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 چکیده
 رویکرد قیتحق در آن است. ایران توانباره صادراتیاذبه جهدف این تحقیق شناخت الگوی راهبردی      

و  جهانی تجارت پول، سازمان المللی ینب صندوق جهانی، بانک یها داده پایگاه بر مبتنیدارد که  اسنادی
 جاذبه، به یهنظر یهپا بر است و یاقتصادسنج مبنای که 1رویدادی پس قاتیتحق نوع است و از 0انکتاد
 با ایران کاالیی صادرات توانبارهلگوی راهبردی برازش ا .پردازد ینظر م ی موردکشورها یواقع عینی یها داده

 بودن باز دار بودن رابطه متغیرهای درجه امعنحاکی از  نتایج تحقیق .است گرفته صورت جاذبه مدل از استفاده
سهم  انسانی، توسعه شاخص مشابهت، یرمتغ جمعیت، اندازه ،واردات یزانم داخلی، ناخالص یدتول اقتصاد،
تأثیر بودن  یب و است سرانه با میزان توانباره صادراتی ایران تولید و WOT در یتدر صنعت، عضو کار نیروی
میان  فاصله آموزش عمومی و ینههزگذاری مستقیم خارجی، سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی،  یهسرما

 .استدر این همگرایی  D-8ی گروه کشورها
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  مقدمه .1

 یرتأث تحت همزمانو  ندارد گریزی آن مسیر در ایران که است محتوم فرایندی شدن یجهان
 ملی منافع راستای در مقتضی های یمتصم باید المللی ینب تعامالتو  مبادالت فزاینده شتابو  سرعت

نامه ترجیحی  موافقت 474تعداد  0232 یگزارش سازمان جهانی تجارت تا جوال . بر اساسگردد اتخاذ
مورد آن در حال اجرا است که در  081شده است که از این تعداد   تجارت به این سازمان گزارش

درصد  08رشد  مورد اجرایی شده بود، 331 شده،  مورد گزارش 173که از  0227با آمار سال  یسهمقا
درصد  47ها با رشد  اجرایی شدن آن که یدرحال [33]تجاری را شاهد هستیم  یها نامه قتدر انعقاد مواف

 ها به خود گرفته است. نامه شتاب بیشتری نسبت به انعقاد موافقت
درصد طی دو  31تا  7 میان یا بیانگر دامنه D-8ایران در گروه  صادرات کاالییبررسی سهم      

را نتوانسته  یتکاالیی ایران، گروه نقش بااهم صادرات راهبردر واقع د است. در 3183دهه تا سال 
باشد که جای  المللی ینب کار  یمتجاری ایران یا تقس یاستناشی از س تواند یاست کسب کند که م
 از متشکل بخشد شتاب را ایران جمله از گروه این اهداف تواند یم که عواملیپژوهش خود را دارد. 

اند( و  شده  کار گرفته بهها  پژوهش درتاکنون  اقتصادی که متغیرهایی) کالسیک عوامل گونه سه
 کار گرفته به تحقیق یندر ا ایران کاالیی صادرات الگوی یدر طراح که) انسانی گرایش با عواملی

در  است.شده   ارائه بخش پنج در مقالهاست.  WTOدر  عضویت مانند مجازی عوامل( و استشده  
 و ها پرسشضرورت تحقیق، پیشینه، روش تحقیق،  ، اهمیت ومسئلهبه طرح در ادامه  بخش نخست

 دوم بخش در پردازد. یمقلمرو پژوهش  محدوده و یرها ومتغحجم نمونه،  آماری و جامعهها،  یهفرض
 ها و یهفرضوتحلیل  یهتجز سوم آزمون و بخش در. است شده  یانب مبانی نظری تحقیق مفاهیم و

بیان  گیری حاصل از برازش الگو یجهنت ها و یافته یبند چهارم جمع بخش در آمده است. ها پرسش
 .است یافته  اختصاص پیشنهادهاو  تحقیق های یافته پیرامون بحث نیز به پنجم بخشو  شود یم

ش الگوی راهبردی برای دستیابی به اهداف قکاالیی ایران و ن صادراتتوانباره  چگونگی افزایش     
مسئله عمده این پژوهش است تا نقشه راهی برای طراحان  D-8ایی گروه در همگر نظر مورد

 د.کاالیی کشور باش صادرات گذاری یاستس
کننده تمدن  منعکس تواند یکشورها تنها در مزیت مادی نبوده و م میان یتجارمبادالت بازتاب      

توانباره  برمؤثر  املعو هدف پژوهش بررسیاست. زمینه  در این اهمیت پژوهش نمود این کشورها و
این تحقیق به بررسی  .استD-8  کشورهای در 0222-0232 یها سال طی در ایران صادرات کاالیی
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3تشکل گروه
D-8، بنگالدش،  ،یران، اندونزیا یکشورها نیب دری اقتصاد هیاتحادی ابیسامان که یک

 صادرات مؤثر در توانبارهمل با شناخت عوا ، پرداخته تااست هیجرینی و ه، مصر، مالزیپاکستان، ترک
 طراحی نماید. راهبردیلگویی  کاالیی ایران در این گروه، آ

 
 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

و  میان کشورها تجاری های یانجر تخمین در که است نوین های یهنظر از یکی جاذبه مدل     
0برگن تین است.شده   استفاده بسیار اقتصادی یها بلوک

1ینمنال (،3300) 
( 3371)4 یتکنا (،3300) 

3اندرسون
 (، برگشترند3373) 

 بایومی یم(، تام3383) 0
8 باری گرین ایچن و7

و  3ارنون( و 3333) 
دردروف [. 30، 38، 33، 00، 01، 44، 30] پرداختند تجاری یها نامه موافقت اثرات به (3330) همکاران

32کروگمن هلپمن. [08] نمود تکامل را جاذبه مدل نظری های یهپا( 3338)
 داشتند اعتقاد ،(3383) 

 تجارت شدت مشابه یفنّاور با کشورهایو  دارد تجاری مبادالت در بازدارنده اثر یفنّاور شکاف
 شکاف که گرفت نتیجه هلپمان نظر برخالف( 0221) 33رحمان، اما [13] دهند یم نشان را بیشتری

با بررسی جریان  (0221)30مولینی فیلیپینی و نهمچنی. [47] دهد یم افزایش را مبادالت شدت یفنّاور
 برای را باال یفنّاور با محصوالتواردات  انگیزه یفنّاور شکاف که دادند نشان آسیای شرقی تجاری

و  فینسترا. [13] بخشد یم شدت را انها صادراتو  کمترشده   تمام بهای با تولید بازو  برداری یکپ
(، گوش و 0224) 34روبرت .[12] بردند بکار همگن کاالهای برای را جاذبه مدل (0222)31مارکوزن

33رائو
30کارلوسو  ایندیرا( و 0223) 

37یوتال ،(0220) 
کارا  دریای در تجاری جریان مورددر  (0227) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Developing 8 

2. Tinbergen 
3. Linneman 

4. Aitken 

5. Anderson, 
6. Bergstrand, Jeffrey. 

7. Bayoumi Tamim 
8. Eichengreen Barry 

9. Arnon, Arir 

10. Helpman, Krugman 
11. Rahman, Mohammad 

12. Filippini, Carlo, Molini, Vasco 

13. Feenstra. Robert, Markusen 
14.  Roberts 

15. Ghosh., Rao 

16. Indira M. Hapsari and Carlos Mangun Sony 
17. Elliott 
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3یراجانکال، [03، 10، 17، 43] بین
 اقتصادی یها و بلوک کشورها تجاری پتانسیل بررسی در (0227) 

 [.18] اند کرده استفاده جاذبه نظریه از

 بوسیه (،0228)4المبرتو  گرانت(. 0227) همکارانو  1بونت (،0227) همکارانشو  0لی
و  3

و  8سیلوراستوفز(، 0228و همکاران ) 7پارک(، 0228و همکاران ) 0(، هندرسون0228همکاران )
 ریتجا های یانجر بررسی به جاذبه مدل کارگیری به با (0228)3المپه همچنین( و 0228همکاران )

و  32کاپاپتسوگولو .[03، 00، 11، 10، 40، 41، 40، 33] اند کرده اقدام اقتصادی یها بلوک بین
 مدل از (0233) 31رایاهانو  روی (،0232) 30نانداو  کور(، 0223) 33برگشتراندو  بایر (،0223همکاران )

و  34استگ .[03، 13، 42، 32] اند کرده استفاده تجاری های یانجر تخمین بررسی برای جاذبه
 ییدو تأ بررسیکشورها  واقعی را در روابط تجاری میان ارزی مبادله نرخ مثبت یرتأث (0232) همکاران

33بهمنی. [14] نمود
 که گرفت نتیجهو  بررسی را مکزیکو  کانادا میان تجاری همگرایی (0232) 

و  است تجارینامه آزاد  و موافقت ارزی مبادله یواقع نرخ یرتأث تحت نهاآ تجاری میان جریان
 صادراتی صنایع ینتر بزرگ تا ارزی مبادله یبها کاهش به بیشتر مکزیک صادراتی صنایع ینتر بزرگ
30کایزیک .[02] دهند یم پاسخ کانادا

 با را کشورهادوجانبه  مبادالت در تعرفه نرخ منفی یرتأث (0230) 
 .[07] نمود تحقیق جاذبه مدل

 فرهنگ و به زبان و ها پژوهشانسانی باشد در همه  های یشگرایی که بیانگر ها شاخصبررسی 
های  ییهمگرایر دموکراسی را در تأث (0220) 37کو چرا است. محدودشدهمتغیرهای مجازی  صورت به

 درکشور  330 وحدت تجاری میان (0228)38ملیتز .[43] ی قراردادموردبررساقتصادی با مدل جاذبه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Kalirajan 

2.. Lee, Park 

3. Bunt. 
4. Grant, Lambert 

5. Bussière 

6. Henderson, Millimet 
7. Park Soonchan 

8. Siliverstovs 
9. Lampe 

10. Kepaptsoglou 

11. Baier, Bergstrand 
12. Kaur. & Nanda, 

13. Roy, & Rayhan 

14. Gust, Christopher 
15. Bahmani-Oskooee, Mohsen 

16. Chisik, Richard 

17. Kucera David 
18. Melitz, Jacques 
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 زبانو  آموزش از سطحی که دریافتو  کرد بررسی جاذبه الگوی با 3337 تا 3372 زمانی دوره
 .[43] داردها  دوجانبه آن تجارت بر مثبتی یرتأث مشترک

ی تجار مبادالت که گیرند یم جهینت D-8 گروه همگرایی در (3183و  3184و همکاران ) رحمانی
 لیپتانس (3182) یجانیو آذربا طیبی .[3، 0] است نداشته یا مالحظه  رشد قابل D-8 گروه میان
ی معلمی و بیط .[8] دادند انجام جاذبه مدل یریکارگ به با را نیاوکراو  رانیا انیم موجودی تجار

در  (3180) و کلباسی یبیط(، 3180) یجهی هسنمیکرو  جانیی، آذربا(3183) یجانیآذربا (،3182)
 یدتأک داخلی اخالصن تولید یرتأث به مختلف یها بلوک در ایرانی تجاری کپارچگو ی همگراییمطالعه 

 یو عسگر یان(، زاغ3183) یمانیو سل ی(، جالل3184) یاوریزاده و اشرف .[3، 0، 3، 32] دارند
 .[1، 4، 7] اند پرداخته رانیای اقتصاد یکپارچگی اثرات به جاذبه هینظر یریکارگ به با (3183)

و  ی(، توس3188) و همکاران یبایی(، شک3187و همکاران ) یبی(، ط3187نجارزاده و راسخ )
و  فیزیکی لیندر، فاصله مشابهت داخلی، جمعیت، متغیر ناخالص تولید متغیرهای با (0223همکاران )

، 30، 34، 31] اند کرده بررسی اقتصادی های همگرایی در ایران تجاری توانباره همگرایی مجازی متغیر
و  بررسی جاذبه مدل با D-8 روهگ در فنّاوری شکاف (0230و همکاران ) ی(، رازق0230) یاکبر .[33

 .[37، 48] دهد می افزایش را ای سرمایه کاالهای مبادالت شکاف این که گیرند می نتیجه
 مربعات حداقل روش با کشورها میان تجاری های جریان نیتخم قاتیتحق گونه این مشترک جهو

معمولی
 OLS افزودن کشورها، و میان فاصله یت،جمع ،یداخل ناخالص دیتولی رهایمتغ از استفاده با 

شده  انجام تحقیقات تمام درفرهنگ( است.  ین،د مشترک،زبان  ی،مرز هم مانندی )مجازی رهایمتغ
 است. اقتصادی یرهایمتغ بر یدتأک

 

 شناسی تحقیق. روش3

وابسته است. از جهت  متغیرو  مستقل متغیرهای میان همبستگی نوع تحقیق از روش جهت از     
 روابط بررسیهدف  ها،تحقیق نوع این در. است 3رویدادی پس تحقیقات نوعاز  ق،تحقی طرح نوع

 یعوقا از یاو  اندداشته جودو  طبیعی یا گونه به که محیطی از هادادهو  است متغیرها میان موجود
تحقیق . شودمی تحلیلوتجزیهو  آوریجمع است،داده   رخ گرپژوهش مستقیم دخالت بدون که گذشته

و  جهانی تجارت پول، سازمان المللی ینب صندوق ،0جهانی بانک یها داده پایگاه بر مبتنی ادیاسن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Expose-Facto 
2. World Bank 
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 یها داده است. شده  استفادهی ترکیبی ها دادهاز مدل پانل با استفاده از  کار ینابرای . است انکتاد
ی رسپژوهش بری موضوع قلمرو شده است.  یگردآور 0232 تا 0222 دوره طی D-8 گروه کشورهای

ران، یای کشورها شامل D-8 یکشورها یمکان قلمرو ران ویا صادرات کاالییتوانباره  برمؤثر  عوامل
 .استی اندونز ه،یجرین، مصر، پاکستان، یه، بنگالدش، مالزیترک

 

 D-8ایران با کشورهای  صادرات کاالییراهبردی ی الگو اصلی تحقیق پرسش ها. یهفرضپرسش و 
های زیر  یهفرضبرای این منظور  مؤثر در آن کدامند؟ متغیرهایو  گونه استچ بر مبنای نظریه جاذبه

 :قرار گرفتندمورد آزمون 
 ارتباط D-8کشورهای صادرات کاالیی ایران در همگرایی  توانبارهو  داخلی ناخالص تولید میان. 3

 .دارد جودو  یمعنادار
و  یمعنادار ارتباط D-8کشورهای مگرایی صادرات کاالیی ایران در ه توانبارهو  سرانه تولید میان. 0

 .دارد جود
 جودو  یمعنادار ارتباط D-8کشورهای صادرات کاالیی ایران در همگرایی  توانبارهو  جمعیت میان. 1

 .دارد
 جودو  معناداری ارتباط D-8کشورهای صادرات کاالیی ایران در همگرایی  توانبارهو  میان مسافت. 4

 .دارد
 ارتباط D-8کشورهای صادرات کاالیی ایران در همگرایی  توانبارهو  توسعهو  یقهزینه تحق میان. 3

 .دارد جودو  یمعنادار
در همگرایی  صادرات کاالیی ایران توانبارهو  کار نیرویکل  به صنعت در انسانی نیروی میان سهم. 0

 .دارد جودو  یمعنادار ارتباط D-8کشورهای 
 ارتباط D-8کشورهای صادرات کاالیی ایران در همگرایی  بارهتوانو  انسانی توسعه شاخص میان. 7

 .دارد جودو  یمعنادار
صادرات کاالیی ایران در همگرایی  توانبارهو  ناخالص تولید در عمومیآموزش  هزینه سهم میان. 8

 .دارد جودو  یمعنادار ارتباط D-8کشورهای 
 ارتباط D-8کشورهای در همگرایی توانباره صادرات کاالیی ایران و  WOT در عضویت میان. 3

 .دارد جودو  یمعنادار
صادرات کاالیی ایران  توانبارهو  داخلی ناخالص تولید در خارجی مستقیم گذاری سرمایه نرخ میان. 32

 .دارد جودو  معناداری ارتباط D-8 کشورهای در همگرایی 
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 D-8کشورهای یران در همگرایی صادرات کاالیی ا توانبارهو  کشور اقتصاد بودن باز درجه میان. 33
 .دارد جودو  معناداری ارتباط

 ارتباط  D-8 یکشورهاتوانباره صادرات کاالیی ایران درهمگرایی و  لیندر مشابهت متغیر میان. 30
 .دارد جودو معناداری

 ارتباط D-8  یکشورهاصادرات کاالیی ایران در همگرایی و میزان توانباره  ایران واردات میان. 31
 .دارد جودو  عناداریم
 صحیح مدل در شده محاسبه ضرایب و اینکه قبلی مشابه موارد با مقایسه: مدلی سنج اعتبار 1-0

 جودو عدم بیانگر و نتایج استشده  انجام متغیربدونان  و محاسبات خارج مدل از یرهاتک متغ است تک
 .نماید بیان را لمد علمی اعتبار تواند یمو است  مدل در مزاحم متغیرهای یا متغیر

 
 اصل به نسبت جدیدی گریروشن قصد همگی معاصر های یهنظری. ا منطقه همگرایی نظریه
 ای تولیدی سامانه مشاهده از ناشی عناصرو  دارند عوامل تجهیز نظریه به نسبت ای نسبی مزیت

 محصوالت تمایزو  مقیاس به نسبت ییجو و صرفه فنی پیشرفت: کنند یم مطرح را مصرفی یرفتارها
عنوان  به یشترب ها یهنظر این. هستند جمله این از بخشی درون پویایی و روندها عمودی تجزیهو 

 تلقی جایگزین های یهعنوان نظر به وجه یچه بهو  شوند یم ظاهر مرجع های یهنظر به نسبت الحاقی
 اساس یولشوند  یم کیمت یشترب جزئیات باو  عینی یها داده بر بیشتر چه هر ها، یهنظر این. شوند ینم
 است. مبادله میان طرفین آزاد تجارت یهفرض ،روشنو  عینیطور  ها و به آن

 شرایط همگرایی حرکت این بنیان. کند یم حرکت شتاب با همگرایی سمت به جهانی اقتصاد
3الملل ینب روابط های یهنظر از یکی است. تجارت برای جهانی اقتصادشده  فراهم

 همگرایی نظریه 
0یا قهمنط

  یه. نظراست کارکردی نیازهای رفع برای ملی فوق جدید نهادهای یستأس همگرایی. است 
 است؛ آمده جودو به اروپایی کشورهای میان فنیو  اقتصادی مشترک منافع گوید یم همگرایی

 های ینهزم به مشترک همکاری اینو  شده یجادا کشورها این میان مشترک همکاری برای ینهزم پس
 های ینهزم تا گرفت خواهند تصمیم جامعه نخبگان رو ینا و از یافت خواهد تسری وضوعیم دیگر

 به را فعالیت  حوزه فنی های ینهزم از بعضی در مجبورندو  کنند نهادینه را فراملی های یهمکار
 کشورهای میان جنگ بروز احتمال یی،همگرا گسترش با یجه. درنتکنندواگذار  یردولتیغ یها بخش
 تحکیم برای سیاست در مداخله بهمند  عالقه عضو کشورهای مردمو  یافت خواهد اهشک عضو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Theories of International Relations 
2. Theory of regional integration 
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 .یافت خواهد تسری جدید یها حوزه به همگرایی روندو  شوند یم همگرایی
توسعه و   حال در کشورهای از زیادی تعداد یدار،پا توسعهو  ،رشد ایجاد ی،بده بازپرداخت برای 
 بازگشائی سیاست 0جهانی بانکو  3پول المللی ینب صندوق :مانند لی،المل ینب یها سازمان نظارت تحت

 سازمان یراً،و اخ گات یها و معاهده ساختاری تعدیل یها چهارچوب برنامه در ،82 یها سال اویل از را
 که ایران فراروی نماهای یشپ از کی. ی]33[اند  کرده انتخاب را یا منطقه یها معاهده ،1تجارت جهانی

 کپارچگیی ای اقتصادی است، ادغام شده قلمداد اقتصادی توسعه یها روش از گذشته هده سه در
 اثبات به را خود موفقیت نیز عمل در دغامآ  3نفتاو  4آن آسه نظیر بسیاری موارد در کهاست  اقتصادی
 .است رسانیده
 

 جریان جاذبه یدر الگو جاذبه:  یهاولمدل  -الف  جاذبه. یاز الگو استفاده با توانباره برآورد
 تجاری و توانبارهو  یبررس مورد اقتصادی های ییهمگرا هاو بلوکو  کشورها میان دوجانبه تجاری

 مسافت منفی اثرو  داخلی ناخالص تولید مثبت اثر به ها یبررس این در شود یم زده تخمین صادراتی
 :است زیرصورت  به آن تابع که شود یم اشاره

 

 ),.( iDijYjYiATij  

 
 جاذبه استاندارد مدل. شد تبدیل استاندارد مدل به خود تکامل روند ادامه در جاذبه استاندارد: مدل -ب 
 :است شده  یفتعر یرصورت ز به
 

     ijZtijInDijjPYiPYInYjYiInaInTij   3)/.()/(2,1 
 
 :آن در که

Tij- کشور  میان( واردات+ صادراتدوجانبه ) تجارت حجمI  وj .است 
Yi  وYj- هایکشور داخلی ناخالص تولیدات i  دم وj هستند ام. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. International Monitiori Fund(IMF) 
2. World Bank 

3. WTO 

4. ASEAN 
5. NAFTA 
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(Y/P)j ( وY/p)i- کشورهای سرانه داخلی ناخالص یداتتول i  ام وj و  هستند امP معنی به 
 .است جمعیت

Dij- کشورهای میان مسافت i  وj .است 
Ztij- یرو غ مستعمراتی ارتباط, مشترک زبان, همسایگیو  مجازی است متغیرهای از برداری 

 جودو  صورت: در هستند کمیتی دومعموالً  مجازی متغیرهای. نماید یم رائها jو  i کشور میان را ینا
 .شود یم صفر تابع در آن مقدار صورت این غیر درو  Zt=1شده  گفته یرهایمتغ

 .آبی مرزو  مشترک، زبان فرهنگ، مانند است آمده یکو  صفر کمیت دو باو  مجاری متغیر صورت
 جاذبه مدل کنیم اضافه را جمعیت متغیرهای استاندارد جاذبه مدل در اگر یافته: یمتعم جاذبه مدل - ج

 لیتحلی برا که ،است یافته یمتعم  جاذبه مدل [13]مورداستفاده  مدل. گیرد یم شکل یافته یمتعم
 .استکاررفته  به ریز شکل بهی دوجانبه تجار اناتیجر
 

 ijijijijjijiij UASTRDPOPPOPYYX 7654321

0 )()()()()()()(  

 
 :میدار معادله نیا در

ijX :میان کشوری تجار انیجر i  وj 

iY  وjY :صادرکننده کشور دوی داخل ناخالص دیتول  (i) و آرد کننده  (j). 

iPOP  وjPOPصادرکننده  کشور دو تیجمع  : اندازه(i) و آرد کننده  (j) 

ijDکشور دوی اقتصاد مراکز انیمیی ایجغرافی و کیزیف  : فاصله i  وj است، 

ijSTRصادرکننده  کشور دوی اقتصاد ساختار تفاوت(i)  کنندهو آرد (j) قدرصورت  به ریمتغ نیا 

 محاسبه زیر تصور به که ،شده  گرفته نظر در jو  i کشور دوی اقتصادی ساختارها تفاضل مطلق
 .شود یم

][ jiij strstrSTR   

 
 ی،کشاورز شامل که ،3(هیاولی )اصل بخش دیتول نسبت: ازاند  عبارت jstrو  istrی رهایمتغ اما     

 jو  i کشور دوی اقتصاد( ای یهی )پااصل ساختار معرف که GDP به. شود یم جنگلی و ماه ،معدن
 ای ینسب تیمز در تفاوت انگریب ،شده محاسبه مطلق یها صورت ارزش به که ijSTR ریمتغ. است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Primary – Sector - Production 
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 .است jو  i کشور دو انیم دیتول عواملی موجود

ijA :مورداستفاده قرارگرفته  متفاوت یها شکل به یافته یمتعم  جاذبه مدل در که استی مجاز ریمتغ

ها  آن کمی بیان امکان که گیرد یم بر در را متغیرهایی بیشتر و مرزیهم  ین،، دفرهنگ همانند. است
 .دهند یم صفر عدد جودو  عدم صورت درو  3 عدد با جودو صورت درها را  و آن ندارد جودو 
 پیشین قاتتحقی به توجه با پژوهش این : در(یافته )توسعه جاذبه الگوی از استفاده با توانباره برازش-د

 که متغیرهایی کردن واردبا  ایران، صادرات کاالیی توانباره بر یرگذارتأث متغیرهای گرفتن نظر درو 
 جهان آکادمیکو  علمی محافل در معتبرو  ملموس قابل های یتکم و نسانیا توسعه کننده یانب

 از پس زیر نهایی دلمو  یافت تغییر یافته توسعه جاذبه لگویا به یافته یمتعم جاذبه، مدل هستند
 :شود یم تدوین زیرصورت  به گیری لگاریتم

 

 
 که در آن:

 D-8میزان صادرات ایران به گروه  :

 تولید ناخالص داخلی 

 جمعیت  اندازه 

 خارجیمستقیم گذاری  سرمایه 

 دن اقتصاد کشوردرجه باز بو  

 آموزش عمومی  نهیهز  

 شاخص توسعه انسانی  

 کار نیرویکل  در صنعت به کار نیروی سهم  

 توسعهو  تحقیق  ینههز  

 ندایلمتغیر مشابهت   

 دو کشورفاصله   

 WOTر عضویت د  

 سرانه دیتول : 
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 کشور واردات: میزان 
 جمله خطای مدل 

 یافته توسعه جاذبه، مدل استشده   افزوده یافته یمتعم جاذبه مدل به که یرهاییمتغ نوع به توجه با     
 است. شده  هدادنشان  3ق در نمودار شماره یتحق یرهایی و متغمفهوم مدل. گرفت شکل
 

صادرات  توانباره تخمین به ریاضی الگوی یک اساس بر تحقیق .ها هیفرض آزمون الگو و برازش
ساکن بودن  آزمون برای. پردازد یم جاذبه نظریه بنیان بر D-8 کشورهای با ارتباط در ایران کاالیی

 برای متغیرها یعجمآزمون هم سپس ،شود یم استفاده (IPS) شین پسران ایم آزمون متغیرها، از
ی ها داده از ها یهفرض آزمون برای در آمار استنباطیگیرد.  یمکاذب صورت  رگرسیون از جلوگیری

0تلفیقیو  3تابلویی یها روش میان انتخاب ترکیبی برای یها داده روش در شود. یم استفاده ترکیبی
 از 

F میان  از انتخاب برای هاسمن ونتابلویی، آزم آزمون روش انتخاب صورت در .شود یم استفاده لیمر
بر  جاذبه معادله ثابت ضرایب محاسباتشود.  یمانجام  4تصادفی تأثیراتو  1ثابت تأثیرات یها روش

 از رگرسیون با استفاده طریق از D-8 عضو کشورهای با ایران تجاری روابط مشاهدات سال 33اساس 
 .گردد یم محاسبه Eviews7افزار  نرم
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Panel 

2. Pooling 

3. Fixed Effect 
4. Random Effect 
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 قیتحق یرهایی و متغمفهوم مدل .3 مودارن

 
 پارامترهای برآورد دراستفاده  مورد زمانی سری متغیرهای چنانچه بررسی پایایی متغیرهای مدل.

صورت  این که در باالست بسیار باشد کاذبآمده   دست به رگرسیون اینکهاحتمال  باشند، نامانا مدل
 ابتدا رگرسیون کاذب از جلوگیری برای راینبناب. بود خواهدکننده  گمراه tو  Fی ها آماره از استفاده

 احدو ریشه یها آزمون دارد قدرت اهمیتآنچه  مانایی آزمون در. شوند یم آزمون مانایینظر  ها از داده
و  نمود اقدام آن نمودن پایا جهت هایی یکتکن از استفاده با بایست یم نباشد پایا متغیری چنانچه. است

 از استفاده با پایایی آزمون نگذارد. برآورد در منفی یریتأث تا نمود فحذ مدل از را مذکور متغیر یا
 متغیرهای مدل انجام شد که خالصه برای الگو زمانی های یسر سطح در IPS احدو  ریشه آزمون
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 .استشده   ارائهپیوست  در مدل، متغیرهای تمام برای الگو زمانی های یسردر  IPS یها آزمون نتایج
 توانباره صادرات کاالیی ایران، جمله ازپژوهش  متغیرهای برخی از ایستایی زمونآ نتایج اساس بر

کار در  نیرویکل  در صنعت به کار نیروی سهم گذاری خارجی، نیروی انسانی و هیسرما جمعیت، اندازه
و  است شده صفر رد متغیرها، فرض دوم اول و  مرتبه تفاضل نتایج با مطابق اما نیست. ایستا سطح
 . با توجهاحد هستندو ریشه دارای مدل به مربوط متغیرهای کلیه بیترت نیا به هستند. دار یمعن رهامتغی

 یجمعهم یها آزمون از ،سطح در رهایمتغ ایستایی عدم دلیل آزمون، به این از آمده  دست به نتایج به
میان  یجمعهم  بطهرا جودو صورت در متغیرها، تنها ایستایی عدم حالت در رایز است. شده  استفاده
 .کرد اعتماد نتایج به توان یم متغیرها

 

هم  رابطهبود و نبود  بررسی برای یدرون یجمعهم آزمون از این تحقیق در .یجمعهم آزمون نتایج
 Panel-t و Group-tآماره پارامتری  دو از بخش این در است. شده  استفاده متغیرها میان یجمع

 و Group ADF-statنمادهای  با ترتیب به آماره دو شدن، این تاندارداس از پس است. شده  استفاده
Panel ADF-stat و  متغیرها میان بلندمدت ، ارتباطشده  حاصل نتایج طبق است. شده  داده نمایش

 دارد. جود
 

 یدرونی هم جمع آزمون . نتایج1جدول 

هم آزمون نتایج یدرونی جمع  احتمال آماره 

-330233/1 های تابلوییآماره استاندارد داده  2222/2  

-033131/0 های ترکیبیآماره استاندارد داده  2243/2  

 
 .Prob=0است ) 23/2ی کمتر از هم جمعی آزمون دار یمعنمقدار سطح  1جدول شماره  بر اساس

000, Prob= 0045بنابراین، ارتباط .شود یمرد  متغیرها میان یجمعهم  رابطه نبود فرضِ (. لذا 

 دارد. جودو  متغیرها میان تبلندمد
 

لیمر  Fی ترکیبی، از آماره ها داده ی تابلویی وها دادهی ها روشبرای انتخاب میان  آزمون لیمر.

( در ی ترکیبیها داده) مبدأهایکسان بودن عرض از 0H ، فرضیهFدر آزمون  شود. یماستفاده 
 گیرد. یمی تابلویی( قرار ها داده، ناهمسانی عرض از مبدأها )روش 1Hمقابل فرضیه مخالف 
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فرض برابری عرض از  و Prob>23/2 مقدار شود، یممشاهده  3که در جدول شماره  طور همان     
مدل و  برابرند باهمدأها تمام عرض از مبتوان نتیجه گرفت که  یمبنابراین  شود. ینمرد  مبدأها

 ترکیبی ارجح است.
 

 لیمر F آزمون جینتا .3 جدول

Redundant Fixed Effects Tests   

Test period fixed effects   

Effects Test Statistic d. f. Prob. 

Period F 0. 723374 (10,35) 0. 6972 

Period Chi-square 11. 084414 10 0. 3510 

 

 ثابت روش اثرات برآوردگرهای میان اختالف جودو هاسمن آزمون اساس بر هاسمن. نتایج آزمون

 صفر  یهفرض ترتیب، رد  ینا  . بهاستشده   گرفته نظر در صفر یهعنوان فرض بهتصادفی،  اثراتو 
 همبستگی جودو  عدم فرض اساس بر یه صفرفرضآزمون  این در. است ثابت اثرات روش دهنده نشان

 است. توضیحی متغیرهایو  فردی میان اثرات
 

 هاسمن آزمون جینتا .0جدول 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Test period random effects   

  Statistic d. f. Prob.   

Period random 2. 01463 10 0. 0241 

 
و  فرض عدم و Prob=0241/2  > 23/2 مقدار شود، یممشاهده  0که در جدول شماره  طور همان

توان نتیجه گرفت که  یمبنابراین  شود. یمتوضیحی رد  متغیرهایو  فردی میان اثرات همبستگی جود
 استفاده نمود.ثابت بایست از مدل اثرات  یم

 
 شود: یمزیر برآورد  صورت به مدل کلی با اثرات ثابت برآورد مدل.

 یرزآورد مدل با اثرات ثابت به نتایج خروجی حاصل از بر 7شماره ی جدول ها دادهبا توجه به 
 یابیم: یمدست 

 بودن باز درجهمتغیرهای دار بودن رابطه  امعنحاکی از  (Probاحتمال مربوط به آن ) و tی ها آماره
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 مشابهت لیندر، شاخص توسعه جمعیت، متغیر ، اندازهواردات داخلی، میزان ناخالص تولید، اقتصاد
با میزان توانباره صادرات کاالیی سرانه  ، تولیدWTO در عضویت ت،در صنع کار نیروی انسانی، سهم

R آماره .است( 30/3بیشتر از  tآماره  قدر مطلقدرصد ) 33در سطح اطمینان ایران 
آن حاکی از  2

درجه  متغیرهاییعنی توانباره صادرات کاالیی ایران با  وابسته% درصد از تغییرات متغیر 33که  است
مشابهت لیندر، شاخص  جمعیت، متغیر  اندازه، واردات داخلی، میزان ناخالص تولید، اقتصاد بودن باز

توسعه  و تحقیق هزینه سرانه و ، تولیدWTO در عضویت در صنعت، کار نیروی سهم انسانی،توسعه 
 قابل توضیح است.

 

 ثابت اثرات با مدل . برآورد7جدول 
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داری در  امعندرجه باز بودن اقتصاد ارتباط  کهدهد  یمدرجه باز بودن اقتصاد نشان  ضریب متغیرـ 
با افزایش یک واحدی در متغیر درجه  واقع در صادرات کاالیی ایران دارد. میزان توانبارهجهت مثبت با 

 یابد. یمو احد افزایش  08/3اندازه  به صادرات کاالیی ایرانیزان توانباره م باز بودن اقتصاد،

داری در جهت  امعنارتباط  تولید ناخالص ملی دهد که یمنشان  لیتولید ناخالص داخ ضریب متغیرـ 
تولید با افزایش یک و احدی در متغیر  واقع در دارد. صادرات کاالیی ایرانمیزان توانباره مثبت با 

 یابد. یمو احد افزایش  01/1اندازه  به صادرات کاالیی ایرانمیزان توانباره ، ناخالص ملی

میزان داری در جهت مثبت با  امعنارتباط  وارداتمیزان  دهد که یمنشان  رداتوامیزان  ضریب متغیرـ 
یزان توانباره م ،وارداتمیزان با افزایش یک واحدی در  واقع در دارد. صادرات کاالیی ایرانتوانباره 

 یابد. یمواحد افزایش  30/3اندازه  به صادرات کاالیی ایران

میزان توانباره داری در جهت منفی با  امعنارتباط  معیتج دهد که یمنشان  جمعیتضریب متغیر ـ 
صادرات میزان توانباره ، جمعیت با افزایش یک و احدی در متغیر واقع در دارد. صادرات کاالیی ایران

 یابد. یمو احد کاهش  74/3اندازه  بهکاالیی ایران 

میزان اری در جهت مثبت با د امعنارتباط  متغیر دهد که این یممشابهت لیندر نشان  ضریب متغیرـ 
میزان توانباره  ،متغیر با افزایش یک و احدی در این واقع در دارد. صادرات کاالیی ایرانتوانباره 

 یابد. یمو احد افزایش  40/10اندازه  به صادرات کاالیی ایران

ر جهت داری د امعنارتباط  سهم نیروی انسانیدهد که  یمنشان  شاخص توسعه انسانیضریب متغیر ـ 
شاخص با افزایش یک و احدی در متغیر واقع در دارد. صادرات کاالیی ایران تو انبارهمیزان مثبت با 

 یابد. یمو احد افزایش  83/3اندازه  به صادرات کاالیی ایرانمیزان توانباره ، توسعه انسانی

در  کار وینیر سهمدهد که  یمنشان  کار نیرویکل  در صنعت به کار نیروی سهمضریب متغیر ـ 
 دارد. صادرات کاالیی ایرانمیزان توانباره داری در جهت مثبت با  امعنارتباط  کار نیرویکل  صنعت به

 میزان توانباره، کار نیرویکل  در صنعت به کار نیروی سهمبا افزایش یک و احدی در متغیر  واقع در
 یابد. یمو احد افزایش  07/3اندازه  به صادرات کاالیی ایران

داری در جهت  امعنارتباط  WOTدهد که عضویت در  یمنشان  WOTعضویت در  متغیر یبضرـ 
با افزایش یک واحدی در عضویت در  واقع در دارد. صادرات کاالیی ایرانمیزان توانباره مثبت با 

WOT ،یابد. یمو احد افزایش  08/2اندازه  به صادرات کاالیی ایران میزان توانباره 

میزان داری در جهت مثبت با امعنارتباط  سرانه دهد که تولید یمنشان  سرانه دتولی متغیر ضریبـ 
میزان توانباره سرانه،  با افزایش یک واحدی در تولید واقع در دارد. صادرات کاالیی ایران توانباره

 یابد. یمواحد افزایش  00/2اندازه  به صادرات کاالیی ایران
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فاصله میان  و توسعهو  تحقیق هزینه، عمومی آموزش هینهز گذاری خارجی، متغیرهای سرمایهـ 
 یست.ندار  امعن ندارد و یری بر میزان توانباره صادرات کاالیی ایرانتأثی بررس مورددر نمونه  کشورها

 

 و پیشنهاد گیری یجهنت .5

 اقتصادی بلوک دهد تشکیل یم نشان متغیرها ضرایب محاسبه اساس بر فرضیاتآزمون  نتایج
بر  مرهمیو  کند ایجاد صادرات کاالیی ایران توانباره در جهشی تواند یم D-8 هایمیان کشور

 .گردد بودن یمحصول تک
 در افزایش احدو هر ازای به به که دهد یم نشان اول، دوم، یازدهم و سیزدهم های یهفرض

 /% و08، %01/1 ترتیب به، وارداتاقتصاد  بودن باز درجه ،سرانه داخلی، تولید ناخالص تولید متغیرهای
 .دهد یم افزایش را D-8  در گروه ایران کاالیی صادرات توانباره %30/3 و 08/3%

 صادرات توانباره %74/3جمعیت،  متغیر در افزایش احدو هر ازای به که دهد یم نشان سوم یهفرض
 .یابد یم کاهش D-8  ایران در گروه کاالیی

، D-8میان کشورهای گروه   فاصلهکه  دهد یم دهم نشان پنجم، هشتم و ،چهارم های یهفرض
داری  امعنگذاری مستقیم خارجی همبستگی  سرمایه و آموزش عمومی  ینههزتوسعه،  هزینه تحقیق و

 ندارد. وجود D-8  در گروه ایران کاالیی توانباره صادرات با
 ارتباط WOT در عضویت که دهد یم نشان WOT در عضویت متغیر ضریب :نهم یهفرض

 در احدیو یک افزایش با. درواقع دارد ایران کاالیی صادرات توانباره میزان با مثبت جهت در ریمعنادا
 افزایش درصد /%08اندازه  به D-8  در گروه ایران کاالیی صادرات توانباره میزان، WOT در عضویت

 .یابد یم
مبستگی ه یبررس مورد نمونه در لیندر مشابهت دهد که متغیر یمنشان  دوازدهم  یهفرض

واحدی  با افزایش یک واقع در .دارد D-8  در گروه ایران کاالیی صادرات توانباره میزان داری با امعن
و احد افزایش  40/10 اندازه به D-8  در گروه صادرات کاالیی ایرانمیزان توانباره  ،متغیر در این

 یابد. یم
 نیروی کار و کل بهدر صنعت  هفتم بیانگر همبستگی مثبت میان سهم نیروی کار ششم و یهفرض

 .است D-8  در گروه ایران کاالیی صادرات توانباره میزان متغیر شاخص توسعه انسانی با
 ،(7 شماره جدول) الگو برازش از حاصل نتایج( و 3 نمودار) یمفهوم مدل از استفاده با همچنین 

  داده نشان 1 شماره نمودار در D-8 گروه در ایران کاالیی برای صادرات شده یطراح الگوینمودار 
 .استشده 
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 و دارند یدتأک اقتصادی توسعه یا کالسیک برمتغیرهای جاذبه الگوی باشده  انجام تحقیقات اکثر 
 که اقتصادی متغیرهای برمبنای تحقیقات ینهمچن D-8 کشورهای گروه در همگرایی مورد در

 پژوهش این که یحال . دراستشده   انجام جهانی است، بانک های یهو توص اقتصادی توسعه بر اولویت
 حقیقت در. دهد یم تحقیقات گونه ینا به یا تازه بعد انسانی توسعه ی شاخصها مؤلفه کردن وارد با

 تواند یم انسانی توسعه شاخص بهبودو  توسعه داد نشانو  گرفت انجام یواقع های یتکم با ارزیابی
 .باشد ی ایرانصادرات کاالی توانباره جاذبه در مؤثر عامل

 
 یافته توسعه جاذبه الگوی اساس بر D-8 گروه در ایران کاالیی تجارت راهبردی مدل طراحی. 1نمودار 
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 تشکیلانداز  و چشم کاالیی صادرات قدرت در انسانیو  اقتصادی عامل دو یببر ترک تحقیق این
 توانباره افزایش در نسانیا توسعه عامل نقش ییدتأ آن دستاوردو  شد نهاده بنیان اقتصادی بلوک یک

 انسانی  توسعه شاخص که دهد یم نشان تحقیق بار نخستین برایاست.  کشور کاالیی صادرات
 D-8 گروه یبازارها در ایران حضور افزایش سبب متغیرها این زایاییو  پویاییو  نیستند سترون

 مدل یر متغیرهایتأث 0 شماره نمودار .کشید آزمون به دیگر یها تشکل در را آن توان یم که گردد یم
 دهد. یمیافته را نشان  توسعه جاذبه الگوی اساس بر D-8 گروه در ایران کاالیی تجارت راهبردی

 
 

 یندهآ تحقیقات برای پیشنهاد

 دیگر متغیرهای یریبارگبا  یافته توسعه جاذبهتکامل آن به الگوی  جاذبه و یهنظر مبانی در تحولـ 
، است توسعه  حال درسیاسی که نیاز مبرم کشورهای  ثبات نقش ،زنان شنق ،دموکراسی نقش مانند
 .پردازند بهتنها  به توانند یم آینده محققان که دارد را خود خاص توجهو  تحقیق جای

 که است کشور شدهانباشت  های یهسرما گریز ایران بازارو  اقتصاد یها چالش ینتر مهم از یکیـ 
 های یهسرما جذب به کشورو  کندوارونه  را روند این تواند یم میزانی تا چه گروه تجاری بلوک تشکیل
 همت که است تحقیقاتی های ینهزم از یکی نظر به یابد دست شریک کشورهایو  خود شده انباشت

 .طلبد یم را محققان
برعکس کشورهای  توسعه  حال درگذاری مستقیم خارجی در الگو برای کشورهای  تأثیری سرمایه یبـ 
 دارد که توجه محققان را باید جذب نماید. خود رایابی خاص  علتیافته نیازمند  سعهتو
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  یوستپ
برای  شده  استفادههای  خالصه اطالعات آمار توصیفی شامل میانگین داده طور بهدر تحقیق حاضر      

بر اساس  یرهامتغیانس هر یک از وار ی هر متغیرها کمترین مقادیر از میان داده یشترین وب هر متغیر،
پیوست  3در جدول شماره  شده از بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و انکتاد  یگردآور های داده
 است. شده  ارائه

 

 . آمار توصیفی متغیرهای مدل3 جدول

 
 
نشان  قیتحق یرهایمتغ یزمان یسر یها داده یبرا پایایی آزمون جینتا وستیپ 0در جدول شماره  و

 است. شده داده
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 قیتحق یرهایمتغ یزمان یسر یها داده یبرا پایایی آزمون جینتا .0جدول 

 متغیر *IPS Probآماره  نتیجه درجه

I(0) 0109 .0 29529 .2- پایا LGDP 

I(0) 3935 .0  27024 .0- ناپایا LPOP 

I(1) 0313 .0  86140 .1- پایا LPOP 

I(0) 3607 .0  35650 .0- ناپایا LFDI 

I(1) 0033 .0  71294 .2- پایا LFDI 

I(0) 0000 .0  11099 .5- پایا LOP 

I(0) 0063 .0  49756 .2- پایا LEDU 

I(0) 2031 .0  83057 .0- ناپایا LHUMAN 

I(1) 2338 .0  72635 .0- ناپایا LHUMAN 

I(2) 0473 .0  67189 .1- پایا LHUMAN 

I(0) 1087 .0  23366 .1- ناپایا LEMPLOY 

I(1) 0351 .0  81108 .1- پایا LEMPLOY 

I(0) 0007 .0  17643 .3- پایا LRESEARCH 

I(0) 0444 .0  70199 .1- پایا LLINDER 

I(0) 0053 .0  55471 .2- پایا LDIS 

I(0) 0000 .0  9670 .78- پایا LWOT 

I(0) 0246 .0  96687 .1- پایا LINC 

I(0) 9552 .0 69797 .1 ناپایا LT 

I(1) 0004 .0 38594 .3- پایا LT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


