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  یدهچک

توسـعه   ، منجـر بـه  گشـودن مرزهـا   ، باجهان ياقتصادها اي از طریق تسهیل یکپارچگیهاي منطقهموافقتنامه
کـه در ایـن راه وجـود     شوند،یمو تداوم رشد اقتصادي  سرعت بخشیدن به تحوالت تکنولوژیکی ارت،تج

هاي تجاري بین کشورهاي منطقه، نقش اساسی در دستیابی به اهداف از پیش تعیـین شـده توافقـات    یلپتانس
کشور عضو سازمان  10 یانمدر  يتجار یلپتانس یررسچندجانبه دارد. براین اساس، هدف از مطالعه حاضر ب

بـا   .باشدیم یی پویافضا یونبا استفاده از مدل رگرس 2014تا  2005در دوره زمانی  (اکو) ياقتصاد يهمکار
حاصل از  یجنتاکشورهاي مورد مطالعه،  یتیو جمع یاییجغراف ي،اقتصاد ی،فرهنگ هايیژگیودرنظرگرفتن 

 ییارتبـاط فضـا  است. به عبارتی در مدل  ییاثرات فضاه موثربودن یفرضمؤید ) SDM( ییفضا ینمدل دورب
که عدم لحاظ کردن آن در  ،عضو اکو وجود دارد يکشورها يتجار یلمشاهدات مربوط به پتانس ینب یمثبت

زبـان   یرهـاي متغنتایج تحقیـق حاضـر نشـان دهنـده اهمیـت      . خواهد داشتبه همراه  يدارتورش یجمدل، نتا
تجارت  یاندو کشور و مجاورت بر جر ینب صلهمبدأ و مقصد، فا يکشورها یمشترك، تولید ناخالص داخل

بین کشورهاي عضو اکو است. همچنین در این مطالعه اثرات سرریز از طریق خودهمبستگی فضایی و اثرات 
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اثرات سرریز تجاري از  معنادار بودن شده است، که نتایج تنها بیانگر برآوردغیرمستقیم متغیرهاي توضیحی 
باشد. بـراین اسـاس   یمخودهمبستگی فضایی و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم  طریق

 داخلـی  ناخـالص  تولیـد  بـا  و صـنعتی  کشورهاي توجه به بعد مسافت در انتخاب شرکاي تجاري و عضویت
 ترین پیشنهادهاي کاربردي مطالعه حاضر است.میانگین از مهم از باالتر

 
 JEL: F13,C21,C23,Z13بنديطبقه

 ییفضا ینمدل دورب ، اثرات سرریز فضایی،(اکو) ياقتصاد يسازمان همکار ي،تجار یلپتانس ها:کلیدواژه
)SDM(  

  
  مقدمه 

از سـطوح   یاريتـا بسـ   یاز سطح ملـ ، جهان ياقتصادها یندهفزا یکپارچگیشدن موجب جهانی
شدن، به عنـوان تفـاوت اقتصـاد حـال و گذشـته، افـزایش       ین عایدي جهانیترمهمشود. یم ی،محل

شـدن اقتصـاد بـه معنـاي گشـودن      جهانیارتباط متقابل بازارها و درنتیجه اقتصاد کشورهاست، زیرا 
اقتصادي و سرعت بخشیدن بـه   يهاها و اتحادیهگسترش روزافزون سازمان ارت،مرزها، توسعه تج

  . 1روین گودرزي، روزنامه دنیاي اقتصاد)(پ تحوالت تکنولوژیکی است
 هاي تجاري عظیمـی در مبـادالت تجـاري   در چند دهه گذشته، اقتصاد جهانی شاهد آزادسازي

گیـري موافقتنامـه عمـومی    بوده است. این حرکت از ابتـدا بـا شـکل    سازيدر راستاي فرایند جهانی
بـا   .شـود ین تجارت جهانی دنبال موسیله سازمااکنون به) آغاز شده و همGATT( تعرفه و تجارت

حلـی اسـت بـراي توسـعه تجـارت      گرایـی راه منطقـه  سـازي، توجه به طوالنی بـودن فراینـد جهـانی   
تنها از منظر هزینه بلکه از حیـث قابلیـت دسترسـی بـه بازارهـا، کـارایی       کشورها، زیرا این روش نه

سعه که آمادگی ورود یکباره توخصوص براي کشورهاي درحالبیشتري در توسعه تجارت دارد. به
اي به عنوان مرحلـه  با عنایت به اهمیت تجارت آزاد منطقه )Suri,2014به تجارت آزاد را ندارند.  (

توسعه پیش از پیوستن به تجارت آزاد جهـانی، سـازمان همکـاري    مقدماتی براي کشورهاي درحال
اي در توسعۀ همگرایی منطقه تسهیلدر اقتصادي چندجانبۀ ایران اقتصادي به عنوان یک موافقتنامه 

________________________________________________________________ 

  مأخذ: فدرال رزرو شیکاگو، ترجمه پروین گودرزي. -1



  169   ...کاربردي از رگرسیون فضاییپتانسیل تجاري اتحادیه اکو: 

، سـه کشـور ایـران و ترکیـه و     1985. در سال باشدیم، قابل بحث و بررسی حوزة اقتصاد و تجارت
با اضافه شـدن کشـورهاي افغانسـتان، آذربایجـان،      1992و در سال  هبنا نهاد این سازمان را پاکستان

ن تعداد اعضـاي آن بـه ده کشـور افـزایش     قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستا
میلیون نفر است. یکی از اهـداف مهـم    400یافت. در حال حاضر، اکو دربرگیرندة جمعیتی بالغ بر 

هـا و  گروهی اعضا از طریق برطرف کردن موانـع تجـاري بـین آن   این سازمان، بهبود تجارت درون
دریجی کشورهاي عضو در اقتصـاد  کمک به ادغام ت از طریق جهان ياقتصادها تسهیل یکپارچگی

هاي تجـاري بـین کشـورهاي منطقـه نقـش      یلپتانسکه در این راه وجود  ،جهانی تعریف شده است
 یبسـتر مناسـب   یو فرهنگ یانسان یایی،جغراف یعی،طب يهایتظرفاساسی در دستیابی به اهداف دارد. 

 يو تجـار  ياقتصـاد  یشـتر ب یـی گراو هم يقرار داده تا با همکار یکمنطقه استراتژ ینا یاررا در اخت
براین اساس هـدف از مطالعـه حاضـر تبیـین نحـوه       کند. یداپ یرا در اقتصاد جهان يدرخور یگاهجا

تأثیرگذاري عوامل اقتصادي، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیایی بر پتانسـیل تجـاري از طریـق جریـان     
  ).Abedini & Mesgari,2012تجارت دو جانبه کشورهاي عضو اکو است (

کـم   یاردر داخل کشور بسیق حاضر موضوع تحق ینهدر زمانجام شده  مطالعاتبا توجه به اینکه 
 ،انـد موضوع اسـتفاده نمـوده   یبررس يبرا یسنت یهاي اقتصادسنجاز مدل یزبوده و مطالعات اندك ن

اقتصادسنجی  سوابق موضوع، مطالعه حاضر با روش یلذا بر اساس اطالعات به دست آمده از بررس
در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از روش رگرسـیون       .شـده اسـت  بار در کشور انجام  یناول يبرا فضایی

-2014فضایی به بررسی پتانسیل تجاري در میان کشورهاي عضو اکـو طـی ده سـال (دوره زمـانی     
 1منظور در نظـر گـرفتن اثـرات کشـور سـوم     به) پرداخته شده است و همچنین در این مطالعه 2005

سـرریز  آثـار   بنـابراین ) اسـتفاده شـده اسـت؛    SDM( ییفضا ین) از مدل دوربیز فضایی(اثرات سرر
هاي فرهنگی، اقتصـادي،  بلکه از طریق ویژگی تجارت دوجانبه، یسبا استفاده از ماتر تنهایی نهفضا

، وزن داده شـده اسـت   یـایی فاصـلۀ جغراف  یسماتر یقکه از طر جغرافیایی و جمعیتی سایر کشورها
  .شودیم یابیارز
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  ادبیات موضوع
حـال مهـم بـراي کشـورهاي     مقـدماتی و درعـین   يامرحلـه  تـوان یرا مـ  ياتجارت آزاد منطقـه 

ترین مهماکو توسعه، پیش از پیوستن به تجارت آزاد در سطح جهانی دانست. در این راستا، درحال
 در حوزة اقتصاد و تجـارت اسـت   ايگرایی منطقهقرارداد اقتصادي چندجانبۀ ایران براي توسعۀ هم

)Abedini & Mesgari,2012.(  
 يکشـورها  یـریم، کیلومترمربع در نظـر بگ  یلیونم 149را حدود  ینزم هايیاگر مساحت خشک

طبـق گـزارش   همچنـین   .شودیجهان را شامل م هايیدرصد مساحت خشک 4،8عضو اکو حدود 
بالغ بر هفت میلیارد و دویست و شصت میلیون نفر است  2014در سال  جهان تیجمع یبانک جهان

سـازمان بـه لحـاظ تعـداد      است. ایـن  جهان تیدرصد جمع 2/6اکو حدود  يکشورها تیجمعکه 
 یـه اتحاد یندومـ  یگـاه اروپـا در جا  یـه پـس از اتحاد  یتـی، و حجـم جمع  یـایی اعضا و وسعت جغراف

بـه   یـا دن یکو ژئواکونوم یتیکفارس که دو حوزه ژئوپلخلیجو  یاقرار دارد. اوراس یادر دن يامنطقه
بزرگ جهـان   يهابه آبراه ستقیمم یسازمان قرار دارند. دسترس ینا یايدرون جغراف روند،یشمار م

خـزر و   یـاي و در یاهسـ  یـاي در یترانـه، مد یـاي هنـد، در  یانوسعمان، اق یايفارس، درازجمله خلیج
سـازمان   ینا يرا برا یفراوان يهایتترده در حوزه اکو، ظرفگس یارتباط يهاوجود شبکه ینهمچن

 یـک ژئوپلیتیک و ژئواکونوم يهاوزهقالب و با توجه به انتقال تمرکز ح ینفراهم آورده است. در ا
افزوده شـده اسـت.    یزمنطقه، بر نقش اکو ن ینا یافتن یتبا اهم ي،مرکز یايبه حوزه و منطقه اوراس

 نقاط قوت اکو است یگراز د یهو روس ینچون هند، چ يقدرتمند يبا کشورها يهم مرز ینهمچن
), 20121Jonoby.(  

ــداز نظــر  ــر اســاس درآم ــه موجــود در پااطالعــاتي، ب نیمــی از  2015در ســال  worldbankی
شـامل آذربایجـان، جمهـوري     انـد گرفتـه کشورهاي اکو در گروه با درامد متوسط رو به بـاال قـرار   

ترکمنستان و ترکیه (گزارش فراداده موجـود در سـایت سـازمان تجـارت      اسالمی ایران، قزاقستان،
    ).2015 ,2جهانی

________________________________________________________________ 

 شانا)( يانرژشبکه اطالع رسانی نفت و  -روزنامه نگار آزاد -1
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کـاال در   یمجموع تجـارت خـارج   ECO Statistical Report 2014اطالعات موجود در  طبق
دالر مربوط  ونیلیب 437 ،رقم نیدالر بوده است که از ا ونیلیب 865 برابر با 2012منطقه اکو در سال 
از کل جهـان   منطقه اکو و سهم باشدیدالر مربوط به واردات کاال م ونیلیب 428به صادرات کاال و 

  . باشدیدرصد م 2,34
، حضـور در  جهـانی  تجـارت  در عصر حاضر، کشورها همگام با فعالیت در چـارچوب سـازمان  

 انـد. انتخـاب نمـوده  یـان خـود   اي را در راستاي توسعه تجـارت م اي و فرامنطقههاي منطقههمگرایی
و  هاي اقتصادي درنهایـت موجـب گسـترش   بسیاري از اقتصاددانان معتقدند تشکیل انواع همگرایی

اقتصادي از مسیر افزایش همکاري اقتصادي، ظرفیـت تولیـد و   -تقویت ارتباطات چندجانبه تجاري
  ).Shiravi, 2013شود (یوري عوامل تولید میان کشورهاي عضو مبهره

اسـت   یالمللبین يهاموافقتنامههاي همگرایی اقتصادي انعقاد یکی از روش یالمللروابط بین در
نعقـاد  هاسـت. یکـی از اهـداف ا   و معاهـدات چندجانبـه ازجملـه آن    شودها منعقد میدولت نیکه ب

ـ  یهمـاهنگ  و يسـاز کسانیمعاهدات چندجانبه  ـ  در خصـوص عضـو،   يکشـورها  نیقـوان  نیب  کی
 همچـون  يهـاي تجـار  از فعالیـت  یگونـاگون  يهـا اکنون جنبههم .است یالمللبین يموضوع تجار

 نیموضـوع چنـ   يداور يآرا يو اجـرا  نی، تعـارض قـوان  يونقل، اسناد تجار، حمليفکر تیمالک
ـ  سیچندجانبه تأس معاهداتانعقاد از دیگر اهداف  اند.هایی قرار گرفتهمعاهدات و کنوانسیون  کی

ـ  یو مـال  ي، اقتصاديروابط تجار میقدرت به آن سازمان جهت تنظ ياعطا و یالمللسازمان بین  نیب
پـول   یالمللـ ، صندوق بـین WTO(1( یسازمان تجارت جهان رینظ ییها و نهادهاسازماناست. اعضا 

)IMF(2بانک جهان ،) یWB(3 يتصـاد اق يو سازمان همکار  ) و توسـعهOECD(4    ،از طریـق امضـا
معاهدات چندجانبـه   نیهمچن. اندشدههاي مربوط ایجاد تصویب و الحاق به معاهدات و کنوانسیون

 ياقتصـاد  يهـا هیـ اتحاد جادیا ایو  ي، ادغام اقتصادیمناطق آزاد گمرک جادیممکن است منجر به ا

________________________________________________________________ 
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 يهـا يمکـار و سـازمان ه  )ASEAN( 1ایجنوب شرق آسـ  يکشورها هیاتحادکه از این زاویه  شود
اي در پیگیـري  تنها در مواردي که انعقاد معاهده منطقهنه .عنوان کرد توانیم را 2(ECO)ي اقتصاد

اهداف اقتصادي است، بلکه در سایر موارد نیـز ایـن معاهـدات از طریـق توسـعه روابـط و تجـارت        
تجارت خارجی هاي توسعه یکی از روشهاي اقتصادي تمامی اعضا است. بر فعالیت مؤثرخارجی 

هـاي رسـاندن   تجاري شرکاي تجاري عمـده و راه  -هاي اقتصاديشناخت دقیق پتانسیل ،هر کشور
پتانسـیل  . حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات بـه سـطح مطلـوب آن اسـت    

ریان کننده جتوانند با توجه به عوامل تعیینطور بالقوه میتجاري میزان تجارتی است که کشورها به
  ).Akhavy & Hoseiny,2006( تجارت با یکدیگر داشته باشند

هـا در  هاي متعددي وجود دارد. اکثر ایـن روش کشورها روشبراي تعیین پتانسیل تجاري بین  
گونه سیاسـت تجـاري همـاهنگی اتخـاذ     مواردي مناسب است که کشورهاي موردنظر در ابتدا هیچ

 هاي بـرآورد پتانسـیل تجـاري در سـه گـروه     مجموعه روش دارند. کمیو روابط تجاري اند نکرده
برآورد پتانسیل تجاري با استفاده وش ، رپتانسیل تجاري برآورد سادهروش قابل بحث است، شامل 

 جاذبهتجاري با استفاده از مدلروش برآورد پتانسیلینوس و از آزمون مشابهت ازجمله شاخص کس
)Akhavi & Hoseini,2006.(  

بـه ایـن    .شـود می دو کشور توجه به کل ساختار تجارترآورد ساده پتانسیل تجاري ب روش در
 Bبه جهان و در مقابل، اقالم کاالهاي وارداتی کشور Aکل اقالم کاالهاي صادراتی کشور  منظور

امـا جـزء واردات    باشـد، مـی ن Aکشور جزء صادرات اقالم کاالهایی که و شوداز جهان بررسی می
  شود.حذف می Bهرست کاالهاي وارداتی کشوراز ف است، Bکشور

شـود  تجاري با استفاده از آزمون مشابهت و تکمیل تجاري، فرض میپتانسیل  در روش برآورد
که اگر دو کشور مشابه باشند، با در دست داشتن میزان رابطۀ تجاري و نوع کاالهاي مبادالتی یکی 

و نوع کاالهاي مبادالتی که کشـور دوم بـا   توان روابط تجاري از دو کشور با یک کشور سوم، می
  ).Asgari, 2007( داشته باشد را تعیین کرد تواندیکشور سوم م

________________________________________________________________ 

1- Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) 

2- Economic Cooperation Organisation 
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هاي تجاري میان کشـورها بـا لحـاظ    در برآورد پتانسیل تجاري با استفاده از مدل جاذبه، جریان
 هايیتختاهاي کشورهاي واردکننده و صادرکننده، موانع طبیعی (نظیر مسافت بین پکردن ویژگی

صورت مجـازي وارد مـدل   و یا متغیرهاي کیفی دیگري که به یحیکشورها)، نوع قراردادهاي ترج
هاي مناسـبی اسـت کـه در توضـیح جریانـات تجـاري       مدل جاذبه از مدل .شودی، تعیین مشوندیم

هـاي  مزیتها و تعداد متغیرهاي مناسب ازجمله یر بودن دادهپذکنترلدوجانبه اهمیت زیادي دارد. 
وسـیله  بـه کشـور مقصـد را بـه     مبـدأ مربوط به مدل جاذبه است. این مدل، جریان تجاري از کشور 

؛ دهـد اندازه اقتصادي کشورهاي صادرکننده و واردکننده و فاصله جغرافیایی بین آنها توضیح مـی 
مسـیر  هاي مرسوم جاذبه در نظرگرفتن فاصله جغرافیـایی بـر اسـاس طـول     اصلی مدل ضعفنقطهاما 

 ییفضا یاقتصادسنج يهاتیاز واقع یجامع ریتصوباشد، که با معرفی یمو مقصد  مبدأپیمایشی بین 
هاي جاذبه این تکنیک در مدل ،نیانسلتوسط  "هاها و مدلروش ،ییاقتصادسنجی فضا"در کتاب 

 يبهتـر  و کـاربرد  تیـ قابل يمطرح شـده دارا  کیکه تکن نیز به کاربرده شد. در واقع طرح این ادعا
هـا و  کـه محقـق بـا داده    یبوده و زمـان  یمکاناي و مرسوم در مطالعات منطقه ینسبت به اقتصادسنج

، روبروسـت  و... یشـناخت  تیـ جمع ،يتجـار  ،یاي مانند مطالعات بازرگانو منطقه یمشاهدات مکان
هـاي  ، منجـر بـه تغییـر در روش   مرسـوم شـود   یهاي اقتصادسـنج ها و روشمدل نیگزیجا تواندمی

 کیـ کـاربرد تکن  ییفضـا  یاقتصادسـنج هـاي جاذبـه شـد.     پتانسیل تجـاري در قالـب مـدل    برآورد
 ریـ هسـتند و در واقـع ز   یجـزء مکـان   يدارا کـه است  يانمونه يهادر استفاده از داده یاقتصادسنج

) ییفضـا  یخودهمبستگ ای ییفضا ی(وابستگ ییمتقابل فضا است که رابطه یاز اقتصادسنج ياشاخه
ـ  یمقطعـ  هـاي دادهبـا   یونیهـاي رگرسـ  ) را در مـدل ییفضا ی(ناهمسان ییو ساختار فضا ی بـ یترک ای

  ).Asgari & Akbari, 2001( کندمی یبررس
الملل وابستگی فضایی از طریـق اثـرات سـرریز کشـورهاي همسـایه در جریـان       در تجارت بین

تغییرات ساختاري در جریان تجارت یـک منطقـه بـر     اي که برخیگونهتجارت قابل توجیه است به
. در واقع کشور همسایه کشـور سـومی اسـت کـه     گذاردیم یرجریان تجارت کشور همسایه نیز تأث

 تغییـرات  اول. اسـت  طریـق  دو از سـوم  کشـور  نقـش مبدأ یا مقصد این جریان تجاري نبوده است. 
بـر جریـان تجـارت آن کشـور بـوده و بـر جریـان تجـارت          مؤثرساختاري رخ داده در کشور سوم 

 Baltagi ،(2007&2008)همسایگان جغرافیایی تأثیرگذار خواهد بود کـه در مطالعـاتی همچـون    

Hall  (2008)وPetroulas    یـک   افـزایش تولیـد در  کـه  نشان داده شده اسـت. دوم اینکـه درحـالی
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افزایش رقابت در کشور سوم هزینه ، گذاردمیی هاي تجاري باقکشور اثرات مثبتی بر حجم جریان
را کـاهش   j و i تجـارت بـین هـردو کشـور     تجارت این کشور را کاهش داده و درنتیجـه جریـان  

 هزینـه 	شودباعث می  jو i کشور دو تجاري سرریز اثرات از گیريبهره با سوم کشور	زیرا دهد،یم
) بیشـتر  jهمسـایه   کشـور سـوم  (k  و i کشوردر مقایسه با هزینه بین   j و i کشور بین تجارت نسبی

بنابراین با وجود دو شریک تجاري اگر در همسایگی این دو کشوري وجود داشته باشد کـه  شود؛ 
هاي نسبی تجاري شود، افزایش تقاضا براي صادرات و واردات در آن کشور منجر به کاهش هزینه

ور سـوم همسـایه و کـاهش جریـان     اثرات سرریز منجر به افزایش تجارت یکـی از ایـن دو بـا کشـ    
 ).Kaljeian & et al.,2011شود (یمتجاري دو کشور 

  
  . پیشینه تحقیق3

  . مطالعات خارجی1,3
 هایی که اساساً امکان تجارتو روش هاکارگیرنده شاخصبه هاي تجربیپژوهشدر خصوص 

. اسـاس ایـن مطالعـات،    توان بـه مطالعـات تجربـی متعـددي اشـاره کـرد      دهند، میمینشان را بالقوه
و واردات بندي کاالیی برحسب ارزش صادرات هاي ساده ریاضی متکی بر طبقهاستفاده از شاخص

گیـري پتانسـیل تجـاري    شاخصی را بـراي انـدازه   Balasa(1966( مثالعنوانبه جفت کشورهاست،
خص تعـدیل شـده شـا   شـاخص دیگـري را کـه      Loyde & Grubl (1975)بعدها معرفی کرد، که 

با فنون اقتصادسـنجی نظیـر مـدل جاذبـه، بـه بـرآورد       نیز برخی از مطالعات  .ارائه کردند، بوداالسا ب
هاي یکپارچگی اقتصادي توسط هاي جاذبه براي مطالعه طرحمدل اند.میزان تجارت بالقوه پرداخته

(1962)Tinbergen  (1966) وLinnemann         از فیزیـک وارد اقتصـاد شـدند و بـه دفعـات در ایـن
الملـل بـا بکـارگیري    مطالعات ارائه شده در موضوع تجـارت بـین   حوزه مورد استفاده قرار گرفتند.

 مـدل  ایـن  بـه  توجه با. اندداده  الملل ارائهمدل سنتی جاذبه نتایج خوبی را در خصوص تجارت بین
 انـدازه  بـه  بسـتگی  تجـارت  جریـان  دارد، فیزیکـی  ریشه و شده علوم سایر وارد فیزیک علم از که

در برخی مطالعـات نشـان    یراًو فاصله جغرافیایی آنها دارد؛ اما اخ مقصد ومبدأ  کشور دو در اقتصاد
شود و آن وابسـتگی فضـایی اسـت؛ زیـرا      هداده شده است عامل دیگري نیز الزم است در نظرگرفت

هرچیزي به چیز دیگر مرتبط اسـت، امـا چیزهـاي نزدیکتـر      Tobler(1970)ا جغرافی بنابر قانون اول
الزم است وابستگی فضایی در منـاطق نزدیـک بـه    ، "ارتباط بیشتري نسبت به چیزهاي دورتر دارند



  175   ...کاربردي از رگرسیون فضاییپتانسیل تجاري اتحادیه اکو: 

ر مطالعـات مختلـف نشـان    در این راسـتا اقتصـاددانان د  . هم در قالب مدل جاذبه در نظرگرفته شود
 ،Anderson(1979)آن قتصـادي نــدارد و پــس از  هــاي جاذبـه ســنتی مبــانی نظــري ا دادنـد مــدل 

Bergstrand(1985)،(1998)Deardorff     هـا را توسـعه داده و بـا معرفـی     ایـن مـدل   مبـانی نظـري
هـا از شـکل سـنتی بـا در نظرگـرفتن      کاربرد این مدل Anselin(1988)اقتصادسنجی فضایی توسط 

  تر شد. اثرات فضایی گسترده
 (2000)Porojanيتجار هايیانجر "ییتجارت و اثرات فضا یانجر"تحت عنوان  يادر مقاله 

مـدل جاذبـه را بـا     ويکـرده اسـت.    ینـی ب یشبالقوه آن را پـ  ياز شرکا یاروپا و برخ یۀاتحاد یانم
را در  ییفضا اتکه اثر یزمان و  نشان داد، کرده يبازنگر ییفضا یاقتصادسنج هايیافتهاستفاده از 

 یجـاد زده شده ا ینتخم یبضرا يداریدر مقدار و معن یاساس ییراتتغ شود،یمگرفته مدل در نظر 
  .گرددیم

(2004)Tahir عضـو   يکشورها یاندر م ياقتصاد یکپارچگیچشم انداز "با عنوان  يادر مقاله
ـ  یاسیس يبسترها "(اکو) ياقتصاد يسازمان همکار  یعضـو اکـو را بررسـ    يکشـورها  ینتجارت ب

 ياقتصـاد  يبلوکهـا  يبرا ياقتصاد یهتوج ینترمهم ياکرد توسعه تجارت درون منطقه یاننمود و ب
اکـو را   يکشـورها  یـان در م ياقتصـاد  یکپـارچگی خود چشم انـداز   در مقاله یر. طهستا يامنطقه

 ياجـرا  يثابت برا یآهسته است و جدول زمان یاربس یشرفتقرار داد و نشان داد که پ یمورد بررس
  مقاله محدود به توسعۀ پاکستان بود. یندر ا يارت اکو بلند پروازانه است. مطالعات وموافقتنامه تج

(2010)Kepaptsoglou & et al يمدلسـاز  يمدل جاذبـه بـرا   یینتع"تحت عنوان  يامقاله یط 
مـدل جاذبـه در    یعبـه کـاربرد وسـ    "تجـارت آزاد  يهـا و اثرات توافقنامـه  المللینتجارت ب یانجر

مدل  ینقابل توجه ا یو تجرب یحیقدرت توض یلبه دل یردر چهل سال اخ المللنیپژوهش تجارت ب
 يتجـار  هـاي یاسـت س یامـدهاي پ یـابی ارز يبـرا  1960مدل جاذبـه در سـال    یاز زمان معرف ینکهو ا

 دهـۀ مقالـه در   75از  یشب یبا بررس در مطالعه خود هااشاره کرد. آن Uگرفتیمورداستفاده قرار م
 هقرار داد یلو تحل یهآن را مورد تجز ییبهبود کارا یاآن و  یامدهايو پ يتجار هايیاستگذشته س

ـ  يو ارائـه نمـا   یوهش ینو به برجسته کردن بهتر از اثـرات توافقنامـه تجـارت آزاد در تجـارت      یکل
  .ندمربوطه در طول دهه گذشته پرداخ يهابر مدل جاذبه یمبتن المللیینب

 (2010)Achakzai  یکپــارچگیجانبـه در مقابـل    یـک  يآزادسـاز  "ت عنـوان تحـ  يادر مقالـه 
بـا   ي. اچـاکز داده استمدل جاذبۀ تجارت را بسط  "عضو اکو يکشورها ي: مطالعۀ مورديامنطقه



  11منطقه اي شماره  مجله توسعه   176

 2005کشـور در سـال    137 يتجارت دو جانبه برا یبه بررس المللیینب يهااستفاده از مجموعه داده
 یتجـارت درون گروهـ   یـزان م یـا کـرد کـه آ   مطرحسؤال را  ین. او با برآورد مدل جاذبه اداختپر

سـازمان   ینتجارت در ا یزانم یاآ ینکهاست؟ و ا یکاف یزان) به مECO( ياقتصاد يسازمان همکار
تجـارت   نشـان دادنـد   ها. آنآیدیبه شمار م يامنطقه یکپارچگی یاجانبه  یک يبر اساس آزادساز

 ییدتأ یجنتا یناین جاذبه بود. همچن معادلهیله شده بوس یینبیشپ یزانکمتر از م یلیخ یدرون گروه
جانبـه.   یـک  ياسـت تـا آزادسـاز   ي امنطقـه ات بر اساس توافقـ  یشترتجارت ب یکرد که سطح کنون

 یشنهادپ ECOعضو  شورهايک ینب يامنطقه  هاييهمکار يرا برا یشتريدامنه ب ینهمچن يآچاکز
 د.کر

(2013)Metulini المللـی ینتجـارت بـ   يبـرا  ییهاي جاذبه فضـا مدل"تحت عنوان يادر مقاله :
اشاره کرد و  ییدرنظرگرفتن اثرات فضا یتبه اهم OECD يکشورها یانپانل در م یلو تحل یهتجز

منظـور  هـا و برآوردگرهـا را بـه   از مـدل  يا، مجموعهییفضا یاقتصادسنج هايیکبا استفاده از تکن
کشـور عضـو سـازمان     32 یـان ) درم1988-2009( یوره زمـان د يتجارت بـرا  ییبرآورد جاذبۀ فضا

 یـدترین سو به دنبال استفاده از جد یکاز  وينمود.  یشنهاد) پOECDو توسعه ( ياقتصاد يهمکار
 یـک   یگـر د ينبودنـد و از سـو   يبود، که به طور گسترده کاربرد ییفضا یاقتصادسنج یکهايتکن
بـا توجـه    ییفضا یزاثرات سرر یلبا در نظرگرفتن پتانس المللینبه روز شده از رفتار تجارت ب یرتفس

  مهاجرت ارائه داد. یدةکشور سوم و اثرات پد یبه وابستگ
(2013)Ho & et al تجـارت  یـق از طر يرشـد اقتصـاد   یزاثـرات سـرر  "با عنوان  يادر مطالعه; 

 يهادر ساختار داده ییفضا یهاي اقتصادسنجبا استفاده از مدل "ییفضا یايپو پانل يهاروش داده
تجـارت و   یـق از طر يرشد اقتصاد یزاثرات سرر یا،ثابت و پو یوزن هايیسماتر یحو تصر ییتابلو

) در بـازه  OECDو توسـعه (  ياقتصـاد  هـاي يکشور عضو سـازمان همکـار   26 ینرا در ب جاورتم
تجـارت و   یـق از طر یزاثـرات سـرر   آنهـا  قـرار دادنـد. در مطالعـه    یابیمورد ارز 2005-1970 یزمان

 یبعـد از لحـاظ وابسـتگ    يرشـد اقتصـاد   یـی دار برآورد شد و نـرخ همگرا  یمجاورت مثبت و معن
 .یافتارتقاء  ییفضا

  
  مطالعات داخلی 

(2006)Hoshmand & et.al ینیونقل زمحمل هايیرساختز یرتأث"تحت عنوان  يادر مطالعه 
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 هـاي یرسـاخت ز یرنمودن تـأث  یکم یبه بررس "اکو يبا کشورها یرانالمناطق اینبر حجم تجارت ب
عضـو   يکشـورها  یربا سـا  یرانا اي) منطقه اکو بر تجارت درون منطقهايو جاده یلی(ر یونقلحمل

 يتجـار  یـان و جر یونقلحمل هايیرساختسطح ز ینبودن ارتباط بدار یبا فرض مثبت و معن ،اکو
 هـاي ینـه هز یشو مـدل جاذبـه نشـان دادنـد افـزا      بـی یترک هـاي داده یريها با بکارگ. آنپردازندیم

 هــايیرســاختوجــود ز یررا کــاهش داده و تــأث ي) حجــم تجــاریــاییونقــل (فاصــله جغرافحمــل
  شده است. يتجار یانجر یشز باعث افزاین یونقلحمل

(2007)Jalayi & soleymani هـاي تجـارت دو   یـان جراي با استفاده از مدل جاذبـه،  در مطالعه
را بررسـی نمـوده و همگرایـی بـین      2003ایران و کشورهاي عضو اکو براي مقطع زمـانی   جانبه بین

هـاي مجـزا شـده گـروه     ها و هـم در بخـش  ایران و این کشورها، هم در سطح کلی تجارت بین آن
کاالها ارزیابی و سپس این همگرایی را با همگرایی بـین ایـران و کشـورهاي عضـو یـورو مقایسـه       

اي کـه بـین ایـران و سـایر     این مطالعه نشان داد کـه الگـوي تجـارت دوجانبـه     کردند. نتایج تجربی
باشـد.  اوهلین سنتی با تجارت بین صنعتی مـی -شرکاي تجاریش در اکو وجود دارد، الگوي هکشر

همچنین با مقایسه همگرایی کشورهاي عضو اکو و کشورهاي عضو یورو این نتیجه حاصل شد که 
بیشـتري دارد کـه علـت آن یکسـان بـودن سـاختارهاي        مگرایـی ایران با کشـورهاي عضـو اکـو ه   

حاصل از ده بخـش مجـزا شـده     باشد. همچنین نتایجاقتصادي، اجتماعی و مذهبی این کشورها می
دهد ایران در دو گروه کاال با کشورهاي عضو اکو داراي تجارت درون صـنعتی عمـودي   نشان می

-در تولید این کاالها دارد با این کشورها تجارت مـی باشد یعنی با استفاده از کیفیت برتري که می
 کند.

(2008)Haerian ardakani اکـو  يتجـار  یـه گسترش اتحاد یابیارز"تحت عنوان  يادر مقاله" 
کشور عضو اکو و کشورهاي چین و روسیه که از لحـاظ فیزیکـی در حــوزه     10رابطه تجاري بین 

ا و توانمندي برخوردارند، مورد توجه قرار داده و اثـر جغرافیایی اکو قرار دارند و از اقتصادهاي پوی
 یـان جر یبررسـ  ياز مدل جاذبه بـرا در مطالعه آنها این دو کشور به اکو را بررسی کردند.  یوسـتنپ
 سـه ت کـه در  سـ مدل بهره گرفتـه ا  6راستا از  ین؛ و در اشده استموردنظر استفاده  يکشورها ینب

 مجازي مربوط بـه عضـویت   یرو متغ توسعهاخص شید، فاصله، شامل تول مستقلمدل اول متغیرهاي 
یه سکشورهاي عضو اکو، کشورهاي عضو اکو به عالوه چین و کشورهاي عـضو اکـو بـه عالوه رو

مجازي مربوط به وجود مرز مشترك بـین   یردر سه مدل دیگر عالوه بر متغیرّهاي نامبرده، متغ است.
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شده است. بر اساس نتایج اقتصادسنجی در هـر دو گـروه    فتهکشورهاي مورد بررسی نیز در نظر گر
عضویت یافتن روسیه در اکو، حجم تجارت بین کشورهاي گروه جدید نسبت به حالت با ها، مدل

. در وهله دوم، بیشترین حجم تجـارت  شده استفعلی، و حالت عضویت چین در این گروه، بیشتر 
  بپیوندد. اکون به که چی بودهبین کـشورهاي مـورد بررسـی، زمانی 

(2010)Saadi اثر ادغام اقتصادي از طریق تجـارت بـر ادوار تجـاري    "تحت عنوان  ايدر مقاله
همزمانی ادوار تجاري بین سه کشور ایـران، ترکیـه و پاکسـتان را     "(کشورهاي منتخب عضو اکو)

م رابطـه  بررسی کردند. در این بررسی از روش لیمر استفاده شـده وضـمن پـرداختن بـه نکـات مهـ      
حاصل شد که همزمانی بـین ادوار   یجهنت یندر چارچوب مدل جاذبه ونتایج مربوط به آن، ا يتجار

  سه کشور مثبت ولی ضعیف است.
(2012)Alamdarlo & et.al در  يعوامل مؤثر بر صـادرات محصـوالت کشـاورز    ايطالعهدر م

 یـن ا يبرا آزمون قرار دادند. وردم ییفضا یاقتصادسنج روش حوزه اکو را با استفاده از يکشورها
تـا   1992 يهـا در فاصـله سـال   ییتـابلو  يهـا عضو اکو در قالب داده يصادرات کشورهااز منظور 
) ی(اثرات ثابت و تصادف یستابا استفاده از روش ا ي راصادرات کشاورز تابع نموده واستفاده  2008

و در دو حالـت اقتصادسـنجی    لوییتاب يها) در دادهGMM( یافته یمتعم ي(گشتاورها یاو روش پو
نتایج نشان دهنده وجود همبستگی فضایی بین کشورها بـوده و   اند.نموده برآورد ییو فضا یمعمول

متغیرهاي تولید ناخالص ملی، نـرخ ارز و مجـاورت اثـر مثبـت و جمعیـت اثـر منفـی بـر صـادرات          
  کاالهاي کشاورزي داشته است.

(2012)Abedini & mesgari ــامطالعــه در  ون و آندرســون ســاختاري مــدل از اســتفاده اي ب
 تجـارت  هـاي ظرفیـت  و اکو سازمان تأثیرات پانل، هايداده از ياگسترده پایۀ و )2004وینکوپ (

 از متغیرها، برخی زاییدرون به توجه با. کرد بررسی را غیرنفتی صنایع در عضو کشورهاي دوجانبۀ
 برآوردگـر  کنـار  در ، (GMM)یافتـه  تعمـیم  گشتاورهاي  روش بر مبتنی ، ABBپویاي برآوردگر

 تجـارت  است نتوانسته اکو تنهانه که داد نشان نتایج این مطالعه .بود شده استفاده  (FEM)   ایستاي
 کشـورهاي  بـین  تجـارت  توسـعۀ  در بلکـه  دهد، ارتقا عضو در مقایسه با غیرعضو را کشورهاي بین

 کـه  داد نشـان  نتـایج  عالوه، به. است بوده ناموفق نیز اکو تشکیل از قبل يهاسال با درمقایسه عضو
 سـه  تنهـا  میـان،  درایـن . رودینمـ  فراتر فعلی سطح 1,3 از گروهیدرون تجارت براي اعضا ظرفیت
 هـاي ظرفیـت . برخوردارنـد  اکـو  مثبـت  صـادراتی  هـاي یـت ظرف از پاکستان و ایران و ترکیه کشور
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 از برخـی  بـا  تجـارت  مقدمۀ بی آزادسازي و شده توزیع ناهمگنی نحو به عضو کشورهاي صادراتی
 و) درصد71( ترکیه که دهدیم نشان نتایج. شود منتهی کشور تجاري تراز کسري به تواندیم آنان

  .شوندیم قلمداد منطقه در ایران صادرات بالقوة مهم بازارهاي) درصد11( پاکستان
(2013)Mojarad & et.al ین نتیجه رسیدند که فرضیه همگرایی اقتصادي بین اي به ادر مطالعه

اي، در تسـریع  کشورهاي عضو اکو صادق بوده و بخش کشاورزي بـه رغـم افـزایش رشـد منطقـه     
ها، کشـورهاي عضـو اکـو    کاهد. به اعتقاد آنیمهمگرایی تأثیر منفی داشته و از سرعت همگرایی 

تنگناهاي این بخش بتوانند چشم انداز روشـنی  ها و باید با توسعه بخش کشاورزي و بررسی چالش
اي فراهم آورند. شایان ذکر است مجـرد  هاي آینده خود در بهبود همگرایی منطقهریزيبراي برنامه

و همکاران، سرعت همگرایی شرطی را با استفاده از تخمین زن گشتاورهاي تعمیم یافتـه سیسـتمی   
 ارزیابی کردند. 0,09و  0,15

(2014)Suri هـاي  به تحلیل عوامل مـؤثر بـر همگرایـی اقتصـادي ایـران بـا گـروه       ي اهعلطادر م
 1995-2009 هاي تلفیقی دورهبا استفاده از داده GCCو  ECO ،OIC،D8،EU ،ASEANايمنطقه

در  .پرداخـت  )GMM(یافتـه   یمتعمـ  يروش گشـتاورها  و بکـارگیري بر رویکرد پانـل پویـا    یمبتن
متقابل بین ایران و کشورهاي طرف تجـاري تصـریح جدیـدي از    مطالعه آنها براي توضیح تجارت 

هاي پژوهش وجود رابطـه مثبـت بـین تجـارت     مدل جاذبه مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس یافته
گذاري سرمایه اندازه اقتصادي، درآمد سرانه وگرایی درآمدها نشان داده شد. همچنین متقابل و هم

اثر معنادار اما معکوس بر جریـان تجـاري ایـران بـا      مسافتقیم و مستقیم خارجی آثار معنادار، مست
  اي مورد بررسی داشته است.هاي منطقهبلوك

(2014)Mahmoudi  عضـو   يکشـورها  ياقتصـاد  یـی همگرا یراتتـأث "در مطالعه خود با عنوان
و  اسـتاندارد یبا کاربرد مدل تعادل عموم ")GTAP(مدل  استانداردیمدل تعادل عموم یکاکو در 

) آثار حذف موانع یتپ(ج یتجارت جهان يهایلمدل تحل ییو چند کاال يایهکاربرد نوع چند ناح
اصـالحات   بـر اسـاس نتـایج،   کـرد.   يسـاز یهاکـو را شـب   ياعضـا  ین) بـ ياقتصاد یی(همگرا يتجار

صـادرات و   یشافـزا  یعنـی عضـو   ياقتصاد کشـورها  یاکو موجب ترق ياعضا يتجار يهایاستس
مصرف شهروندان  یشمواهب، افزا يبرا یشترب يواردات، تقاضا هايیمتکاهش قید، واردات، تول

  . شودیو رفاه م طلوبیتم یشو افزا
(2015)Shahbazi & et.al یندر ب ییفضا یزتحت اثرات سرر ياقتصاد ییهمگرااي مطالعه در 



  11منطقه اي شماره  مجله توسعه   180

قرار دادنـد و   یمورد بررس 1990-2010 ی(اکو) را در بازه زمان ياقتصاد يده عضو سازمان همکار
 به هااستفاده شد. آن ییفضا یشرط ییو همگرا یگمامطلق، س ییهمگرا هايونمنظور از آزم ینبه ا

 يهمراه با لحاظ اثرات خـاص کشـور   ییتابلو ییفضا یدر چارچوب اقتصادسنج ییهمگرا یبررس
همراه  یقیتلف يهاداده در چارچوب ییفضا ینمدل دورب ینحاصل از تخم یجنتاپرداختند.  یو زمان

عضـو اکـو را    يکشورها ینمثبت در ب ییفضا یزوجود اثرات سرر ی،و زمان يبا اثرات ثابت کشور
  درصد برآورد شد. 63/0در سن کار  یتسرانه جمع یدتول ییکرده و کشش فضا ییدتأ

(2015)Zrenzhad & et.al  نات تجـارت جهـانی بـر اسـاس     بررسی آثار همسایگی بـر نوسـا   به 
با  هاآنه پرداختند. دوجانب تروش اقتصادسنجی ترکیبیِ فضایی با استفاده از ماتریس موزون تجار

بـا اسـتفاده از    2010تـا   1980کشور پراهمیت در تجارت جهـانی در دوره زمـانی    34درنظرگرفتن 
مدل دوربین فضایی نشان دادند آثار فضایی به طور معکوس تائید شده و افزایش یک درصدي در 

درصدي نوسانات کشورهاي خـودي در   62/0وسانات تجارت کشورهاي همسایه موجب افزایش ن
ناگهـانی نـرخ    ز نشان دادنـد بـا افـزایش   بررسی و تفسیر کشش سرریبا  هاآنشود. یمجهت عکس 

، نـرخ ارز  هدرآمد سـران ناگهانی و حجم تولید ناخالص داخلی و با کاهش  هایمترشد اقتصادي، ق
هاي کشـاورزي  کاال ت، سهم صادراتاي از کل وارداههاي خام و واسطکاال تواردااسمی، سهم 

ـ    همسـایه، تجـارت  جغرافیایی کشورهاي  زو تمرک تو غذایی از کل صادرا  هکشـورهاي خـودي ب
هاي معمولی ترکیبی هنگامی کـه آثـار   نشان دادند کاربرد مدل هاآن .یابدیطور ناگهانی کاهش م

 شود با خطا همراه است. می فضایی و همسایگی تائید
  

  مدل تجربی 
اسـت کـه    يانمونـه  يهـا در اسـتفاده از داده  یاقتصادسنج کیکاربرد تکن ییفضا یاقتصادسنج

یی اسـت کـه رابطـه متقابـل فضـا      یاز اقتصادسـنج  يارشاخهیهستند و در واقع ز یجزء مکان يدارا
هـاي  ) را در مـدل ییفضا یناهمسان( یی) و ساختار فضاییفضا یخود همبستگ ای  ییفضا ی(وابستگ

مدل رگرسیون فضایی بـه   تصریح عمومی .کندیم یبررسی بیترک ای یمقطع ياهبا داده یونیرگرس
  صورت زیر است:  

푌 = 훼 + Ƭ + 휌∑ 푤 푦 + 	∑ 푋 훽 +∑ ∑ 푊 푋 휃 +
휇 + 훾 + 	푣   
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푉 = 휆 ∑ 푚 푣 +∈ 					푖 = 1, … . . ,푛				푡 = 1, … . , 푡																									 )1(  
 مـدل پویـا  باشـد،   Ƭ≠0در صـورتی کـه   مـدل ایسـتا و   باشد،  T=0) در صورتی که 1رابطه (در 

  خواهد بود.
یـا وقفـه    SAR(1(ترین الگو در قالب رگرسیون فضایی پویا، مدل خودرگرسیون فضـایی  ساده 

باشـند،  ها داراي بعـد مکـانی مـی   است. در مطالعاتی که داده 0θ=و  0λ=فضایی است، که در آن 
مفهوم وقفه فضایی، به معنی مشاهداتی است که یک یا چنـد واحـد فاصـله دورتـر از یـک مکـان       

جـه  گیري شوند. بـا تو توانند در دو یا چهار جهت اندازهباشند، که واحدهاي فاصله میمشخص می
اند و به شـکل  به اینکه موقعیتهاي کاربردي مشاهدات به صورت نامنظم در نقشه مناطق ترسیم شده

شبکه یا رشته منظم نیستند، بنابراین مفهوم وقفـه فضـایی دربرگیرنـده مجموعـه همسـایگانِ مکـانی       
خاص است. در این خصوص عملگـر وقفـه در واقـع میـانگین وزنـی مشـاهدات همسـایه را ایجـاد         

است و در واقـع پـارامتر    SEM(2( ییفضاباشد مدل خطاي  θ=0و  ρ=0کند. در رابطه فوق اگر یم
λ هاي سري ضریب خطاهاي همبسته فضایی است که شبیه به مسئله همبستگی جزء به جزء در مدل

جایگـاه   SDM(3شناسی اقتصادسنجی فضـایی پویـا، مـدل دوربـین فضـایی (     زمانی است. در روش
 ;ازجملـه (فضـایی   هـاي ویژگی این مدل نسبت به سایر مـدل  فضایی دارد. هايمدلاي در بین ویژه

SAR  وSEM  وارد کردن همزمان وقفه فضایی متغیر وابسته و وقفه فضایی متغیرهاي توضیحی بـه (
مـدل   باشـد،  λ=0اگر) 1عنوان متغیرهاي توضیحی جدید در مدل است. به عبارتی بر اساس رابطه (

تلفیقــی از مـدل خودرگرسـیون فضــایی بـا اخــتالالت     θ=0بــوده و اگـر   )SDMدوربـین فضـایی (  
  ) 20134Belotti & et al,.(شود. حاصل می )SACخودرگرسیون (

 ییفضـا  یو ناهمسـان  یاز مطرح شدن مسـئله وابسـتگ   شیپهاي رگرسیون فضایی در قالب مدل
موضـوع دو منبـع    نیـ انجـام ا  يپرداخـت. بـرا   یمکان يهاجنبه يو مقدار عدد تیکم نییبه تع دیبا

 ینسـب  تیـ موقع کننده که منعکس یگیاستفاده از مجاورت و همسااول  است. اریدر اخت یاطالعات
________________________________________________________________ 

1- Spatial Autoregressive Models (SAR) 

2- Spatial Eroor Model (SEM) 

3- Spatial Durbin Model (SDM) 

4- Belotti, Federico, Hughes, Gordon & Mortari, Andrea 
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و دوم استفاده  است لیاز آن قب يگرید ياي مشاهده، نسبت به واحدهاواحد منطقه کی يدر فضا
مجـاورت، عناصـر    سیماتر لیتشک از ماتریس مجاورت بر اساس عنصر فاصله. در روش اول یعنی

با  ییشود، هر بخش فضافرض می یهاي اقتصادسنجدر مدل، زیرا برابر صفرهستند یقطر اصل يرو
 ایـ و  کیـ عـدد   ر،یـ خ ایکشورها مجاور باشند  نکهیبر اساس ا گریو عناصر د ،ستین هیخود همسا

 دهیـ چیپ یطور قابل توجه هشود که بمی یجیفرض منجر به نتا نینکردن از ا تی. تبعرندیگصفر می
ـ ناح هیهمسـا  کیـ تنها بر  ییفضا زی. سررستندین ریقابل تفس یبوده و به راحت  ریمـورد مطالعـه تـأث    هی

تـا اثـرات    ابـد یادامه مـی  رهیزنج نیهم تأثیرگذار است و ا هیهمسا يهاهیذارد، بلکه بر همساگینم
ها به بخش هیهمسا نیکتریاول نزد تبهمر هايیگیهمسا مورد مطالعه برسد. هیبه محدوده ناح زیسرر
مرتبـه اول اسـت.    یگیهمسـا  يهـا هیهمسـا  ،مرتبـه دوم  هـاي یگیمـوردنظر هسـتند. همسـا    ییفضا

 در روش )20095Lesage ,( مرتبه دوم هستند. یگیهمسا يهایگیهمسا ،مرتبه سوم يهایگیهمسا

هستند  تریککه به هم نزد یشاهداتدوم یعنی استفاده از ماتریس مجاورت بر اساس عنصر فاصله م
باشـند؛ بـه    يبـاالتر  ییفضـا  یمنعکس کننده وابستگ دیکه از هم دورتر هستند، با یینسبت به آنها

. از ابـد یفاصـله کـاهش    شیبا افزا دیمشاهدات، با نیآن ب راتیو تأث ییفضا یوابستگ گریعبارت د
معکوس توان  ای گریهر مشاهده با مشاهدات د نیرا بر اساس معکوس فاصله ب سیماتر نیرو، ا نیا

  دهند. می لیدوم فاصله تشک
مرتبـه اول   تمجـاور  سیاستاندارد شـود، کـه آن را (مـاتر    دیبامجاورت می سیدر ادامه، ماتر

و سـپس حاصـل ضـرب آن در بـردار      هـا وزن سینامند. با استاندارد کردن ماترمی استاندارد شده)
از منـاطق مجـاور را نشـان     یمشاهدات ناش نیانگیشود که محاصل می يدیجد ریوابسته، متغ ریمتغ
در مدل دوربین فضایی، عالوه بر متغیر وقفـه   نامند.می ییفضا وقفه ریدهد و اصطالحاً آن را متغمی

ي استاندارد در بردار متغیرهاي توضیحی، متغیر جدیـدي  هاوزنفضایی،  از حاصل ضرب ماتریس 
باشـد، بـه   یمدهنده اثرات متغیرهاي توضیحی سایر کشورها بر متغیر وابسته  شود که نشانیمایجاد 

 ,Akbari & Moalemiباشـد ( یمـ عبارتی نشان دهنده اثرات سرریز فضایی و اثرات کشـور ثالـث   

2005.( 
  

________________________________________________________________ 

5- Lesage 
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  ي پژوهش هاداده
کشور عضو اکو شامل افغانستان، آذربایجان، ایـران، قزاقسـتان،    10در تحقیق حاضر، اطالعات 

سـاله از   10قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنسـتان، ترکیـه و ازبکسـتان، بـراي دوره زمـانی      
مـورد اسـتفاده در   مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. شاخص هـاي  2014تا  2005

  اند.بندي شدهارگروه اقتصادي، فرهنگی، جغرافیایی و جمعیتی تقسیمچه
) و پول Gdp( یداخل)، تولید ناخالص ijExportهاي اقتصادي شامل صادرات دو جانبه (ویژگی

و  UN comtrade، World Bankباشد، کـه بـه ترتیـب از اطالعـات     یم )Comcurرایج مشترك (
CEPII  ستفاده شده است و تولید ناخالص داخلی کشورها بـه قیمـت   هاي هر یک این دادهتأمبراي

  مورد استفاده قرار گرفته است. 2005ثابت سال 
بـراي   CEPIIباشد، کـه از اطالعـات   می )Comlangهاي فرهنگی شامل زبان مشترك (ویژگی

 یملـ و  یزبان رسم official language (lang-off) منظور ازهاي آن استفاده شده است. ین دادهتأم
 گـر ید يآن کشـور (و در کشـورها   تیدرصد از جمع 20که حداقل  یزبان یعنی ;کشور است کی

  .کنندیصحبت م زبانجهان) به آن 
از اطالعـات   ؛ کهباشدیم) Distو فاصله ( )Contigهاي جغرافیایی شامل مرز مشترك (ویژگی

CEPII  و  ي اسـت بـردار  فاصله نقشه، منظور از فاصلههاي آن استفاده شده است و ین دادهتأمبراي
 ینتـر از مهـم  ییایـ که با استفاده از طول و عـرض جغراف  شودیبزرگ محاسبه م رهیتحت فرمول دا

و بـا توجـه    دیآیرا داشته باشد) بدست م تیتراکم از نظر جمع نیشتریکه ب یها (شهرستانشهرستان
منعکس  دیه از هم دورتر هستند، باک ییتر هستند نسبت به آنهاکیکه به هم نزد یشاهداتبه اینکه م
 گـر یهر مشـاهده بـا مشـاهدات د    نیر اساس معکوس فاصله ب، این متغیر بباشند يباالتر یرکننده تأث

  .درنظرگرفته شده است
ین تـأم بـراي   World Bankهاي جمعیتی شامل جمعیت کشورهاسـت کـه از اطالعـات    یژگیو
  ي آن استفاده شده است.هاداده

از متغیر مجازي استفاده شده که براي  در خصوص مرز، زبان و پول مشترك الزم به ذکر است
مقـدار  مشترك ندارنـد  ویژگی که  ییو کشورها کمقدار یمشترك دارند  ویژگیکه  ییکشورها

 در نظرگرفته شده است.صفر 
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  ي پژوهشهادادهتجزیه و تحلیل 
  تصریح مدل

کشـورهاي عضـو اکـو از مـدل دوربـین       منظور بررسی پتانسـیل تجـاري بـین   در این پژوهش به
  باشد:یمفضایی استفاده شده است. در شکل ماتریسی مدل پژوهش به صورت زیر 

  
Y	 = 	 I ⊗	 I ⊗	α 	+ 	 I ⊗	 I 	⊗	α 	+ 	 I 	⊗	 I ⊗	α 	+ 	X β 	+

	X β 	+ 	휌 W ⊗	 I Y	+ 	 휃 W ⊗	 I X 	+ 	휃 W ⊗	 I X +
휆 W ⊗	 I ɛ	 + u																																																																																				 )2 (                 

دوره زمانی مطالعه است.  tنشان دهنده تعداد کشورها و  nاست، که  n*n*tبردار  Yر آن د که
tI  واحد از زمان، بردارnI  اسـت از تعـداد مقـاطع یـا کشوره   بردار واحد. iα  وjα اثـرات  هـاي  بردار

 dXو  oXنشـان دهنـده اثـرات زمـانی درمـدل پویـا اسـت.         t αو  مبـدأ و مقصـد  کشـورهاي   يفـرد 

ـ ب dβو  aβبوده و و مقصد  أمبد يکشورها یحیرتوضیمتغ kشامل  n*n*t هايیسماتر بـردار   k انگری
ـ متغبه صورت خطاهاست که  n*n*tبردار  u .است یحیتوض يرهایمتغ بایضراز   i.i.d یتصـادف  ری
uك مشتر انسیصفر و وار نیانگیبا م

2σ  شود. یمدر نظرگرفته	ρبر اسـاس  ییفضا یوابستگ بیضر 
یر فضـایی میـانگین وزنـی صـادرات دوجانبـه کشـورهاي       تـأث است، که در واقع  ییفضا وقفه ریمتغ

 휃	و  휃 دهد و تبیین کننده اثرات سرریز تجاري است.یمهمجوار را بر صادرات هر کشور نشان 
و مقصد تجاري به صورت وزنی در مـدل دوربـین فضـایی     مبدأضریب متغیر توضیحی کشورهاي 

است، که در واقع میانگین وزنی متغیـر توضـیحی کشـورهاي مجـاور بـوده و در برگیرنـده اثـرات        
ضـریب خطاهـاي    휆کشور سوم، براي محاسبه اثرات سـرریز فضـایی متغیرهـاي توضـیحی، اسـت.      

صـفر و   نیانگیـ با م i.i.d  یتصادف ریمتغ کیاز خطاهاست که  n*n*tبردار  ɛایی است. همبسته فض
ɛك مشتر انسیوار

2σ  شده است. فرضodW شامل مـاتریس   هاي جغرافیایی است.نیز ماتریس وزن
و مقصد تجاري تشـکیل شـده اسـت.     مبدأکه بر اساس ماتریس مجاورت کشورهاي   2nدر 2nوزنی

یـک مـاتریس   اسـت، کـه    Wاستاندارد شـده  ماتریس وزنی فضایی ، کشور nبا  ایستادر یک مدل 
n*n باشد. یمW  در واقع ضرب کرونکرW        با خودش اسـت کـه یـک مـاتریس وزنـی فضـایی
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منظورتشـکیل  است. در پژوهش حاضر از ماتریس مجاورت (همسـایگی) بـه    n2n*2استاندارد شده 
) استفاده شده است، به صورتی کـه درایـه مربـوط بـه     Wي فضایی استاندارد شده (هاوزنماتریس 

کشورهاي داراي مرز مشترك عدد یک و در سایر موارد همچنین قطـر اصـلی صـفر در نظرگرفتـه     
  شده و سپس به صورت سطري استاندارد شده است. 

، ρداري هر یک از ضرایب شـامل هاي تشخیصی در تعیین معنیالزم به ذکر است نتایج آزمون
휃  	휃  و휆  در مدل تعیین کننده نوع مدل فضایی پویا قابل استفاده در دستیابی به اهداف پژوهش

  بوده است.
ي سـازمان همکـاري   کشـورها  يه بـرا ک  Metulini(2013) یشنهادي، مدل پپژوهش ۀیمدل اول

، است، بنابراین مدل مورد استفاده در تحقیـق حاضـر   برآورد شده بود) OECD( اقتصادي و توسعه
  است: ریصورت زفرم اقتصادسنجی مرسوم به  در

 
퐿Export , = 	 α 	+ 	α 	+ 	β 	LPop 	+ β 	LGDP 	+ 	 β 	LPop 	+

β 	LGDP 	+ 	ψ 	contig + 	ψ 	comlang 	+ 	ψ 	comcur + 	ψ 	퐿Dist +
	u , 																																												 )3   (                                                                

  که در آن:
LExport است کـه بـه عنـوان     tدر زمان  jبه کشور iلگاریتم ارزش واقعی صادرات کشور  ,

و بـه عنـوان متغیـر     شـود مـی  اسـتفاده  تجـاري  طرف دو اقتصادي هايویژگی شاخص اندازه گیري
  وابسته در سمت چپ معادله قرار گرفته است.

LPop  وLPop  لگاریتم جمعیت کشورهايi  وj   در زمانt       اسـت کـه بـه عنـوان شـاخص
شده و به عنوان متغیر مستقل در سمت راست معادله قرار  استفاده جمعیتی هايویژگی اندازه گیري
  گرفته است.
LGDP  وLGDP است که  tدر زمان   jو  iواقعی کشورهاي  یناخالص داخل لگاریتم تولید 	

شده و به عنوان متغیر مستقل در سـمت   استفاده اقتصادي هايویژگی گیريبه عنوان شاخص اندازه
  راست معادله قرار گرفته است.

contig بین دو کشور مشترك  متغیرمجازي براي دارا بودن مرزi  وj   در زمانt   است که بـه
  .استفاده شده است جغرافیایی هايویژگی گیريعنوان شاخص اندازه
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comlang      متغیرمجازي براي دارا بودن زبان رایـج مشـترك بـین دو کشـورi  وj    در زمـانt 
  .شده استاستفاده  هاي فرهنگیویژگی است که به عنوان شاخص اندازه گیري

comcur بین دو کشور مشترك  اي دارا بودن پول رایجمتغیرمجازي برi  وj   در زمانt  است
  شده است. استفاده اقتصادي هايویژگی که به عنوان شاخص اندازه گیري

퐿Dist  جغرافیایی بین دو کشور  فاصلۀلگاریتم عکس  دهندةنشانi  وj   در زمانt   است کـه
  .دو طرف تجاري استفاده شده است جغرافیایی هايویژگی گیريبه عنوان شاخص اندازه

و تجزیـه و تحلیـل شـده اسـت کـه       بـرآورد مدل معرفی شده با رویکرد اقتصادسـنجی فضـایی   
  باشد. یمي تشخیصی ارائه شده در بخش بعد هاآزمونانتخاب نوع مدل بر اساس 

-ستههاي پژوهش با استفاده از بهاي تشخیصی و براوردهاي مدلالزم به ذکر است کلیه آزمون
 انجام شده است. stata14هاي موجود در قالب نرم افزار 

  
  هاي تشخیصی. آزمون2,6

ي هـا آزمـون رگرسیون کاذب، پایایی متغیرهاي تحقیق، بر اساس  برآوردمنظور جلوگیري از به
) 1، بـه شـرح جـدول (   7و ریشـه واحـد اثـرات فـردي     6موجود در بررسی وجود ریشه واحد تلفیقی

  آزمون و ارائه شده است. 
  

  آزمون پایایی متغیرهاي تحقیق  :1جدول 
قیریشه واحد تلفی ریشه واحد با اثرات فردي رنماد متغی   

Prob w Prob t 
00/1  42/3  02/0  15/2 -  LDIST 
00/0  54/5 -  00/0  37/21  -  LEXPORT 
00/0  96/2  -  00/0  43/6  -  SER01 
00/0  73/3 -  00/0  20/10  -  LPPPO 
00/0  01/4 -  00/0  60/17 -  LPOPO 
00/0  20/8 -  00/0  34 /18 -  LPPPD 

________________________________________________________________ 

6- Levin, Lin & Chu t 

7- Im, Pesaran and Shin W-stat  
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00/0  99/27  -  00/0  17/34  -  LPOPD 
05/0  68/1  -  00/0  32/6  -  LGDPO 
00/0  75/10  -  00/0  66/19 -  LGDPD 

کلیـه  بر اساس نتایج، مقدار احتمـال خطـا در بررسـی پایـایی متغیرهـاي تحقیـق، در خصـوص        
بوده و فرضیه صفر مبنی وجود ریشه واحد در آن رد شده و پایایی متغیرهاي  05/0از  متغیرها کمتر

    شود.یمدرصد تائید  95تحقیق با اطمینان حداقل 
هـاي پسـماندهاي بـرآوردي در مـدل حـداقل مربعـات       منظور بررسی ویژگیبه در این پژوهش

 صیتشـخ  يبـرا اسـتفاده شـده کـه آزمـون والـد       9و دوربـین واتسـون   8هاي والدمعمولی از آزمون
پسماندها  یخودهمبستگ صیتشخ يواتسون برا نیآزمون دوربو  در پسماندها هاانسیوار یناهمسان

منظور تعیـین  اقتصادسنجی فضایی پویا از آزمون هاسمن به هايمدلباشد. عالوه بر این در قالب می
هـا بـه   نتایج حاصل از این آزمون و تصادفی مقاطع استفاده شده است.نوع اثرات شامل اثرات ثابت 

 ) ارائه شده است:2شرح جدول (
  

  هاي تشخیصینتایج آزمون :2جدول 
  آزمون  معیار  اندازه معیار  نتیجه

  مقدار احتمال خطا  27/0  دوربین واتسون  ارزش  78/0  عدم خودهمبستگی

  خطا احتمال مقدار <کایدو  0  والد  )100(کایدو   e  8+ 5  عدم ناهمسانی

  خطا احتمال مقدار <کایدو  99/0  هاسمن  )15(کایدو   66/2  اثرات تصادفی
 منبع: براوردهاي پژوهش    

  
بـودن   یشـتر ب باشـد،  یمـ  یانسوار یدهنده عدم وجود ناهمسانحاصل از آزمون والد نشان یجنتا

در  یدهنده عدم وجود خودهمبستگنشان نیز واتسون ینآزمون دورب در 05/0مقدار احتمال خطا از 

________________________________________________________________ 

8- Wald test 

9- Durbin-Watson test 
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 نیز تائید کننده مدل اثرات تصادفی است.  آزمون هاسمننتایج . استپسماندها 
  
  

  تعیین بهترین مدل فضایی
 ییفضـا  یون)، مـدل خودرگرسـ  SEM( ییفضـا  يهاي خطامدلبهترین مدل از بین  یینتع يبرا

)SAR  ( ییفضــا ین)، مـدل دوربـSDM (ییو وقفـه فضــا  ییفضـا  ياخطــ تلفیقـی  مـدل  و )SAC(، 
 آزمون این دو حاصل از یجنتاشده است، که انجام  ییوقفه فضاو  ییفضا يوجود خطاهاي آزمون

. فرض صفر در آزمون وجود خطاي فضایی برابر با صـفر بـودن   ) ارائه شده است3به شرح جدول (
λ ) وقفه فضایی برابر با صفر بـودن   باشد و فرض صفر در آزمون وجود) می1در رابطهρ    در رابطـه
 باشد. یم) 1(

  
 آزمون تعیین بهترین مدل فضایی :3جدول 

  آزمون  معیار  اندازه معیار  نتیجه

  خطا احتمال مقدار <کایدو  05/0  عدم وجود خطاي فضایی  )7(کایدو   08/14  عدم وجود خطاي فضایی

  خطا احتمال مقدار <کایدو  00/0  فضاییوجود وقفه   )7(کایدو   35/92  وجود وقفه فضایی
 منبع: براوردهاي پژوهش 

  
 01/0از در آزمـون وجـود خطـاي فضـایی     بدست آمـده   يمقدار احتمال خطا ینکهبا توجه به ا

 .شـود ینم یرفته) پذSEM( ییفضا يو مدل خطا شدهرد  ییفضا يوجود خطا ینبنابرا است، یشترب
در آزمون وجود وقفه فضایی و کمتـر بـودن   بدست آمده  يخطامقدار احتمال  با توجه بههمچنین 

 یونو مدل خودرگرس شده ییدتأ ییدرصد وجود وقفه فضا 99حداقل  ینانبا اطم 01/0از این مقدار 
   .شودیم یرفته) پذSAR( ییفضا

یر اثـرات سـرریز سـایر کشـورها (اثـر      تأث یتدر پژوهش حاضر با توجه به حوزه پژوهش و اهم
وقفه  هاياز مدل یبیکه ترک شده است) استفاده SDM( ییفضا یناز مدل دورب سوم)سرریز کشور

تنهـا از  بنـابراین اثـرات سـرریز نـه    ؛ اسـت  )SAR( ییفضـا  یون) و خودرگرسSLX(یحی توض یرمتغ
گیري طریق ضریب وقفه فضایی بلکه از طریق اثرات غیرمستقیم در مدل دوربین فضایی قابل اندازه
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اي در ) جایگـاه ویـژه  SDMسی اقتصادسنجی فضایی پویا، مدل دوربین فضایی (شنااست. در روش
و  SAR ;ازجملـه (فضـایی   هـاي ویژگی این مدل نسـبت بـه سـایر مـدل     فضایی دارد. هايبین مدل

SEM    وارد کردن همزمان وقفه فضایی متغیر وابسته و وقفه فضایی متغیرهاي توضـیحی بـه عنـوان (
مدل دوربین  باشد، λ=0اگر) 1متغیرهاي توضیحی جدید در مدل است. به عبارتی بر اساس رابطه (

ــا ــر )SDM( ییفض ــوده و اگ ــد  θ=0ب ــتالالت   باش ــا اخ ــایی ب ــیون فض ــدل خودرگرس ــی از م تلفیق
 شود.یمحاصل  )SACخودرگرسیون (

  
  نتایج برآورد مدل پژوهش :4جدول 

  متغیر توضیحی اصلی  ییي تابلوهادادهمدل   مدل دوربین فضایی
38/42  22/23 Intercept 
***74/2 ***91/1 Comlang-off 
59/0  92/0  Comcur  
***83/2  ***05/2  Ldist  
93/11 -  89/4-  LPop o  

74/0  37/0  LPop d  
*81/3  ***03/4  LGDP o  

***28/2-  ***54/3-  LGDP d  
 داده شده متغیر توضیحی وزن  ي تابلوییهادادهمدل   مدل دوربین فضایی

**09/1  - -  Comlang-off 
01/0 -  -  Comcur 
***18/1 -  -  Ldist 

56/2  -  LPop o 
15/0  -  LPop d 

**22/1  -  -  LGDP o 
***91/0  -  LGDP d 

*31/0**  - Spatial Rho 
64/0  67/0 2R 

  هاي پژوهشمنبع: یافته         
  درصد 90* معنی داري با اطمینان 

  درصد 95اطمینان ** معنی داري با 
 درصد 99***معنی داري با اطمینان 

  

  برآورد مدل دوربین فضایی
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-بـا بکـارگیري بسـته نـرم     5هـاي پـژوهش، مـدل ارائـه شـده در بخـش       یهفرضمنظور آزمون به
منظور ) ارائه شده است. به4برآورد و به شرح جدول ( STATA14در نرم افزار  10XSMLEافزاري

هاي تابلویی، بدون در نظرگرفتن اثرات فضایی، نیـز ارائـه   ورد مدل دادهمقایسه نتایج حاصل از برآ
                                                                   شده است. 

در  ییفضـا  یوجـود خودهمبسـتگ   یی،فضـا  نیدر مـدل دوربـ   Rhoآماره  يداریبا توجه به معن
 يتجـار  لیمشـاهدات مربـوط بـه پتانسـ     نیمثبـت بـ   ییارتباط فضـا  و نشان دهندهشده  ییدها تأداده

دار نتـایج تـورش   بـرآورد منجـر بـه   که عدم لحاظ کردن آن در مدل،  است،عضو اکو  يکشورها
) اسـت و  2مـدل ( در  یعنـی وقفـه فضـایی    ρي از پارامتر برآوردشود. این آماره در واقع پارامتر یم

بـر جریـان تجـاري     مؤثرته سایر کشورها بر اساس مجاورت، دهد میانگین وزنی متغیر وابسنشان می
بـر جریـان تجـارت بـین      مـؤثر بنابراین اثـرات سـرریز تجـاري،    ؛ کشورهاي مورد مطالعه بوده است

وجود  ریتأث از متغیرهاي توضیحی اصلی، بدست آمده جیتوجه به نتا باکشورهاي عضو بوده است. 
 نـان یعضو اکـو در هـردو مـدل بـا اطم     يکشورها يدر روابط تجار معکوس فاصله و زبان مشترك

 تیـ کمتـر از واقع  یدر مـدل حـداقل مربعـات معمـول     بیو انـدازه ضـر   باشدیم داریدرصد معن99
 ریسـا  يدر روابط تجـار  و کشور مقصد کشور مبدأ یناخالص داخل دیتول ریتأث برآورد شده است.

یر مسـتقیم و در  تـأث  مبـدأ که در مورد کشور  باشدیمدار هر دو مدل معنیعضو اکو در  يکشورها
یر معکوس اسـت.  همچنـین بـا توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده از متغیرهـاي          تأثمورد کشور مقصد 

درصـد، متغیـر   95داري متغیر وزنی وجود زبان مشترك بـا اطمینـان   توضیحی وزن داده شده، معنی
ناخـالص داخلـی کشـور مبـدأ بـا       درصد، میانگین وزنـی تولیـد  99وزنی معکوس فاصله با اطمینان 

درصد در مدل 99درصد و میانگین وزنی تولید ناخالص داخلی کشور مقصد با اطمینان 95اطمینان 
 یردر مـورد سـا  تـوان گفـت تـأثیر ایـن متغیرهـاي وزنـی       شود. درواقع مـی دوربین فضایی تأیید می

   است. یمورد بررس ياز کشورها یکهر  يتجار یلکشورها بر اساس مجاورت، مؤثر بر پتانس
ي در مـدل دوربـین فضـایی، از طریـق مشـتق جزئـی       بـرآورد الزم به ذکر است تفسیر ضرایب 

رگرسیونی مرسوم امکان پذیر نیست، بلکـه از طریـق تفکیـک اثـرات بـه اثـرات        هايمدلهمچون 

________________________________________________________________ 

10.Belotti et.al (2013) 
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  باشد. یممستقیم، غیرمستقیم و اثر کل قابل تفسیر 
  اثر کل متغیرها در مدل دوربین فضاییو غیرمستقیم نتایج اثر اصلی، مستقیم، 

انواع اثرات متغیرهاي مدل بر جریان تجـارت دوجانبـه کشـورهاي عضـو اکـو بـه        برآوردنتایج 
) ارائه شده است. اثر کل اثر متغیر توضیحی وزن داده شده در مدل دوربین فضایی 4شرح جدول (

 مزایـاي از  یکـ اي مجاور است. یدهد که در واقع میانگین وزنی متغیرتوضیحی کشورهیمرا نشان 
به عبـارتی   ) استزیسرراثرات ( یرمستقیمو غ میر مستقار به آثاکل اث کیتفک یی،فضامدل دوربین 

شود. اثرات مسـتقیم در  یماز طریق اثرات مستقیم و غیر مستقیم تفسیر  یخط ونیرگرس يپارامترها
مشـتق   ،کـل اثـر  ی همـان کشـور و   حیتوض رینسبت به متغ هر کشور وابسته ریمتغ یمشتق جزئ واقع

جزئی متغیر وابسته نسبت به میانگین وزنی متغیرتوضیحی است و اثر غیرمسـتقیم از تفاضـل اثـرات    
متغیرهاي توضیحی سایر کشورها است.  زیسررکه نشان دهنده اثرات  1آیدیمکل و مستقیم بدست 

) ارائه شده 5شرح جدول (به  ییفضا نیدر مدل دورب یحیتوض يرهایمتغ اثرات برآورد جینتااست. 
 است:
  

  نتایج برآورد اثر مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل در مدل دوربین فضایی :5 جدول
  عنوان متغیر  اثرمستقیم  اثر غیرمستقیم  اثر کل

37/6 29/3  ***08/3  Comlang-off 
55/2-  83/2- 28/0 Comcur  
*98/7  65/4  ***33/3 L dist  

08/6  53/16 45/10 - LPOP o  
33/4-  64/4 - 31/0 LPOP d  
71/4  75/0  *96/3 LGDP o  
96/5 -  36/3 -  ***61/2 - LGDP d  

  هاي پژوهشمنبع: یافته         
  درصد 90*معنی داري با اطمینان 

  درصد 95**معنی داري با اطمینان 
  درصد 99***معنی داري با اطمینان 

 
________________________________________________________________ 

 ) را ببینید.17براي توضیح بیشتر در خصوص نحوه محاسبه، اثرات منبع ( -1



  11منطقه اي شماره  مجله توسعه   192

دار متغیرهـاي زبـان   یر معنـی تـأث دهنـده  نتایج ارائه شده از بـرآورد مـدل دوربـین فضـایی نشـان     
و مقصـد بـر جریـان صـادرات بـین       مبـدأ مشترك، عکس فاصله و تولید ناخـالص داخلـی کشـور    

باشد. براین اساس وجود زبان مشترك و کاهش مسافت دو کشور منجر یمکشورهاي مورد مطالعه 
و کـاهش   مبـدأ جارت شده است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به تقویت جریان ت

تولید ناخالص داخلی کشور مقصد منجر به افـزایش جریـان تجـارت بـین دو کشـور شـده اسـت.        
داري بر جریان تجارت دوجانبه کشورها داشته یر معنیتأثهمچنین جمعیت شرکاي تجاري نتوانسته 

  باشد.
معکـوس   ،زبـان مشـترك   ریمتغ میاثر مستقدهد، یمرات مستقیم نشان اث برآوردنتایج حاصل از 

دار اسـت.  معنـی کشـور مقصـد    یناخـالص داخلـ   دیولو تکشور مبدأ  یفاصله، تولید ناخالص داخل
 دهد شرایط کشورهایی که طرف تجاري بـوده و بـه  یمدار بودن اثرات مستقیم در مدل نشان معنی

بر جریان تجارت بین دو کشور  مؤثراند، عبارتی مبادالت تجاري در طول دوره مورد بررسی داشته
  بوده است.

دهد میانگین باشند، نشان مییممعنی دار نبودن اثرات غیرمستقیم، که نشان دهنده اثرات سرریز 
یر تـأث شـور  وزنی متغیرهاي توضیحی در کشورهاي همسایه عضو نتوانسته بر جریـان تجـارت دو ک  

بگذارد به عبارتی کشور سوم که در مجاورت دو کشـور شـریک تجـاري بـوده اسـت نتوانسـته از       
؛ منـد شـود و  اثـر کشـور سـوم صـفر اسـت       اثرات سرریز ناشی از عواید تجاري این دو کشور بهره

 اند از عوایـد تجـاري عضـویت در ایـن اتحادیـه     بنابراین کشورهاي حاضر در اتحادیه اکو نتوانسته
 مند شود. بهره

  
  جمع بندي و پیشنهادهاي کاربردي

تـا   2005ي هـا سـال بـین  عضو اکـو   يکشورها يتجار یلپتانس یبررسحاضر هدف از پژوهش 
پـژوهش،   یـن اکـو در ا  يعلـت انتخـاب کشـورها   با بکارگیري مدل دوربین فضـایی اسـت.    2014

 ینـه مطالعـات انجـام شـده در زم    ینکـه توجـه بـه ا   باشـد. بـا  یم یرانا يسازمان برا ینخاص ا یتاهم
کم بـوده و   یاردر داخل کشور بس خصوصبه یمورد بررس يموضوع پژوهش، با توجه به کشورها

لـذا بـر    ،انـد موضوع استفاده نمـوده  یبررس يبرا یسنت یهاي اقتصادسنجاز مدل یزمطالعات اندك ن
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ـ    پژوهشسوابق موضوع،  یاساس اطالعات به دست آمده از بررس  ییفضـا  ینحاضـر بـا روش دورب
)SDMشده است.انجام  بار در کشور یناول ي) برا   

داري پارامتر وقفه فضایی در مدل پژوهش، لزوم استفاده از و معنی پژوهش هايیافتهبا توجه به 
پتانسیل تجاري اتحادیه اکو نشان  برآوردروش رگرسیون فضایی و در نظرگرفتن اثرات فضایی در 

دار بـرآورد   یمجاورت مثبت و معنـ  ي از طریقتجار یزثرات سرر. بر اساس نتایج، اداده شده است
دهـد ده درصـد افـزایش در    یمـ شـده و نشـان    بـرآورد  31/0ه و کشش سرریز تجاري برابـر بـا   شد

تجارت دوجانبه کشورهاي عضو اکو در صورت همسایگی با یک کشور، منجر به تقویت پتانسیل 
 ياکـو بـرا   یاصـل  ياعضـا  شـود یم یشنهادپبنابراین ؛ شودیمدرصد  31تجاري این کشور به میزان 

را  یريتـالش کننـد و تـداب    یمنطقـ  یدوره زمـان  یطـ  یگمرکـ  یهو اتحاد يمنطقه آزاد تجار یجادا
گیـري  یند تا از این طریق امکان بهرهاتخاذ نما ياموانع و توسعه درون منطقه یجیجهت حذف تدر

  .فراهم شودبیشتر از اثرات سرریز تجاري 
عضـو   يتجارت کشـورها  یانبر جر زبان مشترك یرمتغیر تأثبرآورد اثرات مستقیم نشان دهنده 

دهد اشتراکات فرهنگی تقویت کننـده روابـط   یمعالمت مثبت ضریب این متغیر نشان  بوده و اکو
ا توجه بـه  شود. بیماي تجاري بوده و منجر به افزایش پتانسیل تجاري در معاهدات چندجانبه منطقه

 یفرهنگـ  هـاي یژگـی عضو اکو عالوه بـر زبـان مشـترك از و    يکشورها کهییاز آنجااین مسئله و 
) و احتمـاالً بـه   نسـازما  ینبودن سه کشور در ا یاسالم يمشترك مانند مذهب (با توجه به جمهور

است (با توجـه   يو فرهنگ اقتصاد یککه شامل فرهنگ تکنولوژ يطبع آن عادات و فرهنگ ماد
 یشـنهاد ) برخوردارنـد، پ باشـند یتوسـعه مـ  درحـال  يگـروه کشـورها   یـن ا ياکثر کشورها ینکهه اب
منطقه  ینا يکشورها یرسا یفرهنگ هايیژگیو اختو شن یبا آگاه اکوي منطقه کشورهاشود، یم

  .یندخود استفاده نما یاندر م يو مبادالت تجار هايدر گسترش همکار یژگیو یناز ا
ایی بین دو کشور منجر به تقویت پتانسیل تجاري شرکاي تجـاري شـده   کاهش مسافت جغرافی

درصـد افـزایش در جریـان     3است، به عبارتی یک درصد کاهش در مسافت جغرافیایی منجـر بـه   
  شود. یمتجارت دوجانبه کشورها 

 مسـتقیم ایـن  اثر  یبضر داريیکشور مبدأ، معن یناخالص داخل یدتول یرمتغ یرخصوص تأث در 
نشـان  کشـور مقصـد در جهـت عکـس      داخلیناخالصیدتول اثر مستقیم یبضر داريیو معن یرمتغ

شـده   کشـورها  يتجار یلپتانس یشافزا بهعضو منجر  يکشورها ینب یدشکاف تول یشافزا دهد،یم
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ـ   یـد در تول یشدرصد افـزا  یک يپژوهش به ازا هايیافتهاست. با توجه به  کشـور   یناخـالص داخل
 81/3 یـزان منطقـه بـه م   یـن تجارت در ا یانعضو اکو، جر يکشورها یانانبه ممبدأ در تجارت دوج

 28/2 جریان تجـارت کشور مقصد،  ید ناخالص داخلیدرصد کاهش در تول یک يدرصد و به ازا
منجـر بـه    توانـد یمشـابه نمـ   ياقتصـاد  یطبا شـرا  ییحضور کشورها بنابراین؛ یابدیم یشدرصد افزا

 ياقتصاد یرهاي کالنو شکاف در متغ یدبلکه شکاف تول ،شود کوي اعضاي اتجار یلپتانس یتتقو
 یتعضـو  ینشـود. همچنـ   یمـورد بررسـ   يدر کشـورها  يتجـار  یلمنجـر بـه رشـد پتانسـ     تواندیم

اکـو از اثـرات    ياعضا شودیسبب م یانگینباالتر از م اخلیناخالص د یدو با تول یصنعت يکشورها
   .دمند شونکشورها بهره ینتجارت با ا یزسرر

دار نبـوده  همانگونه که ذکر شد اثرات سرریز متغیرهاي توضیحی در مدل دوربین فضایی معنی
هاي تجاري تولید در یک کشور اثرات مثبتی بر حجم جریانشکاف افزایش است. با وجود اینکه 

-هزینهیا کاهش افزایش رقابت کشورها گذاشته است، تولید در کشورهاي عضو نتوانسته از طریق 
بنـابراین کشـور سـوم نتوانسـته از عوایـد      ؛ بر جریان تجارت بـین کشـورها باشـد    مؤثر يتجار هاي

  مند شود. تجاري دو کشور دیگر بهره
 یرتجـارت سـا   یـان مثبت و معنـادار زبـان مشـترك بـر جر     یرپژوهش در مورد تأث ینا هايیافته
اسـت. او در مطالعـه    در تنـاقض  Haerian ardakani(2008)ه مطالعـ  یجعضو اکو بـا نتـا   يکشورها

 وعضـ  يهـا کشـور  ینزبان و حجم تجارت ب یننبودن رابطه ب داریخود با استفاده از مدل جاذبه معن
در مـدل مـورد    ییفضا يهادر نظرنگرفتن  اثرات و وقفه یزآن ن احتمالی که علت را نشان داد،اکو 

 هايیافتهدر نظر گرفته نشده است.  یرمتغ یندر حوزه اکو ا یمطالعات داخل یراستفاده است و در سا
 يعالوه بر مثبت و معنادار بـودن زبـان مشـترك در روابـط تجـار      دهد،یپژوهش نشان م ینما در ا

عضو اکو  يکشورها یهتجارت کل یانبر جر ي،دو طرف تجار ینسهولت ارتباط ب یلبه دل ،دوجانبه
فاصـله   یـر متغ یربه اندازه تأث یاختالف جزئ وابسته با یربر متغ یرمتغ ینا یرتأث یبمؤثر است و ضر یزن

کشور مبـدأ   یمثبت و معنادار تولید ناخالص داخل یردر مورد تأث همچنین نتایج بدست آمده است.
کشـور مقصـد (واردکننـده) همسـو بـا       یو معنادار تولید ناخالص داخلـ  یمنف یر(صادرکننده) و تأث

مثبـت رشـد    یزالعـه خـود نشـان دادنـد سـرر     هـا در مط آن .باشـد یمـ  Ho & et.al(2013) مطالعـات 
در خصـوص   تجارت دوجانبـه برقـرار اسـت.    یقاز طر یشتجار يکشور به شرکا یکاز  قتصاديا

 همسـو بـا مطالعـات   هاي ما نیز یافته عضو اکو يکشورها یرتجارت سا یانبر جر ییاثرات فضا یرثأث
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(2000)Projan در  ییکه با در نظرگرفتن اثرات فضا یدرس یجهنت ین. او در مطالعه خود به اباشدیم
 .گرددیم یجادزده شده ا تخمین یبضرا داريیدر مقدار و معن یاساس ییراتمدل، تغ
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