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Abstract 

Introduction: Trade has long been one of the main engines of economic 

growth and development of countries and almost all economists, economic 

schools and thinkers have paid great attention to it. In line with Iran's 

accession and considering the importance of trade development between Iran 

and the member countries of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), 

this study examines the multilateralism of Iran's trade with other members of 

the Shanghai Cooperation Organization, toexamines the multilateralism of 

Iran's trade with other members of the Shanghai Cooperation Organization 

for optimal use of its geopolitical position in the period of 2017-2020. 

Research Question: The main question of this research is: Is Iran moving 

towards convergence with different groups? Will convergence with the 

Shanghai Group help the Iranian economy? What is the degree of similarity 

between Iranian trade and members of the Shanghai Group? What variables 

are important for Iran's convergence with the Shanghai group? 

Research Hypothesis: The hypothesis of this research is as follows: Iran's 

economy is moving towards convergence with different groups. 

Convergence with the Shanghai Group helps the Iranian economy. The 

degree of similarity between Iranian trade and members of the Shanghai 
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Group is high. The variables of population, distance and GDP are important 

on the convergence of Iran with the Shanghai group. 

Methodology (and theoretical framework if there are): To calculate the 

commodity composition of trade and the intensity of similarity of exports 

and imports between Iran and the eight countries of the Shanghai 

Cooperation Organization between 2017 and 2020, two Cosine indexes and 

the Finger-Kreinin (FK) index have been used. Also, the studies were 

performed using Finger-Kreinin (FK) similarity index and Cosine index as 

well as data panel model with random effects. 

Results and Discussion: According to the Cosine index, the highest value is 

obtained for Pakistan (0.610869) and then India (0.545614), and the lowest 

similarity is obtained with Uzbekistan (0.269423), Russia (0.250048), and 

Kazakhstan (0.221851). According to Finger-Kreinin (FK) index, the highest 

degree of similarity with Pakistan and India with (44.5385) and (40.51033) 

and the lowest degree of similarity with Uzbekistan (28.19768) then Russia 

(27.3071) and Kazakhstan (25.08058) is calculated. Therefore, the 

correlation co-efficient of the results obtained from the two Cosine indexes 

and the Finger-Kreinin (FK) index is clear that this value (0.86499898) has 

been obtained, which indicates the high correlation of the above two indices 

in a way that confirms the results of each other. That is, in the Finger-

Kreinin (FK) index and the index of Cosine, it has a high correlation with 

Pakistan and India. It also has the least degree of similarity with the 

countries of Uzbekistan, Russia and Kazakhstan. The results panel data 

model with random effects showed that the coefficients of distance, 

population, and GDP in both models were meaningless. Population variables 

in both methods had a positive effect on Iranian trade and the GDP variable 

had a negative effect on Iranian trade. On the other hand, the distance 

variable in estimating the model is negative with Finger-Kreinin (FK) index 

and positive in the Cosine index. Interpretation of the results obtained from 

estimating the patterns implies that; The coefficients of distance variability 

in both models are meaningless, i.e. Iran's trade plan is not based on using 

the potential of closer countries. The variable coefficients of GDP indicate 

the power of the opposite country to absorb the goods of Iran, which is 

meaningless in both models. Variable population coefficients have been 

obtained in both meaningless models, i.e. Iran's trade plan is not based on the 

use of crowded markets and their demand. Therefore, the findings of 

estimating the patterns indicate that Iran has not yet revised its trade plan in 
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accordance with the optimal use of the Shanghai Group's geopolitical 

opportunities. Also, real-world statistics show that China, although both in 

terms of population and GDP can be a good opportunity for the export of 

Iranian goods, has a significant role in Iran's import basket. Despite both of 

these advantages, Iran's supplies only 0.16 percent of the Russian economy, 

much less than one percent. Despite having all three geopolitical advantages 

of proximity, distance, high population, and high economic growth, India 

has a very small place in Iran's trade basket. Despite its economic strength, 

large population, and bordering Iran, Pakistan has not yet received much 

attention in the trade basket with Iran. Tajikistan and Uzbekistan, in addition 

to Shanghai Group, joint membership in ECO Economic Cooperation Group, 

as well as Kazakhstan, Kyrgyzstan, in addition to Shanghai Group, joint 

membership in ECO and Eurasian Economic Union as well as the proximity 

of distance and growing economies, have a low place in the business map of 

Iran. Therefore, real-world statistics show that Iran has not yet modified its 

trade plan to make the most of the Shanghai Group's geopolitical 

opportunities. 

Conclusion: According to the results obtained from the estimation of 

patterns as well as real-world statistics, both of which do not take advantage 

of the opportunity to join the Shanghai Group and make the best use of its 

geopolitical position, the following policy recommendations are proposed: 1-  

fundamental revision of Iran's trade plan has been made and Iran's trade 

portfolio has been targeted and tracked based on the benefits of proximity, 

population and economic growth of countries to make the most optimal use 

of membership in the Shanghai Group to develop Iran's trade. 2- Iran should 

make efforts to complete and make good use of the south-north corridor as 

soon as possible, because a major part of the geopolitical position of trade 

with China, India, and Pakistan can be expanded with the completion of this 

project, especially the Chabahar port project. It can be very helpful in this 

direction. 3- Iran must do everything in its power to position and use the new 

Silk Road, i.e. the connecting corridor (one belt-one road), because this 

project is the most important commercial geopolitical megaproject in the 

current situation. 

 

Keywords: Iran Trade, Geopolitics, Shanghai Cooperation Organization, 

Finger-Kreinin (FK) index, Cosine Index, Data Panel Method with random 

Effects. 
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 بهينه از  ةگرایی تجارت ایران براي استفاد تحليل چندجانبه

 موقعيت ژئوپليتيک سازمان همکاري شانگهاي
 1نسب مسلم انصاري

 عصر )عج( رفسنجان استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی

 نجمه بیدمال

 عصر )عج( رفسنجان صاد، دانشگاه ولیارشد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقت کارشناس
 (0۴/10/1۴01رشیپذ خیتار 15/05/1۴01)تاریخ دریافت::

 چکيده

 ۀسازمان همکااری شاانگهای و باا توجاه باه اهمیات توسا        به پیوستن ایران  جهتدر  نوشتاراین در 
 گرایی تجاارت ایاران باا دیگار اعضاای ساازمان       چندجانبه ،سازماناین کشورهای عضو  با آنتجارت 

را  2020تاا   2017 های سالبهینه از موق یت ژئوپلیتیک این سازمان در  ۀهمکاری شانگهای برای استفاد
تشابه صادراتی فینگر و کرینین و شاخص  ۀهای درج ها را با استفاده از شاخص . بررسیکنیم بررسی می

که ضریب متغیار   دهد یم. نتایج نشان دهیم میتصادفی انجام  آثارکسینوس و همچنین مدل پانل دیتا با 
م نی برآورد شده است. باا توجاه باه نتاایج      فاصله، جم یت و تولید ناخالص داخلی در هر دو الگو بی

از فرصات   نکاردن  آمده از برآورد الگوها و همچنین آمارهای دنیای واق ی کاه هار دو اساتفاده    دست به
ایان  ، دهاد  را نشاان مای   لیتیاک آن بارداری بهیناه از موق یات ژئوپ     پیوستن به گروه شاانگهای و بهاره  

و سابد   انجاام شاود  باازنگری اساسای    ،تجارت ایاران  ۀنقشدر : کنیم میتوصیه را سیاستی های پیشنهاد
گاذاری   گاذاری و ریال   تجاری ایران بر اساس مزایای نزدیکی، جم یت و رشد اقتصادی کشورها هدف

ایاران بایاد    .تارین اساتفاده شاود    هینهتجارت ایران ب ۀتوس  برایتا از عضویت در گروه شانگهای  شود
ای  زیرا بخش عماده  کند،جنوب به شمال همت  گذر راهمطلوب از  ۀتکمیل و استفاد رایهرچه زودتر ب

گساترش   طار  تواند با تکمیل این  از موق یت ژئوپلیتیک تجارت با سه کشور چین، هند و پاکستان می
 هماۀ ایاران بایاد باا     .در این مسیر بسیار راهگشا باشدتواند  بندر چابهار می طر ویژه تکمیل  و به یابد
ی نای   ابریشام جدیاد  ۀ جااد  هاای  هدفدر راستای تحقق بهینه  ۀو استفاد رفتندر راستای قرارگ شتوان
در  تجاری ژئوپلیتیک طر فراترین  مهمزیرا این طر ،  رد،قدم بردا راه  یک، دکمربن  یکاتصالی  گذر راه

 .شرایط کنونی است

 سازمان همکااری شاانگهای،   ژئوپلیتیک، ،تصادفی آثار روش پانل دیتا با تجارت ایران، اصلی:واژگان 

 س.شاخص کسینو شاخص فینگر و کرینین،
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 مقدمه
ای از  ساازی اقتصاادهای ملای در ساطا جهاانی و منطقاه       وابستگی متقابل اقتصادی، یکپارچاه 

تگی متقابل اقتصاد کشاورها باه   توس ه است. وابس ترین پیامدهای اقتصاد کشورهای درحال مهم
المللای، زمیناۀ    های جهانی و رشد سریع تجارت جهانی ضمن گسترش سریع رقابت بین قدرت

 Tabatabai)همکاری متقابل و در تقابل یکدیگر را برای کشورهای جهان به همراه آورده است 

and Others, 2020: 17) .گرایای یکای از    هجانبا  گرایای و یاک   به همراه چندجانباه  ییگرا منطقه
الملل به گساترش   گرایی در سیاست بین منطقه .دهد المللی را تشکیل می تجاری بین های سیستم
باازیگران در ناواحی    دیگار هاای سیاسای و اقتصاادی میاان دولات و       همکااری  ۀمالحظ  قابل

باالی  ۀدرج ،صورت ترکیبی از نزدیکی جغرافیایی به گرایی منطقه .اشاره دارد ای ویژهجغرافیایی 
. (Goodarzi, 2014: 337) شاود  ادی و هویت فرهنگی مشترک ت ریف مای هچارچوب ن روابط،

یکپاارچگی اقتصاادی را    ۀناما  حضور در چندین موافقت ۀایران مانند بسیاری از کشورها، تجرب
از یکای   1سازمان همکاری شانگهای. عضویت ایران در (Razini and Others, 2013: 85) دارد
 .های اقتصادی است یکپارچگیای ها بر تالش

گرایای نیاز    منطقاه  ،شدن یجهان یسو گرایش کشورها به رشد  زمان با روند رو به ه هموزرما
 و راهباردی  ژئوپلیتیاک، ای در بیشتر منااطق   های منطقه نمودهای بیشتری یافته است و سازمان

ماوازی باا   « گرایای ناوین    منطقه»عنوان یکی از نمودهای  به. اند جهان شکل گرفته نومیکواکوژئ
وفصال   پیشارفت، ساازمان همکااری شاانگهای اسات کاه باا هادف حال          شدن رو باه   جهانی
توسا ه یافات و    جیتدربههای مرزی و تقویت اعتماد متقابل میان اعضا به وجود آمد و  اختالف

 ,Goodarzi, 2014: 335; Jafari and Others)های اقتصاادی و بازرگاانی شاد     متوجه موضوع

گویناد   ( مای 2006) 3( و زاهادی اناارکی  2006) 2طور که کاوالیی  بیانی، همان  به .(163 :2017
در آسیای  امنیت تأمین و آرام اقیانوس منطقۀ در ثبات و صلا تقویت جهت در سازمان شانگهای

ساازمان  . بناابراین  (Jafari and Others, 2017: 164)مرکزی و پیرامون آن به وجود آمده است 
 هاای  هادف دنباال   بسیار قدرتمند در آسیا باه  ای عنوان یک سازمان منطقه انگهای بههمکاری ش

 گویاد  ( مای 2010) ۴نیولیصاف . (Islami and Others, 2018) سیاسی، امنیتی و اقتصاادی اسات  
 .زمان همکاری شانگهای در آسایای مرکازی اسات   ، ساای یکی از الگوهای موفق سازمان منطقه

با توجه به اهمیت توس ۀ تجارت ایران و کشورهای عضاو ساازمان    در راستای پیوستن ایران و
گرایای تجاارت ایاران باا دیگار اعضاای ساازمان         همکاری شانگهای، در این نوشتار چندجانبه
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 2017هاای    همکاری شانگهای را برای استفادۀ بهینه از موق یت ژئوپلیتیک این سازمان در سال
 کنیم. بررسی می 2020تا 

زمان ساا ماورد  شاده در   انجاام  داخلای و خاارجی   از مطال اات  یهش برخا پاژو  ۀنیشیپدر 
 یسازمان همکار یریگو شکل یم رف بهموضوع  اتی. در ادبمیکن یم انیب را همکاری شانگهای

 یدر ساازمان همکاار   رانیا احضور  یهافرصتو  گاهشی، جاشساختار و ها هدف ،یشانگها
 و ت ریاف  یم رفا را  هاا  شااخص  و رهاا یمتغ پاژوهش، . در بخاش روش  میپرداز یم یشانگها

، ترکیبای  دیتا لگوهای پانلکنیم. ا برای برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده میسپس  . کنیم می
ترین مزیات   گوید  مهم می 1هیسائوطور که  همان های سری زمانی و مقطع عرضی است. از داده

تاک کشاورها و    درنظرگارفتن تاک  خواص نااهمگن و   کردن کنترلهای تابلویی  استفاده از داده
و سری زمانی این ناهمگنی را کنتارل نکارده و باا     ای دورهمطال ات که   حالی . دراستها  بنگاه

، تاابلویی هاای   در واقع با اساتفاده از داده . رود می جییب در نتاشها بیم  تخمین مدل بدان روش
مقط ای و ساری زماانی     قاط فهاای  داده در یساادگ  کاه باه   هاایی گیری تأثیر شناسایی و اندازه

. (Alboosoveilem and Others, 2011: 36)د شااو ماای ریپااذ نیساات، امکااان ییشناسااا قاباال
حاصال از   د،یا مق ۀماناد یباق هاای با استفاده از مجموع مرباع  گویند نسب و نامداری می انصاری

حاصال از تخماین رگرسایون    ، غیرمقیاد  ۀباقیماناد  هاای مرباع  مجماوع  و یبیترک مدل نیتخم
 :Ansarinasab and Namdari, 2016). دسات آورد   باه لیمار را   Fتوان آماره  روهی، میگ وندر

تجاارت ایاران و    نینیو کار  نگار یفهستند: شاخص صادراتی درجاۀ تشاابه    نهایا امتغیره (164
تجارت ایران و کسینوس کشورهای سازمان همکاری شانگهای، شاخص صادراتی درجۀ تشابه 

نسبت تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان شانگهای به  ی،کشورهای سازمان شانگها
تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت جم یت کشورهای شانگهای به تولید ناخالص داخلی ایران 

ی بارای کشاورهای   بررسا  ماورد هاای   و فاصلۀ ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای. داده
استخراج شده اسات. در   2020تا  2017های  لدر سا 2سازمان شانگهای از سایت نقشۀ تجارت

در بخاش پانجم باه     کنایم.  هاا را بررسای مای    از این الگوها و شاخص حاصلبخش ب د نتایج 
هاا و در بخاش ششام باه      شااخص آماده از   دسات  باه  جینتا لیوتحل هیتجز و پژوهش های افتهی

 پردازیم. بحث میبندی  جمعگیری و  نتیجه

 پيشينۀ پژوهش
گرایی در رویکرد تجااری ایاران و دیگار     دربارۀ تجارت خارجی و چندجانبه مطال ات مختلفی

کنایم.   کشورها انجام شده است. در ادامه مطال ات داخلی و خارجی در این زمینه را بررسی می
 خارجی تجارت گرایی چندجانبه راهبرد بررسی»ی با عنوان ا مقاله( 1۴00نژاد و صبری ) رسولی
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باا  « شاانگهای  همکااری  سازمان و اقتصادی اوراسیا اتحادیۀ در ایران عضویت ایران: مطال ۀ در
هاا   مطال اۀ آن نتایج  اند. نوشته مراتبی تحلیلی و روش تحلیل سلسله - یفیاز روش توص استفاده
اقتصاادی اوراسایا بارای ایاران      ۀهمکاری و تالش برای پیوستن به اتحادی ۀتوس  دهد مینشان 

توجاه باه    زمیناه، در ایان  . باشد داشتهسازمان همکاری شانگهای بیشتری نسبت به  باید برتری
 مجماع  اعضای میان داخلی تنش نداشتن سیاسی، عوامل گروه م یارهای بین )از عوامل سیاسی

 م یارهاای  میاان  )از اقتصاادی  سیاسی، عوامال  عوامل از ب دو  اعضا( سیاسی ثبات و همچنین
 وعضو مجماع جاز   یکشورها صن ت بخش رشد و اقتصاد حجم اندازۀ اقتصادی، عوامل گروه
گاذاران و   یمشا  توجاه خاط   عوامل مورد دیگربیش از باید  (اند شده  مشخص ارهایترین م  مهم

 .  دنمدیران کشور قرار گیر
جایگاه ساازمان همکااری شاانگهای در    »ی با عنوان ا مقاله( 1399پاکدل مجد و پیرهادی )

- با رویکردی توصایفی (« 2020-2010) ای چین منطقهو فرا یا منطقه ۀجویان راهبردهای موازنه
 هاا  آناناد.   نوشاته  «پاال  وی تاوازن قاوای تای   » یۀنظر نظری های از مفروض پیرویتحلیلی و با 

 یهاا  هادف چاه   یشانگها یهمکار سازمان قالب در پکنهستند که  پرسش نیپاسخ ا دنبال به
از رهگذر سازمان  نیکه چ دکنن یم  ر مط را هیفرض نیا پاسخ در؟ کند یم دنبالرا  یتیامن یاصل

آوردگااه راهباردی    ۀبر پهنا  خشکی و دریاییعالوه بر تسلط  کند یم تالش یشانگها یهمکار
را  زیا برانگ چاالش  ۀدر این حاوز  متحد  االتیتحدید کنشگری  ف ال ا یها نهیآسیای مرکزی، زم

ده با فدراسیون روسیه فراهم چون همراهی و همکاری فزاین یا انهیگرا راهبردهای عمل وسیلۀ به
 .کند

 یدر ساازمان همکاار   رانیا ا تیعضاو  یاثرات اقتصاد یابیارز( »1399مردیها و همکاران )
کاه روش ارزیاابی     رهیافات ایان  با اساتفاده از  « یجهان یسازهیاز مدل شب ی: کاربردیشانگها

رفاه  هاای ت   درصادی نار    75و  50، 25کااهش   یاسات بار اسااس، چهاار ساناریو      ینیشیپ
کااالی   13های ت رفه بر روی  درصدی )آزادسازی کامل( نر  100)آزادسازی ناقص( و حذف 

درصد از حجام صاادرات    70طور متوسط  که به کنند میبینی و ارزیابی  پیشرا صادراتی  اصلی
نشاان  هاا   مطال اۀ آن هاای   یافتاه  .دهند ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می

تجارت و افازایش   ایجادموجب  ،تن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازیپیوس دهد می
رفاهی و میزان خلق تجارت به بیانی، آثار  کشورهای عضو خواهد شد. دیگررفاه برای ایران و 

 .در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است
 رقابات  از رانیا ا یمل منافع یکیتیژئوپل یریرپذیتأث»( در مقالۀ 1399جمشیدی و همکاران )

 -یفیتوصا  کارد یرو و یفا یباا روش ک  «یمرکاز  یایآسا  در یشاانگها  یهمکار سازمان و ناتو
 یایو آسا  یتا یامن ۀنفار از کارشناساان حاوز    10)مصااحبه( باا    یشیمایبا روش پ زین و یلیتحل
و   ابانتخا  ینا یطاور تخم  هدفمند و در دسترس کاه باه   یریگ واسطه روش نمونه که به یمرکز
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آسیای مرکزی  که  آنجا ازدهد  ها نشان می آنپژوهش  یها افته. یکردند یبررس ،کردند یآور گرد
ه سااخت رقابت ناتو و شاانگهای مناافع ملای ایاران را متاأثر      دارد، با ایران پیوستگی ژئوپلیتیکی 

مناساب در قالاب باازنگری و     یراهبارد  کاارگرفتن باه ایاران ملازم باه     ،در این صورت .است
 .حفاظت از منافع ملی خود است جهت ازت ریف محیط امنیتی درب

ساازمان   ۀساال  20 یاقتصااد  یهمکاار  جینتاا  »ای با عنوان  در مقاله  (2021) 1نو شی نشی
 یاقتصااد  یهمکاار  یمثبت و منف های هتجرب جینتا« انداز توس ه آنو چشم یشانگها یهمکار

 یسازمان همکار در چارچوب یو امور مال یگذار هیتجارت، سرما ۀنیسال گذشته در زم 20 در
عناوان   باه  یشاانگها  یعملکرد سازمان همکار شیوۀ ۀ این سازمان وندیانداز آ چشم و یشانگها

 یهای اقتصااد  ، از تحلیلسمیالیماتر کیالکتیبر اساس دها  کنند. آن را بیان می یتیامن ۀجام  کی
بار  شاان  دیناد. تأک ا ردهاستفاده کا  گریهای د آمار و روش یی ونهادگرا می، پارادایمثبت و هنجار

 یاصال و جز «یمنافع اقتصاد ۀجام » جادیرفاه مشترک و ا برای یاقتصاد یکه همکاراست  نیا
 یبارا  بیاسا منبساتر   یساازمان همکااری شاانگها   و  اسات  «یسرنوشت مشترک بشر ۀجام »

 بساتر، ابتکاار   نیکه در ا دهد مینشان ها  آنپژوهش  جاینتاست. مشترک  یو همکار یهماهنگ
ارتباطاات   ۀتوسا   یبرا« مشارکت بزرگ اوراسیا»ابتکار روسیه و  «راه کیکمربند و  کی» نیچ
 یمشاارکت اقتصااد   لی، باه تشاک  یا منطقاه  یاقتصاد یکپارچگیتجارت و  لی، تسهیرساختیز

 هاا  آن نیهمچنا  .شاود  یممنجر  یسازمان همکاری شانگهاۀ رفاه مشترک در منطق برایاوراسیا 
 .اند ادهنشان د، رو است هبا آن روب یرا که سازمان همکاری شانگها یها و مشکالت لشچا

 بررسای  قاوی؟  جم ی هویت بدون متقابل اعتماد»ای با عنوان  ( در مقاله2021) 2یمک هاف
 یعملکارد ساازمان همکاار    شایوۀ « نوپا امنیتی جام ۀ یک عنوان به شانگهای همکاری سازمان
بار   فارض  یش، ها پا  از مدتگوید  کند. او می ی را بررسی میتیامن ۀام ج کیعنوان  به یشانگها

 نیو با  رناد یگ یشکل م اریبر اساس دو م کم  دستالمللی  در نظام بین یتیبود که جوامع امن نیا
 .دیا آ یدست م اعتماد متقابل به با تی. امندارندو اعتماد متقابل  یقو یجم  تیهو خود یاعضا
شاود. ساازمان    جمع می ترکمش یها و ارزش یقو یجم  تیهو مورددر اجتماع  که ی حال در

کاردن   ناه ینهاد یکاه سااختار آن بارا    داردرا  یتا یامن ۀجام  کی یها یژگیو یشانگها یهمکار
از زماان   ژهیا و به ندارد،منسجم  یجم  تیسازمان هو نیشده است، اما ا یاعتماد متقابل طراح

در درون ساازمان   نیچا  - هیروس تیهو فیتض  بسبسازمان که  نیورود هند و پاکستان به ا
 جااد یا یبرا یتنها شرط کاف یقو یجم  تیهو کند میاستدالل در نتیجه،  .شده است یدولت نیب
 ۀجام ا  کیا  لیتشاک  یالزم بارا  ۀدهند لیاست و اعتماد متقابل تنها جز تشک یتیامن ۀجام  کی
 است. یتیامن

                                                           
1. Xin & Xin 

2. MacHaffie 
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اثرات فضایی مصرف انرژی و »ای با عنوان  اله( در مق2021) علمدارلو یپور و نجف یکالنتر
سابز در   دیا و تول یمصارف انارژ   ییفضا آثار« ای تولید ناخالص داخلی سبز در توافقات منطقه

 کارد یاز روهاا باا اساتفاده     آن. کنناد  را بیاان مای   یشاانگها  یعضو سازمان همکاار  یکشورها
کاه هام   دهد  ها نشان می مطال ۀ آن جینتاکنند.  یی را بررسی میفضا لپان یها داده یاقتصادسنج
سابز   یناخاالص داخلا   دیا بار تول  یتأثیر منف ،ریدپذیتجد یها یو هم انرژ یلیفس یها سوخت

، مجااورت  گار ید یاست. از سو شتریچهار برابر ب در حدود یلیفس یها دارند، اما تأثیر سوخت
عضاو   یرهاسابز در کشاو   یناخالص داخلا  دیبر تول یشانگها یدر سازمان همکار تیو عضو

 ۀنا یخاود را در زم  یا توسا ه  یهاا  استیاند س کرده تالشکشورها  رایتأثیر مثبت داشته است، ز
تواناد   ای می های منطقه همکاری تیتوس ه و تقو نیهماهنگ کنند. بنابرا ریدپذیهای تجد انرژی

سابز داشاته    دیا و بهبود تول یلیهای فس از مصرف سوخت یناش ینقش مؤثری در کنترل آلودگ
 اشد.ب

 یکپاارچگی  اقتصاادی   رشاد  اثارات »ای باا عناوان    (  در مقالاه 2019و همکاران ) کاراکاش
 همکااری  ساازمان  و اروپاا  اتحادیاه  چاارچوب  در ترکیاه  اقتصاد بر اقتصادی تحلیل: اقتصادی
 یدر تجاارت خاارج   یشاانگها  یارکا اروپا و سازمان هم یۀاتحاد یقیتطب دگاهیدبه « شانگهای

 یشاانگها  یکشور عضو سازمان همکار 6اروپا و  یۀکشور اتحاد 6 یها دادهاز  استفادهبا  هیترک
مطال اۀ   لیوتحل هیتجز جی. نتااند پرداخته 2017تا  2000 یها سال درحجم م امالت  نیشتریبا ب
اروپاا و هام    یاۀ عضاو اتحاد  یصادرات( هم با کشاورها -ارداتتجارت )ودهد  ها نشان می آن

 رهاا یو متغ گاذارد  یتأثیر ما  هیترک یبر رشد اقتصاد یشانگها عضو سازمان همکاری یکشورها
و  یرشاد اقتصااد  همچناین   .ناد ادنشاان د ی را دار ام نا  ۀمدت و بلندمدت وجود رابط در کوتاه

 .ارددو طرفه وجود د تیعلی تجار گروهدو  نیبدهد  مینشان  یتجارت خارج یها داده

 چارچوب نظري 
. 1 کارد:  آن را به دو دسته تقسایم  توان یم .توافق قرار گیرد گرایی باید مورد منطقه ۀت ریف واژ

 باورهاا، کاه ترکیبای از   اسات   هنادوسات  یگرایی ستایشا  منطقه: این گرایی مبتنی بر ارزش منطقه
حفظ  ،ایجاد ،شیزگرایی ار هدف منطقه کند. می آشکار و روشن را مطر  های هدفها و  ارزش

 باورهابازیگرانی با از سوی و توس ه در منطقه است و  ، صلارفاه ،بازنگری در قواعد امنیتو 
ای مشخصای   ها و روابط خود را در فضاای منطقاه   شود تا ف الیت و منافع مشابه درخواست می

 ی کنند.ده سازمان
گرایی سیاسای باه گروهای از کشاورهای صااحب       منطقه: گرایی مبتنی بر سیاست منطقه. 2

هام   به نظر سیاسی و اقتصادی وابسته به و جوار یایی همکه از نظر جغراف کند میحاکمیت اشاره 
دنبال توافق جامع و ترتیباات مشاترک در    مشترک مت ددی با هم دارند و به یها یژگیو، هستند
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و سیاست همکاری بر اساس تقویت منافع فردی و کنترل نظام رواباط   هاگرایشای  امور منطقه
 . (Tabatabai and Others, 2020: 23)چارچوب هستند  در اینمیان خود 
یی هاا  گامو گرایی قرار گرفته است  منطقه تأثیرآسیای مرکزی از مناطقی است که در  ۀمنطق
کشورهای ایان منطقاه دو رویکارد     .ای در آن برداشته شده است و همگرایی منطقهحقق تبرای 

هاا میاان    مکااری که مبتنی بر اولویات ه  گرا ای درون رویکرد منطقه :دنداربه همگرایی متفاوت 
کاه مبتنای بار اولویات      اناه یگرا ای و بارون  رویکارد فرامنطقاه   اسات و  منطقه درونکشورهای 

ساطو  و   1. در شاکل  (Goodarzi, 2014: 336) همکاری با کشورهای خارج از منطقه اسات 
 نشان داده شده است. مراحل مفروض همگرایی در مناطق مختلف

 ر مناطق مختلف ژئوپلیتیک. سطو  و مراحل مفروض همگرایی د1شکل 
 

 
Jafari and Others, 2017: 168: Source 

 ارتباطاات اقتصاادی    شایوۀ  ،ها از اقتصاد ملی میزان حمایت دولت ،در بحث همگرایی اقتصادی
نظار قارار    دوراقتصااد واحادهای همگارا ما     یکننادگ  لیای و تکم منطقه و سطا تجارت درون

هاا و   شود و اینکه آیا رفع ت رفاه  گمرکی مربوط می یها هیاداتح ۀمسئل هب ها هیاین نظر .گیرد می
در ایان   .هاا شاود   تواند عامل رشاد اقتصاادی آن   موانع گمرکی در میان گروهی از کشورها می

 اقتصااد  تواناایی و سااختار صان ت    و هاا  توازن پرداخت مانند سطا اشتغال، اییمتغیره ،زمینه
یکپارچگی اقتصادی مراحل مختلفی  .(Tabatabai and Others, 2020: 23-24)شود  می یبررس

آن مواناع بیشاتری    درتر بوده و  یافته تکاملپیشین که هر مرحله نسبت به مراحل   طوری دارد، به
های اقتصادی بین دو یا چناد کشاور از    همکاری برای افزایش تجارت و پیش ۀنسبت به مرحل

، منطقاۀ آزاد  1ماۀ تجاارت ترجیحای   نا فقتمواد شامل توان این مراحل می. شود میان برداشته می

                                                           
1. Preferential Trade Agreement (PTA) 
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 Ali Razini and)باشاد   ۴و اتحادیۀ کامال اقتصاادی   3، بازار مشترک2، اتحادیۀ گمرکی1تجاری

Others, 2013: 86-87) المللای   م یارهای پیوستن به یاک مجماع اقتصاادی باین     1. در جدول
 آورده شده است.

 المللی ادي بين. گروه و معيارهاي پيوستن به یک مجمع اقتص1جدول 
 معيارها گروه

 حجم اقتصاد )تولید ناخالص داخلی(ۀ . انداز1-1 . گروه اقتصادی1
 . رشد بخش صن ت1-2
 . درجۀ باز بودن اقتصادی1-3
 یافتگی انسانی . شاخص توس ه1-۴
 . درجۀ باز بودن مالی1-5
 . شاخص سهولت در کسب و کار1-6
 . نظام اقتصادی بازارمحور1-7
 های کوچک و متوسط نگاه.توس ۀ ب1-8
 های تجاری نامه .موافقت1-9

 . نبودن تنش داخلی1-2 . گروه سیاسی2
 . درجۀ ثبات سیاسی2-2
 . روابط سیاسی مناسب با کشورهای عضو مجمع2-3
 . نبود نزاع سیاسی با کشورهای همسایه2-۴
 . نظام حذف روادید با کشورهای عضو مجمع2-5
 رهای عضو مجمع. سفارت و کنسولگری در کشو2-6

 . رشد جم یت1-3 . گروه اجتماعی3
 . ت داد جم یت ف ال3-2
 های مقاطع تحصیلی کرده . ت داد تحصیل3-3
 . ت دا افراد زیر خط فقر3-۴

 . فاصله جغرافیایی با کشورهای عضو مجمع1-۴ . سایر عوامل۴
 . مرز جغرافیایی با کشورهای عضو مجمع۴-2
 با کشورهای عضو مجمعهای تاریخی فرهنگی  . گره۴-3
 المللی های بین . تحریم۴-۴
 نقل و های مناسب حمل . زیرساخت۴-5

Rasoulinezhad and Sabri, 2021: 375 Source: 

                                                           
1. Free Trade Area 

2. Customs Union 
3. Common Market 

4. Perfect Economic Union 
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 یایعضو آسا  یبا کشورها نیچ یهمکار یبرا ابزار نیتر مهم به یشانگها یسازمان همکار
  یباایسااازمان ترک نیااا ی(. اعضاااChao, 2022: 293شااده اساات ) لیتبااد هیو روساا یمرکااز

  اناه، یخاورم ،یمرکاز  یاآسای  مختلاف  منااطق  از توسا ه  حاال  و در افتاه ی توس ه یاز کشورها
و  یطمحی ستیز ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یتیمختلف امن های که در حوزه هستندو قفقاز  ایشرق آس

، ساازمان  2021(. در ساال  Reisinezhad & Berenji, 2022: 105) کنناد  یما  یمانند آن همکار
 یایاروپاا در آسا   یۀو اتحاد یشانگها یسازمان همکار راهبرد .ساله شد 20 یشانگها یهمکار
منطقاه  در ناابرابر و ناساازگار    ۀمنجار باه توسا     ،جاه یدر نت .دت ارض دارنا  گریکدیبا  یمرکز

 یایاروپا در آسا  یۀو اتحاد یشانگها یسازمان همکار یها استیس نیرقابت ب بنابراین. شود یم
 ۀتوسا   یمهام بارا   ۀفا یوظ کیا (. Stonis, 2022: 1) شود یمنطقه م داریپا ۀتوس  مانع یمرکز
 بناا بار   ،یشانگها یسازمان همکار یفرهنگ یها واحد از ارزش یمفهوم ۀسازمان، توس  داریپا
 (.Liang and Kozinets, 2022: 28است ) «یرو  شانگها»

میلیاون   2909،7 دوددر حا  یجم یتا  داشتنکشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با 
نظار میازان    ایان ساازمان از   اسات.  درصد از جم یت جهاان را در خاود جاا داده    ۴3،62، نفر

ای  مسلط در میان دیگر ترتیبات منطقاه  یای در جهان است و وزن اولین بازیگر منطقه ،جم یت
 یات  درصاد از جم  19،57 این کشور. دارد. در میان اعضا، باالترین جم یت به چین ت لق دارد

ب اد از  . اسات  داده  یدر خود جا 2007درصد جم یت این سازمان را در سال  ۴۴،87 جهان و
میلیون  2781،1مجموع  چین، کشورهای هند، پاکستان و روسیه قرار دارند. این چهار کشور در

این سازمان ست. ا داده  یدر خود جا 2007درصد جم یت سازمان را در سال  95،58نفر ی نی 
ساازمان   نیتار  مطار   ۀمیلیون کیلومترمربع دارد که بیش از نه برابار اناداز   37رابر با قلمرویی ب

 دوماین  کاه  اسات  نفار  میلیاارد  2،9 از بایش  آن جم یت است. اروپا( )اتحادیۀای جهان  منطقه
ای  دنیا ب د از سازمان ملل متحد است. البته نباید وزن کشورها یا ترتیبات منطقاه  بزرگ سازمان
 کناد  یپیادا ما   ااین م یار در کنار قدرت اقتصاادی م نا  زیرا جم یت آن ارزیابی کرد،  را تنها با

(Bozorgi and Hosseini, 2011: 11-12) صورت نمودار  به سازمان همکاری شانگهای. ساختار
 است. 1
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 شانگهاي همکاري سازمان . ساختار1نمودار 

 
Source: Talebifar and Jafari Paskai, 2008: 279 

 

 671528م اادل شارکت    2001کل تجارت کشورهای عضو این سازمان با جهان در ساال  
کشاورهای   ،نظرگرفتن ارزش تجارت صادرات و واردات کااال در جهاان  با درمیلیون دالر بوده 

درصاد از واردات   ۴،7درصاد صاادرات و    6،2، درصد تجارت جهانی 5،۴ ،سالاین عضو در 
 2017در ساال  . (Mardiha and Others, 2020: 234) دادناد  جهانی کاال را به خود اختصااص 

در مجماوع   .میلیاون دالر باود   3083532 م اادل  ،مجموع صادرات کشورهای عضو به جهاان 
 15،3درصد و  17،6ترتیب  میلیون دالر بوده که به 2725767 واردات کشورهای عضو از جهان

کشاورهای   یگروه ادرات درونمجموع ارزش ص است.درصد از کل صادرات و واردات جهان 
در این رابطاه کشاور چاین    بود. میلیون دالر  329حدود  2017عضو سازمان شانگهای در سال 

تار را باه خاود اختصااص داده      درصد پایین 0،18درصد باالترین و تاجیکستان با حدود  52با 
 ۴83،96۴حادود   2017گروهی کشورهای عضو سازمان در ساال   مجموع واردات درون .است

درصاد( و   ۴6)تاجیکساتان باه ترتیاب بااالترین     های چاین و  روکشا اسات.  میلیون دالر بوده 
  .(Mardiha and Others, 2020: 235)درصد سهم از این نظر را داشتند  0،۴6ترین ی نی  پایین
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 ی دارد:ا ژهیا وموق یات   امتیاز جغرافیایی در جهاناین سه  با داشتنجمهوری اسالمی ایران 
و  فاارس   جیسواحل طاوالنی در خلا   داشتن .2ست؛ سیاارواخشکی  صل به موق یتایران مت .1

هرماز کاه حادود     ۀ دراختیارداشاتن تنگا   .3؛ برخاوردار اسات   دریاییدریای عمان از موق یت 
موق یات جغرافیاایی ایاران     نظر ازبنابراین  شود. انجام می آنتجارت جهانی انرژی از  سوم کی

کاه   طور همان. ن خود از موق یت مرکزی برخوردار استموپیرا ژئوپلیتیکیهای  نسبت به حوزه
دهقانی فیروزآبادی و نوری بیان کردند ایران به علت موق یت جغرافیایی خود از دیربااز محال   

جنوب -عالوه بر آن ایران در محل تالقی محور عمودی شماله است. ارتباط شرق و غرب بود
اسات. ایاران مانناد پلای      انارژی قارار داشاته    منابع انرژی و محور افقی شرق و غرب مصرف

فاارس مارتبط    خلایج باه   اناد  یمحصاور در خشاک  کاه  آسایای مرکازی و قفقااز را     کشورهای
 ظرفیااتایااران  بنااابراین . (Dehghani Firoozabadi and Noori, 2013: 160)سااازد یماا
ه عضاویت  که فرصتی برای دساتیابی با   دارد عظیمی ژئواکونومیکو  ، ژئوپلیتیکاستراتژیکژئو

 .(Koushki and Hosseini, 2017: 742)شود  محسوب میدائم در سازمان همکاری شانگهای 
گروهی ساازمان باه    صادرات و واردات درون نظرایران از  2017که در سال این شایان توجه

چهاارم و هفاتم قارار داشاته اسات       ۀدرصد در رتبا  3،۴درصد و  5در حدود سهمی ترتیب با 
(Mardiha and Others, 2020: 235).    حجم واردات ایران از اعضای این سازمان از رقام بایش

رسیده اسات. در   2018ر در سال المیلیارد د 1۴به بیش از  2001ر در سال المیلیون د 2391از 
رشاد   2018تاا   2001 یهاا  ساال  درحالی که حجم صادرات ایران به اعضای این سازمان نیاز  

ایران به اعضای سازمان همکاری شانگهای صاادراتی باه مبلا      ای که گونه است؛ به کردهزیادی 
 داشااته اساات  2018ر در سااال دالمیلیااارد  13و  2001ر در سااال المیلیااون د 659باایش از 

(Rasoulinezhad and Sabri, 2021: 365)  سازمان همکاری شانگهای در حال گذرانادن دورۀ .
د مقیااس و اقتادار ساازمان را در    توانا  سو، گسترش عضویت مای  تحول و توس ه است. از یک

هایی را برای ایجاد اجماع در داخال   تواند چالش عرصۀ جهانی افزایش دهد. از سوی دیگر، می
 .(Liang and Kozinets, 2022: 28)سازمان به همراه داشته باشد 

 ي پژوهشها افتهی
ردات میاان  تجارت و شادت تشاابه صاادرات و وا    ترکیب کاالیی در این مطال ه برای محاسبۀ

از دو شااخص   2020تاا   2017هاای   کشاور ساازمان همکااری شاانگهای در ساال      8ایران و 
را برای اولاین باار   کسینوس استفاده شده است. شاخص  1نینیو کر نگریفو شاخص کسینوس 

واردات دو -گیاری شادت تشاابه صاادرات     شاخص برای اندازه این ارائه کرد که (1957) 2آلن
یکساان   j، باا واردات کشاور   iچنانچه ترکیب کاالیی صاادرات کشاور   . شود کشور استفاده می

                                                           
1. Finger & kerinin 

2. Allen 
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و  صاادرکننده باشند، نشانگر درجاۀ تشاابه کامال اسات، ی نای اگار الگوهاای کااالیی کشاور          
یاا   Mیاا   Xهاا،  kشبیه به هم باشند، مقدار کسینوس یک خواهد بود. اگر برای تمام  واردکننده

ممکن نیست؛ ی نی به ایان   jبه کشور  iز کشور هر دو صفر باشند، مشخص است که تجارت ا
منظور است که هیچ درجۀ تشابهی وجود ندارد. در این صورت مقدار کساینوس صافر اسات.    

نتاایج  تواند بین دو مقدار بحرانی صفر و یاک قارار بگیارد.     بنابراین کسینوس بین دو بردار می
 2020تاا   2017هاای   برای ایاران و کشاورهای ساازمان شاانگهای در ساال      کسینوس شاخص

 آورده شده است. 2محاسبه و در جدول 
 كسينوس ایران و كشورهاي سازمان شانگهاي براي شاخص شده محاسبه. نتایج 2جدول

 2020 2019 2018 2017 شاخص فينگر و كرینين
 3۴0089/0 5۴5257/0 518015/0 ۴۴9801/0 چين -ایران

 ۴82500/0 0906۴/0 070616/0 072095/0 روسيه -ایران

 5۴561۴/0 8579۴6/0 87305/0 793352/0 هندوستان -ایران

 610869/0 889122/0 88۴6۴8/0 8203۴5/0 پاكستان -ایران

 221851/0 198219/0 258999/0 2996۴۴/0 قزاقستان -ایران

 531538/0 666007/0 616119/0 68۴588/0 قرقيزستان -ایران

 517083/0 37237/0 712727/0 726033/0 تاجيکستان -ایران

 269۴23/0 190۴69/0 195309/0 256713/0 ازبکستان -ایران
Source: Authors 

دادن تشاابه صاادرات زوج کشاورها     نشاان  یرا برا ی( شاخص1979)  نینیو کر نگریف نیهمچن
متحاد،   االتیا ا نیتشابه و تجارت ب زانیم یریگ اندازه یاز آن برا 1988ارائه کردند که در سال 

  اریا م  ی نا یها  آن یشنهادیاروپا استفاده کردند. روش پ یاقتصاد ۀجام  نیشیعضو پ 6ژاپن و 
F-K کردند که تشابه صادرات کشاور   انیپور و ثاقب ب . حسنتاسi    باا واردات کشاورj   برابار

 یو سهم واردات کااال  iام در کل صادرات کشور k یاست. با جمع حداقل سهم صادرات کاال
kر ام در کل واردات کشوj شاخص از صفر تا  این ۀ. دامنشود یم انیب یصورت عدد است که به

ترکیب صادرات یکسان و مشاابه باین    انگرییک است که صفر نشانگر عدم تشابه کامل و یک ب
 یشاخص برا نیاز ا توان یتشابه صادرات زوج کشورها م ۀزوج کشورهاست. عالوه بر محاسب

و واردات  iتشابه صادرات کشور  ی نیواردات ) و راتتشابه در ساختار صاد ۀدرج یریگ اندازه
وجاود   ۀدهناد  باشد نشان شتریمورد ب نیتشابه در ا هرچهکه  بیترت نی( استفاده کرد. بدjکشور
. (Hassanupour and Saqib, 2004:149) هاست آن نمیا در یتجار یهمکار یها نهیزم و تیظرف

تاا   2017هاای   رهای سازمان شانگهای در سالبرای ایران و کشو نینیو کر نگریف نتایج شاخص
 آورده شده است: 3ها محاسبه و در جدول  بر اساس رابطۀ پیشنهادی آن 2020
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 ایران و كشورهاي سازمان شانگهاي نينیو كر نگريف شده براي شاخص . نتایج محاسبه3جدول
شاخص فينگر و 

 كرینين
2017 2018 2019 2020 

 927۴6/3۴ 32193/37 35585/33 85962/31 چين -ایران

 3071/27 36912/20 ۴۴101/22 1۴825/22 روسيه -ایران

 51033/۴0 62803/51 60926/53 051۴8/۴8 هندوستان -ایران

 5385/۴۴ 39008/51 57569/51 38۴99/۴6 پاكستان -ایران

 08058/25 ۴7111/22 99717/26 88253/28 قزاقستان -ایران

 ۴2097/37 8۴905/31 53323/31 09877/33 قرقيزستان -ایران

 73۴00/38 08988/3۴ 00567/35 50921/3۴ تاجيکستان -ایران

 19768/28 593۴6/22 ۴8۴0۴/22 77776/2۴ ازبکستان -ایران
Source: Authors 

 نينیو كر نگريفآمده از دو شاخص كسينوس و شاخص  دست به. همبستگی نتایج 1
است نتایج، همبستگی باالیی با یکدیگر دارناد  مشخص  3و  2که از نتایج دو جدول  طور همان
ۀ ارتبااط بااالی   دهناد  نشاان نزدیک به یک اسات و   شده محاسبهضریب همبستگی  که ای گونه به

کنناد. در نتیجاه،    مای  دأییتدیگر را  دهد که نتایج دو روش هم نتایج دو روش داشته و نشان می
ر مقابل شاخص کسینوس در نماودار  آمده از دو روش شاخص فینگر و کرینین د دست نتایج به

 ترسیم شده است. 2
 . ارتباط گرافيکی و ضریب همبستگی شاخص كسينوس و شاخص فينگر و كرینين2نمودار 

 
Source: Authors 
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ایران در دو شاخص فینگر و کارینین و شااخص کساینوس همبساتگی      2بر اساس نمودار 
کمترین درجۀ تشابه را با ازبکستان، روسیه  باالیی با پاکستان و هندوستان داشته است. همچنین

و قزاقستان داشته است. بنابراین شاخص همبستگی دو شااخص فینگار و کارینین و شااخص     
 است. شده  محاسبه ۴کسینوس در جدول 

و  نگريو شاخص ف نوسيآمده از دو شاخص كس دست به. ضریب همبستگی نتایج 4جدول 
 نينیكر

 احتمال tره آما ضریب همبستگی عنوان آماره
 000/0 08303/11 896۴98/0 مقدار آماره

Source: Authors 
 

و شااخص   نوسیآمده از دو شااخص کسا   دست بهطور که از ضریب همبستگی نتایج  همان
آمده بیانگر همبستگی باالی این  دست به( 896۴98/0مشخص است این مقدار ) نینیو کر نگریف

کنند. بنابراین در مجموع، نتایج بسیار  را تأیید می گریکدای که نتایج ی گونه دو شاخص است. به
اسات کاه    آماده   دسات  باه با اهمیتی از نتایج دو شاخص فینگر و کرینین و شاخص کساینوس  

تواند راهنمای مناسبی برای استفادۀ بهینه از موق یت ژئوپلیتیک سازمان همکااری شاانگهای    می
 باشد.
 

 . برآورد مدل با نتایج شاخص كسينوس2
لیمار بارای    Fبرای بررسی انتخاب مدل جاذبه در قالب پانل دیتا، ابتدا از دو آزمون م یاار  

روش برای انتخاب باین دو   انتخاب بین مدل روش پولینگ و روش پانل دیتا و آزمون هاسمن
قابال مشااهده    5لیمر در جدول  Fشود. نتایج آزمون م یار  استفاده می تصادفی آثار ثابت و آثار

 است.
 ليمر براي مدل جاذبۀ تجارت ایران و كشورهاي سازمان شانگهاي  F. نتایج آزمون5ولجد

آزمووون مووورد  
 استفاده

d.
f 

آموووواره 
 احتمال

ليمور    Fآزموون 
 )چاو(

2
۴.70 

0.0000 

Source: Authors 
 

لیمر بیانگر انتخاب مدل پانال دیتاا    Fمشخص است نتایج آزمون  5طور که از جدول  همان
روش  دییا تأدیتا است، زیرا دلیل بر پاذیرش فرضایۀ صافر آزماون مبنای بار        در مقابل پولینگ
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انتخاب الگاوی  برای هاسمن   از آزموندرصد پذیرفته نشده است.  5 دار یم نپولینگ در سطا 
 آورده شده است. 6شود که نتایج آن در جدول  استفاده میتصادفی  آثارثابت و  آثار

 
 ل جاذبۀ تجارت ایران و كشورهاي سازمان شانگهاي. نتایج آزمون هاسمن براي مد6جدول 

 موووردآزمووون 
 استفاده

آموووواره 
 كاي دو

آموووواره 
 احتمال

 1303/0 08/۴ هاسمن آزمون
Source: Authors 

 

 پانل دیتا باا آثاار   لگویدهد که ا ( نشان می1303/0آماره احتمال ) 6بر اساس نتایج جدول 
ه برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا باا نتاایج   شود. بنابراین در ادامه ب انتخاب می تصادفی

 نمایان است. 7پردازیم که نتایج آن در جدول  شاخص کسینوس به آثار تصادفی می
 

 . برآورد مدل پانل دیتاي تصادفی با نتایج شاخص كسينوس7جدول 
 آماره انحراف معيار ضریب متغير

z 
 آماره

 احتمال
 فاصله اطمينان

 0000528/0 -0000155/0 285/0 07/1 000017۴/0 0000186/0 فاصله

 052211۴/0 -0273999/0 5۴1/0 61/1 020309۴/0 012۴057/0 جمعيت

توليد 
ناخالص 
 داخلی

0019858/0- 0111889/0 18/0- 859/0 0239155/0- 0199۴۴/0 

 6630509/0 1232518/0 00۴/0 85/2 137706۴/0 393151۴/0 عرض از مبدأ
Source: Authors 

 

دهد که رابطۀ مثبت و غیرم ناداری بین اثر متغیر فاصاله و ترکیاب    نشان می 7نتایج جدول 
کشورهای عضو سازمان همکاری شاانگهای   وارداتکاالیی تجارت و شدت تشابه صادرات و 

مشاهده شده است که با افازایش یاک واحاد در فاصالۀ کشاورهای عضاو ساازمان همکااری         
افزاید. همچناین باین    طور متوسط به تجارت ایران می درصد به 0،0000186شانگهای با ایران، 

ای که با افازایش   گونه متغیر جم یت و متغیر تجارت رابطۀ مثبت و غیرم ناداری وجود دارد، به
درصد به ترکیب  0،012طور متوسط  درصد در جم یت هر کشور عضو سازمان شانگهای، به 1

ات کشور ایران خواهد افازود. از ساوی دیگار،    کاالیی تجارت و شدت تشابه صادرات و وارد
متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان شانگهای با تجارت ایاران رابطاۀ منفای و    

درصد در تولید ناخالص داخلی هار کشاور عضاو ساازمان      1غیرم نادار دارد، ی نی با افزایش 
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ت تشاابه صاادرات و   درصد ترکیب کااالیی تجاارت و شاد    0،0019متوسط  طور بهشانگهای 
که هار   حاکی از این استمار احتمال هر سه متغیر واردات کشور ایران را کاهش خواهد داد. آ

 نیستند. درصد م نادار 95در سطا اطمینان  بریضسه 
 

 نينیو كر نگريف. برآورد مدل با نتایج شاخص 3
باا   رانیا تجاارت ا  ییگرا چندجانبه یبررستر بیان شد هدف از این پژوهش،  طور که پیش همان

 ساازمان ژئوپلیتیک ایان   تیاز موق  نهیبه ۀاستفاد یبرا یشانگها یسازمان همکار یاعضا گرید
لیمار   Fاست. پیش از بررسی انتخاب مدل جاذبه در قالب پانل دیتا، ابتدا باید از آزماون م یاار   

 8یج در جادول  برای انتخاب بین مدل روش پولینگ دیتا و روش پانل دیتا استفاده کرد که نتاا 
 آمده است.

 ليمر براي مدل جاذبۀ تجارت ایران و كشورهاي سازمان شانگهاي  F. نتایج آزمون8جدول

 ماااوردآزماااون 
 استفاده

d.
f 

 هآمااااار
 احتمال

لیماار   Fآزمااون
 )چاو(

2
0،80 

0،0000 

Source: Authors 
ر ساطا  روش پولیناگ د  دییا تأکه دلیل بر پذیرش فرضیۀ صفر آزمون مبنای بار    از آنجایی

درصد پذیرفته نشده است ی نی روش پانل دیتا پذیرفته شاده اسات. بایاد از آزماون      5 دار ام ن
استفاده کرد که نتایج آن در جدول  تصادفی آثار ثابت و آثارروش برای انتخاب بین دو  هاسمن

 است. 9
 اي. نتایج آزمون هاسمن براي مدل جاذبۀ تجارت ایران و كشورهاي سازمان شانگه9جدول 

 مااوردآزمااون 
 استفاده

آمااااااره 
 کای دو

 هآمااااار
 احتمال

 0769/0 13/5 هاسمن آزمون
Source: Authors 

 

پانال   لگاوی است، بنابراین ا 0769/0احتمال  آمارهمشخص است  9طور که از جدول  همان
تایج شود. در ادامه به برآورد مدل با استفاده از روش پنل دیتا با ن انتخاب می تصادفی دیتا با آثار
 آورده شده است. 10جدول  پردازیم که نتایج آن در به آثار تصادفی می نینیو کر نگریشاخص ف

 نينیو كر نگريشاخص ف. برآورد مدل پانل دیتاي تصادفی با نتایج 10جدول 
 فاصلۀ اطمينانآموووواره آموواره انحووووراف  ضریب متغير
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 احتمال z معيار
 0010۴06/0 -013890/0 779/0 -28/0 0006198/0 -00017۴2/0 فاصله

 990192/1 -6588283/0 325/0 99/0 6757829/0 6656818/0 جم یت
تولیاااااااااد 
ناخااااااالص 

 داخلی

02133۴2/0- 38192۴7/0 06/0- 955/0 7698928/0- 72722۴5/0 

 38951/۴0 72103/22 000/0 00/7 5073۴8/۴ 55527/31 عرض از مبدأ
Source: Authors 

بطۀ منفی و غیرم ناداری بین اثر متغیار فاصاله و تجاارت    دهد را نشان می 10نتایج جدول 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وجود دارد کاه باا افازایش یاک واحاد در فاصالۀ       

طور متوسط تجارت  درصد به 0،00017۴2کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ایران، 
ناداری بین متغیر جم یات و متغیار   دهد. از سوی دیگر، رابطۀ مثبت و غیرم  ایران را کاهش می

درصاد در جم یات هار کشاور عضاو ساازمان        1شکلی که با افازایش   تجارت وجود دارد. به
یاباد. متغیار تولیاد ناخاالص      درصد تجارت ایران افزایش مای  0،665طور متوسط  شانگهای، به

دارد،  داخلی کشورهای عضو سازمان شانگهای با تجاارت ایاران رابطاۀ منفای و غیرم نااداری     
 طاور  باه درصد در تولید ناخالص داخلی هر کشور عضو ساازمان شاانگهای    1ی نی با افزایش 

 یابد. درصد تجارت ایران کاهش می 0،021متوسط 
روش پنال دیتاا باا    یابیم که در هار دو   درمی 10و  7آمده از جدول  دست با مقایسۀ نتایج به

ماره احتمال هر ساه متغیار   آ ر تصادفیبه آثا نینیو کر نگریفکسینوس و شاخص شاخص نتایج 
 درصاد م ناادار   95اطمینان ی نی متغیرهای فاصله، جم یت و تولید ناخالص داخلی، در سطا 

نیست. همچنین متغیرهای جم یت در هر دو روش با تجارت ایران اثری مثبت داشاته و متغیار   
دیگر، متغیار فاصاله در    تولید ناخالص داخلی با تجارت ایران رابطۀ منفی داشته است. از سوی

 منفی و در شاخص کسینوس مثبت برآورد شده است. نینیو کر نگریفبرآورد مدل با شاخص 
 

 و پيشنهادها نتيجه 
عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد و توس ۀ اقتصادی کشورها بوده اسات   از دیرباز تجارت به

اناد. از   ن به آن توجه شایانی داشاته های اقتصادی و اندیشمندا و تقریباً همۀ اقتصاددانان، مکتب
رو، در راستای پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای و باا توجاه باه اهمیات توسا ۀ        این

گرایای تجاارت    تجارت این کشور و کشورهای عضو این سازمان، در ایان مطال اه، چندجانباه   
از موق یات ژئوپلیتیاک    ایران با دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای را برای استفادۀ بهیناه 

هاای خاود را باا اساتفاده از      بررسای کاردیم. بررسای    2020تا  2017های  این سازمان در سال
های درجۀ تشابه صادراتی فینگر و کرینین و شاخص کسینوس و همچنین مادل پانال    شاخص
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د دیتا با آثار تصادفی نتایج این دو شاخص انجام دادیم. ضریب متغیر فاصاله، جم یات و تولیا   
، مطال اه  نیا ا جیباا توجاه باه نتاا    . م نی برآورد شاده اسات   ناخالص داخلی در هر دو الگو بی

 :کنیم یم هیتوص رانیاقتصاد ا یبرارا  ریز  یاستیسهای  توصیه

 از برآورد الگوها آمده دست بهنتایج 
 یتجاار  ۀبرناما  ی نا ی ،اسات  آمده دست به یم ن یب مدل دو هر در فاصله ریمتغ ها ضریب -

 .است نشده نهاده بنا تر کینزد یکشورها ظرفیتاستفاده از  یبر مبنا انریا

 یجذب کشور مقابل از کاالهاا  قدرت ۀدهند نشان یناخالص داخل دیتول ریمتغ ها یبضر -
 آمده است. دست به یم ن یدر هر دو مدل ب زین بیضر نیاست که ا رانیا

 یتجاار  ۀبرناما  ی نی ،آمده است دست به یم ن یدر هر دو مدل ب تیجم  ریمتغ ها یبضر -
 .ستیاستوار ن ها آن یو تقاضا تیپرجم  یاستفاده از بازارها یبر مبنا رانیا

دهد ایاران تااکنون برناماۀ تجاارت خاود را بناابر        های برآورد الگوها نشان می یافته، نتیجه
 های ژئوپلیتیک سازمان شانگهای بازنگری نکرده است. استفادۀ بهینه از فرصت

 آمده از دنياي واقعی دست ج بهنتای
 تیا موق  تواناد  یما  یداخل ناخالص دیتولاز نظر و هم  تیجم  از نظرهم  نکهیبا ا نیچ -
 دارد. ینقش پررنگ رانیا یبر در سبد واردات شتریب ،باشد یرانیا یکاالها صادرات یبرا یمناسب

را  هیاقتصااد روسا   یادرصد کاالها  0،16 تنها رانیا ه،یروسدر  باال تیمز دو هر وجود با -
 .درصد 1کمتر از  اریبس ی ن، یکند یم نیتأم

 رشاد  و باال تیجم  فاصله، یکینزد کیتیژئوپل برتریهر سه  داشتنهندوستان با وجود  -
 .است داده اختصاص خود به رانیا یتجار سبد در اندکی اریبس گاهیجا باال، یاقتصاد

 رانیا سبد در هنوز رانیا با بودنمرز و هم باال تیجم  ،یپاکستان با وجود قدرت اقتصاد -
 .است نشده یانیشا توجه آن به

مشاترک در   تیعضاو  ،یدر سازمان شانگها یگروه و ازبکستان عالوه بر هم کستانیتاج -
عاالوه بار    زستانیقزاقستان، قرق یکشورها نیاکو و همچن یاقتصاد یها یگروه سازمان همکار

اکاو   یاقتصاد یها یمشترک در گروه سازمان همکار تیعضو ،یدر سازمان شانگها یگروه هم
 در پاایینی  گااه یرو باه رشاد، جا   یفاصله و اقتصادها یکیو نزد ییایاوراس یاقتصاد یۀاتحادو 
 .نددار رانیا یتجار ۀنقش

بناا  خاود را   تجارت ۀبرنامتاکنون  رانیکه ا دهد نشان می یواق  یایآمار دن یها افتهی جه،ینت
 .است نکرده یبازنگر یشانگها سازمان کیتیژئوپل یها از فرصت نهیبه ۀاستفاد بر
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آماده از بارآورد الگوهاا و آمارهاای دنیاای       دسات  با توجه به نتایج به هاي سياستی: توصيه
بارداری    نکردن از فرصت پیوستن به سازمان شاانگهای و بهاره   واق ی که هر دو نشان از استفاده

 کنیم: پیشنهادهای سیاستی زیر را توصیه میبهینه از موق یت ژئوپلیتیک آن است، 
 هاای  مزیات بار اسااس    رانیا یو سبد تجار شود یاساس یبازنگر رانیا تجارت ۀنقشدر  -
 ساازمان در  تیتاا از عضاو   شاود  یگاذار  کشاورها هادف   یو رشد اقتصااد  تیجم  ،یکینزد

 .شوداستفاده  نیتر نهیبه رانیا تجارت ۀتوس  برای یشانگها

 همات  شامال  باه  جناوب  گذر راهمطلوب از  ۀو استفاد لیزودتر به تکم چههر دیبا رانیا -
هناد و پاکساتان    ن،یباا ساه کشاور چا     تجارت کیتیژئوپل تیاز موق  مهمیبخش  رایز ،گمارد

 نیا ا در تواناد  یما  چابهار بندر طر  لیتکم ژهیو به و یابد گسترش طر  نیا لیبا تکم تواند یم
 .باشد راهگشا اریبس ریمس

تحقاق   یدر راساتا  ناه یبه ۀاساتفاد و  رفتنقرارگا  بارای  خاود  تاوان  هماۀ باا   دیا با رانیا -
 نیا رایز رد،بردا( قدم راه کی ند،کمرب کی) یاتصال گذر راه ی نی دیجد شمیابر ۀجاد های هدف

 .است یکنون طیدر شرا یتجار کیتیژئوپل طر مگا نیتر طر ، مهم
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