient 

 معیارانحراف 

Standard 

Error 

 ضریب

Coefficient 

 انحراف معیار

Standard 

Error 

 ضریب

Coefficient 

 انحراف معیار

Standard 

Error 
 تفاوت درآمد سرانه

Per capita 

income 

difference 

0.23** 0.08 -0.21** 0.10 0.39*** 0.12 

های تفاوت زمین

 کشاورزی

Agricultural 

land difference 

0.45*** 0.12 -0.08 0.18 2.29*** 0.62 

 تفاوت اقتصادی

Economic 

difference 

-0.46 0.34 -1.18*** 0.41 1.06 2.20 

 گذاری خارجیسرمایه

Foreign 

investment 

-0.03 0.02 -0.01 0.08 0.06 0.06 

 فاصله

Distance 
-1.33** 0.52 - - - - 

 نامه تجاریموافقت

Commercial 

agreement 

1.21* 0.67 - - - - 

 مرز مشترک

Common border 
-2.91*** 0.57 -1.24*** 0.47 - - 

 جزء ثابت

Constant 
5.29 4.77 2.04 2.10 -15.34*** 3.52 

 مشاهدات

Observations 
448 126 84 

 ضریب تعیین
2R 

0.50 0.77 0.25 

 (یمرل Fآزمون چاو )

Chow test 
70.15*** 22.58*** 23.59*** 

 هاسمن آزمون

Hausman test 
10.20** 18.54*** 259.20*** 

 درصد( 10و  2، 1داری در سطوح معنی *، **، ***های تحقیق )منبع: یافته
Source: Research findings. (***, **, * Statistically significant at the 1, 5, 10 percent level) 

 

تجاری بین ایران و شریک تجاری اثرگذاری  هاینامهکه وجود موافقت است این گویای نتایج

 هایی امکاننامهمثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت دارد. در واقع، عضویت در چنین موافقت
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آورد. نتیجه این پژوهش همسو با تجارت درون صنعت را به دلیل کاهش موانع تجاری فراهم می

( و طوسی و همکاران 7010و همکاران ) (، ساوئر7015های اسلدزیوسکا و زامی )نتیجه بررسی

ت تواند موجب تقویهای تجاری بین کشورها مینامهموافقتاست که تأکید داشتند ایجاد ( 7010)

متغیر مرز مشترک اثر منفی و معناداری بر بنابر نتایج به دست آمده  ها شود.تجارت میان آن

ترین آسیایی دارد. یکی از مهمتجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شریکان تجاری 

دالیل نتیجه به دست آمده این است که بیشتر کشورهای هم مرز با ایران همانند افغانستان و 

عراق دارای بخش کشاورزی توسعه نیافته بوده که این موضوع امکان تجارت درون صنعت ایران 

با کشورهای که مرز مشترک  رو تجارت درون صنعت ایراندهد. از اینبا این کشورها را کاهش می

( تأییدکننده این نتیجه 7012های مطالعه اوما )نداشته، بیشتر از کشورهای هم مرز است. یافته

 است.

تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری  عوامل مؤثر بر

درآمد  مده، متغیر تفاوتنتایج به دست آبر بنا. ( ارائه شده است7در الگوی )( ECOاقتصادی )

تأثیر منفی و معناداری بر تجارت درون ( 1برخالف الگوی )تجاری  شریکانسرانه بین ایران و 

دارد. با افزایش  (ECOبا کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ) صنعت بخش کشاورزی ایران

تفاوت در درآمد سرانه کشورها، ساختار تقاضا متفاوت و در نتیجه ورود و صدور دو کشور یکسان 

های فرتو و جامبور یابد. نتیجه پژوهشنخواهد بود، بنابراین تجارت درون صنعت کاهش می

 شودمی   همشاهد پژوهش است. همچنین این ( همسو با نتیجه7015( و فرتو و همکاران )7010)

ی به ادعضو سازمان همکاری اقتص تجاری شریکانبین ایران و  زمین کشاورزی اوتتف متغیر که

 .ندارد معناداری گذاریاثر کشورها، درون صنعت تجارت بر مثبت گذاریاثر رغم

رون داری بر تجارت دتفاوت اقتصادی تأثیر منفی و معنا بر مبنای نتایج، متغیر پراکندگی یا

 همسانیایران با  ،دارد. به عبارتی اکوتجاری عضو  شریکانصنعت بخش کشاورزی ایران با 

به تجارت درون صنعت بیشتری با کشورهای عضو اکو دارد و تفاوت  گرایشاقتصادی باالتر 

و سدست آمده همه رود. نتیجه باقتصادی مانعی برای افزایش تجارت درون صنعت به شمار می

منفی تفاوت اقتصادی میان کشورها  گذاریکه تأکید بر اثراست ( 7015با نتایج فرتو و پودراژیک )

( 1همانند الگوی )اند. متغیر مرز مشترک متغیر دیگری است که بر تجارت درون صنعت داشته

منفی و معناداری بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری دارد.  گذاریاثر

 دهد. دلیلتجاری، تجارت درون صنعت را کاهش می شریکانکه داشتن مرز مشترک با به طوری
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و مرز در گروه کشورهای اک ساختار توسعه نیافته کشورهای هم تر بیان شد،این نتیجه که پیش

 است. 

تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با کشورهای عضو  مؤثر بر( گویای عوامل 0الگوی )

 نتایج به دست آمده، متغیر تفاوتبر بنا( است. ASEANشرقی ) جنوب آسیای کشورهای اتحادیه

درون  جارتآن دارای تأثیر مثبت معناداری بر تتجاری عضو آسه شریکاندرآمد سرانه بین ایران و 

 با تنوع و هایبا درآمد سرانه پایین در محصول یواقع کشورهاصنعت بخش کشاورزی است. در 

ر نتیجه دتر و یابند و افزایش تفاوت در درآمدها منجر به تولید متنوعکیفیت پایین تخصص می

به نیز ( 7017راسخی و شجاعی ) بررسیشود. این نتیجه در صنعت میافزایش تجارت درون 

تجارت درون صنعت است مؤثر بر ، دیگر متغیر زمین کشاورزی است. متغیر تفاوت آمده دست

اری دارد. تج شریکانمثبت و معناداری بر تجارت درون صنعتی ایران با  گذاریتئوری اثر برابرکه 

 تواند موجبات تولید بیشتر وبه عبارت دیگر، افزایش تفاوت در میزان زمین کشاورزی موجود می

 تی را بر تجارت درون صنعت داشته باشد.تر را فراهم آورد و بنابراین اثر مثبمتنوع

اری تج شریکانوردی بر این موضوع تأکید دارد که سبد ای بین الگوهای برآبررسی مقایسه

تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران  اثرگذار برهای توجهی در مؤلفه شایان گذاریاثر

ذار بر تجارت درون صنعت ایران با های اثرگای که مؤلفهو شرکای تجاری آسیایی دارد. به گونه

آن نامه تجاری که ایران درآن حضور دارد( با کشورهای عضو آسهکشورهای عضو اکو )موافقت

 نامه تجاری که ایران در ان حضور ندارد( متفاوت از یکدیگر است.)موافقت

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
های مؤثر بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران پژوهش شناسایی مؤلفه این هدف

های تجاری در تجارت نامهتجاری آسیایی است. همچنین با توجه به اهمیت موافقتشریکان و 

نامه اکو درون صنعت، تالش شده است که عوامل اثرگذار بر تجارت درون صنعت در دو موافقت

. برای رسیدن به این هدف از الگوی جاذبه و شودایران( ارزیابی  بدونن )آ)شامل ایران( و آسه

های پژوهش بیانگر دو استفاده شده است. یافته 7001-7011در دوره زمانی  ترکیبیهای داده

گویای این است که تفاوت درآمد سرانه، تفاوت  ه، بررسی انجام شدنخستنتیجه کلی است. 

ی مثبت و فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش گذارامه تجاری اثرنهای کشاورزی و موافقتزمین

ننده ککه فاصله و مرز مشترک تضعیفتجاری آسیایی دارد، در حالی شریکانکشاورزی ایران با 
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 های اثرگذار بر تجارتتجارت درون صنعت است. دوم، نتایج بیانگر این حقیقت است که مؤلفه

اکو متفاوت از عوامل اثرگذار بر تجارت  نامهموافقتتجاری عضو شریکان درون صنعت ایران با 

اوت مد سرانه، تفای که تفاوت درآآن است. به گونهآسه نامهموافقتدرون صنعت با کشورهای عضو 

وت که تفادر حالی ،اقتصادی و مرز مشترک از عوامل کاهنده تجارت درون صنعت ایران با اکو بوده

های کشاورزی اثری فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی مینمد سرانه و تفاوت زدرآ

که ایران با  ضرورت دارددست آمده ه آن دارد. لذا متناسب با نتایج بایران با کشورهای آسه

های بیشتر شرایط مناسب را برای افزایش تجارت درون صنعت با دیگر نامهعضویت در موافقت

و عضشریکان کننده فضایی امن برای های تجاری ایجادنامهفقتمواکشورها فراهم آورد. چرا که 

با توجه به تفاوت اثرگذاری ت خود را انجام دهند. ، تجاربوده که بتوانند با دریافت اطالعات کامل

 تجاریشریکان بر میزان تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با  مورد بررسیمتغیرهای 

تواند موجب افزایش های بازاریابی یکسان نمیتخاذ برنامه(، اASEANآن )سه( و آECOاکو )

شود به منظور دستیابی به تجارت می تاکیدتجارت درون صنعت در بلندمدت شود، از این رو 

 ایهپگیری میزان جذابیت بازار بر گذاران با اندازهدرون صنعت بیشتر در بخش کشاورزی، سیاست

عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و  نیز توجه به دیگرو  ارزیابیمتغیرهای مورد بررسی در این 

بندی کرده و متناسب با آن های همگن تقسیمها و خوشهتجاری را در گروه شریکانسیاسی، 

 های بازاریابی مناسب با هر گروه از کشورها اتخاذ کنند.ها و برنامهسیاست
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Abstract 

Intra industry trade compared to inter industry trade imposes lower cost on 

economic, so identifying the effective factors is important. Since Iran’s 

Agricultural sector has high potential in production and trade, the aim of this 

paper is identifying the determinants on agricultural intra industry trade 

between Iran and Asian partners as well as assessing the factors in ECO 

(including Iran) and ASEAN (without Iran) trade agreements over the period 

of 2001-2014. For these purposes, gravity model is used. The results indicated 

that difference in per capita GDP (income), difference in agricultural land, 

and RTA have positive and significant, while distance and border have 

negative and significant effect on agricultural intra industry trade between 

Iran and Asian partners. Based on the results, difference in per capita GDP 

(income), economic difference and common border are the factors reducing 

intra industry trade of Iran with ECO, while differences in per capita GDP 

(income) and difference in agricultural land have an increasing impact on 

intra industry trade in the agricultural sector of Iran with ASEAN countries. 

So, it is suggested that appropriate policies such as membership in larger trade 

agreement implement in order to strength Iran’s agricultural intra industry 

trade. 
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