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 چکیده: 

واره کشور های جهان به دنبال  توسعه تجارت خود متوسعه روابط  اقتصادی با کشورهای جهان  برای هر کشوری الز م است و ه

 است . در این مطالعهو بکارگیری روشهای نوین علمی در تحقیقات امری  ضروری تجارت میباشند . شناخت عوامل تاثیر گذار بر 

کشور که بیشترین میزان تجارت را با ایران داشته اند  از طریق مدل جاذبه مورد تحلیل قرار گرفته است . اطالعات  02ایران با  تجارت 

افزار اشد لذا داده ها ترکیبی ) پانل ( بوده و با استفاده از نرم کشور می ب 02و برای  1131-1131لهای این تحقیق مربوط به سا

Eviews 9 . مورد  بررسی قرار گرفته است 

کشوری که بیشترین حجم  02برای انتخاب کشور ها ابتدا میزان تجارت بین ایران و کشور های مختلف را محاسبه کرده و سپس  

 تجارت را با ایران داشته اند انتخاب گردید .

ن اثرات متغیر های  مستقل بر متغیر وابسته یل اثرات ثابت جهت تعیورد اثرات تصادفی و انجام آزمون هانسمن منجر به انتخاب مدآبر

 به شرح زیر گردید .

همچنین جمعیت و تولید ران روی تجارت اثر منفی دارد .فاصله جغرافیایی بین کشور ها ی منتخب با ای نتایج نشان میدهند که

رد . به طور مثال یک در صد افزایش جمعیت در کشور ها میتواند ن کشور ها دا آ ناخالص داخلی سرانه تاثیر مثبتی بر تجارت ایران با

 درصد در تجارت شود .  13/1باعث افزایش 

 مدل جاذبه ، تجارت ایران ، داده های پانل  کلمات کلیدی:
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 مقدمه :

 تمامی کشورها  تالش در جهت افزایش میزان صادرات دارند  زیرا صادرات هر کشوری موتور محرکه اقتصاد ان کشورمیباشد . 

 دارد .  اورنده بررسی  و شناسایی عوامل به وجود تمامی هدفها ی  اقتصادی نیاز بهتالش در جهت افزایش صادرات مانند  

به دولتها در رسیدن به اهداف شور ، موجب رفاه و  تمرکز ثروت و کسب قدرت میشود و از طرفی همکاری های اقتصادی  بین دو ک

ب امنیت نیز به نوبه خود، موج. ی شایانی مینماینداسیاسی و امنیتی، که جزو اهداف و منافع ملّی حیاتی کشورها نیز هستند کمکه

تعامل دو سویه، میتوان گفت: همکاری و همگرایی اقتصادی و شود. بنابراین، در یک ثبات و رشد اقتصادی و پیشرفت کشورها می

 .امنیت در منطقه خاورمیانه با یکدیگر رابطه مستقیم دارند

شورهای ای از کم پیوستن مجموعههیکپارچگی اقتصادی تحت تاثیر وسعت وابستگی اقتصادی و فرایند جهانی شدن اقتصاد، از به 

شود که ضمن همکاری متقابل اقتصادی با یکدیگر و ای حاصل میرابت و نزدیکی منطقهها و مشخصات مشترکی قمختلف با ویژگی

های گوناگون از قبیل تجارت، نمایند و در زمینههای اقتصادی و تجاری، آزادسازی تجاری را تجربه میتمایل بیشتر به همکاری

طح زارهای مصرف بزرگتر و دسترسی به پتانسیل تجاری باال در سالمللی، دسترسی به باگذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بینسرمایه

این مسئله خصوصاً با توجه به متغیرهای اندازه اقتصاد و واردات این کشورها شکل مهمتری  .نمایندای و جهانی مشارکت میمنطقه

 .(1131دهد )کریمی هسینجه، گیرد و پیامد وجود پتانسیل باالی تجاری را نوید میبه خود می

 دهه اخیر  تغییرات زیادی را  داشته است  02بحث صادرات و واردات و سیاستهای مربوط به ان  در 

هر چند سوال ابتدایی که در همه کشور ها مطرح است در گذشته توسط آدام اسمیت با بیان مفهوم مزیت مطلق  پاسخ داده شد .  

مزیت کامل ندارند بعدها توسط ریکاردو  برطرف شده و مزیت نسبی  مشکل  بحث آدام اسمیت   در مورد کشورهای که در تجارت 

 ( Doumbe and Belinga،0212)مورد بررسی قرار گرفت . 

ترین  منفعت نسبی  را  دارند ، آن کاال را تولید کرده و به کشور هایی که شمبنا بر این است  کشور هایی که در تولید یک کاال بی

 (Lindert،1991ن کاال دارند مبادله کنند .) کمترین منفعت در رابطه با آ

در مباحث باال اندازه منابع موجودردر کشور ها  مورد بحث قرار نگرفته و یکی از مهمترین ایرادات وارده بر مدل هم همین مساله 

ر نظر گرفتن جاذبه با د ( در پاسخ به این مهم  و برای پرداختن  به  تجارت بین دوکشور  مدلKrugmsn and Maurice،2005میباشد ) 

  (Markusen et al، 1992بررسی دقیق و جمعی ارایه دهد .) این تفاوتها می تواند

مباحث  گفته شده در  مدل های کالسیکی و جدید همگی نقش و لزوم تجارت را بیان میکنند در حالیکه اندازه  تجارت را در نظر 

 (  Doumbe and Belinga،0212نمیگیرند )

ورد استفاده جهت بررسی این امر مهم  و برطرف کردن مشکل فوق الذکر  جهت سیاستگذاری مناسب ، توابع عرضه و مدلهای م

تولید کننده و مازاد مصرف کننده ، رفاه اجتماعی ، شاخص برابری تجارت ، مدل  مازادتقاضای صادرات ، مدل شبیه سازی  ، بررسی 

 است .رگیرنده شاخص برابری تجارت نیز میباشد (جاذبه و مدل جاذبه تعمیم یافته ) که در ب

 ( Wall،2002شور را خوبی نشان می دهد )شواهد نشان می دهد که مدل جاذبه روابط بین تجاری بین دو ک
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 مروری بر مطالعات انجام شده :

 Wall،2002جاذبه مورد استفاده قرار داد . ) کری برای اولین بار فیزیک نیوتنی را برای مطالعه رفتار انسانی در کاربرد مدل 1312در دهه 

) 

برای انالیز گردش تجارت بین المللی مورد استفاده قرار داد )  1910اولین فردی بود که قانون جاذبه را در سال  0تینبرگن

1962،Tinbergen تعامل اقتصاد کالن و مدل شبکه ای  با استفاده از مدل جاذبه  "در مقاله   همکاران آلموگ و 0212(. بعد ها در سال

با ترکیب دو علم فیزیک و اقتصاد  به این مساله پرداخته اند که مدلهای شبکه در مسایل اقتصادی دارای نقصان و کاستی  " 1پیشرفته

 .(Almoge et al،2015( انرا حل کرده است . )EGMهایی است که مدل جاذبه پیشرفته )

رداخته اند . به ارزیابی صادرات محصوالت کشاورزی  با استفاده از شاخص برابری تجارت پ 1139در سال  و اسماعیلیپور ابراهیم

 (1139،و اسماعیلیپور ابراهیم  (ها مقطعی و  در نهایت از مدل جاذبه تعمیم یافته نیز استفاده شده است . دراین مقاله داد ه 

از جمله  عوامل مربوط به  مدل جاذبه رو به عنوان یک روش بسیار کاربردی برای بررسی برخی مسایل اقتصادی  0211آندرسن در 

 (Anderson and Wincoop،0221)معرفی میکند . تجارت 

. در این ه اندپرداخت اتحادیه اروپا عضو  کشور  03ررسی تجارت بین کامرون و به استفاده از مدل جاذبه در ب 2015در  دومبی و بلینگا

 (Doumbe and Belinga،0212)مدل اشتراکات زبانی و ساختار تاریخی نیز جز متغیر ها اورده شده است .

یکی از عوامل مهم را نرخ ارز  "بررسی عدم تعادل ارز بر صادرات محصوالت کشاورزی "کیانی و نیک اقبال در مقاله تحت عنوان 

رسمی بیان میکنند که در انجا اورده شده که نرخ رسمی ارز میتواند به عنوان یک عامل تشویقی مور د بررسی قرار گیرد ) تشویق 

 (1139،  و نیک اقبالی کیانی (ل جاذبه هست ( جهت صادرات از مولفه های مد

از مدل جاذبه تعمیم یافته برای نشان دادن جریان های تجاری دوجانبه استفاده کردند تفاوت  آن  1132جاللی و سلیمانی در سال 

 ( 1132، و سلیمانی جاللیبا تحقیق مورد نظر در این است که داده ها در انجا مقطعی است.) 

با استفاده از مدل جاذبه به مقایسه صادرات کشور هندوستان با چین پرداخته شده است و بیان نموده اند که اقتصاد در مطالعه ای 

 (kalirajan and Singh، 0223هندوستان برای پیوستن به بازار جهانی اصالحاتی اساسی نیازمند است )

مورد  1992-0212هند مالزی وترکیه و ژاپن برای سالهای  خان و هاک مدل جاذبه را در تجارت پاکستان  با کشور های ایران ،

 (Khan and Haq، 0211(استفاده قرار دادند

بررسی پتانسیل های  تجاری بخش کشاورزی  ایران با کشور های عضو  سازمان کنفرانس اسالمی  با   استفاده "کریمی هسنیچه به 

 (1131کریمی هسینجه ،(ته است .و داده های تابلویی  پرداخ"از مدل جاذبه تعمیم یافته 

تا  1132که توسط ظریف و همکاران برای سالهای  "ارزیابیتجارتبخشکشاورزیایرانبااستفادهازمدلجاذبهودادههایترکیبی"در مقاله 

 (1192،و همکاران  ظریف انجام شده صرفا تجارت بخش کشاورزی را در نظر گرفته اند .) 1133

نها  استفاده کرده اند که همه  ایتعمیم  یافته  یاوری و اشرف زاده برای بررسی  یکپارچگیاقتصادیکشورهایدرحالتوسعه از مدل جاذبه 

 (1131،و اشرف زاده  یاوری کاربرد های مختلف مدل جاذ به را نشان میدهند .)

ت تجاری منطقه ای بین ایران و کشور های منطقه آسیای امکان سنجی ایجاد ترتیبا "در مقاله ای تحت عنوان همکاران وثوقی و 

 استفاده کرده اند  هاز مدل جاذب "مرکزی 

 ورده شده است . آنیز ICهمچنینکشور وارد کننده وکه در این مدل جاذبه درجه آزاد بودن 

                                                 
جایزه نوبل  1919با ارائه این مقاله در زمینه اقتصادی مطالعاتی انجام داده است همچنین در سال  1909تینبرگن در رشته فیزیک تحصیالت دارد که در سال 0

 در اقتصاد را دریافت نمود.
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IC  (1192،و همکاران  ) وثوقیاست که تشابهات دو کشور صادر کننده و وارد کننده را نشان میدهد .برابر 1لیندربا متغیر 

 

ان د رشده است  همکاران انجامکه توسط رازینی و  "بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشور های منتخب در منطقه "در مقاله 

 (1191،و همکاران)رازینی.مقاله هم متغیر لیندر و درجه باز بودن اورده شده است 

 

 

استفاده کرده است . در این مدل جاذبه عالوه بر  0211تا  0222گرجستان  در سالهای دیالنچیو مدل جاذبه را برای بررسی تجارت 

و مشترکات تاریخی ) به عنوان متغیر مجازی  FDIاز متغیر های   گرجستان و کشور های مورد مطالعه  جمعیت و تولید ناخالص ملی

 (Dilanchive، 0210)ه است . استفاده نمود(  و

 

 :  روش تحقیق

نام مدل جاذبه از قانوت جاذبه نیوتن گرفته شده است. این قانون که حرکت اجسام را در فضا توضیح میدهد، اولین بار در زمینه علوم 

اجتماعی برای توصیف حرکت افراد بین نواحی بکار گرفته شد. بعدها به تدریج از این مدل برای نمایش انواع دیگر روابط هم کنشی 

که با  2Mو 1Mبین دو جسم به جرمهایF٬ی استفاده گردید. قانون نیوتن بیان میکند که نیروی جاذبه یا کشش های فضایبین پدیده

 از یکدیگر قرار دارند برابر خواهد بود با:  dفاصله 

2

212

21  dMgM
d

MM
gF

 
عددی ثابت میباشد. بعبارت دیگر این معادله نشان میدهد مقدار نیروی همکنشی که دو جسم فیزیکی بر روی یکدیگر  gکه در آن 

( در واقع Fهای آنها متناسب بوده و دارای نسبت معکوس با مربع فاصله آنهاست. در این مطالعه نیروی جاذبه )ایجاد میکنند با جرم

( همان dو جمعیت( و فاصله بین دو جسم ) GDP( اندازه اقتصادی دو کشور )2Mو  1Mجسام )های اجرم٬روابط تجاری بین دو کشور

 مسافت جغرافیایی بین دو کشور میباشد.

ای برای کاربرد آن در بیان هم یابد. همین مبنای فیزیکی مدل جاذبه به پشتوانهبنابر این هرگاه جرم هر یک از اجسام افزایش می

ر مدل جاذبه جریان تجاری به صورت تابعی از فاکتورهای مدل و متغیرهای دیگر بیان میگردد. به این کنشی تبدیل شده است. د

 ترتیب فرم کلی مدل بصورت زیر است:
 

ijij dpopyfT ,,

 

 
مسافت بین دو  ijdو  مورد مطالعه جمعیت کشور popتولید ناخالص داخلی کشور،  j ،yو  iجریان تجاری بین دو کشور  ijTکه در آن 

(1139)پور ابراهیم ، کشور میباشد
 با در نظر گرفتن فرم لگاریتمی برای بررسی ارتباط بین متغیرها ، فرم نهایی  مدل جاذبه به شکل زیر خواهد بود  

DPOPYT lnlnlnln 3210   
 ( نیز لحاظ میگردد .  S(و جوایز  صادراتی )TCIدر مدل  جاذبه تعمیم یافته شاخص برابری تجارت )

مدل جاذبه با تغییراتی دیده میشود به طور مثال در این مدل عالوه بر  جی انجام شده در مقاله وثوقی و شاه منصوری نامکان س در

 که همان متغیر بیان کننده تجارت لیندر هست اورده شده است ICر متغی کشور مبدا و مقصد و فاصله بین انها ،  GDPمتغییر 

 اول : مدل 
Lxijt=Aij+B1LGDPit+B2LGDPjt+B3LPOPit+B4LPOPjt+B5LOPENit+B6LOPENjt+B7ICijt+Uijt 

                                                 
1IC=Linder  
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 مدل دوم : 
ICijt=aij+y1LGDPit+y2LGDPjt+y3POPit+y4POPjt+y5LXijt+y6LOPENjt+ y7LDISijt+Vijt 

 
نشان دهنده  درجه باز بودن  اقتصاد کشور وارد کننده است . و انتظار میرود تاثیر این متغیر  برا فزایش جریان تجارت  OPENjtمتغیر

 و همکاران وثوقیمثبت باشد .زیرا هرچه کشوری   از درجه با ز بودن بیشتری برخوردار باشد اهمیت تجارت در ان بیشتر  است )

،1192) 

رت لگاریتمی ، ارتباط تجارت و  حاصلضرب تولید ناخالص داخلی ایران و کشو رهای مورد بحث، همچنین شکل دیگر مدل جاذبه به صو

 (  Doumbe and Belinga،0212کشور دیگر، و فاصله را مورد بررسی قرار میدهد . ) 02حاصلضرب تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و 
Log(Tradeij) =B0+B1 log(GDPi. GDPj) +B2log(PCGDPi . PCGDPj ) +B3log( Distanceij )+B4 (Comlang-off)+B5 (Colony 

)+𝜀ij 

 

ijradeTارزش کل تجارت بین ایران و کشور های منتخب = 

j.GDPiGDP تولید ناخالص داخلی کشور =i,j 

)j(PCGDPiPCGDP = سرانه کشور تولید ناخالص داخلیi,j 

ijDistance = فاصله دو کشور 

Comlang-off = زبان مشترک 

Colony = مستعمراتی روابط 

 کشور متفاوت است لذا حذف این متغیر مجازی در رابطه بالمانع میباشد  02در این تحقیق چون زبان کشورمان با تمام 

 

به صورت ترکیبی استفاده شده است .   کشور های مورد    1131تا  1131کشور در سالهای  02در این مطالعه  آمار تجارت ایران با 

 را در سالهای مورد نظر داشته اند  به ترتیب بیشترین  حجم تجارت ) جمع صادرات و واردات (  بررسی  ، 

، سوئیس ،  شامل آلمان ، امارات متحده عربی ، ایتالیا ، ژاپن ، فرانسه ، چین ، انگلستان کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش، 

 فدراسیون روسیه ، بلژیک ، هند ، ترکیه ، برزیل ، کانادا ، هلند ، استرالیا ، آرژانتین ، اتریش ، آذربایجان و سوئد  میباشد 

 

 جاذبه : مدل برآورد 

کشور که بیشترین رابطه را براساس ارقام تجارت  02 انتایج تخمین  یک نوع مدل جاذبه را  که رابطه تجارت  ایران ب 1شماره  جدول

گردد، ضریب تعیین مدل دهد. همانگونه که از این جدول مالحظه میدارند  نشان می http://data.worldbank.orgدریافت شده از سایت 

ح را توضیتغییرات جریان تجاری است که این بدان معناست مدل جاذبه و متغیرهای آن تا حد زیادی توانسته نوسانات و  13/2برابر 

 مدل حاکی از مناسب بودن الگوی جاذبه و تایید کلی نتایج تخمین آن است.  Fدهد. آماره 

میزان تولید ناخالص ملی  کشور  دهد که . این نشان مینیست درصد معنادار پنج و در سطح  2ضریب تولید ناخالص داخلی برابر

 در میزان تجارت با ایران تاثیرگذار نبوده است . ت کشور مورد مطالعه (یسمقصد ) یا ب

است که حاکی از اثر منفی فاصله بین کشورهای واردکننده  -193110( ضریب متغیر فاصله جغرافیایی برابر 1های جدول )طبق یافته

ال کاال های نقل و انتقهزینه است. این نتیجه نیز قابل انتظار است زیرا هر چه فاصله بین دو کشور بیشتر شود تجارت با ایران روی 

شود و طبق نتیجه این پژوهش، این عامل اثر قوی نیز بر صادرات دارد افزایش یافته و این منجر به کاهش حجم روابط تجاری می

 های سایر متغیرها بیشترین مقدار را دارد.بطوریکه کشش متغیر فاصله نسبت به کشش
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باشد و این یعنی می 13/1در این تحقیق متغیر جمعیت است که ضریب آن در مدل معادل  تجارت از دیگرهای متغیرهای اثرگذار بر 

یابد. این نتیجه موافق با تئوری درصد افزایش می 13/1با افزایش یک درصدی جمعیت کشورهای طرف تجاری ایران، صادرات ایران 

 اقتصاد است زیرا با رشد جمعیت، تقاضا کاال و واردات افزایش خواهد یافت . 
 کشور منتخب 02 ابایران تجارت (: نتایج برآورد مدل جاذبه 1جدول)

 سطح معنی داری tآماره  ضریب متغیر

 10/2 39/2 3/1 عرض از مبدا

 2222/2 2/2 22/2 (GDPداخلی)تولید ناخالص 

 .193100- 3/2- 13/2 (DISفاصله جغرافیایی)

 13/1 33/1 29/2 (POP) جمعیت
D.W= 1/01 

 
F= 24/8 67= ./2R 

 ماخذ: یافته های تحقیق

 
Tradij =6.8+0.0005GDPij-198622 Distanceij +3.18pop +𝜀𝑖𝑗 

            (0.42)     (0.00)          (0.38)                (0.09) 

 

 عاملهای تولید ناخالص ملی ، جمعیت و فاصله در نظر بگیریم همه  انها  اگر رابطه صادرات را با 

 رد . معنی دار هستند یعنی حتی تولید ناخالص ملی  که بر روی تجارت تاثیر نداشت بر روی صادرات تاثیر مثبت دا

عیین در در صد افزایش میدهد . ضریب ت1/1یک در صد افزایش در تولید ناخالص ملی  میزان صادرات را  0مطابق جدول شماره

امال قابل که  این مساله ک .است . پس متغییر های لحاظ شده به خوبی نتوانسته اند نوسانات متغیر وابسته را در نظر بگیرند 03/2انجا

جارت شاخص برابری تپیش بینی بود زیرا برای تعیین عامل صادرات به نظر میرسد که عوامل دیگری همچون تشویق های صادراتی و 

ی س( تاثیر گذار باشد که در این صورت مجبور به در نظرگر فتن مدل جاذبه تعمیم یافته هستیم که در این مقاله قابل بررTCIجهانی )

 (1131و اشرف زاده، یاورینمی باشد .)
X=5.7+1.6GDPij-138456 DISij+0.30POP+𝜀𝑖𝑗 

      (0.91)      (0.77)          (0.92)     (0.79) 

 

آنچه در اینجا قابل استناد میباشد این است که مدل جاذبه بیشتر جهت تخمین صادرات و واردات ) تجارت ( است اما مطالعاتی مثل 

( انجام شده که به صورت مجزا در نظر گرفته شده که انرا  مدل جاذبه 0222وانگ وهمکاران ) ( همچنین Koo،1991)کو و همکاران 

 .میگویند 2تعمیم یافته

 کشور منتخب 02(: نتایج برآورد مدل جاذبه صادرات  ایران به 0جدول )

 سطح معنی داری tآماره  ضریب متغیر

 91/2 12/2 3/2 عرض از مبدا

 1/1 03/2 33/2 (GDPتولید ناخالص داخلی)

 113121- 29/2- 90/2 (DISفاصله جغرافیایی)

 12/2 01/2 39/2 (POP) جمعیت

D.W=1/2 
 

F=4/7 =0/282R 

                                                 
2 GMM=Generalized Gravity Model  
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 ماخذ: یافته های تحقیق

 

کشور مطابق  02اگر مدل جاذبه را به صورت لگاریتمی و با در نظر گرفتن تولید ناخالص ایران و تولید ناخالص سرانه کشور ایران و 

 الگوی زیر در نظر بگیریم  نتایج به صورت زیر خواهد بود 

 
 کشور منتخب 02 اایران ب  تجارت (: نتایج برآورد مدل جاذبه1جدول )

 سطح معنی داری tآماره  ضریب متغیر

 22/2 3/3 6/4 عرض از مبدا
Log (GDPi ×GDPj) 12/2 9/1 01/2 
(LOGDIS) 221/2- 21/2- 93/2 

)jPCGDP×iLOG ( PCGDP 13/2- 1/1- 10/2 

D.W=0/21 
 

F=4/9 =0/422R 

 ماخذ: یافته های تحقیق

 

Log Tij=6.4+0.15 log(GDPi.GDPj)+LOG (PCGDPi ×PCGDPj)-0.004 LOG DISij+𝜀𝑖𝑗 

(00)                  (0.24)                     (-0.17)                         (0.98 ) 

 

 نتیجه گیری: 

 .با انجام این تحقیق و بررسی مطالعات انجام شده میتوان به چندین نتیجه دست یافت 

 جمله :مدل جاذبه کاربردهای زیادی دارد از  -1

 : مدل جاذبه در بررسی تجارت  و عوامل موثر بر ان مورد استفاده قرار گرفته  است  1-1

 : مدل جاذبه تعمیم یافته در بررسی صادرا ت و یا واردات به تنهایی کاربرد دارد 1-0

 : در بررسی  پتانسیل تجاری کشور ها  کاربرد دارد .1-1

 ی مورد بررسی قرار میگیرد .:در امکان سنجی  ایجاد ترتیبات تجار1-1

 : در بررسی همگرایی و پکپارچه سازی کشورها  مدل مفیدی می تواند باشد .2-1

 آنچه ا ز جداول و خروجی نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق دیده می شود این است که : -0

) به عنوان یک عامل و فاصله ) به عنوان یک عامل مهم در توجیه پذیری تجار ت و بزرگ کردن اندازه اقتصاد ( امل جمعیت:ع0-1

در تجارت بین  ایران و کشور های مورد بررسی در سالهای مورد مطالعه منفی که ایجاد کننده هزینه حمل و نقل و نگهدار ی است(

 .د موثر بود ه انبا هر دو روش خطی و لگاریتمی 

در این تحقیق و در سالهای مورد مطالعه عامل تاثیر گذاری نبوده است . این در حالی است که در  داخلی: عامل تولید ناخالص 0-0

. همچنین این عامل در صورت بررسی صادرات تحقیق های دیگر و در مورد کشور های دیگر ممکن است این عامل معنی دار شود 

 که مورد بحث این تحقیق نمی باشد . تعمیم یافته معنی دار گردید

: حاصلضرب تولید ناخالص داخلی ایران با تولید ناخالص داخلی کشور مورد بررسی در تجارت  با لحاظ مدل لگاریتمی معنی دار 0-1

ور ت تا کشبه نظر میرسد انچه در تجارت کشور ما تاثیر گذار است تولید ناخالص داخلی خود کشور اس  0-0شد . در مقایسه با بحث

 های مورد معامله 
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این مطلب نشان دهنده اهمیت   0-0تولید ناخالص داخلی سرانه در حالت لگاریتمی معنی دار است . در مقایسه با حالت : 0-1

 جمعیت و در بعضی مقاالت اندازه اقتصاد است . به طوریکه در مقاله امکان سنجی انجام شده توسط وثوقی با تغییراتی تولید ناخالص

 داخلی سرانه در ضریب لیندر امده است.
IC=linder = In[ (

GDPi

𝑃𝑂𝑃𝑖
) − (

𝐺𝐷𝑃𝑗

𝑃𝑂𝑃𝑗
)]2 

 

کشور   02ندر در مدل جاذبه خود جای بررسی داشته و میتواند در مقاال ت بعدی برا دازه اقتصاد و اضافه نمودن متغیر لیبررسی ان

 منتخب مورد بررسی قرار گیرد .

 

 منابع :

. ارزیابی صادرات ایران با استفاده از شاخص برابری تجارت.مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه 1139ابراهیم ف.، اسماعیلی ع. پور  .1

 .0، شماره 11کشاورزی ایران، جلد 

، سیاست گذاری نهادهای پولی و مالی در راستای صادرات محصوالت کشارزی، فصلنامه پژوهشهای 0221جاللی م.، سلیمانی آ.، .0

 .22-13: 33ادی ایران، شماره اقتص

. بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخاب در منطقه )ترکیه و سوریه ،بحرین،  1191رازینی ، ا . میرزایی نژاد، م . .1

فصلنامه پژوهش های بازرگانی  با استفاده از مدل جاذبه .عمان ،قطر، کویت، عربستان سعودی، و امارت متحده عربی (

 113-113،صفحات 33،شماره

جاذبه و داده های ترکیبی. نشریه اقتصاد و توسعه . ارزیابی تجارت ایران با استفاده از مدل 1192ظریف م ،کرباسی ع. ،ساالر پور م.،  .1

 .199تا  190، صفحات 0، شماره 02کشاورزی، جلد 

عضو سازمان کنفرانس اسالمی. اقتصاد و  . پتانسیل تجاری محصوالت کشاورزی مورد ایران و کشورهای1131کریمی هسنیجه ح.  .2

 .121تا  111،صفحات 0کشاورزی، شماره 

. بررسی اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصادی، 1139کیانی ک. و نیک اقبالی س.  .1

 21تا  19، صفحات 21شماره 

 ات تجاری منطقه ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی.باد ترتی. امکان سنجی ایج1192وثوقی ،س . شاه منصوری ،ت . .3

 112-111،صفحات 12فصلنامه پژوهش های بازرگانی ،شماره 

. یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه: کاربرد مدل جاذبه با داده های تلفیقی به روش 1131یاوری ک. و اشرف زاده ح.  .3

GMM  03تا  1،صفحات 11زرگانی، شماره و همگرایی. پژوهشنامه با. 

 

. Almog ,A. Bird,B.(2015) Enhanced Garvity Model of trade : reconciling macroeconomic and network models.9 

12.Anderson J. E. and van Wincoop E. 2003. Gravity with Gravitas: A Solution to the border puzzle, American 

Economic Review, 93(1): 170-192. 

 
 

11.Carey, H. (1860). Principles of social science. University of Michigan Library Publication, Michigan. 

12.Doumbe , E.Belinga ,Th. (2015)A Gravity Model Analysis for Trade Between Cameroon and Twenty –Eight 

European Union Countries , Journal of Social Sciences ،  no 3, 114-122 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 

13.Dilanchiev , Z.(2012). Empirical Analysis of Georgian Trade pattern : Gravity Model .  
 Journal of Social Sciences,1.75-78  
 14.India. Asian Economic Panel, 7, 1-3 

15.Kalirajan, K. & Singh, K. (2008). A comparative analysis of recent export performances of China and 

16.Khan, Sh. ,Haq, Ih. And Khan, D. 2013. An empirical Analysis of Pakistan's Bilateral Trade: A gravity Model 

Approach. The Romanian Economic Journal, no. 48: 103-120  

17.Koo W. W., Karemera D. and Richard T. 1994. A gravity model analysis of meat trade policies,Agricultural 

Economics, 10(1): 81−88. 

18.Krugman, P.R. and Maurice O. (2005) International Economics: Theory and Policy. 7th Edition, Addison-Wesley 

Boston 

19.Lindert, P.H. (1991) International Economics. 9th Edition, Homewood, Irwin. 

20.Markusen, R.J., Melvin, R.J., Kaempfer, W. and Maskus, E.K. (1995) International Trade Theory and Evidence. 

21.McGrawHill, Boston. 
22.Tinbergen, J. (1962) Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. The 

Twentieth Century Fund, New York 

23.Wall, H. J. (2002). Has Japan Been Left Out in the Cold by Regional Integration? Federal Reserve Bank of St. Louis 

Review. 84, 25-36 

24.Wang Z., Coyle W. T., Gehlhar M. and Vollrath T. 2000. The impact of distance on U.S. agricultural exports: An 

econometric analysis, Technological changes in the transportation sector-effect on U.S. food 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

