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چکیده
یی کوچک از آزادسازي اقتصادي در مثابه تجربهیی به پارچگی منطقهیی و یکهاي منطقهدر جهان امروز که همکاري

هاي اقتصادي و منابع غنی و دستورکار بسیاري از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاري اقتصادي به لحاظ پتانسیل
بررسی وضعیت اقتصادي . شود، که ایران نیز عضو آن استترین سازمان همکاري در منطقه محسوب میسرشار مهم
ها دارد و یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهاي صادراتی آندهد که بخش کشاورزي سهم عمدهضو نشان میکشورهاي ع

ویژه تجارت بنابراین، این بخش به. نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزي اشتغال دارند
ي یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعهکنندهتواند نقش تعیین خارجی آن از اهمیت کلیدي برخوردار است و می

یی بر تجارت ي حاضر تعیین دستاوردهاي تجاري تشکیل این سازمان منطقهبنابراین در مطالعه. اقتصادي اعضا داشته باشد
بر اساس . ي ایران با کشورهاي عضو در مقایسه با سایر کشورهاي جهان در بخش کشاورزي هدف اصلی استدو جانبه

ي مورد بررسی اثر مثبت دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصوالت کشاورزي طی دورهج بهنتای
البته ضرایب . داشته و به عبارت دیگر روابط تجاري ایران با سایر کشورهاي عضو در بخش کشاورزي توسعه یافته است

بدین معنی که عضویت ایران . دهدبیش از اثر بر واردات نشان میگرایی بر صادرات کشاورزي ایران را برآورد شده اثر منطقه
ویژه با توجه رسد بهنظر میبنابراین به. در سازمان همکاري اقتصادي در خصوص تجارت کشاورزي به نفع ایران بوده است

اهداف ایران در خصوص تواند در تحقق کارهاي مناسب و عملی میتدوین راه) اکوتا(ي تجاري اکو نامهبه ایجاد موافقت
.ي عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیاي خارج مفید و موثر واقع شودیی با کشورهاي همسایهي منطقهتوسعه

JEL:F13 ،F15 ،Q1طبقه بندي 

گرایی، کشاورزي، ایران، اکو، مدل جاذبه منطقه: واژه هاي کلیدي
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مقدمه
المللی کنونی است، و باعث شده اسـت کـه          ه بارز نظام بین   جهانی شدن اقتصاد یکی از وجو     

کشورهاي جهان در بعضی موارد براي توسعه و حفظ روابط تجاري خارجی و نیز براي حفـظ                 
گرایی و کرد منطقههاي موجود در اقتصاد و سیاست جهانی به روي        بنديموقعیت خود در بلوك   

ب الزامـات و ضـوابط سـازمان جهـانی     تجاري و حرکت در چارچو    -هاي اقتصادي ایجاد بلوك 
گرایـی در علـوم     منطقـه . کرد جهانی شـدن روي بیاورنـد      یی براي روي  تجارت به عنوان مقدمه   

ها و یا کشورهایی است کـه از  هایی در تجارت با دیگر ملت   اقتصادي به مفهوم ترجیحات ملت    
یـی و   تعرفـه (جـاري   ي مشترك اند، و با کاهش یا حـذف موانـع ت           نظر جغرافیایی داراي منطقه   

،هیلـبن و همکـاران  (شـود  سبب آزادسازي یا تسهیل تجارت در سطح منطقه مـی      ) ییغیرتعرفه
بـه ایـن معنـا کـه        . اما این واژه در نگاه سازمان جهانی تجارت، مفهومی عـام تـر دارد             ). 2006

ي هایی ممکـن اسـت میـان دو یـا چنـد کـشور کـه لزومـاً در یـک منطقـه                 نامهچونین موافقت 
تـوان  از دیـدگاه تـاریخی مـی      ). 1384،صـادقی یارنـدي   (غرافیایی نباشند نیـز منعقـد گـردد         ج

در میـان کـشورها مـشاهده       ) از سطحی تـا عمیـق     (گرایی اقتصادي را    هاي متفاوتی از هم   درجه
گرایـی  هـم . گرایی سطحی شامل تنها کاهش و یا حذف موانع در تجارت کاالها است            هم. نمود

هـاي ملـی و اجـازه و یـا تـشویق بـه        سازي سیاست گري چون هماهنگ  عمیق شامل عناصر دی   
ي سازمان جهانی تجـارت     بر اساس آخرین گزارش سالیانه    . جابجایی عوامل داخلی تولید است    

یی و دوجانبه میان اعضاي سـازمان جهـانی         ي تجارت منطقه  نامهموافقت 215،  2006تا دسامبر   
چـونین، انعقـاد تعـداد      هـم ). 2007،ارت جهـانی  سازمان تجـ  (تجارت در حال اجرا بوده است       

ي معمول به سازمان جهانی تجارت اعـالم شـده          ها نیز طبق رویه   نامهزیادي از این نوع موافقت    
بنـابراین در جهـان امـروز       . است، که پس از طی مراحل قانونی به اجـرا گذاشـته خواهـد شـد               

هـا قـرار گرفتـه اسـت و         ز دولـت  یی در دستورکار بسیاري ا    هاي منطقه پارچگی و همکاري  یک
ویـژه بـراي   بـه . یی گردیـده انـد   ي تجارت منطقه  نامهتر کشورها عضو یک یا چند موافقت      بیش

هـاي جهـانی تجـارت را ندارنـد،         کشورهاي در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به عرصه         
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تـدریجی  توانـد راه مـوثري بـراي گـشودن          یـی مـی   هـاي منطقـه   گرایی و تشکیل بلـوك    منطقه
. ها در اقتصاد و تجارت جهانی باشداقتصادهاي ملی این قبیل کشورها و ادغام آن

هاي متعددي برداشته است کـه      کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست و در این زمینه گام            
چـونین پیوسـتن بـه      و هـم  ) اکـو (توان به شرکت در سازمان همکـاري اقتـصادي          از جمله  می   

ي جـامع در    نامـه اکوتـا یـک موافقـت     . اشاره نمـود   1تجاري اکو موسوم به اکوتا     ينامهموافقت
یـی و  ي تجارت کاال است و هدف از آن آزادسازي تجـاري از طریـق رفـع موانـع تعرفـه     زمینه

امـضا  ) قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه و ایران     (کشور عضو    5یی است که میان     غیرتعرفه
سازي بـراي   کرد موفق اکوتا در آزادسازي تجارت منطقه و زمینه        د عمل رسنظر می به. شده است 
یـی و  تواند در افـزایش تجـارت درون منطقـه       گرایی اقتصادي آن با اقتصاد جهانی می      تحقق هم 

بررسـی وضـعیت اقتـصادي کـشورهاي        . چونین افزایش حجم کل تجارت منطقه موثر باشد       هم
در تولیـد  % 20طـور متوسـط بـیش از    به2006دهد که بخش کشاورزي در سالعضو نشان می  

ایجـاد  میلیـارد دالر درآمـد ارزي بـراي منطقـه        13و بـیش از      2ناخالص داخلی اکو سهم داشته    
بنابراین، این بخش و بویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدي برخوردار اسـت   . 3نموده است 

یـی داشـته    ا نقش تعیین کننـده    تواند در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه اقتصادي اعض         و می 
در نتیجه هدف اصلی در این پژوهش، با توجه به اهمیت بسیار زیاد بخش کـشاورزي در      . باشد

ي پایدار و رفاه مردم منطقه و نقـش مهـم آن در اقتـصاد کـشورهاي در حـال توسـعه و             توسعه
ازمان آوردهـاي تجـاري تـشکیل ایـن سـ         کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، تعیـین دسـت         

ي ایران با کشورهاي عضو و سـایر کـشورهاي جهـان در بخـش               یی بر تجارت دو جانبه    منطقه
در رابطـه بـا گـسترش ارتباطـات     ) اکو(هاي اقتصادي اگرچه سازمان همکاري. کشاورزي است 

بـود اطالعـات در     صنعتی و بازرگانی میان کشورهاي عضو اقداماتی را انجام داده است ولی کم            
دادهاي کـشاورزي و تجـاري ایـن کـشورها موجـب گردیـده اسـت کـه سـطح                    ي اسـتع  زمینه

خصوص در بخش کشاورزي آن چونان که بایـد         هاي مشترك میان کشورهاي عضو به     همکاري
____________________________________________________

1-ECO Trade Agreement (ECOTA)
2- http://www.ecosecretariat.org, statistics, Composition of GDP by Sectors
3- http://comtrade.un.org/db/
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یـی دو و  هـاي منطقـه  ي همکـاري این در حالی است کـه توسـعه  . مورد توجه اعضا قرار نگیرد   
ي ایـن   بنابراین توسعه . وري است چندجانبه در خصوص تجارت کاالهاي کشاورزي امري ضر       

هاي تولیـد و تجـارت محـصوالت کـشاورزي          ها، مستلزم شناخت امکانات و پتانسیل     همکاري
هـا و شناسـایی موانـع و مقـررات تجـاري            کشورهاي عضو است تا با توجه بـه ایـن پتانـسیل           

محصوالت کشاورزي در کـشورهاي عـضو، شـرایط الزم جهـت شـناخت بازارهـاي هـدف و              
کـرد  پاسخگویی به نیازهاي فـوق بررسـی عمـل     . ي تجارت میان این کشورها فراهم آید      توسعه

هاي اقتصادي سازمان و شناسایی عوامـل مـوثر بـر           نامهها و موافقت  ي فعالیت مرحله به مرحله  
بـر ایـن   . طلبـد گرایی کامل اقتـصادي را مـی  توسعه و تقویت روابط تجاري براي رسیدن به هم  

ي ایـران و    بر روابط تجاري دو جانبـه     ) اکو(هاي اقتصادي   ازمان همکاري اساس بررسی تاثیر س   
.سایر اعضا و تعیین میزان این تاثیر هدف اصلی این کار تحقیقی است

هاي تجاري و نامهگرایی و انواع موافقتي اثرگذاري منطقهدر مجموع در مورد نحوه
گیري آن کمی کردن تاثیرات و اندازهمنظور یی مطالعات زیادي صورت گرفته است که بهمنطقه

هاي اخیر با اضافه نمودن متغیرهاي ي استاندارد، و در سالتر مطالعات از مدل جاذبهدر بیش
یافته استفاده شده ي تعمیماز مدل جاذبه...) زبان مشترك، مرز مشترك، فرهنگ و(مجازي 

ها و یا سایر نامهات موافقتدر راستاي هدف تحقیق حاضر برخی از این مطالعات تاثیر. است
کل کاالهاي کشاورزي و یا گروهی از (صورت بخشی ها و ترجیحات تجاري را بهحمایت

برخی از محققان تنها از ). 2007جیسینگ و سارکر، ؛2006آگیالر، (بررسی نموده اند ) هاآن
استفاده ) صلهتولید ناخالص داخلی، جمعیت، فا(متغیرهاي موجود در مدل استاندارد جاذبه 

نموده اند، در حالی که برخی دیگر اضافه بر متغیرهاي معمول، متغیرهاي دیگري را به عنوان 
مقیاسی از ساختار اقتصادي و تجاري کشورها از جمله نرخ ارز و تغییرات آن وارد مدل 

هاي نامهمدل جاذبه را براي بررسی تاثیرات موافقت) 2007(آگوستینو و همکاران . اندنموده
نتایج . تجارت ترجیحی بر تجارت در سطوح کالن، بخشی و گروه کاالیی استفاده نموده اند

. هاي تجارت ترجیحی بر تجارت سطح کالن و بخشی مثبت استنامهدهد اثر موافقتنشان می
هاي کاالیی مثبت و در مورد برخی دیگر منفی در صورتی که این اثر در مورد برخی از گروه

http://comtrade.un.org/db/
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ها ها و زیربخشدین معنی است که در واقع ترجیحات تجاري در میان بخشاین ب. است
ي دهندهدر تحقیق خود جهت بررسی عوامل موثر و توضیح) 2006(آگیالر . کندتفاوت می

ي هاي تابلویی نامتوازن شامل هفده کشور عمدهازداده) آلبالو(تجارت یک کاالي کشاورزي 
نتایج نشان . استفاده نموده است1993-2003ي ی دورهي کاال طوارد کننده و صادرکننده

علت شرایط جغرافیایی و دهد تجارت آلبالو در میان عرضه کنندگان اروپاي غربی بهمی
بازار % 28برند، به نحوي که تر است و ایشان از این امر سود میهاي تجاري بیشنامهموافقت

هاي آزاد تجاري بر نامهاثر موافقت. این محصول در اختیار کشورهاي اروپاي غربی است
این در حالی است که تمایلی براي رفتار ویژه در مورد . دار و مثبت استتجارت آلبالو معنی

در ) 2005(گرنت و لمبرت . شودها مشاهده نمینامهمحصول آلبالو در این گروه از موافقت
در جهان عالوه بر تولید گرایی بر تجارت کشاورزيي خود جهت بررسی اثرمنطقهمطالعه

. اندناخالص داخلی و فاصله میان کشورها، از تولید ناخالص داخلی سرانه نیز استفاده نموده
یی بر تجارت کشاورزي از دو ي تجارت منطقهنامهایشان در رابطه با بررسی اثر هشت موافقت

مدل خود را . اندمتغیر مجازي تحت عنوان انحراف تجارت و ایجاد تجارت استفاده نموده 
. سال استفاده نمودند18کاالي کشاورزي برآورد و براي این امر از اطالعات مربوط به 9براي 

ضرایب برآوردي براي متغیرهاي موهومی، فاصله، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه معنی 
دهد ن میمحاسبات مربوط به ایجاد تجارت نشا. دار و عالمت ضرایب مطابق انتظار بوده است

کار مهمی براي آزادسازي تجارت در کشاورزي بوده یی راههاي تجارت منطقهنامهموافقت
شود که تاثیرات ایجاد تجارت در کشاورزي در چنین در این مطالعه نشان داده میهم. است

ویژه در صورت ایجاد به. تر استمقایسه با این اثر در بخش غیرکشاورزي بیش
هاي پیشین از بخش کشاورزي، افزایش علت حمایتیی جدید بهمنطقههاي نامهموافقت

یی به برآورد اثر روابط در مطالعه) 2004(سندبرگ . تر خواهد بودتجارت در این بخش بیش
یی و اثر روابط تاریخی بر الگوي تجاري در هاي تجاري منطقهنامهیی از جمله موافقتمنطقه

در مدل وي بر اساس موضوع مورد . مدل جاذبه پرداخته استي غربی با استفاده از کرهنیم
. وارد شده است) مرز مشترك، زبان مشترك و مناطق مختلف(مطالعه تعدادي متغیر مجازي نیز 
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استفاده 2000تا 1992هاي کشور طی سال64سندبرگ براي برآورد مدل از آمار مربوط به 
یی و چه به لحاظ ارتباط چه به لحاظ منطقهدر نهایت نتایج نشان داد که هر دو نوع. نمود

یی در مورد سازمان مطالعه. ي غربی را متاثر نموده استکرهتاریخی، الگوي تجارت در نیم
هاي غیرفارسی یافت نشد، اما تعداد محدودي مطالعه در مورد سازمان یی اکو به زبانمنطقه

ها در صورت انجام برآوردهاي همکاري اقتصادي به زبان فارسی صورت گرفته که در آن
ها بررسی). 1386،حسینی؛1376،رحمانی(اقتصادي، تجارت کل مدنظر قرار گرفته است 

ي اکو و کشاورزي ارتباط چندانی با موضوع دهد اغلب آثار موجود در زمینهنشان می
هاي متاسفانه کارهاي تحقیقاتی کمی همراه با روش. پیشنهادي تحقیق حاضر ندارد

خصوص در زبان فارسی صورت گرفته است، و کارهاي انجام صادسنجی در مورد اکو بهاقت
هاي تئوري و اجمالی پیرامون اکو است، بدین معنا که غالباً بعد تر شامل بررسیشده بیش

.ي اطالع رسانی داردتر جنبهتحلیلی ندارد و بیش

روش تحقیق 
روابط تجاري ایران با کشورهاي عضو پارچگی اقتصادي بر بررسی تاثیرات ایجاد یک

ي آماري جامعه. امري است که در این مقاله مدنظر است) اکو(سازمان همکاري اقتصادي 
شان که هاي تجاريپژوهش حاضر را کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و طرف

- 2006ي زمانیآمار مورد استفاده مربوط به دوره. ، تشکیل می دهد1کشوراند29مجموعاً 
است و در این میان آمار مربوط به تجارت، مجموع کاالهاي کشاورزي را تحت پوشش 1997

کشورهاي 2اطالعات مربوط به ارزش صادرات و واردات کاالهاي کشاورزي. دهدقرار می
ها از پایگاه اطالع رسانی ي تجاري آنهاي عمدهعضو سازمان همکاري اقتصادي و طرف

____________________________________________________
ایران، افغانستان، آذربایجان، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، ازبکستان، آلمان، ایرلند، -١

پرتغال، تان، چین، اتریش، بلژیک، دانمارك، فنالند، فرانسه، هلند،ایتالیا، لوکزامبورگ، انگلستان، امریکا، روسیه، هندوس
.اسپانیا، سوئد و یونان

(H.S) بندي کاالهاطبقهيسیستم هماهنگ شده24تا1ییمجموع فصول تعرفه-2
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الملل استخراج ها از بانک اطالعاتی مرکز تجارت بینرخی از سالسازمان ملل متحد و ب
ي ي پایتخت هر زوج از کشورها از سرویس محاسبهبراي گرفتن آمار مربوط به فاصله. گردید
سایر آمار مربوط به . استفاده گردید1ي میان شهرها بر اساس طول و عرض جغرافیاییفاصله

طالعاتی مشترك بانک جهانی و کنفرانس تجارت و متغیرهاي کالن کشورها از پایگاه ا
. المللی پول دریافت شده استو بانک اطالعاتی صندوق بین) آنکتاد(ي سازمان ملل توسعه

ي همگن نبودن واسطهي تجاري، نوعی عدم تجانس بهچه که مسلم است، در بررسی رابطهآن
هاي سنتی و استاندارد ز روشکشورها و متغیرها اتفاق می افتد، که این امر استفاده ا

هاي غلبه بر این ناهمگنی و کنترل یکی از روش. سازداطمینانی همراه میاقتصادسنجی را با بی
و یا تلفیقی ) ي زمانیتر از دورهتعداد مقاطع بیش(هاي پانلی گیري از روش دادهها بهرهآن
)Poolهاي تجاري عرض هر یک از زوجاست که براي ) تر از تعداد مقاطعي زمانی بیش، دوره

) pooling(این روش در حقیقت ترکیب کردن . شوداز مبدا مشخصی در نظر گرفته می
البته وجود مدل جاذبه در . ي زمانی استهاي مقطعی در طول چندین دورهدادهمشاهدات روي

ه نیز بر ها در مطالعات پیشین موجب گردید تا این مطالعکنار این روش و بروز شایستگی آن
الملل این مدل در اقتصاد بین. هاي تابلویی و مدل جاذبه طراحی شودکارگیري دادهي بهپایه

زمان از دیدگاه امکان برآورد پتانسیل تجاري دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور هم
ن دو در واقع برآورد پتانسیل تجاري میا. آوردکشور صادرکننده و وارد کننده را فراهم می

. گیردي آن باشد، صورت میتواند تعیین کنندهکشور در این مدل با استفاده از عواملی که می
هایی است که براي تجارت هاي اقتصادي دو کشور و موانع و مشوقاین عوامل شامل ویژگی

هاي موجود توان موانع و تشویقدر واقع درچارچوب این مدل می. میان دو کشور وجود دارد
صورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که با ابزارهاي خاص و قابل قبولی کمی شده اند وارد را به

توان به ي این متغیرها میاز جمله. مدل کرد و تاثیر آن را بر تجارت دوجانبه بررسی نمود
گرایی اقتصادي و یا روابط متغیر مجازي اشاره کرد که در قالب آن امکان بررسی تاثیر منطقه

کارگیري متغیرهاي مجازي قابلیت ضمن آن که با به. تیک بر تجارت میسر خواهد شددیپلما
____________________________________________________

1- WWW.Geobytes.Com/CityDistanceTool.htm
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هاي تجاري نیز مهیا بر جریان... بررسی اثر متغیرهایی نظیر وجود زبان مشترك، مرز مشترك و 
. گرددمی

طراحـی شـده   jو iالگوي جاذبه بر پایه قانون نیوتن در مورد نیروي جاذبه میان دو جـسم           
هـا نـسبت   ي میـان آن   ها نسبت مـستقیم و بـا فاصـله        در این قانون، نیروي جاذبه با جرم      . است

کاربردن قـوانین نیـوتن پیرامـون    با به) 1860(ي قرن نوزدهم اچ کري   اوایل نیمه . نامستقیم دارد 
در اقتـصاد نیـز     . در علـوم اجتمـاعی شـد      “ معـادالت جاذبـه   ”رفتار انسان موجب کاربرد وسیع      

هـاي درون هاي تجربی زیادي در توضیح انواع مختلف جریـان ي جاذبه موفقیتمطالعات الگو
در . کـسب کـرد   ...) الملـل و  از جمله مهاجرت نیروي کار، تجارت بـین       (المللی  یی و بین  منطقه

عنوان یک مقیاس بـراي توضـیح ارزش تجـارت    واقع الگوهاي جاذبه مفهوم نیروي جاذبه را به       
مـدل  ). 1386،تاشحسین(برد  میان کشورهاي جهان به کار می     هاي سرمایه و مهاجرت     جریان

بـراي تحلیـل    ) 1963(و پـویهنن    ) 1962(جاذبه پس از ایـن کـه اولـین بـار توسـط تینبـرگن                
الملل تبدیل  المللی به کار برده شد، به یک ابزار عمومی در مطالعات بین           هاي تجاري بین  جریان

گـذاري مـستقیم   هـا ماننـد مهـاجرت، سـرمایه      یـان شد و به طور وسیع براي انواع گوناگون جر        
یـی  در مـدل جاذبـه اولیـه      . هاي تجاري مورد اسـتفاده قـرار گرفـت        خارجی و خصوصاً جریان   

ي وسـیله بهj(Tij)به   iکه توسط این دو معرفی شده است، جریان تجاري از کشور            ) استاندارد(
ي و فاصــله) GDPjو GDPiیعنــی(ي اقتــصادي کــشورهاي صــادرکننده و واردکننــده انــدازه

فرض شده است که مقدار تجارت میـان دو    . توضیح داده شده است    (Dij)ها  جغرافیایی میان آن  
ي ي مـستقیم و بـا هزینـه   هـا رابطـه   آن) تولیـد ناخـالص داخلـی     (ي اقتـصادي    کشور با انـدازه   

ي رابطـه –ي جغرافیـایی میـان مراکـز اقتـصادي کـشورها          یعنـی فاصـله   –هاونقل میان آن  حمل
:صورت زیر استشکل کلی مدل به. معکوس دارد

)1(
ij

ji
ij D

GDP.GDP
.CT 
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گیـري در   پس از مطالعات تینبرگن و پویهنن، نویسندگان دیگري از این مدل به نحو چـشم              
جمعیت را نیـز    ) 1966(الینمن  . الملل، مطابق نیازهاي خود استفاده نمودند     ي تجارت بین  زمینه

برخی از نویسندگان از درآمـد سـرانه        . ي کشورها به مدل اضافه نمود     سی از اندازه  عنوان مقیا به
،کـاریلو و لـی     ؛1991،کـوو و کـارمرا    (جهت توضیح سطح توسعه اقتصادي اسـتفاده نمودنـد          

ي تعمـیم یافتـه   هاي داراي متغیرجمعیت را تحـت عنـوان مـدل جاذبـه           دیردورف مدل  .)2002
تواند به ایـن مـدل پایـه اضـافه شـود، از             یرهاي دیگري نیز می   معرفی نموده و معتقد است متغ     

سازي، متغیرهاي مجازي بـراي تـشابهات فرهنگـی    هاي خصوصیجمله نرخ هاي ارز، شاخص    
اولـین فـرم    ). 1995،دیـردورف ... (هاي تجـاري و     نامه، مرزهاي مشترك و موافقت    ...)زبان و (

:ن به فرم زیر استي مدل جاذبه ارائه شده توسط الینمتعمیم یافته
)2(ijij5j4j3i2i1ij ULnDLnNLnYLnNLnYLnT 

ي اصول تئوریکی براي مدل اولین دانشمندي بود که در تالش جهت تهیه) 1966(الینمن 
ي صادرات و تقاضاي واردات جاذبه، به استخراج مدل جاذبه بر اساس مدل تعادل عرضه

به در شرایط سیستم تر به سمت توجیه نظري مدل جاذو بیش) 1384،موسوي(پرداخت 
مدل جاذبه را با )1979(اندرسون پس از وي). 2000،پاس(حرکت نمود 1تعادلی والرس

استفاده از خصوصیات تابع هزینه در کشورهایی که ساختار ترجیحات براي کاالهاي تجاري 
بدین معنی . سان بودن ترجیحات میان مناطق بودفرض اصلی یک. مشابه است، استخراج نمود

شوند رومیسانی روبههاي یکمصرف کنندگان با سطوح درآمدي مختلف که با قیمتکه
در ابتدا او بر اساس فرض ترجیحات کاب . کاالهایی با خصوصیات مشابه تقاضا خواهند نمود

مدل جاذبه را از خصوصیات 2داگالس و سپس با فرض ترجیحات کشش جانشینی ثابت
بنا را بر )1985(برگستراند ). 2006،، آگیالر1385،یسلیمان(سیستم مخارج استخراج نمود 

او نشان داد که . کار الینمن گذاشت و مدل جاذبه را از چارچوب تعادل عمومی استخراج نمود
فرم . مدل جاذبه یک فرم کاهشی سیستم تعادل جزیی از مدل تعادل عمومی تجارت است

____________________________________________________
1-Walras
2-Constant Elasticity of Substitution (CES)
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نقل و وي حملمنابع موجود، هزینهصورت تابعی ازکاهشی این سیستم، جریان تجاري را به
هاي اصلی جهت این استخراج جانشینی کامل، یک عامل فرض. داردموانع تجاري بیان می

ارتباطی ) 1995(دیردورف ). 2006،آگیالر(تولید در هر کشور و تمایز تولیدات کشورها است 
اوهلین –مدل هکشر با استخراج مدل جاذبه از) H-O(اوهلین-میان مدل جاذبه و مدل هکشر

بدین معنی که . در حالت اول فرض نمود که تجارت بدون مانع است. یافت) در دو حالت(
. تفاوت اندهاي تجاري بیمصرف کنندگان و تولیدکنندگان تولیدات همگن، در انتخاب طرف
کنند و یک مدل جاذبه بر در دومین حالت فرض نمود که کشورها کاالهاي متفاوت تولید می

اساس ترجیحات کاب داگالس و سپس سیستم ترجیحات کشش جانشینی ثابت استخراج 
- هاي هکشرتخصص کامل در مدل) 2002(اوِنت و کلٌِر ). 2006،آگیالر؛1384،موسوي(نمود 

را بررسی نموده و هردو را پشتیبان مدل جاذبه اوهلین و مدل بازده فزاینده نسبت به مقیاس
بنابراین مطالعات مذکور یک اصول تئوریکی ثابت و ). 1384،وسويم؛2000،پاس(یافتند 

پابرجا براي مدل جاذبه ارائه نمودند که بخش زیادي از انتقادات پیشین وارد بر آن را رفع 
به بعد مطالعات 1990ي ي جاذبه از اواخر دههي تئوریکی معادلهپس از استخراج پایه. نمود

ي مدل جاذبه را که فرم تعمیم یافته) 1997(فرانکل . مرکز شدروي کاربرد عملی مدل جاذبه مت
بندي مرزي و جمعیت به عنوان تاکید خاصی روي نقش عوامل جغرافیایی مانند مسافت، تقسیم

متغیرهاي . نمود، تصریح کرده استهاي تجارت دوجانبه میي جریانکنندهعوامل تعیین
ي منظور ارائهتواند بهات تاریخی نیز میچون زبان مشترك، مجاورت و ارتباطمجازي هم

پارچگی تجارت هاي تجاري جهت تخمین اثر یکنامهجغرافیایی و موافقت-عوامل سیاسی
ي تعمیم یافته ي جاذبهمعادله) 2007(کاردامونه ). 1384،سلیمانی(یی در مدل وارد شود منطقه

ذکر این نکته . داردورت زیر بیان میصرا بر اساس تعداد وسیعی از مطالعات در این زمینه به
ي نیوتن به صورت فرم ضربی الزم است که با این که فرم اصلی مدل جاذبه برگرفته از جاذبه

. است، در اغلب مطالعات این مدل به صورت لگاریتم خطی بازنویسی و برآورد شده است
: بنابراین داریم
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تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده      Yjو   j  ،Yiبه کشور    iصادرات کشور   Tijکه در آن    
متغیـر تجـارت    hجمعیت کـشورهاي صـادرکننده و واردکننـده، تعـداد            Njو   Niو واردکننده،   

بعدي از عوامل خاص هر زوج از کشورها است که تجـارت را             kیک بردار    Fو  ) P(ترجیحی  
.دهندتحت تاثیر قرار می

مثبت باشد، زیرا سطح باالي محصوالت داخلـی نـشانی از سـطح              β1رود ضریب   انتظار می 
چـونین در صـورتی کـه میـزان درآمـد           هم. رسی براي صادرات است   باالي کاالهاي قابل دست   

کشور واردکننده باال باشد تاکیدي بر پتانسیل باالي واردات آن کشور اسـت و بـر ایـن اسـاس                    
ونقل ي حملضریب فاصله به عنوان مقیاسی از هزینه     . باشد نیز مثبت  β2انتظار می رود عالمت     

در مورد عالمت و جهت ضرایب جمعیت عالمت ثـابتی در مطالعـات             . گرددبینی می منفی پیش 
β4 وβ3در واقع در بسیاري از مطالعات انتظار بر این است کـه عالمـت ضـرایب    . وجود ندارد

در . تري خواهند داشت  تر تجارت بیش  و وسیع  ترمثبت باشد، با این تفسیر که کشورهاي بزرگ       
صورتی که برخی محققان معتقد اند و نشان داده اند اگـر کـشور صـادرکننده از بعـد جمعیـت                     
بزرگ باشد، باید بخش زیادي از تولیدات داخلی خود را به تامین تقاضـاي داخلـی تخـصیص                  

کننـده هـم بـه همـین نحـو         در مورد کشور وارد   . تري خواهد داشت  در نتیجه صادرات کم   . دهد
ي بـزرگ ممکـن اسـت بـا هـدف کـاهش       بدین معنی که یک کشور واردکننده    . گرددتفسیر می 

بـود تولیـد    تر واردات نماید و یا ممکن است به دلیـل کـم           وابستگی و رسیدن به خودکفایی کم     
بـه عنـوان    δضـریب   . تري گردد داخلی نسبت به تقاضاي باال در داخل مجبور به واردات بیش          

طـور معمـول بـا وارد نمـودن متغیرهـاي مجـازي بـرآورد        هاي تجـاري بـه  نامهضریب موافقت 
دهـد  در نهایت عوامل خاصی که تجارت هر زوج از کشورها را تحت تاثیر قرار مـی               . گردندمی

یـی و   در مدل جاذبه در قالب متغیرهاي موهومی مرز مشترك، مذهب، زبان و سوابق مـستعمره              
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ي زمـانی منتخـب   ها ثابت نیست، و نسبت به کشورها و دورهضرایب آنغیره است که عالمت   
. متفاوت است

نتایج و بحث
در این مطالعه جهت انجام آزمون روش عرض از مبدا مشترك و عرض از مبدا متغیر، در 

طور جداگانه بر چهار متغیر مستقل و اصلی مدل ابتدا متغیرهاي صادرات و واردات ایران به
رگرس و به دو روش تاثیرات ثابت و تاثیرات ) عیت و تولید ناخالص داخلیجم(جاذبه 

جدول Fو با 1مربوطه محاسبه Fبا توجه به خروجی برآوردگرها . مشترك برآورد گردید
ي صفر دارد و وجود تاثیرات متغیر واحدهاي نتایج محاسبات نشان از رد فرضیه. مقایسه شد

ین نکته الزم است که پیش از برآورد مدل، ایستایی متغیرهاي ذکر ا. شودانفرادي را متذکر می
ي ي صفر ریشهبا فرضیه("لوین، لین و چو"بدین منظور از آزمون . موجود بررسی شده است

ي واحد با فرضیه صفر ریشه("ایم، پسران و شین"و آزمون ) ي کشورهاواحد مشترك در کلیه
نتایج آن دو در اکثر گروه متغیرها نشان از رد . داستفاده گردی) ي کشورهاانفرادي در کلیه

پس از آزمون اولیه براي مشخص ). 1جدول(ها دارد ي صفر و در نتیجه ایستایی آنفرضیه
در صورت تایید وجود تاثیرات متغیر ) تابلویی و یا تلفیقی(هاي مورد استفاده نمودن نوع داده

دد این است که جهت برآورد و بررسی این گرسوال دیگري که مطرح می) داده هاي تابلویی(
در . هاي برآوردي تاثیرات ثابت و تاثیرات تصادفی کارآتر استیک از روشتاثیرات کدام

____________________________________________________
هاي تابلویی معموالً مقایسه روش عرض از مبدا مشترك و روش عرض از مبداهاي هاي دادهدر ادبیات مربوط به مدل-١

کنند انتخاب میH0جام آزمون دهند و مدل برتر را بر مبناي انزیر انجام میFي متغیر براي هر معادله را با استفاده از آماره
تصریح این آزمون به صورت ). 1377عسلی و همکاران ،) (ي کشورها داراي عرض از مبدا مشترکی اندهمه: H0يفرضیه(

:استزیر 

)knnt/()R1(
)1n/()RR(

)knnt,1n(F 2
u

2
r

2
u






= nها یا واحدهاي مقطعی ، تعداد گروه=t،تعداد مشاهدات سري زمانی=K تعداد متغیرهاي توضیحی ، =R2
u  ضـریب

=، ) تاثیرات ثابت(تعیین در مدل نامقید  R2
r تاثیرات مشترك(ضریب تعیین در مدل مقید (
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Eviewsتحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی  ي هاسمن، جهت محاسبه آماره6
روش تاثیرات تصادفی، ابتدا مدل صادرات و واردات ایران با متغیرهاي توضیحی اصلی به

با توجه به این که مقدار آماره . برآورد و سپس آزمون هاسمن روي نتایج آن صورت گرفت
تر است بنابراین کم% 5دو جدول در سطح –هاسمن محاسبه شده از مقدار عددي کاي

ي صفر مبنی بر نبود همبستگی تاثیرات انفرادي با متغیرهاي توضیحی تایید گردیده فرضیه
در بخش . بدین معنی که روش تاثیرات تصادفی براي تخمین مدل معتبر و کارآتر است. است

دوم از برآورد مدل جاذبه و شناسایی عوامل موثر بر تجارت ایران با توجه ویژه به کشورهاي 
ي تجارت ایران گرایی بر توسعهعضو سازمان همکاري اقتصادي و با هدف بررسی تاثیر منطقه

اکو تعدادي متغیرهاي موهومی با ارزش یک و صفر جهت کمی کردن با کشورهاي عضو
جا که برآورد به روش از آن. عوامل غیراقتصادي عالوه بر پنج متغیر اصلی وارد مدل گردید

ي مدل جهت مقایسهFي ي آمارهتاثیرات ثابت با متغیرهاي مذکور غیرممکن است، محاسبه
Hي ي آمارهنیست، و از طرف دیگر در محاسبهتاثیرات ثابت و تاثیرات تصادفی مقدور

دلیل حذف ي روش تاثیرات تصادفی و روش تاثیرات ثابت بهمنظور مقایسهبه) آزمون هاسمن(
طور یقین مدل تاثیرات تعداد زیادي از متغیرهاي درنظر گرفته شده در روش تاثیرات ثابت، به

.عنوان مدل کارآتر انتخاب خواهد گردیدتصادفی به

ي تعمیم یافتهنتایج آزمون ایستایی متغیرهاي اصلی مدل جاذبه). 1(جدول 
تعداد مشاهداتآمارهآزمونمتغیرها 

لوین، لین و چولگاریتم صادرات
ایم، پسران و شین

***2757/23-
***7971/3-

224
224

لوین، لین و چولگاریتم واردات
ایم، پسران و شین

***0102/7-
***4531/3-

220
220

لوین، لین و چولگاریتم تولیدناخالص داخلی 
ایم، پسران و شین

***2125/5-
7136/0

392
392

لوین، لین و چولگاریتم جمعیت 
ایم، پسران و شین

***9096/2-
1150/0

224
224

% 1معنی دار در سطح *** 
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عوامل موثر بر صادرات کشاورزي ایران 
حاکی از معنادار بودن کل مدل در ) 2جدول (یرات تصادفی در مدل تاثFي نتایج آماره

سطح یک درصدي است و ضرایب این رگرسیون از نتایج آماري قابل قبولی برخوردار بوده 
به تدریج متغیرهاي غیرمعنی دار از مدل حذف و نهایتاً تنها متغیرهاي معنادار در . است

آید که عاملی مدل صادرات چنین بر میدست آمده دراز نتایج به. ها منظور شده استجدول
بدین مفهوم که . ي توضیح دهندگی باالیی برخوردار است جمعیت ایران استکه از درجه

طور صادرات کشاورزي ایران در میان متغیرهاي موجود در مدل نسبت به جمعیت خود به
منفی باشد تواند هم مثبت و هم ضرایب جمعیت می. تري استمستقیم داراي حساسیت بیش

در واقع در بسیاري از مطالعات عالمت مثبت براي ضرایب جمعیت ) 2005چنگ و وال (
. مورد انتظار بوده است) صادرکننده و واردکننده(

ي تعمیم یافته صادراتنتایج برآورد مدل جاذبه). 2(جدول 
LnXij: متغیر وابسته روش برآورد 

متغیرات مشتركتاثیرتاثیرات ثابتتاثیرات تصادفی
3027/6-

)9881/8(

***3702/6
)45/0(

***72/16-
)56/6(

C

-***4747/0
)09/0(

-LnGDPi

*2288/0
)1199/0(

**0454/0
)02/0(

**06/0
)03/0(

LnGDPj

***2256/7
)8055/1(

-
-

***59/7
)48/1(

LnPOPi

***2461/0
)0932/0(

**0747/0
)04/0(

***15/0
)02/0(

LnPOPj
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ي تعمیم یافته صادراتنتایج برآورد مدل جاذبه). 2(دول ادامه ج
LnXij: متغیر وابسته روش برآورد 

متغیرتاثیرات مشتركتاثیرات ثابتتاثیرات تصادفی
***1055/2-
)4931/0(

-
-

***87/0-
)16/0(

LnDij

38/0
32/1

***67/12

98/0
10/2

***48/174

96/0
19/2

***80/173

R-Squared

Durbin-Watson

F Stat

REFEREFE

افغانستان21/032/3امریکا91/1-29/0
آذربایجان73/1-74/0روسیه87/075/2
قزاقستان26/015/0هندوستان51/0-799/0
قرقیزستان-02/1-33/0چین-11/0-37/0
پاکستان39/042/1اتریش-08/0-72/0
تاجیکستان94/009/0یکبلژ-51/047/0
ترکیه04/038/1دانمارك-06/1-98/1
ترکمنستان32/1-49/0فنالند-65/1-48/2
ازبکستان14/0-29/0فرانسه56/188/0
آلمان49/254/2هلند-22/055/0
ایرلند-63/3-93/1پرتغال-84/0-03/3
ایتالیا1/122/1اسپانیا57/202/2
لوکزامبورگ-11/019/0سوئد-67/0-95/0
انگلستان18/018/0یونان-84/0-97/0

.اعداد داخل پرانتز انحراف معیار است
%1و 5، 10دار در سطوح ترتیب معنیبه***و**، *
یافته هاي تحقیق: خذأم
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در . تري خواهند داشتتر تجارت بیشکه نشان دهنده این است که کشورهاي بزرگ
یی از نظر جمعیتی بزرگ باشد ممکن دهد اگر صادرکنندهکه برخی مطالعات نشان میحالی

تر به صادرات اختصاص گویی به نیاز و تقاضاهاي داخلی، تولیداتش را کماست به جهت پاسخ
ي یا در مورد کشور واردکننده ممکن است یک کشور با هدف توسعه). 2007کاردامونه (دهد 

تر واردات انجام دهد و یا جهت تامین و برآورد به خودکفایی، کمتولید داخلی در رسیدن
شود در مورد کشور وارد کننده مالحظه می). 2007پوسترال (تر وارد کند نیازهاي داخلی بیش

که گرچه عالمت ضرایب دو متغیر تولید ناخالص داخلی و جمعیت به عنوان مقیاسی از 
ي ها به مفهوم اندازهمثبت است، ولی مقدار آني کشور واردکننده موردانتظار واندازه

بدین معنی که قدرت اقتصادي و . حساسیت صادرات نسبت به عوامل فوق کوچک است
یکی . ي منتخب در واردات کشاورزي از ایران ناچیز استدرآمد ملی کشورهاي واردکننده

مل فاصله میان دو دیگر از عوامل تاثیر گذار که در این مدل بررسی و تعیین شده است عا
هاي تجارت، بنابر انتظار، عالمت ضریب آن منفی و به عنوان معیاري از هزینه. کشوراست

نحوي که در صورت افزایش یک درصد از این نوع هزینه، ي تجارت خواهد بود، بهبازدارنده
شود که طور کلی مشاهده میبه. کاهش خواهد یافت% 10/2صادرات کشاورزي حدود 

تغییرات صادرات کشاورزي ایران را توضیح % 38دار در این مدل تنها حدود ي معنیمتغیرها
. دهدمی

عوامل موثر بر واردات کشاورزي ایران 
) 3جدول (شود بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل واردات کشاورزي نیز مشاهده می

بدین مفهوم . ران استي توضیح دهندگی باالیی برخوردار است جمعیت ایعاملی که از درجه
که واردات کشاورزي ایران در میان متغیرهاي موجود در مدل نسبت به جمعیت خود به طور 

شود کشش درآمدي ایران نیز چونین مشاهده میهم. تري استمستقیم داراي حساسیت بیش
بدین مفهوم که بر خالف انتظار که افزایش ارزش تولید . دار و عالمت آن منفی استمعنی

همراه عنوان معیاري از افزایش قدرت خرید واردکننده، افزایش واردات را بهناخالص داخلی به
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شود که با افزایش ارزش تولید داخلی کشور میزان واردات دارد، در این مدل مشاهده می
ي بخش ي مورد مطالعه ارزش افزودهبررسی آمار طی دوره. یابدکشاورزي کاهش می
که واردات کشاورزي ایران ساالنه با متوسط نرخ رشد ته است، در حالیکشاورزي افزایش یاف

بدین معنی که افزایش قدرت اقتصادي ایران، کاهش تقاضاي . کاهش یافته است% 9/13
در خصوص ضرایب عوامل موثر از سوي . وارداتی در بخش کشاورزي را در پی داشته است

شود مقادیر این ضرایب، مالحظه می) لیجمعیت و تولید ناخالص داخ(کشورهاي صادرکننده 
به مفهوم میزان حساسیت واردات کشاورزي ایران نسبت به هریک از عوامل شامل جمعیت و 

چونین متغیر فاصله میان ایران و کشورهاي هم. تولید کشور صادرکننده، کوچک است
طور کلی در به. صادرکننده منتخب در مدل واردات کشاورزي از نظر آماري معنی دار نیست

از تغییرات % 27دار تنها حدود شود متغیرهاي معنیمدل واردات کشاورزي ایران مشاهده می
. دهدواردات کشاورزي ایران را توضیح می

ي وارداتي تعمیم یافتهنتایج برآورد مدل جاذبه). 3(جدول 
: متغیر وابسته روش برآورد 

LnMij

متغیر رات مشتركتاثیتاثیرات ثابتتاثیرات تصادفی
***19/86-
)92/23(

**93/70-
)4/29(

***0417/67-
)24/15(

C

**39/0
)18/0(

-***2196/0
)04/0(

LnGDPi

***99/2-
)05/1(

**41/2-
)16/1(

*9235/0-
)51/0(

LnGDPj

**33/0
)17/0(

-***6878/0
)08/0(

LnPOPi

***01/25
)79/6(

***47/21
)22/8(

***0678/18
)12/4(

LnPOPj



١٣٨٩/ ٤/٤جلد /  ١٤٨

ي وارداتي تعمیم یافتهنتایج برآورد مدل جاذبه). 3(دول ادامه ج
: متغیر وابسته روش برآورد 

LnMij

متغیر تاثیرات مشتركتاثیرات ثابتتاثیرات تصادفی
---LnDij

27/0
36/1
***9/6

81/0
11/2

***42/14

97/0
97/1

***41/130

R-Squared

Durbin-Watson

F Stat
REFEREFE

افغانستان-58/1-05/0امریکا63/0-43/2
آذربایجان-14/038/1روسیه91/082/1
قزاقستان5/388/2هندوستان97/158/3
قرقیزستان-47/2-32/0چین46/092/2
پاکستان3/308/4اتریش-22/0-19/0
تاجیکستان-53/6-69/3بلژیک32/290/1
ترکیه84/082/1دانمارك00/220/1
ترکمنستان-46/2-79/0فنالند-07/2-58/3
ازبکستان88/031/0فرانسه49/248/3
آلمان-88/4-36/5هلند98/294/2
ایرلند11/005/1پرتغال-14/5-41/3
ایتالیا45/023/1اسپانیا89/016/1
لوکزامبورگ-24/7-44/4سوئد-44/036/0
انگلستان19/035/2یونان-47/1-13/1

.اعداد داخل پرانتز انحراف معیار است
%1و 5، 10دار در سطوح ترتیب معنیبه***و**، *

هاي تحقیق یافته: ماخذ
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آثار عضویت ایران در سازمان همکاري هاي اقتصادي بر صادرات کشاورزي 
ران با گروهی از متغیرهاي موهومی، ي بعدي صادرات و واردات کشاورزي ایدر مرحله
مذهب (ي برخی از خصوصیات مشترك میان ایران و کشورهاي طرف تجاري نشان دهنده

و 5و مرز مشترك 4، محصور در خشکی 3، فرهنگ مشترك 2، زبان مشترك 1مشترك 
همان طور که در بخش پیشین. برآورد گردید6چونین متغیر عضویت ایران در سازمان اکو هم

هاي برآوردگرها، روش تاثیرات مشترك روش منتخب نیز بدان اشاره شد با توجه به محدودیت
نتایج حاصل از برآورد مدل صادرات کشاورزي به روش تاثیرات مشترك نشان . بوده است

در صورت وارد نمودن متغیرهاي موهومی به مدل شاخص توضیح ) 4جدول (دهد می
به . یابدافزایش می% 96ضیح تغییرات متغیر وابسته به دهندگی متغیرهاي مستقل براي تو

توان به این موضوع اشاره نمود عبارت دیگر در مقایسه با مدل صادرات با متغیرهاي اصلی می
که بخش وسیعی از ارزش صادرات کشاورزي ایران و تغییرات آن به عوامل غیر اقتصادي 

عضویت (شود متغیر اصلی مورد نظر بر اساس ضرایب برآورد شده مالحظه می. گرددبرمی
هاي بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاري. دار و مثبت استمعنی) ایران در اکو

گرایی در طول زمان مورد مطالعه تغییرات مثبت صادرات اقتصادي و به عبارتی منطقه
ن اکو از طریق به عبارتی عضویت ایران در سازما. کشاورزي ایران را به همراه داشته است

طور مستقیم بر صادرات امکانات و تسهیالت ایجاد شده میان کشورهاي درون منطقه به
از طرف دیگر با وارد نمودن سایر متغیرهاي موهومی . کشاورزي ایران اثر مثبت داشته است

____________________________________________________
.ارزش این متغیر موهومی براي کشورهایی که بخشی از جمعیتشان مسلمان هستند یک و در غیر این صورت صفر است-1
و کشورهاي مقابل تجاري یک و در غیر این صورت صفر ارزش این متغیر در صورت وجود مشابهت زبانی میان ایران-2

.است
هاي موجود در ایران و کشورهاي منتخب شناسایی و در صورت مشابهت قومی ارزش آن یک و در غیر این صورت قوم-3

.صفر بوده است
این صورت ارزش این متغیر در صورت نبود خطوط ساحلی براي یک کشور و محصور در خشکی عدد یک و در غیر-4

.صفر است
.مرزي با ایران یک و در غیر این صورت صفر استارزش این متغیر در صورت هم- 5
.کشور عضو برابر یک و براي سایر کشورهاي منتخب برابر صفر درنظر گرفته شده است9ارزش این متغیر براي - 6
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شود کهگرایی، مشاهده میوجود آمدن منطقهیی و دالیل موثر در بههاي منطقهناشی از شباهت
ها در میان آن. ها مثبت استدار و بر اساس انتظار عالمت آنگروهی از این متغیرها نیز معنی

ضریب مربوط به متغیر مرز مشترك میان کشورها به دلیل همسایگی با ایران داراي مقدار 
دهد که حساسیت صادرات کشاورزي ایران نسبت به عامل مرز تري است و نشان میبزرگ

هاي صدور و توزیع کاال، عنوان معیاري از هزینهی نبود مسافت و فاصله بهمشترك و به نوع
شاید بتوان این نتیجه را ناشی از وضعیت . تر استنسبت به سایر متغیرهاي موهومی بیش

بنابراین با ورود متغیرهاي موهومی و . حساس کاالهاي کشاورزي از نظر فسادپذیري دانست
طور گیري نمود که عضویت ایران در سازمان اکو بهتوان نتیجهمیها دار بودن برخی از آنمعنی

هاي مرزي بر صادرات کشاورزي هاي قومی، مذهبی و اشتراكغیر مستقیم نیز از طریق شباهت
.ایران اثر مثبت داشته است

ي تعمیم یافته با متغیرهاي موهومی به روش تاثیرات مشتركنتایج برآورد مدل جاذبه). 4(جدول 
متغیر صادراتارداتو
***92/58-
)96/16(

***88/17
)52/2(

C

***38/0
)09/0(

-LnGDPi

-*04/0
)02/0(

LnGDPj

***86/0
)11/0(

-LnPOPi

***27/14
)06/4(

***14/0
)03/0(

LnPOPj
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…ي تعمیم یافته با متغیرهاي موهومی به روش نتایج برآورد مدل جاذبه). 4(دول ادامه ج

متغیر صادراتاتوارد
-***49/1-

)29/0(
LnDij

***17/1
)51/0(

***14/2
)39/0(

ECO

***53/1
)54/0(

*48/0
)25/0(

RELij

-***77/2
)38/0(

BORij

-***76/0
)27/0(

ETHNICij

79/0
19/2

***92/23

96/0
15/2

***20/159

R-Squared

Durbin-Watson

F Stat
.انحراف معیار استاعداد داخل پرانترز 

%1و 10دار در سطوح ترتیب معنیبه***و*
هاي تحقیق یافته: خذأم

هاي اقتصادي بر واردات کشاورزي آثار عضویت ایران در سازمان همکاري
ي نتایج برآورد مدل واردات با متغیرهاي موهومی به روش تاثیرات مشترك با مشاهده

ب برآوردي متغیرهاي اصلی تقریباً مشابه نتایج مدل تنها که ضرای) 3جدول (شود مالحظه می
با متغیرهاي اصلی است و در میان متغیرهاي اصلی متغیر تولید ناخالص داخلی ایران و متغیر 

شود مقدار شاخص توضیح چونین مشاهده میهم. فاصله میان دو کشور معنی دار نیست
دار یافته است و متغیرها با ضرایب معنیافزایش % 79دهندگی با ورود متغیرهاي موهومی به 
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از طرفی ضریب مربوط به متغیر . دهداز تغییرات واردات کشاورزي ایران را توضیح می% 79
به عبارتی عضویت ایران در سازمان . دار و مثبت برآورد شده استعضویت ایران در اکو معنی

زي ایران اثر مثبت داشته صورت مستقیم بر ارزش واردات کشاورهاي اقتصادي بههمکاري
. است

گیري و پیش نهادها نتیجه
: ترین نتایج حاصل از این تحقیق به قرار زیر استمهم

صادرات و واردات محصوالت کشاورزي ایران در میان متغیرهاي موجود در مدل نسبت بـه                -
درات تري است و اثر این متغیر بـر واردات نـسبت بـه صـا      جمعیت خود داراي حساسیت بیش    

.تر استبزرگ
شود گرچه عالمت ضرایب دو متغیـر تولیـد ناخـالص    در مورد کشور وارد کننده مالحظه می       -

ي کشور واردکننده مورد انتظار و مثبت است ولـی          داخلی و جمعیت به عنوان مقیاسی از اندازه       
ن بـدی . ي حساسیت صادرات نسبت به عوامل فـوق کوچـک اسـت           ها به مفهوم اندازه   مقدار آن 

ي منتخــب در واردات معنــی کــه اثــر قــدرت اقتــصادي و درآمــد ملــی کــشورهاي واردکننــده
.کشاورزي از ایران ناچیز است

هـاي  در صورت افزایش فاصله میان کشور واردکننـده و ایـران بـه عنـوان معیـاري از هزینـه       -
این در حـالی اسـت کـه واردات کـشاورزي           . تجارت، صادرات کشاورزي کاهش خواهد یافت     

. نسبت به این عامل هیچ گونه حساسیتی از خود نشان نداده است
هـاي اقتـصادي   در صورت ثابت بودن سایر شرایط در میان کشورهاي عضو سازمان همکاري  -

تـري بـه واردات    ترتیب تاجیکـستان، پاکـستان، قزاقـستان، افغانـستان و ترکیـه تمایـل بـیش               به
.کشاورزي از ایران دارند

ودن سایر شرایط در میـان کـشورهاي عـضو سـازمان همکـاري اقتـصادي       در صورت ثابت ب    -
تـري بـه صـادرات      ترتیب قزاقستان، پاکـستان، ازبکـستان، ترکیـه و آذربایجـان تمایـل بـیش              به

.کشاورزي به ایران دارند
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ترتیب اسـپانیا، آلمـان،   در صورت ثابت بودن سایر شرایط در میان سایر کشورهاي منتخب به         -
.الیا از باالترین تمایل نسبت به واردات محصوالت کشاورزي از ایران برخورداراندفرانسه و ایت

در صورت ثابت بودن سایر شرایط در میان سایر کـشورهاي منتخـب طـرف تجـاري ایـران،          -
تري به صـدور  ترتیب تمایل بیشضرایب تصادفی مربوط به هلند، فرانسه، بلژیک و دانمارك به     

.دهندان را نشان میکاالهاي کشاورزي به ایر
بـدین  .کشش درآمدي ایران در مدل واردات کشاورزي معنی دار و عالمـت آن منفـی اسـت           -

نظـر  بـه . یابدمفهوم که با افزایش ارزش تولید داخلی کشور میزان واردات کشاورزي کاهش می            
رسد افزایش قدرت اقتصادي ایران کاهش تقاضاي وارداتی در بخـش کـشاورزي را در پـی                 می

.دارد
در میان کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي پاکستان و ترکیه هم تمایل به صادرات و                -

این بدین معنا است که ایـن دو کـشور نـسبت بـه سـایر اعـضا از                   . هم تمایل به واردات دارند    
. اقتصاد بازتري برخوردار اند

ها به تغییرات آنبخش وسیعی از ارزش صادرات و واردات محصوالت کشاورزي ایران و -
طور غیر مستقیم نیز از طریق عضویت ایران در سازمان اکو به. گرددعوامل غیر اقتصادي برمی

هاي مرزي بر صادرات محصوالت کشاورزي ایران و از هاي قومی، مذهبی و اشتراكشباهت
ن توامی. طریق تشابهات مذهبی بر واردات محصوالت کشاورزي ایران اثر مثبت داشته است

ي ضریب متغیر موهومی مذهب مشترك در هر دو مدل صادرات و واردات، گفت با مقایسه
هاي تري نسبت به اشتراكایران به منظور واردات و مصرف کاالهاي کشاورزي حساسیت بیش

. دهدمذهبی نشان می
ن عضویت ایران در سازمان اکو از طریق امکانات و تسهیالت ایجاد شده میان کشورهاي درو          -

منطقه به طور مستقیم بر صادرات محصوالت کشاورزي و واردات محصوالت کشاورزي ایران             
یی توان این گونه تفسیر نمود که عضویت ایران در اکو به عنوان نمونه            می. اثر مثبت داشته است   

المللی کشاورزي را فراهم نمـوده      تر ایران در بازارهاي بین    گرایی موجبات حضور بیش   از منطقه 
.است
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گرایـی ایـران بـر صـادرات محـصوالت کـشاورزي نـسبت بـه واردات              تـر منطقـه   ثیر بیش أت -
ي مـورد بررسـی از نظـر    محصوالت کشاورزي است و افزایش مبادالت تجاري ایران طی دوره    

.ارزآوري به نفع ایران عمل نموده است
: گرددهاي پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میبر اساس یافته

ي تولیـد داخلـی     گردد در ارتباط با کشورهاي منتخب کشور ایران به سیاست توسعه          شنهاد می پی -
.بیش از سیاست تامین تولید داخلی از واردات توجه ورزد

جا که بخش وسیعی از وضعیت ارزش صادرات و واردات کشاورزي ایران بـه عوامـل                از آن - 
هـاي همکـاري در    نامهه با برقراري موافقت   ویژگردد براي ایران بهتر است به     غیراقتصادي بر می  

.تقویت روابط فرهنگی و دیپلماتیک بکوشد
یی با کشورهاي نزدیکتـر را در اولویـت         هاي منطقه براي کشور ایران بهتر است ایجاد تشکل      - 

.هاي خود قرار دهدبرنامه
بر حسب ضرایب تاثیرات تصادفی کشورهاي عضو اکو در مدل صادرات بـراي ایـران بهتـر                - 

است دریافت امتیـازات ویـژه در خـصوص تعهـدات کاهـشی بـراي کـشورهاي تاجیکـستان،                   
. پاکستان، قزاقستان، افغانستان و ترکیه را در اولویت مذاکرات خود قرار دهد

برحسب ضرایب تاثیرات تصادفی کشورهاي عضو اکـو در مـدل واردات بـراي ایـران بهتـر                  - 
در مقابـل کـشورهاي قزاقـستان، پاکـستان،     تـري  است حاضر به انجام تعهـدات کاهـشی بـیش      

.ازبکستان، ترکیه و آذربایجان نسبت به سایر اعضا باشد
با توجه به ضرایب تاثیرات تصادفی سایر کشورهاي منتخب طـرف تجـاري ایـران در مـدل                  - 

صادرات براي ایران بهتر است به دنبال دریافت شرایط ویژه از سوي کشورهاي اسپانیا، آلمـان،                
ها را با حفظ و رعایت قـوانین  ها و سالیق مصرفی آنچونین خواستهایتالیا باشد و هم  فرانسه و   

.الملل تامین نمایداستاندارد بین
با توجه به ضرایب تاثیرات تصادفی سایر کشورهاي طـرف تجـاري ایـران در مـدل واردات                 - 

ي هلنـد، فرانـسه،   یـی بـه کـشورها   براي ایران بهتر است به منظور ارائه امتیازات و شرایط ویژه         
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تر تجـارت در کـشاورزي بـستر الزم را فـراهم            بلژیک و دانمارك جهت آزادسازي هرچه بیش      
.نماید

ــه پیــشنهاد مــی-  ي آزادســازي تجــاري و گــردد ســازمان همکــاري هــاي اقتــصادي در زمین
.تر مانند ترکیه و پاکستان استفاده نمایدگذاري از تجربیات کشورهاي توسعه یافتهسرمایه

هاي اقتصادي و متغیرهـاي     طور کلی برحسب ضرایب متغیر عضویت در سازمان همکاري        به- 
تـر در   تواند با اقدامات هرچـه بـیش      هاي مذهبی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی ایران می       اشتراك

هـا، مبـادالت کـشاورزي خـود را بـا           راستاي تسهیل روابط تجاري با اسـتفاده از ایـن اشـتراك           
.گسترش دهدکشورهاي عضو سازمان

گردد هاي اقتصادي در ایران است، پیشنهاد می      ي سازمان همکاري  که دبیرخانه با توجه به این   - 
تر و سطوح باالتر از سوي ایران مورد پیگیري         گسترش و تقویت سازمان مذکور با جدیت بیش       

. قرار گیرد
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