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چکیده
کشورها،  اقتصادی  پیشرفت  در  تجاری  روابط  شناخت  و  بین الملل  تجارت  اهمیت  به  توجه  با 

اهمیت  حائز  تجارت  الگوهای  شکل دهی  در  تکنولوژی  نقش  جمله  از  مشوق ها  و  موانع  بررسی 

کشور  است. با توجه به حجم باالی تجارت بین ایران و چین، ارزیابی الگوی تجاری بین این دو 
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که برجام اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار  درون صنعتی ایران و چین اثر منفی داشته در حالی 
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وجود  که  است  بین صنعتی  تجارت  مبنای  بر  کشور  دو  این  تجارت  بیشتر  و  نیست  درون صنعت 

این  دالیل  مهم ترین  جمله  از  اقتصادی  تحریم های  مانند  تجارت  موانع  و  تکنولوژیک  شکاف 

نقصان است. 

C23 ،F14 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

اساس  بر  است.  کشورها  توسعه  و  اقتصادی  رشد  بر  اثر گذار  مهم  عوامل  از  یکی  تجارت 
کشورها به دو دسته تجارت بین صنعت1  تئوری های جدید در اقتصاد بین الملل، تجارت بین 
سهم  تعیین  و  تقسیم بندی ها  این  از  استفاده  با  کشورها  شد.  تقسیم  درون صنعت2  تجارت  و 
بهتری  سیاست های  توانسته اند  تجاری  الگوی  تعیین  و  برون صنعت  و  درون صنعت  تجارت 
که  و خدمات  کاالها  واردات هم زمان  و  نمایند. صادرات  دنبال  تقویت تجارت خود  برای  را 
کشورها   به  است  مشهور  درون صنعتی  تجارت  به  و  می شود  طبقه بندی  صنعتی  گروه  یک  در 
بر  را  کشورها  دیگر  با  خود  تجاری  صنعتی  تولیدات  واقعی  نسبی  مزیت های  تا  می کند  کمک 
روابط تجاری  کشورها  با سایر  گذشته دور  از  نیز  ایران  بیابند.  تولید،  و تکنولوژی  اساس شیوه 
و  شرکا  تغییر  به  مجبور  تحریم ها  مانند  رویدادهایی  بروز  دلیل  به  چند  هر  داشته  گسترده ای 
بر  توجهی  قابل  تأثیر  اقتصادی  تحریم های  است.  شده  کشورها  سایر  با  خود  تجاری  الگوی 
علیه  اقتصادی  و  سیاسی  تحریم های  اعمال  از  قبل  که  نحوی  به  داشته  ایران  تجاری  روابط 
ایران، اروپا بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می شد ولی با برقرار شدن محدودیت های 
شدید بانکی و تجاری بین ایران و اروپا، چین و امارات تبدیل به شرکای اصلی تجاری ایران 
ایفا  را  نهایی  به مقصد  ایرانی  کاالهای  انتقال  برای  واسطه  بیشتر نقش  امارات  البته  که  شدند 
شرایط  در  سیاسی  و  اقتصادی  قدرت  از  برخورداری  دلیل  به  چین  که  حالی  در  است  نموده 
روابط  چین  و  ایران  کشورهای  دیرباز  از  داد.  گسترش  را  ایران  با  تجاری اش  روابط  تحریم ها 
ایران  علیه  بین المللی  تحریم های  یافتن  شدت  از  پس  ویژه  به  داشته اند  گسترده ای  تجاری 
کشور قوت یافت. در واقع چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، بر  روابط تجاری این دو 
کشورهای  از  به عنوان یکی  ایران  از سوی دیگر  و  برابری خرید شناخته می شود  اساس قدرت 
تجارت  میزان  چین3  گمرک  گزارش  بنابر  می شود.  قلمداد  دنیا  گاز  و  نفت  منابع  دارای  اول 
که متناسب با مدت  کشور با ایران در 11 ماهه اول سال 2017 حدود 34 میلیارد دالر بوده  این 
است.  یافته  افزایش  درصد   7/3 وزنی  نظر  از  و  درصد   20/4 ارزشی  نظر  از  قبل  سال  مشابه 

1. Inter-Industry Trade
2. Intra-Industry Trade
3. www.english.customs.gov.cn
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جا  آن  از  و  یافته  دست  چشمگیری  پیشرفت های  به  تکنولوژی  نظر  از  چین  دیگر  سوی  از 
برای  مسیری  می تواند  کشور  دو  بین  تجارت  است  تکنولوژی  انتقال  برای  مجرایی  تجارت  که 
تجارت  مسیر  از  تکنولوژی  پیشرفت  برای  الزم  شرط  البته  باشد.  ایران  در  تکنولوژی  ارتقای 
برای  بازدارندگی  نقش  تکنولوژی  شکاف  که  جا  آن  از  است.  صنعتی  درون  تجارت  برقراری 
کشورها  چند  هر  و  می شود  محسوب  صنعتی  درون  تجارت  برای  مانعی  به عنوان  دارد  تجارت 
از بهره  گسترش دهند شکاف تکنولوژی مانع  را  تالش نمایند تا تجارت با شرکای تجاری شان 
کمتر پیشرفته تنها واردکننده محض  کشور با تکنولوژی  بردن دوجانبه طرفین از تجارت شده و 
و  ایران  بین  موجود  تکنولوژی  شکاف  اساس  این  بر  می شود.  پیشرفته تر  کشورهای  محصوالت 
گسترش تجارت  چین نه تنها مانع از انتقال تکنولوژی به ایران می شود بلکه می تواند مانعی در 
بر  چین  و  ایران  تجارت  آیا  که  این  از  عبارتست  پژوهش  این  اول  سؤال  لذا  باشد.  کشور  دو 
پاسخ  برای  آورد؟  فراهم  را  تکنولوژی  ارتقای  مسیر  تا  است  بوده  متمرکز  صنعتی  درون  تجارت 
سپس  می شود.  استفاده   )IIT( درون صنعت  تجارت  شاخص  از  پژوهش  این  در  سؤال  این  به 
کشور چه سیاست هایی  بین دو  تقویت تجارت درون صنعتی  برای  که  این سؤال مطرح است 
را باید دنبال نمود؟ برای پاسخ به این سؤال نیز عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی بر اساس 
تکنولوژی،  فاصله  شامل  که  می شود  شناسایی   1995-2017 زمانی  دوره  برای  جاذبه  رهیافت 

اندازه بازارها، نوسان نرخ ارز و ... است.
بنابراین در بخش دوم و سوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد بررسی و در بخش چهارم 
و  تحقیق  روش  پنجم  بخش  در  گرفت.  خواهد  قرار  ارزیابی  مورد  چین  و  ایران  تجاری  روابط 
ارائه  الگو  برآورد  از  نتایج تجربی حاصل  و سپس در بخش ششم  پژوهش معرفی شده  الگوی 

و پیشنهادها اختصاص دارد. به نتیجه گیری  می شود. در نهایت بخش هفتم  

1. مبانی نظری پژوهش 

می شود.  تقسیم  بین صنعتی  و  درون صنعتی  نوع  دو  به  بین الملل  تجارت  نظری،  مبانی  در 
اطالق  کشور  یک  در  مختلف  کاالیی  گروه های  واردات  و  صادرات  به  بین صنعتی  تجارت 
کالسیک تجارت بین الملل با فروض فعالیت  می شود. تجارت بین صنعتی بر اساس نظریه های 
تولید  مقیاس  به  نسبت  ثابت  بازده  و  خدمات  و  کاالها  بودن  متجانس  کامل،  رقابت  بازار  در 
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، تفاوت در شدت استفاده از عوامل و موجودی عوامل  کشور و به دلیل تفاوت تکنولوژیک دو 
کشورها، بر اساس مزیت نسبی انجام می پذیرد.  تولید 

به  توجه  با  که  کرد  مطرح  را  اوهلین1   - هکچر  عوامل  سهم  نظریه  می توان  نمونه،  به عنوان 
بین صنعتی  تجاری  جریان های  تولید،  عوامل  موجودی  و  عوامل  کارگیری  به  شدت  در  تفاوت 
کشورها به علت وجود  کشورها را توضیح می دهد. بر اساس این نظریه، تجارت بین صنعتی در 

آنها شکل می گیرد2. مزیت نسبی و بر مبنای تفاوت در موجودی عوامل 
معروف  درون صنعت  تجارت  به  که  می شود  تجارت  از  دیگری  نوع  سبب  کشورها  تشابه 
آن را صادر  که  کاالیی باشد  کننده همان  کشور می تواند وارد  است. در این نوع تجارت، یک 
ندارند،  یکسانی  خصوصیات  می شود  صادر  که  کاالیی  و  می شود  وارد  که  کاالیی  می کند. 
کاالها را  کشورهای مختلف با سلیقه ها و ترجیحات متفاوت،  کاال در  بنابراین، مصرف کنندگان 
به عنوان جانشین نزدیک یکدیگر در نظر می گیرند و آنها را به صورت متفاوت تقاضا می کنند. 
کیفیت و خصوصیات متفاوت در دو  کاالهای یکسان، اما با  به بیان دیگر در این نوع تجارت، 
به دو دسته تقسیم می شود: تجارت درون صنعت  کشور مبادله می شوند. تجارت درون صنعت 
که  است  کاالهایی  زمینه  در  طرفه  دو  تجارت  اولی  عمودی4،  درون صنعت  تجارت  و  افقی3 
کیفیتی  نه  و  ویژگی های ظاهری  در  کاال صرفا  از یک  نوع  دو  یعنی  افقی اند5؛  تمایزات  دارای 
اتالق  مواردی  به  عمودی6  تمایز  اندازه.  و  رنگ  در  تفاوت  مانند  دارند؛  تفاوت  یکدیگر  با 

، متفاوت باشد.7 کیفیتی با انواع دیگر کاال از نظر  که یک نوع از یک  می شود 
کشور از چند نظر مهم است. نخست اینکه، با   بررسی میزان تجارت درون صنعت میان دو 
کدام یک از نظریه های تجاری  که  بررسی این پدیده در روابط دو طرفه، می توان تشخیص داد 
، افزایش تجارت بین المللی  سنتی یا جدید برای توضیح این جریان مناسب ترند. از سوی دیگر
خواهد  واردات  و  صادرات  تجاری  بخش های  حجم  و  اندازه  در  تغییراتی  باعث  کشور  یک 
کوچک تر خواهد شد. در این جا نکته ی مهم تعیین تغییر هر یک  شد، یکی بزرگ تر و دیگری 

1. Heckscher & Ohlin
2. Bergstrandm (1990)
3. Horizontal intra industry trade (HIIT)
4. Vertical intra industry trade (VIIT)
5. Horizontal Differentiation
6. Vertical Differentiation
7. Clark, (2006)
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تولید  منابع  آزاد شدن  باعث  کوچک تر شدن یکی  که  این است  بلکه مهم  نیست،  این دو  از 
که  که این امر جابه جایی عوامل را در پی خواهد داشت. در صورتی  در آن بخش خواهد شد 
منابع آزاد شده به ویژه نیروی انسانی از سوی بخش دیگر جذب نشوند، بیکار خواهند ماند و 
این به معنای عدم تعادل در اقتصاد خواهد بود. بررسی تجارت درون صنعت و تعیین میزان آن 
که در جریان آزادسازی های تجاری میان  کاالها و صنایع مختلف می تواند صنایعی را  گروه  در 
و  بیشتر  بررسی های  نیازمند  آن  که میزان  آسیب پذیر هستند، مشخص نماید )هر چند  کشورها، 

متفاوت از این روش، خواهد بود(.
 

1-1. شاخص های اندازه گیری تجارت درون صنعت

کلی شاخص های ایستا و شاخص های  کلی شاخص های اندازه گیری IIT  به دو دسته ی  به طور 
میالدی   1990 از  قبل  که  ایستا  شاخص های  می شوند.  تقسیم  حاشیه ای  درون صنعت  تجارت 
نشان  خاص  زمانی  مقطع  یا  نقطه  در  را  درون صنعت  تجارت  اهمیت  تنها  شدند   معرفی 
کینو1 می شوند. از اوایل دهه 1990  آ گروبل و لوید، معیار  می دهند و شامل: معیار باالسا، معیار 
تغییر  الگوی  به  شاخص ها  این  شدند.  مطرح  حاشیه ای  درون صنعت  تجارت  شاخص های 
و  منون  شاخص  برولهارت3،  معیار  نیست2،  و  هامیلتون  معیارهای  به  و  می کنند  توجه  تجارت 
گروبل ولوید یا  ، شاخص  دیکسون4، معیار الیوت5 تقسیم می شوند. از میان شاخص های مذکور

گرفته شده است.6  گسترده مورد استفاده قرار  GL در مطالعات مرسوم به طور 

کننده تجارت درون صنعت 1-2. عوامل تعیین 

کرد یکی عوامل   عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت را می توان به دو دسته متمایز تفکیک 
سرانه(،  درآمد  در  )تفاوت  لیندر  متغیر  یافتگی،  توسعه  و  رشد  سطح  شامل:  کشوری،  خاص 
، مخارج تحقیق و توسعه، موانع تجاری )هزینه ی حمل  ، تفاوت در اندازه ی بازار اندازه ی بازار

1. Aquino
2. Hamilton & Nist
3. Broulhart
4. Menone & Dicsohn
5.  Eliout

6. ضیایی، )1388(
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زبان مشترک  اقتصادی، مسافت،  و نقل( و سایر عوامل نظیر مشارکت در طرح های همگرایی 
کننده ی خاص صنعت، شامل: صرفه جویی های ناشی  و مرز مشترک؛ و دیگری عوامل تعیین 
توسعه.  و  تحقیق  مخارج  ملیتی،  چند  شرکت های   ، بازار ساختار  محصول،  تمایز  مقیاس،  از 
متغیر  از   ،IIT تعیین کننده ی  عوامل  تجربی  برآورد  در  تورش  گونه  هر  کنترل  جهت  هم چنین 
کشورهای در حال توسعه  عدم توازن تجاری استفاده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در 
مناسبت  توسعه  حال  در  کشورهای  وضعیت  با  بیشتر  کشوری  خاص  عوامل  که  می دهد  نشان 
نیز مورد  که در این مقاله  از این عوامل  کدام  دارند. در این جا توضیح مختصری در مورد هر 

IIT ارائه خواهد شد.1 آنها بر پدیده   گرفته است و نحوه ی محاسبه و اثر  استفاده قرار 
گر چه در مدل های نظری تجارت درون صنعت، صریحا به رشد 	  رشد و توسعه اقتصادی: ا

مناسبی  ولی، سطح  نشده است،  اشاره  آن  تعیین کننده  به عنوان عامل  اقتصادی  توسعه  و 
گسترش تجارت درون صنعت ضروری است. از طرف  از رشد و توسعه یافتگی در بروز و 
کشورها برای محصوالت  تقاضا، سطح رشد و توسعه یافتگی نشانگر تقاضای بالقوه بیشتر 
کشورهای توسعه یافته با وجود تقاضای نسبتا باال برای محصوالت  متمایز است2. همچنین 
، امکان بهره برداری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس را دارند3. از طرف عرضه،  متمایز
و درجه صرفه جویی های  متمایز  قابلیت عرضه محصوالت  یافتگی نشانگر  توسعه  سطح 
و  امکانات سرمایه ای  باشد،  تر  باال توسعه یافتگی  اندازه سطح  هر  مقیاس است.  از  ناشی 
و  متمایز  کارخانه ای  محصوالت  تولید  امکان  نتیجه،  در  بود،  خواهد  تر  باال نوآوری  توان 

افزایش خواهد یافت. پیچیده 
کشور و تفاوت در موجودی عوامل 	  متغیر لیندر: متغیر لیندر بیانگر تفاوت در درآمد سرانه دو 

عوامل  موجودی  در  تفاوت   ،)1981( هلپمن  و  کروگمن  مدل های  اساس  بر  است4.  تولید 
کاهش تجارت درون صنعت و افزایش تجارت بین  ، موجب  کشور کار در  سرمایه و نیروی 
کشورها، مشابهت موجودی  کاهش تفاوت درآمد سرانه  ، با  صنایع می شود. از طرف دیگر
عوامل تولید آنها بیشتر می شود. هلپمن با طرح یک فرضیه قابل آزمون، رابطه میان قدر مطلق 

1. راسخی، )1386(
2. Balassa and Bauwens, (1987)
3. Loertscher and Wolter, (1980)

4. یزدان پرست و همکاران، )1394(
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تر  کار باال تر نشان دهنده ی نسبت سرمایه به  که در آمد سرانه باال در آمد سرانه )با این فرض 
باشد( و شاخص تجارت درون صنعت را منفی ارزیابی می کند. در مجموع، بر اساس مبانی 
نظری تجارت درون صنعت، رابطه متغیر لیندر و تجارت درون صنعت منفی خواهد بود1.

فزاینده 	  بازده  ویژگی  با  تولید محصوالت  در  تری  باال توان   ، تر بزرگ  کشورهای  بازار:  اندازه 

کنند.  تولید  بیشتری  متمایز  محصوالت  قادرند  و  دارند3   2)IRS( مقیاس  به  نسبت 
 IRS( همچنین، بر اساس نظریه آدام اسمیت، علت اصلی بازده فزاینده نسبت به مقیاس
به  خود  کار  تقسیم  فرایند  و  می شود  مربوط  کار  تقسیم  فرایند  به  کارخانه ای  بخش  در   )
از  ناشی  جویی های  صرفه  بر  مستقیم  اثر   ، بازار اندازه  بنابراین  دارد.  بستگی  بازار  اندازه 
بازار  متوسط  اندازه  میان  که  می دهد  نشان  النکاستر4،  همچنین،  داشت.  خواهد  مقیاس 
اثر  بازار  اندازه  بنابراین،  دارد.  رابطه مستقیم وجود  آنها  و تجارت درون صنعت  کشور  دو 
کاهش یابد،  کشور  مثبت بر تجارت درون صنعت دارد5. هر قدر تفاوت در اندازه بازار دو 
کشور افزایش خواهد یافت. البته، تفاوت در اندازه بازار  تجارت درون صنعت میان آن دو 
کنار  نمی تواند به تنهایی موجب تجارت درون صنعت شود. اثر تفاوت در اندازه بازار در 

دیگر عوامل اساسی، نظیر رشد و توسعه اقتصادی معنا پیدا می کند.
تجارت 	  بر  متفاوت  اثر  دو  می تواند  توسعه،  و  تحقیق  مخارج  توسعه6:  و  تحقیق  مخارج 

گر مخارج R & D موجب مزیت مطلق یا  که:الف( ا درون صنعت داشته باشد، بدین ترتیب 
مزیت نسبی دایمی یک کشور شود، آن مخارج ممکن است باعث تقویت تجارت بین صنایع و 
کل تجارت شود. همچنین، مقادیر قابل مالحظه  لذا، تضعیف سهم تجارت درون صنعت در 
کند7، در این حالت،  R & D می تواند به عنوان مانعی بر سر راه تخصص دورن صنعت عمل 
 R&D مخارج  گر  ا ب(  داشت.  خواهد  درون صنعت  تجارت  بر  منفی  اثر   R&D مخارج 
تجارت  محصول،  چرخه  فرضیه  چارچوب  در  یا،  و  شود  تولیدات  در  بیشتر  تمایز  موجب 
بود. خواهد  مثبت  درون صنعت  تجارت  بر  مخارج  این  اثر  کند،  تقویت  را  مشابه  کاالهای 

1.  راسخی و نفری، 1381
2. Increasing Returns to Scale (IRS)

کروگمن 1980  .3
4. Lancaster, (1980)
5. Stone & Lee, (1995)
6. Research and Development (R&D) 
7. Greenaway and Milner, (1984)
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بازرگانی 	  و سیاست های  موانع طبیعی  به دو بخش  را می توان  موانع تجاری  موانع تجاری: 

کرد1. هزینه های حمل و نقل به عنوان موانع طبیعی و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای  تقسیم 
تجارت  نظریه های  در  می شوند.  محسوب  بازرگانی  سیاست های  از  ناشی  موانع  به عنوان 
که  داشت  توجه  باید  ولی  دارد2و3.  آن  بر  منفی  اثر  نقل  و  حمل  هزینه  درون صنعت، 
پیشرفت در سیستم حمل و نقل و بازاریابی بین المللی، هزینه حمل و زمان مورد نیاز برای 
گروه بندی های  به دلیل  این،  بر  افزون  است.  داده  کاهش  شدت  به  را  محصوالت  حمل 
کشورهای جهان به سازمان تجارت جهانی،  کثریت  معتبر تجاری - اقتصادی و پیوستن ا
در  این،  بنابر  است.  شده  کاسته  شدت  به  تعرفه ای  غیر  و  تعرفه ای  موانع  اهمیت  از 
تجارت  بر  تعرفه ای  غیر  و  تعرفه ای  موانع  و  نقل  و  حمل  هزینه های  منفی  اثرات  جمع، 

کاهش یافته است. درون صنعت 

1-3.تکنولوژی و تجارت

بوده  بحث  مورد  بین الملل  تجارت  سنتی  نظریه های  در  تکنولوژی  شکاف  و  تکنولوژی  نقش 
، متغیر توضیح دهنده الگوی تجارت بین الملل، تفاوت  است. در نظریه مزیت نسبی ریکاردو
کشورها  کشورها است. اهمیت نوآوری تکنولوژیکی و شکاف تکنولوژیکی بین  تکنولوژیکی بین 
در نظریه های نوین تجارت بین الملل نیز مطرح شده است. در این نظریه ها، سرمایه گذاری در 

کرده اند.  تکنولوژی و دانش را عامل ایجاد و حفظ مزیت نسبی معرفی 
متفاوت  مختلف  کشورهای  در  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  و  ثبت  میزان  شکاف 
تولید  برای  تکنولوژی  سطح  یک  از  معین  زمانی  دوره   یک  در  کشورها  تمام  همچنین  است. 
بازه ی  آن  در  کشورها  همه ی  بین  آن  گسترش  و  بسط  امکان  و  نمی کنند  استفاده  کاال  یک 
به وجود  کشورها  بین  کاال  یک  تولید  برای  متفاوتی  تولید  توابع  لذا  نیست.  امکان پذیر  زمانی 
در  دهد.  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  کشورها  بین  تجارت  تولید  که  می شود  آن  موجب  و  می آید 
این  که  گونه ای  به  دارد  وجود  معناداری  رابطه ی  تجارت  و  تکنولوژی  بین  تجربی  ادبیات 
یک  به عنوان  شرایط  سایر  در  و  مثبت  عامل  یک  به عنوان  شرایط  برخی  در  می تواند  متغیر 

کالرک، 1993  .1
2. Krugman
3. Brander
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بیشتر  تکنولوژی  فاصله ی  اندازه  هر  یعنی  کند  عمل  درون صنعتی  تجارت  در  بازدارنده  عامل 
کشور با  کم تر می شود و بالعکس1. شکاف تکنولوژی سبب می شود  کشورها   باشد تجارت بین 
کشور با تکنولوژی پائین تنها  کند و  کشور مقصد صادر  کاالهای نهایی را به  تکنولوژی باال تنها 
تکنولوژی  انتقال  این عملیات سبب  که  کند  باال صادر  تکنولوژی  با  کشورهای  به  را  مواد خام 
با  می تواند  کشورها  بین  تکنولوژی  فاصله ی  دیگر  سوی  از  شد.  نخواهد  دوم  کشور  پیشرفت  و 
صورت  مقصد  کشور  در  که  صنعتی  و  علمی  سررریزهای  یعنی  باشد  همراه  تکنولوژی  انتقال 
انجام  کشور  آن  اقتصاد  مختلف  بخش های  در  که  جدید  سرمایه گذاری های  با  همراه  می گیرد 

می شود زمینه ی انتقال تکنولوژی و به روزرسانی صنایع و ماشین آالت را فراهم می کند.

2 . پیشینه پژوهش

آن  بر  مؤثر  عوامل  و  درون صنعتی  تجارت  بر  زیادی  مطالعات  کشور  از  خارج  ادبیات  در 
آنها اشاره شده است. که در زیر به  پرداخته اند از جمله مطالعاتی 

کشاوروانی2 در مقاله ای تحت عنوان"بررسی تجارت درون صنعت بین هند و چین:  دوسر و 
و  بین هند   )IIT( بررسی شدت تجارت درون صنعت به  قرار دارد؟"  آیا هند در مسیر صحیح 
چین با  طی دوره زمانی 1999 تا 2018 پرداخته اند. عالوه بر این ، این مطالعه الگوهای تجاری 
در  می کند.  بررسی  را  سال ها  طول  در  آنها  تغییر  چگونگی  و  کشورها  بین  شده  معامله  کاالهای 
کاال استفاده شده است و تحوالت اخیر و تغییر سیاست در جبهه  این مطالعه از داده های 99 
این  یافته های  با  مطابق  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  نیز  چین  و  هند  بین  دوجانبه  تجارت 
از  صادرات  بیشتر  و  بوده  صنعتی  بین  تجارت  بخش  در  عمدتًا  چین  و  هند  تجارت  پژوهش 
نیمه  کاالهای  برخی  و  اولیه  مواد  که عمدتا شامل  مواد خام است  ماهیت  نظر  از  به چین  هند 

تمام است.
تجارت  تعیین کننده  عوامل  و  روندها  از  "تحلیلی  عنوان  با  مقاله ای  در  همکاران3  و  وود 
روابط  بررسی  به  اقیانوسیه"  آسیا  اقتصادی  کشورهای عضو همکاری  و  بین چین  درون صنعت 
دوره  طی  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  در  آن  اقتصادی  شریک   20 و  چین  درون صنعتی  تجاری 

1. Filippini and Molini, (2006)
2. Rishi Dwesar and Ankit Kesharwani  , (2019)
3. Wood Jacob, Wu  Jie and Li Yilin , (2019)
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در  صنعت  بین  تجارت  سطح  ترین  باال که  داد  نشان  مطالعه  این  است.  پرداخته   2000-2014
کنون از نظر تجارت بین صنعت  کره و تایوان است و این روابط از سال 2000 تا چین با ژاپن ، 
چین  که  می کند  کید  تأ نکته  این  بر  مطالعه  این  است.  داشته  صعودی  روند  عمودی  و  افقی 
با  بلکه  است  برده  پیش  را  خود  منطقه ای  اقتصادی  مشارکت  تجاری،  کرات  مذا با  تنها  نه 

کرده است. کشورها نقش خود را در منطقه تقویت  دستیابی به حمایت ها و همکاری با این 
با  "پیامدهای زیست محیطی تجارت درون صنعتی"  با عنوان  جیجیت روی1 در مقاله ای 
کشور  استفاده از استراتژی متغیرهای ابزاری و داده های مربوط به چندین شاخص محیطی 200 
جهان در طی سال های 2005-2000 ، تأثیر IIT بر محیط زیست را مورد بررسی قرار داده است. 

IIT و تجارت درون صنعتی به نفع محیط زیست است. که   کی از ان است  نتایج حا
آتیال جامبور2 در مقاله ای با عنوان "تعیین عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت صنایع غذایی 
کمک داده های تابلویی به ارزیابی عوامل مؤثر بر  گروه ویزگراد3" به  کشورهای  کشاورزی در  و 
2010-1999پرداخته است.  اروپا  طی دوره ی  اتحادیه  از  این قسمت  در  تجارت درون صنعت 
کاالهای  کیفیت  می دهد  نشان  مطالعه  این  در  رگرسیونی  الگوی  برآورد  از  شده  حاصل  نتایج 
کشورها می شود و از  کشاورزی و اندازه اقتصاد موجب افزایش میزان تجارت درون صنعت این 
کشورها و تجارت درون صنعت رابطه ی منفی وجود دارد. سوی دیگر بین فاصله ی جغرافیایی 
محصوالت  در  روسیه  درون صنعت  "تجارت  عنوان  با  مطالعه ای  در  اسموتکا4  و  ایسچوکوا 
گروبل  کمک شاخص  کشاورزی: روندهای محدود و اصلی" در دوره ی زمانی 1996 تا 2012 به 
و  روسیه  ما بین  کشاورزی  محصوالت  درون صنعت  تجارت  بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی  به  لوید  و 
نمود  مشخص  شده  حاصل  نتایج  پرداخته اند.   ... و  چین  اوکراین،   ، مصر آمریکا،  کشورهای 
کشورها رابطه ی مثبت  کشورهای مورد ارزیابی با توسعه ی اقتصادی آن  حجم تجارت روسیه با 

IIT نداشته است. آزادسازی تجاری تأثیری بر  دارد ولی میزان 
IIT برای صنعت  سوتوماییور5 در پژوهشی تحت عنوان "الگوها و تْایین کننده های شاخص 

1. Jayjit Roy, (2017)
2. Attila Jambor, (2014)
3. Visegrad Countries
4. Ishchukova, Natalia & Smutka, Lubos, (2014)
5. Sotomayor, (2012)
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تعیین کننده های  تابلویی  داده های  کمک  به  مکزیک"  کشور  در  کوایالدورا1  ما از  غیر  به  تولید 
آمریکا و مکزیک در دوره ی زمانی 1994-2006  کشور  از میان داده های موجود بین دو  را   IIT
محصوالت،  تمایز  نظیر  متغیرهایی  که  است  شده  مشخص  لذا  است.  داده  قرار  ارزیابی  مورد 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تفاوت در اندازه ی بازار و موانع تجاری می توانند بر شاخص 
کشور آمریکا و مکزیک باعث افزایش  IIT مؤثر باشند همچنین یکپارچگی اقتصادی مابین دو 

IIT شده است.
آن  تجاری  شرکای  و  ایران  تجاری  روابط  به  مطالعاتی  هرچند  نیز  داخلی  ادبیات  در 
کاالیی خاص مثاًل زعفران یا صنایع  گروه  پرداخته اند اما در اغلب مطالعات انجام شده یک 
مقاله ای  در  که   ،)1390( همکاران  و  کروان  پا مطالعه ی  نظیر  است  شده  گرفته  نظر  در  مس 
تحت عنوان "بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری" 
آنها در ابتدا از شاخص  به بررسی صادرات پسته ایران در سال های 2006-1995 پرداخته اند. 
مقایسه  به    RSCA و   RCA شاخص های  از  استفاده  با  نهایت  در  و  نموده  استفاده  هیلمن2 
کنگ پرداخته اند. نتایج  کشورهای ترکیه، آلمان، هلند، آمریکا و هنگ  صادرات پسته ایران و 
کشاورزی و صادرات غیرنفتی به ترتیب برابر 229/1 و 39/1 بود  حاصل از محاسبه  RCA برای 

گویای وجود مزیت نسبی ایران در تولید این محصول است. که 
تجارت  بر  مؤثر  عوامل  "تحلیل  با عنوان  مطالعه ای  در   ،)1391( تشکینی  و  سوری 
بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی  به  منطقه ای"  بلوک های  با  ایران  خدمات  بخش  درون صنعت 
 -  2009 زمانی  دوره  طی  ایران  با   EU3 ، ECO4، 5 ASEAN ، 6GCCبلوک های ستد  و  داد 
اندازه  که  است  داده  نشان  پژوهش  این  نتایج  پرداخته اند.  تلفیقی  داده های  کمک  با   1980
اقتصادی، مسافت و درآمد سرانه مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعت ایران 

کشورهای طرف تجاری است. و 
تجارت  کیفیت  و  پویایی   " عنوان  با  مقاله ای  در  همکاران)1396(،  و  محمدرضایی 

1. Maquiladora
2. Hillman Index
3. European Union
4. Economic Cooperation Organization
5. Association of South-East Asian Nation
6. Gulf Cooperation Council
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از  مهم  این  برای  است.  پرداخته  ایران  درون صنعت  تجارت  کیفیت  به  ایران"  درون صنعت 
و  صنعت  و  دام پروری  کشاورزی،  بخش های  برای   1375-1394 سال های  تجاری  اطالعات 
محاسبه های  جهت  و  است  شده  استفاده  خدمات  بخش   1384  - سال های1393  طی  معدن 
در  برولهارت  و  الیوت  و  اظهر  لوید،  و  گروبل  فردنبرگ7،  و  گن  فونتا شاخص های  از  تجربی 
کاالها )HS( استفاده شده است. خروجی این پژوهش نشان می دهد  کدگذاری  سطح دو رقم 
اعظم  بخش  و  است  برخوردار  ارتقایی  به  رو  ولی  کم  سهم  از  درون صنعت  تجارت  میزان  که 
تجارت  پویایی  است.  شده  مختص  عمودی  درون صنعت  تجارت  به  درون صنعت  تجارت 
که  است  آن  دهنده ی  نشان  که  می باشد  رشد  حال  در  ولی  پایین  سطح  در  نیز  درون صنعت 
تجارت  کیفیت  می باشد.  بین صنعتی  صورت  به  خارجی  تجارت  تغییرات  از  زیادی  سهم 
مطالعه  این  نتایج  کل  در  می باشد.  پایین  کیفیت  با  و  عمودی  صورت  به  نیز  درون صنعت 

که تجارت خارجی ایران بیشتر مبتنی بر مزیت های نسبی است. کی از آن است  حا
"تأثیر شکاف تکنولوژیکی  با عنوان  و همکاران )1396(، در مطالعه ای  اوحدی اصفهانی 
شکاف  ناپارامتری  اثر  تحلیل  به  پارامتری"  شبه  رویکرد  ایران:  تجاری  دوجانبه  روابط  بر 
شبه  الگوی  از  استفاده  با  منتخب  شرکای  و  ایران  تجاری  دوجانبه  روابط  بر  تکنولوژیکی 
بین  ناپارامتری  رابطه  که  می دهد  نشان  نتایج  1995-2015می پردازند.  سال های  طی  پارامتری 

شاخص شکاف تکنولوژیکی )تفاوت حق ثبت اختراع( و جریان تجاری وجود دارد.
کاالیی مختلف را مد نظر قرار داده اند  گروه های  کمتر مطالعه ای  گفته شد  که  مطابق آنچه 
ارزیابی  به  خاص  کاالیی  گروه  یک  ارزیابی  جای  به  دارد  تالش  مطالعه  این  که  حالی  در 
سهم  تعین  برای  ابتدا  مهم  این  تحقق  برای  بپردازد.  همزمان  صورت  به  کاالیی  گروه  چندین 
رقمی  دو  کدهای  سطح  در  گروبل-لوید8  شاخص  از  درون صنعت  و  برون صنعت  تجارت 
برای  است.  صورتی  چه  به  کشور  دو  بین  تجارت  شود  مشخص  تا  می شود  استفاده   9)HS(
آشکار شود  تا  از چهارچوب الگوی جاذبه استفاده می شود  نیز  ارزیابی عوامل مؤثر بر تجارت 

کشور دارد. کدام  یک از عوامل بیشترین اثر را بر تجارت دو 
بر تجارت  مؤثر  و عوامل  با چین  ایران  روابط تجاری  با تحلیل  تا  آن است  بر  پژوهش  این 

7. Fontagne and Freudenberg
8. Gruble-Lloyd Index
9. Harmonized System
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نوع  این  بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی  به  جاذبه  الگوی  چهارچوب  در  کشور  دو  این  صنعتی  درون 
کشور را مشخص نماید  IIT الگوی تجاری بین دو  تجارت پرداخته و لذا با محاسبه شاخص 
کشور راه کارهای عملی برای تجارت آتی دو  تا عالوه بر آسیب شناسی تجارت درون صنعتی دو 

کشور ارائه دهد. 

3. روابط تجاری ایران و چین

که مثال معروف آن جاده ی ابریشم است  گذشته ی دور روابط تجاری داشته اند  ایران و چین از 
کتی  و این ارتباط تا به امروز ادامه داشته و حتی از حالت تجارت خارج شده و تبدیل به شرا
زیادی  سیاسی-اقتصادی  تنش های  اخیر  سال های  در  که  آنجایی  از  است.  شده  راهبردی 
است.  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  نیز  چین  با  ایران  تجارت  نوع  و  میزان  افتاده،  اتفاق  ایران  برای 
شیمیایی  محصوالت  و  الکترونیکی  دستگاه های  و  تجهیزات  ایران  به  چین  عمده  صادرات 
و  چین  فنی  و  علمی  اقتصادی،  همکاری  است.  بوده  نفت  ایران  از  چین  عمده  واردات  و 
انرژی،  منابع  زمینه ی  در  بیشتر  که  است  داشته  رشد  به  رو  روندی  همواره   1980 دهه  از  ایران 
حمل و نقل، ماشین آالت، مصالح ساختمانی، استخراج معادن، زغال سنگ، مواد شیمیایی، 
علیه  بین المللی  تحریم های  یافتن  شدت  با  و   2012 سال  در  است.  بوده  غیره  و  رنگی  فلزات 
زیرا  گرفت  اروپا پیشی  اتحادیه  از  ایران  به  کاالهای سرمایه ای  زمینه صادرات  ایران، چین در 
بانک  ایران،  با  کشور  این  تجاری  روابط  حفظ  برای  چین  دولت  راهبردی  تصمیم  به موجب 
گرفت  کانلون1 وابسته به شرکت ملی نفت چین وظیفه تسویه معامالت چین و ایران را بر عهده 
ارز  نیز  ایران  تا  دهند  ادامه  ایران  از  نفت  گسترده  واردات  به  توانستند  چینی  پاالیشگاه های  و 

کاالهای چینی در اختیار داشته باشد.  کافی برای واردات 
اما  کرده  ایران و چین روند پرنوسانی تجربه  و )2( هر چند تجارت  مطابق نمودارهای )1( 
که صادرات  کلی می توان مشاهده نمود  طی سال های اخیر روند صعودی داشته است و به طور 
کاال بین  که صادرات و واردات  و واردات ایران و چین دارای یک هارمونی است به این معنا 
کاهش  با  مطابق  می رفت  انتظار  ولی  کرده اند  پیروی  هم  از  تقریبًا  زمان  طول  در  کشور  هردو 
تراز تجاری  و  بگیرد  به خود  روند صعودی  کشور چین  به  ایران، صادرات  در  ملی  پول  ارزش 

1. Kunlun Bank
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دارد  وجود  مسیر  این  در  زیادی  موانع  البته  کند.  مثبت  را  است  منفی   2016 سال  در  که  کشور 
ایاالت متحده  از خروج  هر چند پس   .2018 در سال  برجام  از  ایاالت متحده  از جمله خروج 
رابطه تحت  این  ولی  نماید  را حفظ  ایران  با  روابط تجاری خود  تا  نمود  برجام چین تالش  از 
را  که علت  کاهشی داشته است  روندی  تا حدی  و  نبوده  تأثیر  ایاالت متحده بدون  فشارهای 
و نگرانی  اروپایی ها  اقدام  برای  انتظار  ایاالت متحده،  و  می توان در جنگ تجاری بین چین 
ایران  از  چین  واردات   )1( نمودار  دانست.  ایران  با  ارتباط  پیامدهای  از  چینی  شرکت های 
به  ایران  صادرات  از  زیادی  سهم  نمودار  این  در  شده  ارائه  آمار  با  مطابق  و  می دهد  نشان  را 
با نمودار )1( طی سال های اعمال تحریم های بین المللی علیه  چین شامل نفت است. مطابق 
از سهم  کی  این مسأله حا که  یافته است  کاهش  به چین  کل و صادرات نفت  ایران صادرات 
زمان  در  صادرات  آسیب پذیری  به  منجر  که  است  چین  به  ایران  صادرات  در  نفت  چشمگیر 

اعمال تحریم ها شده است.

نمودار 1- صادرات ایران به چین 

کل صادرات ایران به چین     

  صادرات نفت ایران به چین

TRADEECONOMICS منبع: سایت
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نمودار 1- صادرات چین به ایران 

TRADEECONOMICS منبع: سایت

4. روش تحقیق و چارچوب الگوی پژوهش

گروه  کشور ایران و چین برای 20  در این پژوهش تجارت درون صنعت به صورت متقابل میان دو 
کاالها بر اساس وجود داده  کد  کاال برای دوره زمانی 2017-1995 محاسبه شده است. انتخاب 
ارزیابی  کدهای  است.  پذیرفته  صورت  مطالعه  مورد  دوره  طی  کاالها  گروه  برای  اطالعات  و 
شده شامل 20، 25، 26، 27، 28، 29، 32، 38، 39، 40، 48، 54، 55، 58، 59، 61، 63، 70 

گنجانده شده است. که در جدول )1(، شرح آن ها  و 96 است 

کاالها کدهای طبقه بندی استاندارد بین المللی  جدول 1- معرفی 

کدشرح فعالیتکد شرح فعالیت

گیاهان کاغذی20سبزیجات، میوه و دانه  48محصوالت 

کلرور سدیم 54محصوالت صنعت چاپ25نمک معمولی، نمک شیمیایی و 

کستر 55الیاف مصنوعی26سنگ معدن، سرباره و خا

58پارچه بافته شده27زغال سنگ، سوخت معدنی و قیر

59پارچه نساجی28مواد شیمیایی معدنی

ک29مواد شیمیایی ارگانیک 61لباس و پوشا

63منسوجات32محصوالت دباغی و رنگرزی
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کدشرح فعالیتکد شرح فعالیت

69محصوالت سرامیکی38محصوالت شیمیایی

70شیشه و ظروف شیشه ای39مواد پالستیکی و مشتقات آن

96محصوالت متفرقه40مواد الستیکی و مشتقات آن

www .Comtrade.nu.org منبع: سایت

کدهای  گروبل-لوید1 در سطح  برای تعین سهم تجارت برون صنعت و درون صنعت از شاخص 
کشور به چه صورتی است.  دو رقمی )HS(2 استفاده می شود تا مشخص شود تجارت بین دو 
آشکار  برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تجارت نیز از چهارچوب الگوی جاذبه استفاده می شود تا 

کشور دارد. کدام  یک از عوامل بیشترین اثر را بر تجارت دو  شود 
گروبل و لوید )1972( دنبال  تجارت درون صنعت از سال 1966 توسط باالسا شروع و توسط 

شد. در ادامه به معرفی و توضیح این شاخص پرداخته می شود

 

 96و  70، 63، 61، 59، 5۸، 55، 54، 4۸، 40، 39، 3۸، 32، 29، 2۸، 27، 26، 25، 20شامل 
 ها گنجانده شده است.(، شرح آن1است که در جدول )

 کاالهاالمللی بین استاندارد بندیطبقه کدهای ( معرفی1)جدول 

 کد شرح فعالیت کد  شرح فعالیت
 4۸ محصوالت کاغذی 20 سبزیجات، میوه و دانه گیاهان

 54 محصوالت صنعت چاپ 25 نمک معمولی، نمک شیمیایی و کلرور سدیم
 55 الیاف مصنوعی 26 سنگ معدن، سرباره و خاکستر

 5۸ پارچه بافته شده 27 زغال سنگ، سوخت معدنی و قیر
 59 پارچه نساجی 2۸ معدنیمواد شیمیایی 

 61 لباس و پوشاک 29 مواد شیمیایی ارگانیک
 63 منسوجات 32 محصوالت دباغی و رنگرزی

 69 محصوالت سرامیکی 3۸ محصوالت شیمیایی
 70 شیشه و ظروف شیشه ای 39 مواد پالستیکی و مشتقات آن
 96 محصوالت متفرقه 40 مواد الستیکی و مشتقات آن

 www .Comtrade.nu.orgمنبع: سایت     

در سطح کدهای  1لوید-صنعت از شاخص گروبلصنعت و درونبرای تعین سهم تجارت برون
شود تا مشخص شود تجارت بین دو کشور به چه صورتی است. برای استفاده می HS)2(دو رقمی 

 شود تا آشکار شود کدامارزیابی عوامل مؤثر بر تجارت نیز از چهارچوب الگوی جاذبه استفاده می
 یک از عوامل بیشترین اثر را بر تجارت دو کشور دارد.

. شد دنبال( 1972) دیلو و گروبل توسط و شروع بالسا توسط 1966 سال از صنعتدرون تجارت
 شودپرداخته می شاخص نیا حیتوض و یمعرف به ادامه در

 jtMjt

Jt

X
M -Xjt

 - 1 =GLjt                                                                                     )1( 

 t سال در ام j صنعت صادرات مقدار jtX و امt ، سال در امj صنعت واردات  jM مقدار آن در که
 واردات و صادرات خالص کسر از بعد ،)jtM  jtX( تجارت کل ارزش صنعتدرون تجارت .است  ام
|jtM - jtX| یم انیب درصد صورت به را آن یراحت یبرا موارد شتریب در که است صنعت کی

                                                           
1 Gruble-Lloyd Index 
2 Harmonized System 



  )1(

 t ام در سالj  مقدار صادرات صنعت Xjt ام وt ام در سالj واردات صنعت  Mj که در آن مقدار
کسر خالص صادرات  ، بعد از 

 

 عدم ریمقاد وجود دوم و تورش وجود اول بود هم ینواقص یدارا مهم شاخص نیا البته. کنند
 در شده لیتعد دیلو و گروبل شاخص آمدن بوجود موجب که یاصل فرمول در یتجار توازن

 :است هشد یاقتصاد محاسبات
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 در t انزم ام درjواردات صنعت  kjM ،امkکشور  در t زمان ام درjصادرات صنعت  ،jtXکه در آن: 
 است. امkکشور 

  جاذبه . الگوی5-1    
انیجر یبررس منظور به جاذبه مدل از که بودند یافراد نینخست (1962)2هاننیپو و1 نبرگنیت

 یخارج تجارت یبررس یبرا یقو ابزار کی به جاذبه مدل آن از پس. کردند استفاده یتجار یها
 یکشورها یاقتصاد اندازه لهیوس به گریکدی به کشورها صادرات مدل، نیا براساس. شد لیتبد

 فاصله کشورها، تیجمع ،(یداخل ناخالص درآمد با یمل ناخالص آمد در) واردکننده و صادرکننده
 حیتوض نهادها یهایژگیو یبررس منظور به یمجاز یرهایمتغ از یامجموعه و کشورها ییایجغراف
 یاقتصاد اندازه شیافزا با کشور دو نیب تجارت مقدار شودیم فرض جاذبه مدل در. شودیم داده

 آنها نیب نقل و حمل یهانهیهز شیافزا با و داشته یاندهیفزا نسبت آنها یداخل ناخالص دیتول)
                                                                                             .دارد معکوس رابطه آنها یاقتصاد مراکز نیب ییایجغراف فاصله شیافزا یعنی

 در مدل نیا. دهد یم قرار یابیارز مورد را صادرات و واردات بحث و یتجار روابط جاذبه یالگو
 کی در را کشور دو یتجار انیجر تواندیم و شده گرفته کار به بار نیاول یبرا 70 و 60 دهه

 حیتوض و یمعرف به ادامه در(. 3،1۸60یگر اچ) کند برآورد زمان هم طور به و یزمان مقطع
 .شودمی ه پرداخت مدل نیا اتیجزئ

  𝑋𝑋𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐹𝐹(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 ،𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗 ،𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗)                                                            (3)  
 دیتول بیترت به  ،j ،  j, GDP iGDPو   i  کشور دو نیب دوجانبه تجارت انیجر 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗 آن در که

 است. iو j کشور دو نیب ییایجفراف فاصله ij DISو   iو j کشور دو یداخل ناخالص

                                                           
1. Tinbergen (1962) 
2. Poyhonen, (1963)  
3 . H. Gray 

کل تجارت ام  است. تجارت درون صنعت ارزش 
که در بیشتر موارد برای راحتی آن را به صورت درصد  و واردات |Xjt - Mjt| یک صنعت است 
وجود  دوم  و  تورش  وجود  اول  بود  هم  نواقصی  دارای  مهم  شاخص  این  البته  می کنند.  بیان 
لوید  و  گروبل  شاخص  آمدن  بوجود  موجب  که  اصلی  فرمول  در  تجاری  توازن  عدم  مقادیر 

تعدیل شده در محاسبات اقتصادی شده است:

 

 عدم ریمقاد وجود دوم و تورش وجود اول بود هم ینواقص یدارا مهم شاخص نیا البته. کنند
 در شده لیتعد دیلو و گروبل شاخص آمدن بوجود موجب که یاصل فرمول در یتجار توازن

 :است هشد یاقتصاد محاسبات

 jt

n

k
jt

M

M




jt

jt
corrected
k X

_X
 - 1 = GL                                                                               )2( 

 در t انزم ام درjواردات صنعت  kjM ،امkکشور  در t زمان ام درjصادرات صنعت  ،jtXکه در آن: 
 است. امkکشور 

  جاذبه . الگوی5-1    
انیجر یبررس منظور به جاذبه مدل از که بودند یافراد نینخست (1962)2هاننیپو و1 نبرگنیت

 یخارج تجارت یبررس یبرا یقو ابزار کی به جاذبه مدل آن از پس. کردند استفاده یتجار یها
 یکشورها یاقتصاد اندازه لهیوس به گریکدی به کشورها صادرات مدل، نیا براساس. شد لیتبد

 فاصله کشورها، تیجمع ،(یداخل ناخالص درآمد با یمل ناخالص آمد در) واردکننده و صادرکننده
 حیتوض نهادها یهایژگیو یبررس منظور به یمجاز یرهایمتغ از یامجموعه و کشورها ییایجغراف
 یاقتصاد اندازه شیافزا با کشور دو نیب تجارت مقدار شودیم فرض جاذبه مدل در. شودیم داده

 آنها نیب نقل و حمل یهانهیهز شیافزا با و داشته یاندهیفزا نسبت آنها یداخل ناخالص دیتول)
                                                                                             .دارد معکوس رابطه آنها یاقتصاد مراکز نیب ییایجغراف فاصله شیافزا یعنی

 در مدل نیا. دهد یم قرار یابیارز مورد را صادرات و واردات بحث و یتجار روابط جاذبه یالگو
 کی در را کشور دو یتجار انیجر تواندیم و شده گرفته کار به بار نیاول یبرا 70 و 60 دهه

 حیتوض و یمعرف به ادامه در(. 3،1۸60یگر اچ) کند برآورد زمان هم طور به و یزمان مقطع
 .شودمی ه پرداخت مدل نیا اتیجزئ

  𝑋𝑋𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐹𝐹(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 ،𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗 ،𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗)                                                            (3)  
 دیتول بیترت به  ،j ،  j, GDP iGDPو   i  کشور دو نیب دوجانبه تجارت انیجر 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗 آن در که

 است. iو j کشور دو نیب ییایجفراف فاصله ij DISو   iو j کشور دو یداخل ناخالص

                                                           
1. Tinbergen (1962) 
2. Poyhonen, (1963)  
3 . H. Gray 

 )2(
  

1.  Gruble-Lloyd Index
2.  Harmonized System
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jام در  k ام، Mjk واردات صنعت  کشور  j ام در زمانt  در  که در آن: Xjt، صادرات صنعت 
کشور kام است. زمانt  در 

  
4-1. الگوی جاذبه 

بررسی  منظور  به  جاذبه  مدل  از  که  بودند  افرادی  نخستین  پویهانن2)1962(  و  تینبرگن1 
بررسی  برای  قوی  ابزار  یک  به  جاذبه  مدل  آن  از  پس  کردند.  استفاده  تجاری  جریان های 
وسیله  به  یکدیگر  به  کشورها  صادرات  مدل،  این  براساس  شد.  تبدیل  خارجی  تجارت 
ناخالص  درآمد  با  ملی  ناخالص  آمد  )در  واردکننده  و  صادرکننده  کشورهای  اقتصادی  اندازه 
به  مجازی  متغیرهای  از  مجموعه ای  و  کشورها  جغرافیایی  فاصله  کشورها،  جمعیت  داخلی(، 
مقدار  می شود  فرض  جاذبه  مدل  در  می شود.  داده  توضیح  نهادها  ویژگی های  بررسی  منظور 
کشور با افزایش اندازه اقتصادی )تولید ناخالص داخلی آنها نسبت فزاینده ای  تجارت بین دو 
کز  مرا بین  جغرافیایی  فاصله  افزایش  یعنی  آنها  بین  نقل  و  حمل  هزینه های  افزایش  با  و  داشته 

آنها رابطه معکوس دارد. اقتصادی 
الگوی جاذبه روابط تجاری و بحث واردات و صادرات را مورد ارزیابی قرار می دهد. این 
را  کشور  گرفته شده و می تواند جریان تجاری دو  کار  بار به  اولین  برای  60 و 70  مدل در دهه 
و توضیح جزئیات این  ادامه به معرفی  کند3. در  برآورد  و به طور هم زمان  در یک مقطع زمانی 

مدل پرداخته می شود.

 

 عدم ریمقاد وجود دوم و تورش وجود اول بود هم ینواقص یدارا مهم شاخص نیا البته. کنند
 در شده لیتعد دیلو و گروبل شاخص آمدن بوجود موجب که یاصل فرمول در یتجار توازن

 :است هشد یاقتصاد محاسبات
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 در t انزم ام درjواردات صنعت  kjM ،امkکشور  در t زمان ام درjصادرات صنعت  ،jtXکه در آن: 
 است. امkکشور 

  جاذبه . الگوی5-1    
انیجر یبررس منظور به جاذبه مدل از که بودند یافراد نینخست (1962)2هاننیپو و1 نبرگنیت

 یخارج تجارت یبررس یبرا یقو ابزار کی به جاذبه مدل آن از پس. کردند استفاده یتجار یها
 یکشورها یاقتصاد اندازه لهیوس به گریکدی به کشورها صادرات مدل، نیا براساس. شد لیتبد

 فاصله کشورها، تیجمع ،(یداخل ناخالص درآمد با یمل ناخالص آمد در) واردکننده و صادرکننده
 حیتوض نهادها یهایژگیو یبررس منظور به یمجاز یرهایمتغ از یامجموعه و کشورها ییایجغراف
 یاقتصاد اندازه شیافزا با کشور دو نیب تجارت مقدار شودیم فرض جاذبه مدل در. شودیم داده

 آنها نیب نقل و حمل یهانهیهز شیافزا با و داشته یاندهیفزا نسبت آنها یداخل ناخالص دیتول)
                                                                                             .دارد معکوس رابطه آنها یاقتصاد مراکز نیب ییایجغراف فاصله شیافزا یعنی

 در مدل نیا. دهد یم قرار یابیارز مورد را صادرات و واردات بحث و یتجار روابط جاذبه یالگو
 کی در را کشور دو یتجار انیجر تواندیم و شده گرفته کار به بار نیاول یبرا 70 و 60 دهه

 حیتوض و یمعرف به ادامه در(. 3،1۸60یگر اچ) کند برآورد زمان هم طور به و یزمان مقطع
 .شودمی ه پرداخت مدل نیا اتیجزئ

  𝑋𝑋𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐹𝐹(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 ،𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗 ،𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗)                                                            (3)  
 دیتول بیترت به  ،j ،  j, GDP iGDPو   i  کشور دو نیب دوجانبه تجارت انیجر 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗 آن در که

 است. iو j کشور دو نیب ییایجفراف فاصله ij DISو   iو j کشور دو یداخل ناخالص

                                                           
1. Tinbergen (1962) 
2. Poyhonen, (1963)  
3 . H. Gray 

 )3(

تولید  ترتیب  به    GDPi , GDPj  ،j iو  کشور  دو  بین  دوجانبه  تجارت  جریان   

 

 عدم ریمقاد وجود دوم و تورش وجود اول بود هم ینواقص یدارا مهم شاخص نیا البته. کنند
 در شده لیتعد دیلو و گروبل شاخص آمدن بوجود موجب که یاصل فرمول در یتجار توازن

 :است هشد یاقتصاد محاسبات
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 در t انزم ام درjواردات صنعت  kjM ،امkکشور  در t زمان ام درjصادرات صنعت  ،jtXکه در آن: 
 است. امkکشور 

  جاذبه . الگوی5-1    
انیجر یبررس منظور به جاذبه مدل از که بودند یافراد نینخست (1962)2هاننیپو و1 نبرگنیت

 یخارج تجارت یبررس یبرا یقو ابزار کی به جاذبه مدل آن از پس. کردند استفاده یتجار یها
 یکشورها یاقتصاد اندازه لهیوس به گریکدی به کشورها صادرات مدل، نیا براساس. شد لیتبد

 فاصله کشورها، تیجمع ،(یداخل ناخالص درآمد با یمل ناخالص آمد در) واردکننده و صادرکننده
 حیتوض نهادها یهایژگیو یبررس منظور به یمجاز یرهایمتغ از یامجموعه و کشورها ییایجغراف
 یاقتصاد اندازه شیافزا با کشور دو نیب تجارت مقدار شودیم فرض جاذبه مدل در. شودیم داده

 آنها نیب نقل و حمل یهانهیهز شیافزا با و داشته یاندهیفزا نسبت آنها یداخل ناخالص دیتول)
                                                                                             .دارد معکوس رابطه آنها یاقتصاد مراکز نیب ییایجغراف فاصله شیافزا یعنی

 در مدل نیا. دهد یم قرار یابیارز مورد را صادرات و واردات بحث و یتجار روابط جاذبه یالگو
 کی در را کشور دو یتجار انیجر تواندیم و شده گرفته کار به بار نیاول یبرا 70 و 60 دهه

 حیتوض و یمعرف به ادامه در(. 3،1۸60یگر اچ) کند برآورد زمان هم طور به و یزمان مقطع
 .شودمی ه پرداخت مدل نیا اتیجزئ

  𝑋𝑋𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐹𝐹(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 ،𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗 ،𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑗𝑗)                                                            (3)  
 دیتول بیترت به  ،j ،  j, GDP iGDPو   i  کشور دو نیب دوجانبه تجارت انیجر 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗 آن در که

 است. iو j کشور دو نیب ییایجفراف فاصله ij DISو   iو j کشور دو یداخل ناخالص

                                                           
1. Tinbergen (1962) 
2. Poyhonen, (1963)  
3 . H. Gray 

آن  در  که 
i است. j و  کشور   i و DISij فاصله جفرافیایی بین دو  j و  کشور  ناخالص داخلی دو 

و  می دهد  قرار  مطالعه  مورد  را  چین  و  ایران  کشور  دو  که  آن  علت  به  مدل  این  در  البته 
کشور همیشه یک مقدار ثابت است، در این پژوهش از فاصله تکنولوژی بین  فاصله ی این دو 
می تواند  اختراع ها  ثبت  میزان  که  است  شده  استفاده  متفاوت  کاالیی  گروه های  در  کشور  دو 

1. Tinbergen, (1962)
2. Poyhonen, (1963) 
3. H. Gray, (1860) 
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نیز  دیگری  بخش های  باشد.  کشور  دو  تکنولوژی  فاصله  دادن  نشان  برای  مناسب  عاملی 
که در هرچه دقیق تر  می توان به این مدل اضافه نمود مثل فرهنگ مشترک ، مرز مشترک و .... 
مدل  مثل  یافته  تعمیم  جاذبه  مدل های  در  اصواًل  که  کند  کمک  می تواند  حاصله  نتایج  شدن 
کلی به فرم  آنها در مدل اصلی استفاده شده است. بنابر این مدل  زارزوسو و لهمن1 )2002( از 

زیر خواهد بود:

 

 یفاصله و دهدیم قرار مطالعه مورد را نیچ و رانیا کشور دو که آن علت به مدل نیا در البته   
 در کشور دو نیب یتکنولوژ فاصله از پژوهش نیا در است، ثابت مقدار کی شهیهم کشور دو نیا

 مناسب یعامل تواندیم ها اختراع ثبت زانیم که است شده استفاده متفاوت ییکاال یهاگروه
 اضافه مدل نیا به توانیم زین یگرید یهابخش. باشد کشور دو یتکنولوژ فاصله دادن نشان یبرا

 تواندیم حاصله جینتا شدن ترقیدق هرچه در که....  و مشترک مرز ، مشترک فرهنگ مثل نمود
 آنها از (2002) 1لهمن و زارزوسو مدل مثل افتهی میتعم جاذبه یهامدل در اصوالً که کند کمک

 :بود خواهد ریز فرم به یکل مدل نیا بنابر. است شده استفاده یاصل مدل در

ijU..ADPAT ..N.N.GDP.GDP = X 765432
ijijjiji1ijt
                                 )4( 

 یرهایمتغ ،j ، j. N iNوi کشور دو یداخل ناخالص دیتول بیترت به ،j, GDP iGDP  آن در که
 .اخالل جزء ijUمتغیر موهومی،   𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖، کشور دو نیب یتکنولوژ فاصله DPAT ، کشور در تیجمع

 .شودیم فتهگر تمیلگار یعیطب هیپا در آن یرهایمتغ تمام از یخط فرم به فرمول نیا لیتبد یبرا

ijijht U+ρδ+β+β+β+β+β+β ∑ .LPAT LNLNLGDPLGDP = LX hij6j5i4j3i21ijt

(5             )  
L و. است یعیطب تمیلگار نماد ∑ ijhtρδ .hاست یمجاز یرهایمتغ از یامجموعه معرف نماد. 

روندو کشور ایران و چین ابتدا شاخص تجارت د صنعتیدرون الگوی تجارتی ارائهبرای 
به  پسسو محاسبه شده  ((2لوید )معادله ) –شاخص تعدیل شده گروبل گیری از با بهره صنعت

ل تأثیرگذار بر پردازد تا بتوان عوامارزیابی نتایج حاصل از دو مرحله قبل با کمک مدل جاذبه می
 ود:شالگوی پژوهش به صورت زیر معرفی می دو کشور را شناسایی نمود. درون صنعتی تجارت 

 
LXict=β0+β1LPOPit+β2LPOPct+β3LGDPit+β4LGDPct +β5LDPATict+β6LAERict 
    +β7BARJAMt+Ut                                                                                                 (6)
       

 
 LGDPit به ترتیب لگاریتم جمعیت ایران و لگاریتم جمعیت چینLPOPct و  LPOPit که در آن 

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖به ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی چین،  LGDPct و
لگاریتم نوسان نرخ  LAER𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖و  لگاریتم شکاف تکنولوژی )تفاضل ثبت اختراع در ایران و چین(

                                                           
1 Zarzoso & Lehmann 

 )4(

j، Ni . Nj  متغیرهای  i و  کشور  GDPi , GDPj ، به ترتیب تولید ناخالص داخلی دو  آن  که در 
 متغیر موهومی، Uij جزء اخالل.

 

 یفاصله و دهدیم قرار مطالعه مورد را نیچ و رانیا کشور دو که آن علت به مدل نیا در البته   
 در کشور دو نیب یتکنولوژ فاصله از پژوهش نیا در است، ثابت مقدار کی شهیهم کشور دو نیا

 مناسب یعامل تواندیم ها اختراع ثبت زانیم که است شده استفاده متفاوت ییکاال یهاگروه
 اضافه مدل نیا به توانیم زین یگرید یهابخش. باشد کشور دو یتکنولوژ فاصله دادن نشان یبرا

 تواندیم حاصله جینتا شدن ترقیدق هرچه در که....  و مشترک مرز ، مشترک فرهنگ مثل نمود
 آنها از (2002) 1لهمن و زارزوسو مدل مثل افتهی میتعم جاذبه یهامدل در اصوالً که کند کمک

 :بود خواهد ریز فرم به یکل مدل نیا بنابر. است شده استفاده یاصل مدل در

ijU..ADPAT ..N.N.GDP.GDP = X 765432
ijijjiji1ijt
                                 )4( 
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لگاریتم شکاف تکنولوژی )تفاضل ثبت اختراع در ایران و چین( و
کشور ایران و چین محاسبه شده است(  که به صورت میانگین نرخ ارز دو  کشور ) نرخ ارز1 دو 
که برای سال های 2017-2015 عدد یک   متغیر موهومی برجام را نشان می دهد 

 

( و که به صورت میانگین نرخ ارز دو کشور ایران و چین محاسبه شده است)دو کشور  1ارز
BARJAMt عدد یک و  2015-2017های دهد که برای سالموهومی برجام را نشان می متغیر

  شود.در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می
تولید ناخالص داخلی هر دو کشور ایران و چین نمایانگر ظرفیت اقتصادی بوده و تأثیر مثبتی بر 

گیری اقتصادی داللت بر شکلصنعت دارد زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها تجارت درون
باشد و لذا احتمال دستیابی به تولید و تجارت ی ظرفیت تجاری بیشر میتر داشته و به منزلهبزرگ

 (.2014، 2یابد )رزاکاقتصادی بر مبنای مزیت نسبی افزایش می
همچنین جمعیت متغیری است که در مطالعات مختلف به آن اشاره شده و اصوالً افزایش آن 

تواند به تنهایی عاملی برای نوان عامل مثبتی بر تجارت شناخته شده است. رشد جمعیت نمیبه ع
تواند موجب افزایش تقاضا در صنعت باشد زیرا افزایش جمعیت یک کشور میارتقاء تجارت درون

ی صادرات از صادرکنندگان همان کشور شود و به دنبال آن تجارت کاهش خواهد یافت زیرا انگیزه
شود ولی باید به این نکته نیز توجه شود که افزایش جمعیت موجب افزایش تقاضا و به گرفته می

صنعت شود که این خود عامل ارتقاء تجارت درونی بازار میکالمی دیگر موجب افزایش در اندازه
 است.

سامانی ابهنتواند منجر به های نرخ ارز نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تجارت است و مینوسان
دهد یمکنندگان افزایش اقتصادی شود که در اصل ریسک تجارت را برای واردکنندگان و صادر

رز به منزلهاگردد. از سویی دیگر افزایش نرخ صنعت میتر شدن تجارت درونو در نهایت باعث کم
لی اخدکنندگان ی ارزانی کاالهای داخلی برای خارجیان و گرانی کاالهای خارجی برای مصرف

ل که گردد ولی پاسخ به این سوااست و بلعکس که موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می
ر قیمت و شود، مبهم است زیرا به سایر عوامل نظینرخ ارز موجب افزایش صادرات می آیا کاهش

 کیفیت کاالهای مشابه خارجی و سایر عوامل نیز بستگی دارد.
های اقتصادی اشاره نمود که توان به تحریمنعتی میاز دیگر عوامل مؤثر بر تجارت درون ص

ای در تجارت این کشور و سایر شرکای تجاری آن به کنندهدر مورد ایران این عامل نقش تعیین
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و 
گرفته می شود.  و در غیر این صورت صفر در نظر 
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الگوی  در  زیادی  تغییرات  موجب  که  شده  افزوده  آنها  قدرت  و  تعداد  بر  سال  هر  و  درآمده 
از جمله چین.  کشور خاص  با چند  به تجارت  آوردن  از جمله روی  ایران شده است  تجاری 
گامی مثبت در  2011 امضای برجام در سال 2015  از تشدید تحریم ها در سال های 2010 و  پس 
محسوب  کشورها  سایر  با  ایران  تجارت  ارتقای  و  بین المللی  تحریم های  شدت  کاهش  جهت 
که علیه ایران وضع شده بود و تالش داشت  می شود. برجام سندی است در مقابل تحریم هایی 
کند. انتظار می رود متغیر برجام  کمک  کردن مسیر تجارت به رشد و توسعه ی ایران  با هموارتر 

بر تجارت درون صنعتی ایران و چین اثر مثبت داشته باشد.
تکنولوژی  شکاف  مفهوم  از  و  می کند  ایفا  را  مهمی  نقش  تجاری  الگوهای  در  تکنولوژی 
از پژوهش ها به عنوان یک پروکسی1 استفاده شده است. مثال در الگوی جاذبه در  در بسیاری 
کشورهای مورد ارزیابی  کسر می توان به جای فاصله ی جغرافیایی از فاصله ی تکنولوژی  مخرج 
در هر صنعت، استفاده نمود. با توجه به این که مفهوم تکنولوژی یک پارامتر غیرملموس است 
نحوه محاسبه ی آن بسیار سخت بوده لذا به صورت غیر مستقیم به ارزیابی آن پرداخته می شود 
ثبت  تفاضل  قدر مطلق  باشد،  تکنولوژی  نمایان گر شکاف  که می تواند  از شاخص هایی  یکی 

که مطابق الگوی زیر محاسبه می شود2: کشور در یک صنعت می باشد  اختراع های هر 

 

ها است از جمله روی آوردن به تجارت با چند کشور خاص از جمله چین. پس از تشدید تحریم
مثبت در جهت کاهش شدت  گامی 2015امضای برجام در سال  2011و  2010های در سال
شود. برجام سندی است المللی و ارتقای تجارت ایران با سایر کشورها محسوب میهای بینتحریم

هایی که علیه ایران وضع شده بود و تالش داشت با هموارتر کردن مسیر تجارت در مقابل تحریم
ارت درون صنعتی ایران و رود متغیر برجام بر تجی ایران کمک کند. انتظار میبه رشد و توسعه

 چین اثر مثبت داشته باشد.
کند و از مفهوم شکاف تکنولوژی در کنولوژی در الگوهای تجاری نقش مهمی را ایفا میت

الگوی جاذبه در مخرج استفاده شده است. مثال در  1عنوان یک پروکسیبه هابسیاری از پژوهش
ی تکنولوژی کشورهای مورد ارزیابی در هر ی جغرافیایی از فاصلهتوان به جای فاصلهکسر می

که مفهوم تکنولوژی یک پارامتر غیرملموس است نحوه صنعت، استفاده نمود. با توجه به این
یکی شود ی آن بسیار سخت بوده لذا به صورت غیر مستقیم به ارزیابی آن پرداخته میمحاسبه

های ، قدر مطلق تفاضل ثبت اختراعگر شکاف تکنولوژی باشدتواند نمایانهایی که میاز شاخص
شود) آنتیمیانی و باشد که مطابق الگوی زیر محاسبه میهر کشور در یک صنعت می
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 الگو روش برآورد. 5-2

 3 معمولی پویای حداقل مربعات ها از روش تخمین زنندهانباشتگی بین دادهبرای بررسی هم
DOLS  استفاده شده است، این تخمین زننده به طور کامل پارامتری است و جایگزینی برای

انباشتگی پدرونی است. این روش برای استفاده در نمونهتابلویی و هم DOLSزننده روش تخمین
های جمعی تواند مرتبهکند و میهای کوچک مناسب است و از ایجاد تورش همزمان جلوگیری می

با تعدیل ، (1993 ) 4استاک و واتسون یرها را نیز در تخمین ملحوظ کند.متغ متفاوت در بین
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4-2. روش برآورد الگو

معمولی  مربعات  حداقل  زننده ی  تخمین  روش  از  داده ها  بین  هم انباشتگی  بررسی  برای 
برای  جایگزینی  و  است  پارامتری  کامل  به طور  زننده  تخمین  این  است،  شده  استفاده   3 پویا 
استفاده  برای  روش  این  است.  پدرونی  هم انباشتگی  و  تابلویی   DOLS تخمین زننده  روش 

1. Proxy
2. Antimiani and Costantini, (2013)
3. Dynamic ordinary least squares (DOLS)
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می تواند  و  می کند  جلوگیری  همزمان  تورش  ایجاد  از  و  است  مناسب  کوچک  نمونه های  در 
واتسون1  و  ک  استا کند.  ملحوظ  تخمین  در  نیز  را  متغیرها  بین  در  متفاوت  جمعی  مرتبه های 
متغیرهای  میان  رابطه ی  برآورد  برای  روشی  معمولی،  مربعات  حداقل  روش  تعدیل  با   ،)1993(
  )DOLS(پویا معمولی  مربعات  حداقل  را  آن  و  کرده اند  پیشنهاد  را  تصادفی  روندهای  دارای 
آن است  بودن،  پویا  از  نامیده اند. مقصود   )GOLS( 2 یافته  تعمیم   مربعات معمولی  یا حداقل 
یا متغیرهای  به تغییرات متغیر  وابسته، نسبت  کنش یك متغیر  زمانی وا الگوی  این روش  که در 
گرنجر است،   که در واقع،  تعدیل یافتة روش انگل  مستقل مورد توجه قرار می گیرد. این روش 
تورش  رفع  منظور  به  راست  سمت  متغیرهای  اول  مرتبة  تفاضل  جاری  و  پسین  پیشین،  مقادیر 
بردن  بین  از  منظور  به   ، دیگر عبارت  به  یا  و  توضیحی  متغیرهای  درون زایی  از  ناشی  مجانبی 

هم بستگی بین جزء خطای رگرسیون و متغیرهای توضیحی به الگو افزوده  می شوند.
نیز  حالت هایی  در  زننده  تخمین  این  که  است  آن   DOLS تخمین  روش  در  مهم  نکتة 
ترتیب،  بدین  است.  استفاده  قابل  باشد،   متفاوت  توضیحی  متغیرهای  جمعی  درجه ی  که 
دارای  جمعی  متغیرهای  بر  مشتمل   DOLS همگرایی  بردارهای  تخمین  امکان  تخمین زننده 
برای  می تواند  تخمین زننده   ، دیگر عبارت  به  می سازد؛  فراهم  نیز  را  متفاوت  جمعی  مرتبه های 

DOLS نیز استفاده شود. تخمین رگرسیون های نامتوازن 

5. نتایج تجربی 

ایران و چین  لوید مربوط به تجارت درون صنعتی   - گروبل  از محاسبه شاخص  نتایج حاصل 
تغییرات  دامنه  است.  شده  گزارش   1995-2017 دوره  طی  میانگین  صورت  به   )2( جدول  در 
که  این است  نشان دهنده ی  اینجا عدد صفر  در  100 است.  و  بین صفر  گروبل-لوید  شاخص 
که تجارت  کامل بین صنعتی است و عدد 100 بیانگر این است  تجارت در صنعتی خاص به طور 

کاماًل درون صنعتی است.

1. Stock & Watson
2. Generalized Ordinary Least Square
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گروبل- لوید ایران و چین به صورت میانگین برای  جدول 2- شاخص تجارت درون صنعت 
کاالهای منتخب طی دوره 1995-2017 گروه 

گروبل لوید کاالشرح فعالیتمیانگین روند تجارت دوجانبهتوزیع شاخص  کد 

GL< 1022/21گیاهان 20سبزیجات،میوه،دانه،

GL< 1027/07...25نمک معمولی و شیمیایی و

GL> 100/59کستر 26سنگ معدن، سرباره، خا

GL> 103/6927زغال سنگ،سوخت معدنی و قیر

GL> 106/0028مواد شیمیایی معدنی

GL< 1054/5429مواد شیمیایی ارگانیک

GL> 100/6532محصوالت دباغی و رنگرزی

GL> 101/0938محصوالت شیمیایی

GL< 1061/3739مواد پالستیکی و مشتقات آن

GL< 1032/2240مواد الستیکی و مشتقات آن

GL> 104/31کاغذی 48محصوالت 

GL> 102/4154محصوالت صنعت چاپ

GL> 102/1355الیاف مصنوعی

GL> 100/9558پارچه بافته شده

GL> 103/8259پارچه نساجی

GL> 100/20ک 61لباس و پوشا

GL> 104/9363منسوجات

GL> 100/2169محصوالت سرامیکی

GL> 100/0570شیشه و ظروف شیشه ای

GL> 100/3396محصوالت متفرقه

منبع: یافته های پژوهش

کدهای 20 )سبزیجات،  مطابق با جدول )2( میانگین تجارت درون صنعت ایران و چین برای 
کلرور سدیم(، 29 )مواد شیمیایی  گیاهان( ، 25 )نمک معمولی، نمک شیمیایی و  میوه و دانه 
دارای  آن(  مشتقات  و  الستیکی  )مواد   40 آن(،  مشتقات  و  پالستیکی  )مواد   39 ارگانیک(، 
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برقراری تجارت درون صنعتی در این صنایع  از  کی  که حا 10 می باشد  از عدد  بزرگتر  شاخص 
که نشان دهنده تجارت  کوچکتر از عدد 10 بوده  کدها دارای شاخص  که سایر  است. در حالی 
بین صنعتی است. بر اساس جدول )2( تجارت ایران و چین بیشتر از نوع تجارت بین صنعتی 
شریک  با  درون صنعت  تجارت  مزایای  از  نتوانسته   هنوز  ایران  که  معناست  بدان  این  و  است 

آن بر مبنای تجارت بین صنعتی است.  گردد و بیشتر تجارت  کافی بهره مند  خود به اندازه 

5-1. آزمون ریشه واحد برای ارزیابی مانایی متغیرهای الگو

استفاده   )LLC( چو  و  لین  لوین،  روش  از  تابلویی،  داده های  واحد  ریشه  آزمون  منظور  به 
می شود.

این  اساس  بر  است.  شده  گزارش   )3( جدول  در   LLC روش  به  واحد  ریشه  آزمون  نتایج 
لگاریتم  و  ارز  نرخ  نوسان  لگاریتم  جز  به  متغیرها  تمام  نامانایی  بر  مبنی  صفر  فرضیه  نتایج 
جمعیت  لگاریتم  متغیرهای  بنابراین  می شود.  رد  درصد   5 سطح  در  درون صنعت   تجارت 
ایران ، لگاریتم تولید ناخالص  ایران، لگاریتم جمعیت چین، لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

داخلی چین و لگاریتم تفاضل ثبت اختراع در سطح مانا هستند.

جدول3- نتایج آزمون ریشه واحد در سطح برای متغیرهای معادله با استفاده از روش 
لین، لوین و چو

نماد نام متغیر
نتیجه آزموناحتمال آمارهآمارهمتغیر

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد نمی شودLTic-1/250/104لگاریتم تجارت درون صنعت

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می شودLPOPi-37/380/0000لگاریتم جمعیت ایران

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می شودLPOPc-11/680/0000لگاریتم جمعیت چین

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می شودLGDPi-4/710/000لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می شودLGDPC-6/450/000لگاریتم تولید ناخالص داخلی چین

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می شودLDPAT-7/180/0000لگاریتم تفاضل ثبت اختراع

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد نمی شودLEAR-0/17750/429لگاریتم نوسان نرخ ارز

منبع: یافته های پژوهش 
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در  درون صنعت  تجارت  لگاریتم  و  ارز  نرخ  نوسان  لگاریتم  متغیرهای  بودن  نامانا  به  توجه  با 
با  مطابق  نتیجه  می شود.  پرداخته  اول  مرتبه  تفاضل  در  متغیرها  این  مانایی  آزمون  به  سطح، 

کی از مانا بودن این متغیرها در تفاضل مرتبه اول می باشد. جدول)4( حا

جدول 4- نتایج آزمون ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول برای متغیرهای معادله با استفاده 
از روش لین، لوین و چو

نماد نام متغیر
احتمال آماره متغیر

نتیجه آزمونآماره

تفاضل مرتبه اول لگاریتم تجارت 
درون صنعت

DLTic-7/590/0000فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می شود

فرضیه صفر مبنی بر نامانایی رد می شودDLEAR-3/750/000تفاضل مرتبه اول لگاریتم نوسان نرخ ارز

منبع: یافته های پژوهش

6-2. آزمون هم انباشتگی

که ترکیبی از متغیرهای مانا در سطح )I0( و مانا در تفاضل مرتبه اول)I1(در این  با توجه به این 
کرد.  الگو وجود دارد نمی توان از روش های تخمین رایج مثل حداقل مربعات معمولی استفاده 
از  ، یکی  رابطه هم انباشتگی  تائید  و در صورت  انجام شود  آزمون هم انباشتگی  باید  این  بنابر 
هم انباشتگی  آزمون  از  منظور  این  به  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  هم انباشتگی   تخمین  روش های 

که نتایج حاصل از آن در جدول)5( ارائه شده است. پدرونی استفاده شد، 

جدول 5- نتیجه آزمون هم انباشتگی پدرونی

احتمال آمارهآمارهنام آمارهنوع آماره

آماره های درون گروهی

Panel v-statistic-1/330/909

Panel rho-statistic1/9250/972

Panel pp-statistic-8/4810/000

Panel ADF-statistic -5/7710/000
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احتمال آمارهآمارهنام آمارهنوع آماره

آماره های        
برون گروهی

Group rho-statistic3/4870/999

Group pp-statistic-12/6360/000

Group ADF-statistic-3/6920/000

منبع: یافته های پژوهش 

که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی  گرفت  مطابق با نتایج جدول )5( می توان نتیجه 
در  الگو  متغیرهای  و  دارد  وجود  الگو  متغیرهای  بین  هم انباشتگی  رابطه  بنابراین  می شود.  رد 

بلندمدت با یکدیگر رابطه دارند.

6-3. برآورد الگو 

نتایج حاصل از برآورد معادله )7( با استفاده از روش حداقل مربعات پویا )DOLS( با استفاده 
 )6( در جدول   comtrade1 و سایت  بانک جهانی  از وب سایت  گردآوری شده  داده های  از 

گزارش شده است. 

DOLS جدول)6(. نتایج تخمین به روش

احتمال  آمارهآماره tضرایب برآوردیضرایبمتغیر توضیحی

LPOPitβ10/5380/570/568

LPOPctβ25/8685/570/000

LGDPitβ33/4661/020/309

LGDPctβ45/4883/180/002

LDPATictβ5-2/081-6/810/000

LEARictβ6-1/110-2/270/023

BARJAMβ71/5825/130/000

R20/68

 

( با استفاده از DOLS( با استفاده از روش حداقل مربعات پویا )7نتایج حاصل از برآورد معادله )
( گزارش 6در جدول ) 1comtradeهای گردآوری شده از وب سایت بانک جهانی و سایت داده

 شده است. 
 DOLS ( نتایج تخمین به روش6جدول)

 آماره  احتمال tآماره  ضرایب برآوردی ضرایب متغیر توضیحی
𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽1 53۸/0 57/0 56۸/0 
𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑖𝑖  𝛽𝛽2 ۸6۸/5 57/5 000/0 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽3 466/3 02/1 309/0 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑐𝑐𝑖𝑖 𝛽𝛽4 4۸۸/5 1۸/3 002/0 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 𝛽𝛽5 0۸1/2- ۸1/6- 000/0 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖  𝛽𝛽6 110/1- 27/2- 023/0 
Barjam 𝛽𝛽7 5۸2/1 13/5 000/0 

𝐿𝐿2 6۸/0 𝐿𝐿2̅̅̅̅  66/0  
  های پژوهشمنبع: یافته

 5ر سطح صنعت ایران و چین دبا توجه به نتایج برآوردی، جمعیت ایران بر روند تجارت درون
 داشته است.  به لحاظ آماری غیرمعناداردرصد تأثیر مثبت اما 

ثبت مدرصد تأثیر  5صنعت ایران و چین  در سطح اهمیت جمعیت چین بر روند تجارت درون
فزایش ادرصد  ۸6۸/5و معناداری داشته است. بنابراین یک درصد افزایش جمعیت چین منجر به 

ست چین به این معنا شود. مثبت بودن ضریب جمعیتصنعت ایران و چین میدرون در تجارت
ین، انگیزه که اندازه فزاینده بازار چین مشوقی برای تجارت بیشتر بوده و با افزایش جمعیت چ

 برای تولید و صادرات کاالها افزایش یافته است.
به لحاظ آماری درصد، اثر مثبت اما  5متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران در سطح 

دو جانبه داشته است و لگاریتم تولید ناخالص داخلی چین با ضریب بر روند تجارت  غیرمعنادار
درصد، تأثیر مثبت و معناداری  5صنعت این دو کشور، در سطح بر روند تجارت درون 4۸۸/5

تر چین منجر به افزایش ظرفیت داشته است. بنابراین افزایش ابعاد و مقیاس اقتصادی بزرگ

                                                           
1 comtrade.un.org 

0/66
منبع: یافته های پژوهش 

1. Comtrade.un.org
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با توجه به نتایج برآوردی، جمعیت ایران بر روند تجارت درون صنعت ایران و چین در سطح 
آماری غیرمعنادار داشته است.  پنج درصد تأثیر مثبت اما به لحاظ 

جمعیت چین بر روند تجارت درون صنعت ایران و چین  در سطح اهمیت پنج درصد تأثیر 
 5/868 به  منجر  چین  جمعیت  افزایش  درصد  یک  بنابراین  است.  داشته  معناداری  و  مثبت 
جمعیت  ضریب  بودن  مثبت  می شود.  چین  و  ایران  درون صنعت  تجارت  در  افزایش  درصد 
که اندازه فزاینده بازار چین مشوقی برای تجارت بیشتر بوده و با افزایش  چین به این معناست 

کاالها افزایش یافته است. جمعیت چین، انگیزه برای تولید و صادرات 
لحاظ  به  اما  مثبت  اثر  درصد،  پنج  سطح  در  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  لگاریتم  متغیر 
آماری غیرمعنادار بر روند تجارت دوجانبه داشته است و لگاریتم تولید ناخالص داخلی چین 
تأثیر  درصد،  پنج  سطح  در   ، کشور دو  این  درون صنعت  تجارت  روند  بر   5/488 ضریب  با 
بزرگ تر چین منجر  اقتصادی  و مقیاس  ابعاد  افزایش  بنابراین  و معناداری داشته است.  مثبت 
کشور در جهت افزایش صادرات  به افزایش ظرفیت تولیدی شده و توانایی بیشتری برای این 

کرده است. و تجارت بر مبنای مزیت نسبی ایجاد 
بر  چین  و  ایران  تکنولوژی(  اختراع)شکاف  ثبت  میزان  تفاضل  برآوردی  نتایج  با  مطابق 
، در سطح پنج درصد، تأثیر منفی و معناداری داشته  کشور روند تجارت درون صنعت این دو 
ترتیب  به این  است.   -2/081 با  برابر  اختراع  ثبت  میزان  تفاضل  برآوردی  ضریب  مقدار  است. 
کاهش  ایران و چین منجر به 2/081 درصد  افزایش در تفاضل میزان ثبت اختراع  یک درصد 
بیشتر  تکنولوژی  شکاف  چه  هر  عبارتی  به  می شود.  کشور  دو  این  درون صنعت  تجارت  در 
کاهش داده  کرده و تجارت بین دو شریک تجاری را  باشد، به عنوان مانعی برای تجارت عمل 
که زیاد بودن شکاف تکنولوژی ایران و چین بر تجارت دوجانبه تأثیر منفی  است. بدین معنا 
دارای  کاالهای  تولید  توانایی  به علت عدم  با چین  در تجارت  ایران  به عبارتی  داشته است. 
با مطالعه ی  نتایج  این  که  رود  افزایش صادرات پیش  به سمت  نتوانسته است  باال،  تکنولوژی 

اوحدی اصفهانی و همکاران )1396( هم راستا بوده است.
دوجانبه  تجارت  روند  بر   -1/110 برآوردی  ضریب  با  نیز  کشور  دو  ارز  نرخ  نوسان  لگاریتم 
نوسان  لگاریتم  در  افزایش  ترتیب یک درصد  به این  دارد.  معناداری  و  منفی  اثر  و چین  ایران 
کاهش در تجارت دوجانبه ایران و چین شده است. به این معنا  نرخ ارز منجر به  1/110 درصد 
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شدید  نوسان های  زیرا  می شود،  منجر  نااطمینانی  افزایش  به  ارز  نرخ  بی ثباتی  و  نوسان ها  که 
مورد درآمد  در  قرارداد  در هنگام عقد  واردکنندگان  و  که صادرکنندگان  باعث می شود  ارز  نرخ 

حاصل از صادرات و نیز هزینه واردات به پول داخلی تصور چندان دقیقی نداشته باشند. 
ضریب برآوردی متغیر مجازی برجام نیز برابر با 1/582 و معنادار می باشد. بنابراین برقراری 
برجام در سال های 2015، 2016 و 2017 منجر به افزایش در روند تجارت دوجانبه ایران و چین 
تجارت  از  ایران  بهره مندی  زمینه  برجام  دوران  در  که  می دهد  نشان  موضوع  این  است.  شده 

درون صنعتی با چین فراهم شده است. 

نتیجه گیری و مالحظات

و  ایران  دوجانبه  تجارت  بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی  پژوهش  این  هدف  شد،  مطرح  که  همان طور 
چین در دوره ی زمانی 2017-1995، بوده است. بر طبق نتایج ارائه شده به جز متغیر جمعیت 
ایران و تولید ناخالص داخلی ایران، سایر متغیرهای توضیحی در سطح معناداری 95 درصد، 
ناخالص  تولید  چین،  جمعیت  متغیرهای  بوده اند.  مؤثر  چین  و  ایران  دوجانبه  تجارت  بر 
شکاف  متغیرهای  دارد.  مثبت  اثر  چین  و  ایران  دوجانبه  تجارت  بر  برجام  و  چین  داخلی 

تکنولوژی و نوسان های نرخ ارز نیز بر تجارت دوجانبه ایران و چین اثر منفی دارد. 
بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه توصیه می شود تا سیاست گذاران و برنامه ریزان 
تقویت  جمله  از  بردارند  چین  و  ایران  بین  تکنولوژی  شکاف  کاهش  جهت  در  گام هایی 
با  این خصوص باشد.  راهکار اساسی در  اقتصاد می تواند یک  مشارکت بخش خصوصی در 
آن ها،  برای  اختراع  انحصاری  حق  ثبت  و  مخترعان  از  حمایت  و  رقابت  شرایط  آمدن  فراهم 
تخصص  و  دانش  مهارت،  به روز رسانی  و  ارتقا  می یابد.  افزایش  نوآورانه  و  فن آورانه  ظرفیت 
الزم  بسترهای  کردن  فراهم  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  و  دانش  گسترش  و  انسانی  نیروی 
به  دستیابی  در  مستقیمی  نقش  می تواند  داخلی  دانشمندان  و  متخصصان  از  بهره گیری  برای 
تا  شود  تالش  باید  این  بنابر  دارد.  تکنولوژی  شکاف  پرکردن  نتیجه  در  و  جدید  فناوری های 
کاهش یابد و با استفاده از سیاست هایی مانند سرمایه گذاری مشترک  حد ممکن این شکاف 
آن بهره مند  از فوائد  و  ارتقا دهد  را  تا حد ممکن تکنولوژی موجود  ایران  تولید محصوالت،  در 
کشور چین خواهد بود. کشور تنها واردکننده محصوالت نهایی از  گردد در غیر این صورت این 
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با اجرای سیاست های مناسب مانند نظارت بیشتر بانک مرکزی نوسان های نرخ  همچنین 
کاهش نااطمینانی های موجود در اقتصاد بتوان روند رو به رشد تجارت  کاهش دهد تا با  ارز را 
گونی  گونا اثرات  و  واردات  به  کشور  اقتصاد  باالی  وابستگی  به  توجه  با  بود.  را شاهد  دوجانبه 
بلندمدت،  در  می شود  توصیه  دارد،  داخلی  اقتصاد  عوامل  و  متغیرها  روی  ارز  نرخ  نوسان  که 
در  ملی  پول  ارزش  جهشی  و  دائمی  کاهش  با  مقابله  و  نقدینگی  سود،  نرخ  بهینه  مدیریت 

گیرد. کید قرار  سیاست گذاری پولی، مورد تأ
کشور تأثیر مثبت داشته است و  بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، برجام بر روند تجارت دو 
کشور  انتقال تکنولوژی به  که می تواند موجب  موجب تقویت تجارت درون صنعت شده است 
توصیه می شود  فوائد تجارت درون صنعت  از  بیشتر  بهره مندی هر چه  برای  بنابراین  بشود.  نیز 
گفتمان بین المللی موانع سیاسی تجارت از جمله تحریم ها را حذف  سیاست گذاران با افزایش 

نمایند.
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