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 چکیده
گرایی ارتباط جریـان تجـاري و    یکی از موضوعات مهم  در  ادبیات اخیر مربوط به منطقه

در ایـن مقالـه  تـالش گردیـد تـا      . متقابل  کشورهاي عضو می باشد 1هاي تجاري تقارن سیکل
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عنوان یک شاخص جایگزین ه ب 2شاخص شدت تجاري. استفاده گردیده است 2005-1980 
جهت نشان دادن سطح یکپارچگی تجاري  و ضریب همبستگی بین تغییـرات تولیـد ناخـالص    
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دهد که افزایش جریان تجاري ایران  با کشـورهاي مـورد    نتایج بررسی نشان می. گرفته است 
یـن ترتیـب بررسـی ایـن     ه ابـ . گردد هاي تجاري منجر نمی یشتر سیکلمطالعه  لزوماً به تقارن  ب

مساله از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که صـرفنظر از جریـان تجـارت چـه عـواملی بـه       
تقارن سیکلهاي تجاري ایران با کشورهاي منطقه موثر است که ایـن مسـاله، موضـوعی بـراي     

  .باشد تحقیق بعدي می

  .JEL :F14بندي  طبقه
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  مقدمه
 و یافتـه  کشـوري توسـعه   1404در سـال  را  کـه ایـران   سـاله  20 انـداز  سند چشمبر اساس 

متوسـط نـرخ رشـد    با علمی و فناوري در منطقۀ آسیاي جنوب غربی ، اول اقتصادي جایگاه
بـراي رسـیدن    این نکته تصریح دارد که ري کرده است برگذا هدف درصد هشتاقتصادي 

 در. باشـد  نمـی  قابل تحقـق  الملل بینو موثر با اقتصاد  تعامل سازندهبا  به اهداف مذکور جزء
بـه  الملـل   بـین ایران در نظام اقتصـاد   حضور اي که در خصوص موضوع قابل توجه این میان

نحـوه و   بایسـتی مـورد توجـه قـرار گیـرد      ویژه با کشورهاي منطقـه و یـا هـر کشـور دیگـر     
نظـام   بـا  تعامـل  در رگـانی خـارجی  هاي مختلف به ویـژه بخـش باز   بخش چگونگی حضور

 هـا و  جهـانی شـدن تـنش   تعامل با اقتصاد جهانی و  در همین حال .باشد الملل می بیناقتصاد 

یکی . آورد می به وجود ، شوند معماهایی را براي کشورهایی که در اقتصاد جهانی ادغام می
بـه هـم پیوسـته و    یک اقتصـاد جهـانی    ا این واقعیت عجین شده است که درب ها از این تنش
قابـل تسـري   اقتصـادها   به سـرعت بـه سـایر    اي منطقه هر نوع شوك جهانی یا ، وابسته به هم

رشـد اقتصـادي کشـورها نیـز      کـاهش  موجـب حتی تواند  در عمل می   مکانیسم اشاعه. است
، وجود داشـته اسـت   ها پیش در کشورهاي در حال توسعه البته این نوسانات از مدت . گردد

پیـدا   شـدت بیشـتري   ،اقتصـادي هـاي   گسـترش اتحادیـه  همـراه بـا    ، اخر قرن بیسـتم اما در او
آگاهی از نحوه عملکرد و تاثیرپذیري از اقتصادهاي دیگر عـالوه بـر کمـک بـه ارائـه      .کرد

 ه بـا آنهـا را نیـز فـراهم    هـ ریـزي بـراي مواج   صحیح از آینـده، امکـان برنامـه    انداز یک چشم
هـا را در میـان    ه متغیر در عمق این کانالانداز پیچیدگی وطی که بخواهیم یدر شرا .نماید می

تجاري هاي  سیکلبه حساب آوریم ادبیات اقتصادي مربوط به تقارن  کشورهاي یک منطقه
تقـارن   این نوع متقابل در ارائه رهنمودي روشن در خصوص چگونگی جابجایی و حرکت

  .خواهد نمود کمک زیادي
 جغرافیـایی در آسـیاي جنـوب غربـی کـه منطقـه و      جمهوري اسالمی ایـران، بـه لحـاظ    

، اخیـر  در دهه .قرار گرفته است باشد می 1404انداز افق  محدوده توسعه ایران در سند چشم
، 1به موازات آغاز شتاب گرفتن تجارت ایران با کشـورهاي واقـع در آسـیاي جنـوب غربـی     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1387(پور، یوسف  حسن.  1
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گشـته   افزونی برخوردار از اهمیت روز تجاريهاي  سیکل ظاهراً اثر روابط تجاري بر تقارن
تجارت ترجیحی در میان بسیاري از کشورهاي هاي  همچنین امکان امضاي موافقتنامه. است
بـا  . ست که این روند ممکن است حتی بیش از این تشدید شـود ا تلویحاً به معناي آن منطقه

تظار ان، و کشورهاي واقع در آسیاي جنوب غربی تر میان ایران عمیق يایجاد همگرایی تجار
از . بـه وجـود آیـد    تجاري ایران و کشورهاي منطقههاي  سیکلرود روابط نزدیکتري در  می

تجاري، روشـن نیسـت، زیـرا    هاي  سیکلیک دیدگاه نظري، اثر همگرایی تجارت بر تقارن 
اگـر  : تجـاري بینجامـد کـه همگـرا یـا واگـرا باشـند       هاي  سیکل تواند به افزایش تجارت می

ن بخشی از یک فرایند تخصصـی منجـر بـه افـزایش تجـارت بـین       همگرایی تجارت به عنوا
تجاري کشورهاي منطقه شباهت کمتـري  ها  سیکل صنعتی شود، این احتمال وجود دارد که

دهـی بـه    ول شـکل ئهـاي مخـتص بـه صـنایع خـاص، مسـ       به هم داشـته باشـند، زیـرا شـوك    
ابه، بر شرکاي اي مش هاي خاص هر صنعت، به شیوه و شوك بودتجاري خواهند هاي  سیکل

  .گذارند تجاري تأثیر می
تجاري ایران و کشورهاي منطقه، تنها براي درك بهتـر اثـر   هاي  سیکلبررسی همزمانی 

. تجـاري در اقتصـادهاي داخلـی اهمیـت نـدارد     هاي  سیکلشرکاي تجاري مهم بر نوسانات 
ی را در تجاري مهـم اسـت، زیـرا اطالعـات    هاي  سیکلداشتن اطالعات در مورد میزان تقارن 

تجـاري  هـاي   سیکلاگر . دهد میضرورت وجود سیاست مالی و پول مستقل به دست  مورد
تواند مطلوب باشـد   کالن میهاي  سیاستها مشترك باشند، هماهنگ ساختن  و شوك  شبیه

هـا    از سوي دیگر، اگـر شـوك  . ها باشد و یک پول مشترك، شکل غایی هماهنگی سیاست
تجاري هاي  سیکلتقارن  ور باشند و منجر به درجه پایینی ازاي غالب، خاص هر کش به گونه

به توانایی اجراي سیاست پولی و مالی مستقل به عنوان عاملی براي کمـک بـه     شوند، عموماً
بـه طـور خالصـه،     .شـود  مـی  جدیـد نگریسـته   تعدیل اقتصاد و رسـاندن آن بـه یـک تعـادل    

هستند،  تجاريهاي  سیکلالمللی تنگاتنگ و تقارن  کشورهایی که داراي روابط تجاري بین
  .سود ببرند احتمال بیشتري دارد که در اجراي سیاست پولی مشترك

تـالش  ، هاي اقتصادسنجی نخست، با استفاده از تکنیک. این مقاله، سه هدف عمده دارد
تجــاري ایــران بــا هــر یــک از کشــورهاي مــورد اي هــ ســیکلشــده اســت تــا درجــه تقــارن 
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شــدت جریــان تجــارت بــین ایــران بــا  دوم، معیــار. گیــري و نشــان داده شــود هانــداز مطالعــه
ـ   تجاريهاي  سیکلرا محاسبه و رابطه آن با درجه تقارن  کشورهاي منطقه یبه صـورت کم 

هـاي   هنگیبـودن همـا   شـود و سـوم، برخـی پیشـنهادات در مـورد مناسـب       گیـري مـی   هانداز
  .دهد میپولی کالن میان ایران با کشورهاي منطقه ارائه هاي  سیاست

توان به شرح زیر خالصـه   سواالت اساسی مطالعه حاضر را می، با عنایت به اهداف مقاله
  :کرد

  تجاري است ؟هاي  سیکلداراي تقارن  آیا ایران با کشورهاي مورد مطالعه -1
تجاري ایران با کشورهاي هاي  سیکلتقارن  جاري وآیا رابطه معناداري بین جریان ت -2

  واقع در آسیاي جنوب غربی وجود دارد ؟
جریـان   گیـري و تحلیـل آمـاري    هانـداز  مطالعه حاضر ضمن  جهت پاسخ به این سواالت،

بـه    ،1980-2005دوره  تجاري ایران با کشورهاي منطقه در طیهاي  سیکلو تقارن  تجاري
 تــابلوییهــاي  ي اقتصــاد ســنجی و بــه روش دادههــا مــدلق بررســی رابطــه مــذکور از طریــ

بـر چـارچوب نظـري و پیشـینه      هضمن مـروري کوتـا  ، ین ترتیب در این مقالهه اب. پردازد می
و  هـا  شـاخص بـه روش تحقیـق کـه شـامل نحـوه محاسـبه       ، تحقیق در خارج و داخل کشور

گیـري و   هانـداز   تخمین مدل اختصاص دارد پرداخته و در نهایت به تحلیل نتـایج حاصـل از  
تجــاري متقابــل ایــران بــا هــاي  ســیکلتقــارن  شــدت تجــارت و رابطــه معنــاداري شــاخص

و پیشـنهادات اختصـاص   گیـري   آخرین بخش مقاله بـه نتیجـه  . پردازیم می کشورهاي منطقه
  .دارد

  تحقیقو پیشینه  چارچوب نظري. 1
مطالعـات  ، و از جملـه یکپـارچگی تجـاري کشـورها    گرایـی   با عنایت به اهمیـت منطقـه  

در  تجــاريهــاي  ســیکل بــر تقــارنگرایــی  مختلفــی در خصــوص نحــوه اثرگــذاري منطقــه
 کشورهاي مختلف صورت پذیرفته و همچنین مطالعات زیادي نیز در این زمینـه در جریـان  

بسـیار  ، تجـاري هـاي   سیکلغییرات در میزان تقارن از منظر سیاستگذاري، درك ت. 1باشد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kose ,Ayhan (2004). 
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 تـر  یـک کشـور، برخـوردار از انتقـال قـوي      اقتصـادي هاي  سیاست چنانچه. قابل توجه است
بـر فعالیـت اقتصـادي در دیگـر کشـورها       توانند اثـر زیـادي را   باشند، می تجاريهاي  سیکل

تواند تبعـات مهمـی بـراي     ، میتجاريهاي  سیکلبه عبارت دیگر، میزان تقارن . داشته باشند
در همـین   .1داشته باشد اي کشورها المللی و منطقه بین اقتصادي مشتركهاي  سیاستاجراي 

داشته باشـند، آنگـاه    تجاريهاي  سیکل نقشی غالب در توضیح، اي منطقه ارتباط اگر عوامل
اند، ممکـن اسـت اثـر     نوسانات کالن اقتصادي را هدف گرفته ثبات داخلی کههاي  سیاست

در یـک گـروه از    تجـاري هـاي   سـیکل از سویی دیگر میزان تقـارن  . محدودي داشته باشند
کشورها نیز معیار مهمی براي تعیین این مساله است که آیا اتحاد پولی در میان این کشورها 

  .پذیر است یا خیر امکان و مطلوب
هـاي   سـیکل بـر تقـارن   گرایی  نتیجۀ مشخصی را در ارتباط با اثر منطقهتئوري اقتصادي، 

ایـن انتظـار وجـود دارد کـه افـزایش تجـارت کاالهـا موجـب         . 2دهـد  مـی به دست ن تجاري
با ایـن حـال،   . باالرفتن سرریزها هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه در کشورها شود

ت تجـارت منجـر بـه کـاهش تقـارن      اند کـه افـزایش شـد    نشان داده) 2001( 3»کوس و یی«
هاي مطلوب وارد شده به تولید یک کشور، موجب   شود، زیرا شوك می تجاريهاي  سیکل

هـاي خـاص هـر     اگـر شـوك  . شـوند  ها و دیگر منابع به سمت آن کشـور مـی   گسیل سرمایه
داشـته باشـند، افـزایش تخصـص درون      تجـاري هـاي   سیکلصنعت، نقش مهمی در پیشبرد 

را باال ببرد اما اگر روابـط تجـاري   ها  سیکلحرکتی  تواند هم ه کشورها میدر گستر 4صنعت
ممکن است ها  سیکلحرکتی یا تقارن  فی مابین کشورها حاکم باشد، میزان هم 5بین صنعتی
  .کاهش یابد

تــر، اثــر مثبتــی بــر  تحقیقــات تجربــی اخیــر نشــان داده اســت کــه روابــط تجــاري قــوي 
، )1998(6» فرانکــل و رز«بــراي مثــال، . ورها دارنــدهــاي تولیــد در گســتره کشــ همبســتگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Obstfeld and Rogoff (2002). 
2. Brooks, Robin, Kristin Forbes, Jean Imbs, and Ashoka Mody, (2003). 
3. Kose and Yi(2001). 
4. Intra-industry Trade (IIT). 
5. Inter-industry   Trade. 
6. Frankel, Jeffrey A., and Andrew K. Rose,( 1998). 
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) 2004a , 2004 b(» ایمـبس «و ) 2002(» کوس و یـی «، )2001( 1»کالرك و ون و نیکوپ
انـد کـه در میـان کشـورهاي      اي نشـان داده  هاي پانلی کشوري و منطقه با استناد به رگرسیون

 د، داراي میزان بـاالتري از هاي کشوري که دادوستد بیشتري با یکدیگر دارن پیشرفته، جفت
  . 2هستند تجاريهاي  سیکل تقارن

در گســتره  تجــاريهــاي  ســیکلدر چنــد مطالعــه تجربــی اخیــر، نحــوه تغییــرات تقــارن 
کـه   دهـد  مـی نتایج این مطالعات نشـان  . کشورهاي پیشرفته در گذر زمان بررسی شده است

ي تجمیع به کار رفته براي ها روشها،  نمونه، هاي زمانی  ها در پوشش کشوري، دوره تفاوت
تواننـد منجـر بـه نتـایج      ي اقتصادسنجانه به کار رفته مـی ها روشو  ي کشوريها گروهایجاد 

براي مثـال، برخـی از ایـن    . تجاري شوندهاي  سیکلاي تقارن  متفاوتی در مورد تکامل دوره
لیـد در  هـاي تو  دهنـدة کـاهش همبسـتگی    انـد کـه نشـان    یافتـه  مطالعات بـه شـواهدي دسـت   

دریافتنـد کـه   ) 2003(3» هلبلینگ و بایومی«. کشورهاي پیشرفته در طی سه دهه گذشه است
  ضرایب همبسـتگی میـان ایـاالت متحـده و دیگـر کشـورهاي عضـو گـروه هفـت در دوره         

اي مـرتبط،   در مقالـه . بـود  1973-89تر از ضرایب مشابه در دوره  ، بسیار پایین2001-1973 
گـذاري میـان ایـاالت     هاي تولید، مصـرف، و سـرمایه   همبستگی) 2003(4» هیتکوت و پري«

ــان  ــه جه ــده و بقی ــن  -متح ــادا و ژاپ ــا، کان ــد  -اروپ ــی نمودن ــه  . را بررس ــد ک ــا دریافتن آنه
 1960-81، کمتـر از دوره  1981-2002هاي متقابل میـان زوج کشـورها در دوره    همبستگی
در ، تجـاري هاي  سیکلابط تقارن که رو دهد میبا این حال، سایر مطالعات نشان . بوده است

هاي میان  همبستگی) 2003b, 2004(5» کوس، پراساد، و ترونز«است  یافته گذر زمان، شدت
به تفکیک کشورهاي عضو گروه هفت را  گذاري میان نوسانات در تولید، مصرف و سرمایه

ریافتنـد  آنهـا د . انـد  بررسی کرده 1960-99هاي ساالنه در طی دوره زمانی  با استفاده از داده
دوره شـوك  ( 70دهـه   هاي بـه طـور متوسـط از    که در مورد کشورهاي پیشرفته، همبستگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clark, Todd E., and Eric van Wincoop,( 2001).   

هاي توليد در گستره كشورها، بسـتگي بـه     اشاره گرديد اثر تئوريك افزايش جريانهاي تجاري  بر همبستگي" همانطوريكه قبال .2
 ي تخصصي دارداها و الگوه ماهيت شوك

3. Helbling, Thomas, and Tamim Bayoumi (2003) 
4. Heathcote, Jonathan, and Fabrizio Perri(  2003  )  
5. Kose, M. Ayhan, Eswar S. Prasad, and Marco E. Terrones, (2003)   
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بـوردو و  «. نیـز بیشـتر شـده اسـت     1990و ایـن افـزایش در دهـه    یافتـه   افزایش شـدید ) نفتی
-2001(هـاي سـاالنه    از داده تـر  نیز با استفاده از یک نمونه بسیار گسترده) 2003(1» هلبینگ

ند که میزان تقارن در گستره کشورهاي پیشرفته، در گذر زمان، بیشتر شـده  نشان داد) 1880
  .است

به بعد مطالعات متعـددي در جهـت پاسـخ دادن بـه      90در یک دهه اخیر به ویژه از دهه 
در گـذر   تجاريهاي  سیکلدر توضیح تقارن  عامل جهانی تا چه میزان این سوال هستند که

تجـاري  هـاي   سـیکل دهنـدة درجـه بـاالتري از تقـارن      انتوانـد نشـ   می و آیا زمان نقش دارد
دریافتنـد کـه در برخـی    ) 2003(2» اسـتاك و واتسـون  «مابین کشورها محسـوب گـردد؟    فی

المللی در توضیح  اهمیت عوامل بین) کانادا، ایتالیا، و ایاالت متحده(کشورهاي گروه هفت 
 1960-83، بیشـتر از اهمیـت آن در دوره   1984-2002در دوره  تجـاري هـاي   سیکلتقارن 

نشان دادنـد کـه عامـل جهـانی، بـه طـور       ) 2004(3» کوس، اوتروك، و واتیمن«. بوده است
در کشـورهاي   تجـاري هـاي   سـیکل دهندة درصد باالتري از تفاوت تقارن  میانگین، توضیح

 دوره برتـــون وودزدر مقایســـه بـــا ) 1968-2002(ســـازي  گـــروه هفـــت در دوره جهـــانی

در واقع، این موضوعی است که در تمام کشورها بـه جـز آلمـان و    . بوده است) 72-1960(
اتحاد در آلمان و (در این دو کشور، اهمیت نسبی تحوالت داخلی . ژاپن وجود داشته است

سـازي روزافـزون را کـم کـرده      اثر جهـانی ) مدت آهنگ اقتصادي در ژاپن کاهش طوالنی
  .است

 هـاي تجـارت   اند کـه چگونـه ظهـور بلـوك     اینکه تحقیقات اخیر بررسی کرده سرانجام
 4»کالـدرون «. گـذارد  در نقاط مختلف جهان تأثیر مـی  تجاريهاي  سیکلاي بر تقارن  منطقه

 هـاي  سـیکل هـاي تجـارت آزاد اثـر مثبتـی بـر میـزان تقـارن         نشان داد که موافقتنامه) 2003(
 6»کــوس، مردیــت، وتــو«و ) 2004(5» کــوس«. در گســتره کشــورهاي عضــو دارد تجــاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bordo,Michael D., and Thomas Helbling, (2003). 
2. Stock, James H., and Mark W.Watson, (2003). 
3. Kose, M. Ayhan, Christopher Otrok, and Charles H.Whiteman,( 2003). 
4. Caldéron, César, (2003). 
5. Kose, M. Ayhan, (2004). 
6. Kose, M. Ayhan ,Guy M. Meredith, and Christopher M. Towe,( 2004). 
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دریافتند که موافقتنامه تجارت آزاد آمریکاي شمالی منجر به افزایش چشـمگیر در  ) 2004(
المسـدین  «. مکزیک، و ایاالت متحده شده اسـت   در کانادا، تجاريهاي  سیکلمیزان تقارن 

در گســتره  تجــاريهــاي  ســیکلهــاي تقــارن  نشــان دادنــد کــه نوســان) 2003(1» و پراســاد
کـوس، اوتـروك، و   « در ایـن ارتبـاط  . کشورهاي اروپایی از ارتبـاط نزدیکـی برخوردارنـد   

در کشـورهاي اروپـایی،    تجـاري هـاي   سـیکل نشان دادند که گرچه تقارن ) 2003(» واتیمن
حرکتی هستند، اما منشأ آن به طور مشخص اروپا نیسـت بلکـه ممکـن اسـت      دهنده هم نشان

مـا نشـان   هـاي   طـور خـاص بررسـی    هبـ  .بلوك اروپایی نیـز باشـد  ناشی از کشورهاي خارج 
تجـاري ایـران بـا    هـاي   سـیکل گیري نقش تجارت خـارجی بـر تقـارن     هانداز درباره دهد می

اي تا کنون انجـام نگرفتـه    شرکاي تجاري به ویژه در کشورهاي آسیاي جنوب غربی مطالعه
ل بروز ادوار تجاري انجام گرفتـه  و دالیها  پیرامون شناسایی علتها  بررسی عمده است ولی

در این مطالعات محققان ضمن ارائه برخی نظریات و دیدگاهها درباره ادوار تجـاري  . است
توان به مطالعـات   می در این خصوص. به بررسی علت آن بخصوص براي ایران پرداخته اند

با توجـه بـه   . اشاره کرد 4)1381(و نظیفی  3)1383( منجذب ، 2)1381(گرجی و میرسپاسی 
تـوان ایـن    ، مـی یی که در این مطالعات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته انـد ها مدلتمامی 

هـاي   سـیکل انـد تنهـا قسـمتی از پیـدایش      جمع بندي را ارائه نمود که ایـن محققـان توانسـته   
تقــارن  صــورت مــوردي و فقــط بــراي ایــران، توضــیح دهنــد امــا بــه موضــوع هتجــاري را بــ

دو مطالعـه در ارتبـاط بـا     ي اخیـر هـا  سالدر . اند تجاري متقابل کشورها نپرداختههاي  یکلس
مـورد اسـتفاده و    يهـا  ، روشموضوع مقاله در کشور انجام گرفته که از حیث نوع موضـوع 

  :پردازیم می با مطالعه حاضر تفاوت دارد که در ادامه به تشریح آنها "جامعه آماري کامال
امـارات متحـده   ، بررسی تقارن ادوار تجاري کشورهاي ایـران  با عنواناي  مطالعه –الف 

تجاري و همچنین هاي  سیکلن ادبیات مربوط به تقارن یترکیه و پاکستان با هدف تبی، عربی
در ، بررسی آن در بین کشورهاي مـذکور بـوده اسـت کـه در قالـب یـک طـرح تحقیقـاتی        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lumsdaine, Robin L., and Eswar S. Prasad, (2003). 

   .)1381(گرجی، ابراهیم و میرسپاسی، آرزو .2

   .)1383( منجذب محمدرضا  .3

  . )1381( نظیفی، فاطمه .4
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عـه بـا اسـتفاده از اطالعـات سـري زمـانی       این مطال. 1پژوهشکده امور اقتصادي انجام گردید
و با استفاده از  2002-1974ي ها سالتولید ناخالص داخلی کشورهاي مورد بررسی در طی 

 .خود رگرسیون برداري انجام گردید یکسري معادالت

هـاي ایـران و ترکیـه،     همبستگی بین ادوار تجاري کشـور  دهد مینتایج این بررسی نشان 
دارد اما میزان این همبستگی بین ادوار تجاري ایران و ترکیه بـیش از  ایران و پاکستان وجود 
بخـش  . بـین ادوار تجـاري پاکسـتان و ترکیـه نامتقـارن وجـود دارد      . ایران و پاکستان اسـت 

گذاري تولید ناخالص داخلی کشور  ي این تحقیق نشان داد که تأثیرها مدلدیگري از نتایج 
هاي ایران، ترکیه و پاکسـتان   ناخالص داخلی کشور امارات بر نوسانات سیکل تجاري تولید

هاي ایـران و ترکیـه    نوسانات سیکل تجاري کشور گرچه.وجود نداشته و یا ناچیز بوده است
گـذاري در   امارات متحده عربی تـأثیر داشـته و ایـن تـأثیر      بر نوسانات سیکل تجاري کشور

  . کیه استتر نسبت به کشور تر مورد کشور ایران بیشتر و قابل توجه
با عنوان رابطه یکپـارچگی تجـارت خـارجی و همزمـانی      2، پژوهشی1388در سال  -ب
پولی مابین کشورهاي اسالمی با هاي  ایجاد اتحادیههاي  ارزیابی پتانسیل ،تجاريهاي  سیکل

ی عوامـل بوجـود آورنـده هـم     و تعیین کم نظري تشکیل اتحادیه پولیهاي  پایه هدف تبیین
 .انجام گردید تجاري در کشورهاي اسالمیهاي  سیکلزمانی 

این پژوهش که براي اولین بار در کشور انجام گردید براي شناسـایی و بررسـی عوامـل    
کشور عضـو سـازمان کنفـرانس     56مجموع  تجاري متقابلهاي  سیکلکننده همزمانی  تعیین

توجـه  ي اقتصادي آنها قابل دسـترس بـوده مـورد    ها شاخصتجاري و  که اطالعات اسالمی
بر حسب دو مقطع زمانی ) شامل متغیرهاي وابسته و مستقل(مشاهدات آماري. اند قرار گرفته

نتـایج بدسـت    .و مورد پردازش قرار گرفتـه اسـت   آوري جمع 2005-1990و  1980-1989
 پدیـده دهـد   مـی تجاري فی مابین کشورها نشان هاي  سیکلتقارن هاي  مدلآمده از تخمین 

تشـابه  ، یکپـارچگی تجـاري   متاثر از OICمتقابل کشورهاي عضو تجاري هاي  سیکلتقارن 
  . باشد می مالی و تشابه ساختار اقتصادي فیمابین کشورهاهاي  سیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) 1385(شایگان، بیتا  .1

          .)1387(کریمی، فرزاد .1
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 روش تحقیق . 2

با الهـام از مطالعـه فرانکـل و روز، از دو متغیـر کلیـدي شـدت جریـان        ، در این پژوهش
با هر یک از کشـورهاي مـورد    تجاري متقابل بین ایرانهاي  سیکلتجاري و شاخص تقارن 

جـایگزین   در این ارتباط از دو شاخص ترکیبـی بعنـوان معیارهـاي   . گردد می مطالعه استفاده
 اسـتفاده ) i(جهت نشان دادن سطح یکپارچگی تجـاري ایـران بـا کشـورهاي مـورد مطالعـه       

                                                                    )1(           .1گردند می گردد که با استفاده از رابطه ریاضی ذیل محاسبه می

=      )2(                                                                                          
  :در فرمول باال

Mji نمایانگر کل واردات اسمی ایران)j ( از کشورi ؛Mjواردات ایران ، نمایانگر کل،Xi 

مقدار بـاالتر  . ارزش کل صادرات جهانی است، Xwبه جهان و iکل ارزش صادرات کشور 
هاي مربـوط بـه    داده .و کشورهاي منطقه است ایران دهندة افزایش شدت تجارت میان نشان

و  )IMF(لمللی پول  بین ایران با کشورهاي مورد مطالعه از کتاب صندوق بین حجم تجارت
  . گردیده است آوري جمع 2005-1980ي ها سالدر طی 

بـه  (مبستگی تولید ناخالص داخلـی  تجاري بصورت محاسبه ضریب ههاي  سیکلتقارن 
و بـه پیـروي از روش    tایران و کشورهاي مورد مطالعه در فاصله زمـانی   )2000قیمت ثابت 

  .شود می به روش ذیل تخمین زده )1998(فرانکل و روز 

)var()var(

),(
),(

m
j

m
i

m
j

m
im

j
m
i

yy

yycor
yycorr =

 
. ساالنه بوده و برحسب ارزش دالر محاسبه شـده اسـت  ) y(میزان تولید ناخالص داخلی 
ــردن جــزء  ــتاي جــدا ک ــاوبی در راس ــر  yلگــاریتم  ،تن ــر اســاس فیلت ــی ب  -هودریــک  واقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجـوع  ) 2003(وانـگ و چـوین و  ) 2003(، کالـدورن و دیگـران   )1998(توان به مطالعات فرانکل و روز  براي اطالعات بیشتر می .1

 .کرد
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کشـورهاي   j ایـران و نمـاد   iدر ایـن رابطـه نمـاد    .روندزدایی گردیده است 1(HP)پرسکات
بـه روش پرسـکات    اریتم تولیـد ناخـالص داخلـی کـه قـبالً     لگـ  ymباشـد و   می مورد مطالعه

آماري جهت محاسبات هاي  نمونه .لحاظ گردید زدایی شده در محاسبه شاخص تقارن روند
ــل توصــیفی    ــنجی و تحلی ــاخصاقتصــاد س ــاي  ش ــع ه ــی مقط ــگفته در ط ــاي  پیش ــانیه   زم

. گردیده است انجام 1999،2000-2005 -1995، 1990-1994، 1985-1989، 1980-1984
 )ه گیري، تئوري و اقتصاد سنجیانداز از لحاظ خطاي( توضیحی مناسبهاي  بر اساس متغیر

تجاري ایران بـا کشـورهاي مـورد    هاي  سیکلشکل کلی رابطه یکپارچگی تجاري و تقارن 
در ایــن پـژوهش بـه منظـور آزمـون رابطـه بــین      . مـورد تصـریح قـرار گرفتـه اسـت      بررسـی 

تجاري ایـران بـا کشـورهاي مـورد مطالعـه از روش      هاي  سیکلیکپارچگی تجاري و تقارن 
هاي بارز این  از ویژگی. شود استفاده می 2ی یا پانل دیتاهاي تابلوی داده  اقتصاد سنجی به شیوه

در ایـن  . اسـت  4هـاي مقطعـی   و داده 3سـري زمـانی  هـاي   اسـتفاده همزمـان داده   ها روشنوع 
  :پژوهش به چند دلیل از این روش استفاده میگردد

 بیشـتري در اختیارمـان   تعـداد مشـاهدات آمـاري    شود می استفاده از این روش باعث -1
کـارایی تخمـین را افـزایش     گیرد و درجه آزادي آن نیز افزایش یابد کـه بـدون شـک    قرار 

  .5خواهد داد
ر دهد میبه ما این امکان را  -2 ـی کشـورهاي    هاي مورد بررسی تا ارتباط میان متغی و حتّ

  . و به بررسی آنها پرداخت گرفته مورد بررسی را در طول زمان در نظر
هـاي   به عنوان واحـد (اثرات انفرادي مربوط به کشورها  توانایی این روش در کنترل -3

  باشند نمی گیري هانداز است که قابل مشاهده و) مقطعی
اي  انـد، ضـرایب الگـو بایـد بـه گونـه       هایی که به صورت تلفیقی تصـریح نشـده   در الگو

هاي توضیحی همان دوره زمانی  تخمین زده شوند که جمله اختالل هر دوره زمانی، با متغیر
سـري زمـانی پـژوهش، دلیـل اصـلی       -در اینجا عالوه بر ساختار مقطعی. یر هم بسته باشندغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hodrick, R.j. and Prescott, EC (1997). 
2. Panel Data. 
3.Time  Series.  
4. Cross Section.   

  ، )1383(محمدزاده اصل، نازي  .5
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 1غیر مشاهده در واقع رفع مسئله مربوط به اثرات هاي تلفیقی گیري از مدل مبنی بر داده ه بهر
  . 2در مدل است

تجارت خارجی به شکل زیر مـد نظـر قـرار گرفتـه      ضریب متغیر مدل پانل براي برآورد
  :است

PTPTPT XCOR εβα ++=     
   

  t  CORPTدر زمان pبراي زوج کشور  تجاريهاي  سیکل تقارن بردار شاخص
 xpt     تجارت خارجی ام مربوط به متغیر توضیحی ptمشاهده 

  PTε                 بردار اجزاء اخالل مدل
  α             بردار پارامتر ثابت

  β           بردار ضرایب متغیرهاي توضیحی
تجاري شامل شاخص شـدت وارداتـی و    از دو شاخص یکپارچگی این پژوهش البته در

 هـا  شـاخص شاخص سهم از کـل واردات بصـورت لگـاریتم و بـدون لگـاریتم هـر یـک از        
  .استفاده شده است

بـه  . اسـتفاده شـده اسـت    3خطـاي یکطرفـه  جهت تبیین جزء اخالل مدل از راه کار جزء 
  :عبارت دیگر

PttPt V+= λε       
    

1Tبردار اثرات خاص زمانی غیر قابل مشاهده با بعد  ×     tλ  

1NTبردار انحرافات باقیمانده با بعد  ×         ptV  
 λt     نظیـر  ( گیـرد  مـی  هر گونه اثر خاص زمانی که در رگرسـیون منظـور نشـده را در بـر
  .نیز بردار انحرافات معمولی رگرسیون است Vpt ).اقتصاديهاي  و شوكها  بحران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Unobserved Effect. 

 )1383( هادیان، ابراهیم، عظیمی حسینی، آنیتا .2
3. One-way Error Component. 
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، معنـاداري  )مرسـوم  Fآزمـون  (معناداري کلی رگرسـیون هاي  در این پژوهش از آزمون
همچنـین جهـت فـائق    . گـردد  اسـتفاده مـی   )مرسوم tآزمون (تک تک ضرایب برآورد شده

آمدن بر واریانس ناهمسانی احتمالی، از خطاهاي اسـتاندارد ضـرایب سـازگار بـا واریـانس      
جهت آزمون نوع ادغام، فرضیه صفر مبنـی بـر ثبـات ضـرایب      .گردد استفاده می 1ناهمسانی

 چـاو  یافتـه  شـود کـه در واقـع آزمـون تعمـیم      مـی  استخراج و اسـتفاده  Fآماره برآورد شده، 
  .باشد می

، 2هــاي بــین گــروه هــاي تــابلویی مشــتمل بــر ســه نــوع تخمــین یعنــی تخمــین روش داده
در . اسـت  RE 4هـاي اثـرات تصـادفی     و تخمین FE(3اثرات ثابت (هاي درون گروه  تخمین
اسـت و معمـوالً بـراي تخمـین ضـرایب      ا هـ  نهاي بین گروه رگرسـیون روي میـانگی   تخمین

بعـد زمـان در نظـر     (FE)هاي درون گروه در تخمین .شود بلندمدت از این روش استفاده می
شود و تنها اثراتی که مختص هر یک از کشورها است، به عنوان اثرات انفـرادي   گرفته نمی
) در صورت ادغام میان زمان ها( گردد که در این پژوهش براي انجام این آزمون منظور می
  .گردد استفاده می Fاز آماره 

هـاي واقـع در    تجاري ایران با کشـور هاي  سیکلو تقارن  شدت جریان تجاري بررسی
  آسیاي جنوب غربی 

تجـاري ایـران بـا کشـورهاي مـورد بررسـی       هـاي   سیکلدر این قسمت به بررسی تقارن 
بـه جهـت عـدم    . باشـد  مـی  کشور 16شامل  تعداد کشورهاي مورد بررسی. شود می پرداخته

محاسـبات   در کشـور، ایـن دسـته از کشـورها     شـش تولید ناخالص تعـداد   دسترسی به آمار
،روند متوسط شاخص تقـارن  )1(نمودار .اند مربوط به تخمین شاخص تقارن لحاظ نگردیده

مختلـف  هـاي   در طـی مقطـع   تجاري ایران را با مجموع کشورهاي مورد مطالعـه هاي  سیکل
بـا   ایـران  تجـاري هـاي   سیکل تقارن، بر اساس این نمودار. کند می هئارا 2005-1980زمانی 

مقطع زمـانی   در. باشد می افزایشی روند در مجموع به صورت یک کشورهاي مورد بررسی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors. 
2. Between Groups. 
3. Within  Groups (fixed effects). 
4. Random  Effects. 
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افـزایش   71/0بـه   2005-2000بـوده کـه در مقطـع زمـانی      4/0شاخص  متوسط، 1980-84
بـا کشـورهاي مـذکور در     ایـران  نه تنهادهد  مینشان  مذکور ین ترتیب نتایجه اب .است یافته 

از  میزان تقارن در طـی چنـد سـال اخیـر     بلکه تجاري استهاي  سیکلمجموع داراي تقارن 
  .یک روند افزایشی نیز برخوردار بوده است

  

  
  هاي تجاري متقابل ایران روند متوسط شاخص تقارن سیکل -1 نمودار

  مطالعه با کشورهاي مورد

هـر یـک از    تجـاري ایـران را بـا   هـاي   سـیکل ، وجود یـا عـدم وجـود تقـارن     )1(ول جد
زمـانی کـه    ن اشـاره گردیـد  ه آبـ  همانطوریکـه قـبالً  . دهد میبررسی نشان  کشورهاي مورد
 به معناي وجود تقارن و در صورتیکه شـاخص مـذکور   باشد بزرگتر از صفر شاخص تقارن

براسـاس مشـاهدات   . شـود  مـی  تعریـف  تقـارن عـدم وجـود    به معناي کوچکتر از صفر باشد
تجـاري در طـی   هـاي   سـیکل تقارن  ایران با اغلب کشورهاي مورد مطالعه داراي) 1(جدول 

ایران از میان ، 1984-1980در مقطع زمانی . باشد می 2005-2000و  84-1980مقطع زمانی 
با سایر کشـورها   کویت و افغانستان، امارات متحده عربی کشور مورد بررسی به جز با یازده

 این درحـالی اسـت کـه در مقطـع زمـانی مـذکور      . باشد می تجاريهاي  سیکلداراي تقارن 
باشـند داراي   مـی  نیـز  ایران با دو شریک مهم تجاري خود که داراي شدت وارداتی بـاالیی 

، اردن، بر اساس این جدول، ایران با کشورهاي بحرین. تجاري استهاي  سیکلعدم تقارن 
داراي تقــارن  1984-1980ســوریه و ترکیــه در مقطــع زمــانی ، عربســتان، ســتانپاک، عمــان 

  .باشد می تجاريهاي  سیکل

0.4

0.6 0.58
0.64

0.71

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-2005



 48 پژوهشنامه بازرگانی

در مقطـع   با کشـورهاي مـورد بررسـی    ایران تجاريهاي  سیکلتقارن  با توجه به بررسی
تنها بـا تعـداد    ایران، کشور مورد بررسی 13مشخص گردید که از میان  2005-2000زمانی 

باشد  می تجاريهاي  سیکلعدم تقارن  یت و امارات متحده عربی دارايکشور شامل کو دو
تـوان بـه    مـی  خصـوص ن در ایـ . باشـد  می تجاريهاي  سیکلو با سایر کشورها داراي تقارن 

ــورهاي ــرین کش ــتان ، اردن، بح ــتان، قزاقس ــان، قرقیزس ــتان ، عم ــتان، پاکس ــوریه، عربس ، س
نکته جالب توجه این است که ایران با مهمتـرین  . ترکیه و ازبکستان اشاره نمود ، تاجیکستان

 تجـاري هـاي   سـیکل شریک تجاري خـود نظیـر امـارات متحـده عربـی داراي عـدم تقـارن        
 .باشد می کشور شدت وارداتی کاال با این که ایران داراي باالترین باشد در حالی می

  تجاري ایران با کشورهاي مورد مطالعههاي  سیکلوضعیت تقارن  -2جدول
 ه زمانیدور

 کشور
2005 -2000 84-1980 

 افغانستان -686/0 -
 آذربایجان  - -

 بحرین  742/0 9585/0
 عراق - -
 اردن  742/0 861/0
 قزاقستان  - 891/0
 کویت -414/0 -191/0

 قرقیزستان - 889/0
 لبنان - -
 عمان  791/0 792/0
 پاکستان 812/0 893/0
 قطر  - -
 عربستان 824/0 864/0
 سوریه  691/0 824/0
 تاجیکستان - 876/0
 ترکیه  891/0 921/0
 ترکمنستان - -
 امارات متحده عربی -412/0 -211/0

 بکستانزا - 869/0
 منی -  
 متوسط  4/0 71/0

  تحقیقهاي  یافته :ماخذ
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در  .با کشورهاي مورد بررسی است متغیر دیگر مورد بررسی شدت جریان تجاري ایران
کشور طرف تجاري ایران که براي آنها آمـار و اطالعـات موجـود     21این مطالعه از تمامی 

دوره . متقابـل ایـران اسـتفاده شـده اسـت      بوده، جهت برآورد میزان شدت جریـان وارداتـی  
تا آخرین سـالی کـه آمـار و اطالعـات موجـود اسـت        1980زمانی مورد بررسی نیز از سال 

ي دوره هـا  سـال که محاسبات ابتدا بر حسب هـر یـک از   . شدبا می میالدي، 2005یعنی سال 
  .مالك ارزیابی قرار گرفته است ساله جپن مذکور انجام گرفته و سپس متوسط دوره

نتایج مورد بررسی گویاي افزایش شدت وارداتی ایران در تجارت با کشـورهاي مـورد   
ر تجـارت بـا   ایـران د  شـدت و عمـق واردات   طـور ضـمنی نشـان دهنـده     هبررسی است که ب

وارداتی ایران را در تجارت  ،روند شاخص شدت) 2(نمودار  .کشورهاي مورد مطالعه است
براسـاس   .دهـد  مـی ي مورد مطالعه نشان ها سالدر طی  با مجموع کشورهاي مورد مطالعه را

بـه   2از ، 1984-1980اتی ایران درمقطع زمـانی  دمتوسط شاخص شدت وار، نمودار مذکور
ــی ز  14 ــد در ط ــانی واح ــزایش، 2005-2000م ــه اف ــت یافت ــی  . اس ــه در ط ــالالبت ــا س   يه

  .هم افزایش داشته است درصد15به  1985-1999

  
  

  روند متوسط شاخص  شدت  تجاري متقابل ایران - 2 نمودار
  مطالعه با کشورهاي مورد

ــا بررســی نمــودار   ــا   متوســط شــاخص شــدت  ، اوالً)2(ب ــران در تجــارت ب وارداتــی ای
در دوره مـورد اشـاره داراي    رونـد آن  و ثانیـاً  باشد می یک مطالعه بیش ازکشورهاي مورد 

 ایـن رونـد نشـانگر تغییـر الگـوي تجـارت خـارجی کشـور بـه نفـع          . باشد می روند صعودي
   .باشد می کشورهاي مذکور
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  تخمین مدل و تحلیل نتایج 
بـا  تجـاري ایـران   هـاي   سـیکل بررسی رابطه یکپـارچگی تجـاري و تقـارن     به این بخش

بـراي ایـن منظـور، از مشـاهدات ادغـام      . پردازد می کشورهاي واقع در آسیاي جنوب غربی
تجـاري متقابـل ایـران در    هاي  سیکل یکپارچگی تجاري و شاخص تقارنهاي  شاخصشده 
برآوردهـاي مـذکور بـه تفکیـک     . شـود  می استفاده 2005-1980 زمانی در دوره مقطع پنج

 ي مـذکور هـا  شـاخص ب لگاریتم و بدون لگاریتم بر حس انواع شاخص یکپارچگی تجاري
 یکپـارچگی  در رابطه با مشـاهدات ادغـام شـده، دو نمونـه از شـاخص     . صورت گرفته است

هـاي   مـدل  در متقابل ایران با کشورهاي مورد بررسی محاسبه شده و به عنوان متغیـر مسـتقل  
هـاي   بر اسـاس آزمـون  معادالت رگرسیونی زیادي  البته. پانل مورد استفاده قرار گرفته است

در . ه شده استئترین آنها انتخاب و ارا اقتصادسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته و تنها مناسب
متغیرهاي یکپـارچگی تجـاري مـورد     به تفکیکها  دست آمده از تخمین مدل هادامه، نتایج ب

  .گیرد می بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
رابطه یکپارچگی تجاري و  معادله مربوط به نتایج برآورد تعداد چهار) 2(جدول شماره 

 تعـداد دو معادلـه  . کنـد  می ارایه را تجاري ایران با کشورهاي مورد مطالعههاي  سیکلتقارن 
شـاخص شـدت وارداتـی و شـاخص     (ي یکپارچگی تجـاري  ها شاخصبه صورت لگاریتم 

ي هـا  شـاخص بـر اسـاس سـطح     باشـد و تعـداد دو معادلـه دیگـر     مـی  )سهم از کـل واردات 
معـادالت   از سویی دیگر هر یک از. است )مذکورهاي  شاخصبدون لگاریتم (یکپارچگی 

   .اند شده اثرات ثابت و بدون اثرات ثابت تخمین زده بر مبناي
لگـاریتم   بـرآورد شـده بـر اسـاس     تجاريهاي  سیکلبر اساس این جدول، معادله تقارن 

ورت اثـرات ثابـت و بـدون    به دو صـ ) نشان دهنده تغیرات شاخص(شاخص شدت وارداتی 
، بـراي  )FE(آزمون صحت ادغـام و آزمـون نـوع ادغـام    .تخمین زده شده است اثرات ثابت

آزمـون صـحت    (H0) با توجه به جدول مذکور، فرضیه صفر. مدل منتخب انجام شده است
ادغام مبنی بر درستی ادغام روي دوره زمانی مورد بررسی براي معادله منتخب مـورد تاییـد   

  ، فرضـیه صـفر  )FE(آزمـون اثـرات ثابـت    F0بر اساس آمـاره   ولی. آماري قرار گرفته است
(H0)  دامی خاص زمانهاي  مبنی بر صفر بودن همزمان متغیر)λtمورد تایید قرار نگرفتـه  ) ها
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 یـک با اثـرات ثابـت داراي معنـاداري کلـی در سـطح       استودنت مدل Fآماره  اگرچه. است
در ( داراي معنـاداري مناسـب   ضریب متغیـر تغییـرات شـدت وارداتـی    ، ولی باشد می درصد

ضریب . باشد می مثبت گرچه داراي عالمت مورد انتظار باشد نمی )درصد 5سطح معناداري 
بر اساس آزمون . باشد می یار پایین و در حد صفرکه رقم بس باشد می 0005/0مذکور حدود 

درصد مورد تائید آمـاري قـرار گرفتـه     پنجفرضیه صفر بودن ضریب مذکور در سطح ، والد
و گیـري   در شکل رسد اهمیت تغییرات شدت وارداتی ایران می ین ترتیب، به نظره اب. است

 مورد تایید آمـاري قـوي  بررسی  با کشورهاي مورد ایران تجاريهاي  سیکلگسترش تقارن 
  .گیرد نمی قرار

شاخص شـدت وارداتـی    بر اساس تجاريهاي  سیکل، معادله تقارن )2(بر اساس جدول 
. تخمـین زده شـده اسـت    به دو صورت اثرات ثابت و بدون اثرات ثابت )سطح دهنده نشان(

وجـه  با ت. ، براي مدل منتخب انجام شده است)FE(آزمون صحت ادغام و آزمون نوع ادغام
آزمون صحت ادغام مبنی بر درسـتی ادغـام روي دوره    (H0) به جدول مذکور، فرضیه صفر

بـر اسـاس    ولی. زمانی مورد بررسی براي معادله منتخب مورد تایید آماري قرار گرفته است
هاي  مبنی بر صفر بودن همزمان متغیر  (H0)  ، فرضیه صفر)FE(آزمون اثرات ثابت F0آماره 

بـا   اسـتودنت مـدل   Fآمـاره   اگرچـه . مورد تایید قرار نگرفتـه اسـت  ) هاλt(دامی خاص زمان
ضـریب متغیـر سـطح     ولـی  باشـد  می درصد یکاثرات ثابت داراي معناداري کلی در سطح 

نتیجـه   باشد که نمی )درصد پنجدر سطح معناداري ( داراي معناداري مناسب شدت وارداتی
 مرسـوم، برقـرار   tدست آمده در ارتباط با معناداري ضریب برآورد شده بر اساس آزمون  هب

ضـریب مـذکور حـدود    . باشـد  مـی  مثبـت  باشد ضمن اینکه داراي عالمت مورد انتظـار  نمی
، بر اساس آزمون والـد . دهد می که رقم بسیار پایین و در حد صفر را نشان باشد می 0013/0

. درصد مورد تائید آماري قرار گرفتـه اسـت   پنجر در سطح فرضیه صفر بودن ضریب مذکو
بـا تقـارن    که رابطه معناداري بین باالبودن شدت وارداتـی  دهد میین ترتیب، نتایج نشان ه اب

، معادله )2(بر اساس جدول. وجود ندارد تجاري ایران با کشورهاي مورد مطالعههاي  سیکل
نشان دهنده (وارداتی  گاریتم شاخص سهمل برآورد شده بر اساس تجاريهاي  سیکلتقارن 

. تخمـین زده شـده اسـت    به دو صورت اثرات ثابت و بـدون اثـرات ثابـت   ) تغیرات شاخص
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با توجـه  . ، براي مدل منتخب انجام شده است)FE(آزمون صحت ادغام و آزمون نوع ادغام
دوره آزمون صحت ادغام مبنی بر درستی ادغـام روي   (H0)  به جدول مذکور، فرضیه صفر

بـر اسـاس    ولی. زمانی مورد بررسی براي معادله منتخب مورد تایید آماري قرار گرفته است
هـاي   مبنی بر صفر بودن همزمان متغیر (H0)  ، فرضیه صفر)FE(آزمون اثرات ثابت F0آماره 

بـا   اسـتودنت مـدل   Fآمـاره   اگرچـه . مورد تایید قرار نگرفتـه اسـت  ) هاλt(دامی خاص زمان
ضریب متغیر تغییرات ، ولی باشد می درصد یکاثرات ثابت داراي معناداري کلی در سطح 

گرچـه داراي   باشد نمی )درصد 5در سطح معناداري (داراي معناداري مناسب وارداتی سهم
کـه رقـم بسـیار     باشـد  می 0040/0ضریب مذکور حدود . باشد می مثبت عالمت مورد انتظار
فرضیه صفر بـودن ضـریب مـذکور در    ، بر اساس آزمون والد. شدبا می پایین و در حد صفر

رسـد اهمیـت    می ین ترتیب، به نظره اب. درصد مورد تائید آماري قرار گرفته است پنجسطح 
و گیـري   در شـکل  ایـران  تغییرات سهم وارداتی کشـورهاي مـورد بررسـی در کـل واردات    

 رسی مورد تایید آمـاري قـوي  بر با کشورهاي مورد ایران تجاريهاي  سیکلگسترش تقارن 
  قرار ندارد 
سـهم   شـاخص  بر اسـاس  تجاريهاي  سیکل، معادله تقارن )2(بر اساس جدول  ینهمچن
تخمین زده شده  به دو صورت اثرات ثابت و بدون اثرات ثابت )سطح نشان دهنده( وارداتی

.  اسـت ، براي مدل منتخـب انجـام شـده    )FE(آزمون صحت ادغام و آزمون نوع ادغام.است
آزمون صـحت ادغـام مبنـی بـر درسـتی ادغـام روي دوره زمـانی مـورد          (H0)  فرضیه صفر

 F0بـر اسـاس آمـاره     ولـی . بررسی براي معادله منتخب مورد تایید آماري قرار گرفتـه اسـت  
دامـی  هـاي   مبنی بر صـفر بـودن همزمـان متغیـر     (H0) ، فرضیه صفر)FE(آزمون اثرات ثابت

بـا اثـرات    اسـتودنت مـدل   Fآمـاره   اگرچه. د قرار نگرفته استمورد تایی) هاλt(خاص زمان
شـاخص   ضریب متغیر سـطح  ولی باشد می درصد یکثابت داراي معناداري کلی در سطح 

نتیجـه   باشـد کـه   نمی )درصد پنجدر سطح معناداري ( داراي معناداري مناسب سهم وارداتی
 مرسـوم، برقـرار   tدست آمده در ارتباط با معناداري ضریب برآورد شده بر اساس آزمون ه ب

 5/2ضریب مـذکور حـدود   . باشد می مثبت باشد ضمن اینکه داراي عالمت مورد انتظار نمی
بر اساس . دهد می را نشان که در مقایسه با شاخص شدت وارداتی رقم بسیار باالیی باشد می
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درصد مورد تائید آماري قـرار   پنجر بودن ضریب مذکور در سطح فرضیه صف، آزمون والد
کـه رابطـه معنـاداري بـین بـاالبودن شـاخص        دهد میین ترتیب، نتایج نشان ه اب. گرفته است

بـا  . وجـود نـدارد   تجاري ایران با کشورهاي مورد مطالعـه هاي  سیکلبا تقارن  سهم وارداتی
گفتـه   ي پـیش هـا  مـدل دست آمـده در کلیـه    هتوجه به مدل اثرات ثابت در بررسی ضرایب ب

ساختاري ایران با کشـورهاي مـورد   هاي  و دگرگونیها  موید آن است که با توجه به تفاوت
بـر حسـب    اختالف بین عـرض از مبـداء  ، مطالعه و وجود اثرات متفاوت در انتقال شوك ها

  . باشد می کشورها زیاد
ه معنـاداري بـین شـدت جریـان     کـه رابطـ  دهـد   مـی در مجموع نتایج مورد بررسی نشان 

تجاري ایران با کشورهاي واقع در آسیاي جنـوب غربـی وجـود    هاي  سیکلتقارن  تجاري با
ایران با کشورهاي مورد مطالعه به عنوان منبـع انتقـال    تجارت خارجی به عبارت دیگر ندارد
  .آید نمی تجاري به حسابهاي  سیکل

نتایج حاصل از تخمین مدل تأثیر یکپارچگی تجاري ایران بر همزمانی  - 3جدول 
  تجاري در تجارت با کشورهاي واقع در آسیاي جنوب غربیهاي  سیکل

  

  بدون لگاریتم متغیر توضیحی  لگاریتم متغیر توضیحی
  مدل بدون اثر ثابت  مدل با اثر ثابت  مدل بدون اثر ثابت  مدل با اثر ثابت

 tآماره   ضریب
 tآماره   ضریب  استیودنت

 tآماره   ضریب  استیودنت
 tآماره   ضریب  استیودنت

  استیودنت
  27293/7  73/0  -   -   79522/4  551/0  -  -  عرض از مبدأ

متغیر شدت وارداتی 
)X5(  

0005/0  70777/0  05/0 -  7723/1 -  0  6693/1  0  1922/6 -  

  F 868  3/3  1/1340  2/18آماره 
-R(ضریب تعیین 

squared(  
996801/0  059339/0  997926/0  259444/0  

ضریب تعیین تعدیل 
  شده

995652/0  04125/0  997181/0  245202/0  

  365/0  -   311/0  -   آزمون درستی ادغام
  FE(   -  2/3   -  8/3(آزمون نوع ادغام 

F 3/38  8/2  1/3  37/0  نت آزمون والددویاست  
  54  54  54  54 تعدادمشاهدات
  08688/7  76/0  -   -   13674/0  062/0  -   -   عرض از مبدأ
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  بدون لگاریتم متغیر توضیحی  لگاریتم متغیر توضیحی
  مدل بدون اثر ثابت  مدل با اثر ثابت  مدل بدون اثر ثابت  مدل با اثر ثابت

 tآماره   ضریب
 tآماره   ضریب  استیودنت

 tآماره   ضریب  استیودنت
 tآماره   ضریب  استیودنت

  استیودنت
متغیر سهم وارداتی 

)X4(  
004/0  01865/1  08/0 -  1655/1 -  49/2  5833/1  18 -  805/2-  

  F 1421/745  81157/1  831/1198  061187/9آماره 
-R(ضریب تعیین 

squared(  
996751/0  037114/0  997682/0  148395/0  

ضریب تعیین تعدیل 
  شده

995414/0  016627/0  996849/0  132018/0  

  4123/0  -   389/0  -   آزمون درستی ادغام
  FE(   -  951/3   -  2351/4(آزمون نوع ادغام 

F 87/7  51/2  35/1  04/1  آزمون والدنت دویاست  
  54  54  49  49 تعدادمشاهدات

  )ضمیمه مقاله(حاصل از تخمین مدلهاي  یافته :ماخذ

  سیاستی هاي  و توصیهگیري  نتیجه
اگرچه در طی چند دهه اخیر شدت جریان تجاري ایـران   دهد میتحقیق نشان هاي  یافته

است و با اقتصاد برخی از کشورهاي  یافته با کشورهاي واقع در آسیاي جنوب غربی افزایش
اي فزاینـده یکپارچـه شـده اسـت      ترکیه و پاکستان به گونه، منطقه نظیر امارات متحده عربی

 رود تنهـا کانـال مهمـی بـه شـمار نمـی       رجیتجارت خـا  دهد مینتایج این مطالعه نشان  ولی
بـا دیگـر اقتصـادهاي واقـع در آسـیاي       تجـاري ایـران  هـاي   سیکلاز طریق آن،  که طوري هب

هـاي   سـیکل بیشـتر   نفسه لزوماً بـه تقـارن   لذا افزایش تجارت فی. هماهنگ شود غربی جنوب
اشاره گردیـد نتیجـه    که قبالً طوري همان. انجامد نمی تجاري ایران با کشورهاي مورد مطالعه

مرتبط با امکان سنجی ایجاد یک سیاست پولی مشترك یا پـول مشـترك    یافته کاربردي این
استدالل شده است کـه   در متون مربوط به اتحادیه پولی. بین ایران با کشورهاي منطقه است

توجیه داشـته   صورت بالقوه میان کشورهاي یک منطقهه ب تواند تشکیل یک اتحاد پولی می
بـراي اینکـه ایـن    . کننـد  هاي پولی، به صورت درونزا تجارت را بیشتر مـی  زیرا اتحادیه اشدب

 یک پیش شرط مهم آن است که افزایش تجارت بایـد موجـب تقـارن     استدالل معتبر باشد،
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کـه ایـن    دهـد  مـی ما نشان  یافته .شود تجاري متقابل کشورهاي عضو منطقههاي  سیکلبیشتر 
تجـاري متقابـل بـا    هـاي   سـیکل تقـارن  ، در ایـران . کنـد  صدق نمی رانامر در مورد اقتصاد ای

 مالحظـه  یـن ترتیـب  ه اب .باشد می کشورهاي منطقه متاثر از سایر عوامل به جز کانال تجارت
تـر از مطالعـات پیشـین مـورد      بودن تجارت بطریقـی مـاهوي   اگرچه موضوع درونزا شود می

کـه   آن اسـت  مـورد مطالعـه   در منطقـه  هـاي موجـود   واقعیت واکاوي قرار گرفته است ولی
گـرایش   در منطقه نظیر کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس     کشورهائی با روابط عمیق تجاري

. به یکدیگر مـرتبط سـازند  ، چه به صورت صریح یا تلویحا، پولهاي خود را تا بیشتري دارند
پـولی  هاي  تسیاساین واقعیت بر این امر داللت دارد که این کشورها نیازمند آن هستند که 

هاي  سیکلمشابه با یکدیگر داشته باشند که این امر ممکن است ) و البته سایر سیاست هانیز(
گـردد   مـی  از اینرو تنهـا تجـارت نیسـت کـه باعـث     . آنها را با یکدیگر متقارن نماید تجاري
اقتصـادي نیـز در   هاي  سیاستتجاري با یکدیگر همبستگی پیدا کنند بلکه تشابه هاي  سیکل

ین ترتیب بررسی این مساله از اهمیـت بسـیار بـاالیی برخـوردار     ه اب .باشند می امر دخیل این
تجـاري ایـران بـا    هـاي   سـیکل است که صرفنظر از جریـان تجـارت چـه عـواملی بـه تقـارن       

  .کشورهاي منطقه موثر است که این مساله، موضوعی براي تحقیق بعدي خواهد بود
  
 
  

   



 56 پژوهشنامه بازرگانی
  

  منابع
تخمین و تحلیل تجارت مکملی ایران با کشورهاي واقع در  ؛)1387(پور، یوسف  حسن

 .منطقه آسیاي جنوب غربی، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

هاي تجاري و علل  بررسی تئوریک سیکل ؛)1381(گرجی، ابراهیم و آرزو میرسپاسی، 
 پیدایش آن در اقتصاد ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

تجـاري و   ها در اقتصاد ایـران بـر مبنـاي ادوار    تحلیل نوسان" ؛)1383(  ،امنجذب محمدرض
، سـال دوازدهـم   هـاي اقتصـادي   ها و سیاسـت  فصلنامه پژوهش، "چگونگی مدیریت آن

 .30شماره 

پژوهشـکده  فصـلنامه  ، "هاي اقتصادي در ایران متقارنند؟ آیا چرخه" ؛)1381(نظیفی، فاطمه
 1381شماره سوم پاییز امور اقتصادي، 

بررسی تقارن ادوار تجاري کشورهاي ایـران، امـارات متحـده عربـی،      ؛)1385(شایگان، بیتا 
 .ترکیه و پاکستان، پژوهشکده امور اقتصادي 

 :هاي تجاري رابطه یکپارچگی تجارت خارجی و همزمانی سیکل ؛)1387( ،کریمی، فرزاد
اسالمی، دانشگاه اصفهان،  هاي پولی مابین کشورهاي هاي ایجاد اتحادیه ارزیابی پتانسیل

  .پایان نامه مقطع دکترا
، پژوهشـنامه اقتصـادي  ، "آزمون نظریه رشد نئوکالسیک" ؛)1383(محمد زاده اصل، نازي 

 .24شماره 

محاسـبه کـارایی نظـام بـانکی در ایـران بـا       " ؛)1383(عظیمی حسینی، آنیتا هادیان، ابراهیم، 
 .20، شماره لنامه پژوهش اقتصادي ایرانفص ،"ها استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

میزان و عوامل تعیین کننـده تجـارت درون صـنعت در کشـورهاي      ؛)1385(راسخی، سعید 
 .درحال توسعه منتخب، دانشگاه عالمه طباطبایی، پایان نامه مقطع دکترا 

 

Bordo,Michael D., and Thomas Helbling, (2003); “Have National Business 

Cycles Become More Synchronized?” NBER Working Paper No. 10130. 

Brooks, Robin, Kristin Forbes, Jean Imbs, and Ashoka Mody, (2003); 



 57 ...بررسی جریان تجارت خارجی و

“Dancing in Unison?”Finance & Development, Vol. 40, pp. 46–49. 

Caldéron, César, (2003); “Do Free Trade Agreements Enhance the 

Transmission of Shocks Across Countries?” Working Paper No. 213 

(Santiago: Central Bank of Chile). 

Clark, Todd E., and Eric van Wincoop, (2001); “Borders and Business 

Cycles,” Journal of International Economics, Vol. 55, pp. 59–85. 

Frankel, Jeffrey A., and Andrew K. Rose,(1998); “The Endogeneity of the 

Optimum Currency Area Criteria,” Economic Journal, Vol.108, pp. 

1009–25. 

Heathcote, Jonathan, and Fabrizio Perri (2003); “Why Has the U.S.Economy 

Become Less Correlated with the Rest of the World?”American 

Economic Review Papers and Proceedings, Vol. 93,pp. 63–69. 

Helbling, Thomas, and Tamim Bayoumi, (2003); “Are They All in the Same 

Boat? The 2000–01 Growth Slowdown and the G-7 Business Cycle 

Linkages,” IMF Working Paper 03/46. 

Hodrick, R.j. and Prescott, EC (1997); Postwar U.S Business Cycle:An 

Empirical Investigation. Journal of Money ,Credit and Banking , Vol. 29, 

pp:1-14 

Imbs, Jean( 2004b), “Trade, Finance, Specialization and 

Synchronization,”Review of Economics and Statistics, forthcoming. 

Imbs, Jean, (2004a); “Real Effects of Financial Integration,”Working Paper 

(London: London Business School). 

Kose and Yi, Kose, M. Ayhan, and Kei-Mu Yi, (2001); “International Trade 

and Business Cycles: Is Vertical Specialization the Missing Link?” 

American Economic Review Papers and Proceedings, Vol. 91,pp. 371–

75. 

Kose, Ayhan (2004); Globalization and Synchronization of Business Cycles, 

IMF, Working Paper. 
Kose, Ayhan (2004); Understanding the Evolution of World Business 



 58 پژوهشنامه بازرگانی

Cycles,” IMF, Working Paper. 

Kose, M. Ayhan ,Guy M. Meredith, and Christopher M. Towe, (2004); 

“How Has NAFTA Affected the Mexican Economy?” 

Weltwirtschaftliches Archiv, forthcoming. 

Kose, M. Ayhan, (2004); “Canada-U.S. Economic Integration:Developments 

and Prospects,” in Canada—Selected Issues, IMF Staff Country Report 

(Washington: International MonetaryFund), forthcoming. 

Kose, M. Ayhan, and Kei-Mu Yi, (2001); “The Trade-Comovement Problem 

in International Macroeconomics,” Federal Reserve Bank of New York 

Staff Report No. 155 (New York: Federal Reserve Bank of New York). 

Kose, M. Ayhan, Christopher Otrok, and Charles H.Whiteman, (2003); 

Understanding the Evolution of World BusinessCycles,” IMF Working 

Paper, forthcoming. 

Kose, M. Ayhan, Eswar S. Prasad, and Marco E. Terrones( 2003b); “How 

Does Globalization Affect the Synchronization of Business Cycles?” 

American Economic Review Papers and Proceedings, Vol. 93, pp. 57–62. 

Kose, M. Ayhan, Eswar S. Prasad, and Marco E. Terrones, 

(2003ª),“Financial Integration and Macroeconomic Volatility,” Staffm 

Papers, International Monetary Fund, Vol. 50, pp. 119–42.  

Lumsdaine, Robin L., and Eswar S. Prasad, (2003); “Identifying the 

Common Component in International EconomicFluctuations,” Economic 

Journal, Vol. 113, pp. 101–27. 

Obstfeld, Maurice, and Kenneth Rog off, (2002); “Global Implicationsof 

Self-Oriented National Monetary Rules,” Quarterly Journal of Economic. 

Stock, James H., and Mark W.Watson, (2003); “Understanding Changes in 

International Business Cycles,” NBER Working Paper No. 9859 


