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 چکیده

 به ایپو ترکیب  ی ادادامدل جاذبه و  ،(GMM) یافاهیمتعم یگشییااور ا روش، با اسییادادا ا  بررسیی  ینا در
 و ایرا  بین کشییاور ی محصییو ت ماقابل تجارت ار شبر   ای اعمال شییدا در مورد ایرا میتحر تأثیر ار یاب 

 (EU)اروپا  یهعضو اتحاد یکشور ا یزو ن (MENA) یقافارس و شمال افر یجمنطقه خل در آ  تجاری شیریاا  
 تجارت ار شبر   امیتحر که د د م ا نش ناایج، پرداخاه شدا است. 0202تا  0222 یسال  ا  در فاصیله  مان 

صییادرات  ار ش بر مقابل در ول  بودا، تأثیر ب منا منطقه کشییور ای و ایرا  بین کشییاور ی محصییو ت ماقابل
 ر چند منجر به کا ش  ؛اندداشییاه دارو معنامثبت تأثیر  اروپا اتحادیه کشییور ای به ایرا  محصییو ت کشییاور ی

ار ش  ، بربررس میزا  بارش سیالیانه در ایرا  به عنوا  ماییر کنارل  مدل این   .اندواردات ا  این کشیور ا شیدا  
ر مند  یأثثیر مثبت و بر واردات کشاور ی ا  این کشور ا تأصیادرات محصو ت کشاور ی ایرا  به اتحادیه اروپا ت 

اندا ا اقاصادی دو شریک تجاری بر ار ش تجارت ماقابل با کشور ای اتحادیه اروپا تأثیر مساقیم و  داشیاه است. 
تواند به عنوا  فرصا  برای توسعه بخش  ا م اعمال تحریمدست آمدا، ه ناایج ببه با توجه معنادار داشاه است. 

به کشور ای اروپای  بودا و ا  این منظر  به عنوا  یک محصول غیرندا  صیادرات آ   تنوع بخشی  کشیاور ی و  
  ا بر اقاصاد ایرا  را جبرا  کنند. ا  تحریم ای ناش  بخش  ا   زینه

 JEL :F14 , F15بندی طبقه 

 ویا،پ ترکیب   ایدادا یافاه،تعمیم گشییااور ای روش جاذبه، مدل کشییاور ی، ماقابل تجارت: کلیدی واژگان

 اقاصادی آ ادی شاخص

 

                                                 
لوم عکارشناس ارشد )نویسنده مسئول(،ریزي اقتصادي دانشگاه تربیت مدرساستادیار گروه توسعه و برنامهبه ترتیب: 1

 و دانشیار گروه علوم اقتصادي دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس اقتصادي

Email:  S_dizaji@modares.ac.ir  
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 مقدمه
 و یکاامر و ایران بین سیاسی تنازع و اختالف گسترش و پیدایش و اسالمی انقالب رخداد از پس

 بیش کشااور ، این9191 سااال از ایران مورد در گوناگون هايتحریم اعمال درنتیجه و متحدانش

 جمله از را شاادیدي تاوان و کرده تجربه را هاتحریم این اعمال از ناشاای پیامدهاي دهه چهار از

 متغیرهاي ازهمواره  تحریم متغیربیش از ساااه دهه،  بنابراین کرده، پرداخت تجاري حوزه در

  .است بوده ایران کالن اقتصاد ناپذیر جدایی

یک تحریمکرد:  یمتقس یتوان به چهار گروه کلیرا م یراناعمال شده در مورد ا يهایمتحر علل

 ، تحریم(9199 تا 9191) امام خط پیرو دانشجویان توسط امریکا سااار   اشاغال : امریکا جانبه

 امریکا، جانبهیک ، تحریم(9111 تا 9199) بازسازي دوره و عراق و ایران جنگ: امریکا جانبهیک

 و گسااترده تخریب توان با تساالیحا  خرید: 9)داماتو( ایران نات صاانعت و انرژي بخش تحریم

 جامع)قانون  امریکا جانبهچند هايو تحریم (6002 تا 9111) المللیبین تهادید  از حماایات  

 هايفعالیت: اروپا اتحادیه و امنیت شوراي(، 6ایران گذاريسرمایه منع و پذیري مسئولیت تحریم،

 )6091، 3)دوارجان (بعدبه  6090 و 6090 تا 6002) ایران اي هسته

 يهایمبوده اساات. تحر یمتااوت يهایژگیو يدارا یراناعمال شااده در مورد ا يهایمتحر ماهیت

 یاساس یمنا هاياثرگذارياند که بوده یکاامر يجانبه از سویک يهایم، تحر6002از سال  پیش

جانبه و با شااد  چند يهایم، اعمال تحر6002پس از سااال  یاند، ولنداشااته یرانبر اقتصاااد ا

 اقتصاااد بر ايکنندهفلجبازدارنده و  هاياثرگذارياروپا و سااازمان ملل،  یکا،امر ياز سااو یشااترب

 (.6099، 4)دیزجی اندداشته ایران

روند ارزش تجار  متقابل محصاااوب  بخش  یريپذیرتأثکه  یبررسااا ینباا توجاه باه هدف ا   

         جانبه یاک  يهاا یماعماال تحر  يهاا آن در ساااال يتجاار  شاااریکاان و  یرانا ینب يکشااااورز

 یز( و ن6002-6094) یدجانبه و شااادچند يهایماعمال تحر يهاساااال یز( و ن6001-6000)

آمارهاي بانک جهانی و بانک ، باشااد ینظر ممورد یتدر دو وضااع  یرانا يتجار شااریکان ییرتغ

  ، روند رشااد ارزش صااادرا  محصااوب  دهنددر دوره زمانی موردنظر نشااان می مرکزي ایران

ست؛ به گونه اي که توجهی همراه بوده ا شایان هاينوسانبا  6094تا  6000کشااورزي از سال  

                                                 
9 Iran Sanction Act (ISA) 
6 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act of 2010 (CISADA) 
3 Devarajan 
4 Dizaji 
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م هاي و در دوره تحری -%90، 6004جانبه، نرخ رشاااد آن در ساااال هااي یاک  در دوره تحریم

 -%3/9و  -%9/1، -%9/1به ترتیب  6093و  6096، 6009هاي جانبه، این نرخ رشد در سالچند

ارزش رشد تجار  متقابل،  میانگیندهند همچنین آمارهاي گمرک ایران نشاان می بوده اسات.  

هاي صااادرا  و واردا  محصااوب  کشاااورزي بین ایران و کشااورهاي منا در دوره اعمال تحریم

 2و  91، 39جانبه به ترتیب هاي یکیم( نسااابت به دوره اعمال تحر6002-6094جانبه )چناد 

ارزش رشد تجار  متقابل، صادرا  و ورادا   میانگیندرصد کاهش یافته، این در حالی است که 

 درصد کاهش یافته است 90و  99، 1بین ایران و کشورهاي اتحادیه اروپا به ترتیب 

بر بخش کشاورزي ایران،  مؤثر هايعاملانجام شاده در ارتبا  با   هايبررسای با عنایت به نتایج 

می توان رشااد منای در ارزش صااادرا  محصااوب  بخش کشاااورزي را به دو دسااته عمده     

هاي مختلف به بخش کشااااورزي و ضاااعف ها در دورهداخلی )توجه ناکافی دولت هااي عاامال  

 ( تقسیم بندي نمود.هااقلیمی و تحریم تغییرهايخارجی )هاي عاملمدیریت این بخش( و 

 کشاااورزيتجار  محصااوب  بخش ارزش ها بر تمرکز این تحقیق بر تأثیر تحریم آن جا کهاز 

ها چه یمتحر -9 ند از:ادهد، عبار یها پاسخ مبه آن بررسیاین که  هاییپرسشاسات، بنابراین  

 آن داشته يتجار شریکانو  یرانا ینب يواردا  و صاادرا  محصاوب  کشاورز   یزانبر م یريتأث

منطقه منا شده  يبا کشورها يها سبب گسترش تجار  محصوب  کشاورزیمتحر یاآ -6 اسات  

 یهاتحاد يبا کشورها يها سابب گسترش تجار  محصوب  کشاورز یمحذف تحر یاآ -3 اسات  

 شد اروپا خواهد

 يهایگاهاز پا 6094تا  6000از ساااال  ی،بررسااا ینا درنظر مورد یرهايمربو  به متغ اطالعا 

 و سازمان توسعه تجار  یران،پول، ساازمان گمرک ا  یالملل ینصاندوق ب  ی،بانک جهان ینترنتیا

محاسبا  مربوطه انجام  STATA15و با استااده از نرم افزار اساتخرا  شده   یرانا يبانک مرکز

 گرفته است.

 ی و مطالعات تجربینظر مبانی

با ورود قانون جاذبه  9299 سااال به تجار  انیجر یبررساا براي جاذبه مدل از اسااتااده خیتار

 يرهایالگو با اضااافه شاادن متغ  نیا 9120از دهه  پسگردد که یمدر حوزه اقتصاااد باز نیوین

، 9190و در دهه  يمجاز يرهای، متغ9190کرد. در دهه  دایپ يشاااتریاثرگاذار به آن، کاربرد ب 

مورد اسااتااده قرار  هايبررساایو در  هجاذبه اضااافه شااد مدل بهکالن اقتصاااد،  يرهایمتغ گرید
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 يامنطقه يهاتوافقنامه يریکارگ، با به9110در دهه  (6096، 9)ساااوري و تشاااکینی گرفتند

 يکشورها نیمشترک ب يمجاز يرهایمتغ تیانجام شاده، اهم  هايبررسای در ( RTAs) 6يتجار

 مللالنیتجار  ب يبرا مدل نیا ينظر ینشاااان داده شاااد و مبان يتجار يهاموافقتنامه يدارا

قرار  یمورد بررس زین يتجار يهاانیبر جرتجار  درون صنعت  ریتأث نیکرد. همچن دایتوسعه پ

 ار ،تج ندیفرا بر گذارتأثیر يرهایمتغ شاادن اضااافه با جاذبه مدل میتعم یخیتار روندگرفت. 

 وتن،ی( با اسااتااده از قانون جاذبه ن9123) 4نیونی( و پو9126) 3برگن نیتعبار  بوده اساات از: 

کشاااورها، رابطه  يکردند که در آن تجار  با اندازه اقتصااااد یجاذبه را در اقتصااااد معرف مدل

(، 9191) 6(، اندرسون9191) 5نسنیو سور پاگوبتوسدارد.  و با مسافت رابطه معکوس میمستق

مرز، زبان و فرهنگ مشاااترک به  هايعامل کردن(، با اضاااافه 9196) 8( و تاه9199) 7سیکاو

هلپمن  .کردند یدر تجار  بررس یفاصله را به عنوان عامل مهم تیاهم ،1یدام يرهایعنوان متغ

 ،يرشاد اقتصاد  يرهایمتغ گذاري( اثر9199) 12( و لوکاس9192) 11مر(، رو9191) 10و کروگمن

و درآمد سرانه را در تجار   فناوري ،ياقتصاد اسیمق ،یانسان هیسرما ،يوربهره ،ياقتصاد يآزاد

قرار داد.  یرا در تجار  مورد بررسااو جنوب  ( ارتبا  شاامال9113) 13روگمنک کردند. یبررساا

فرهنگ، زبان  هايعامل تیاهم ،يتجار يهاموافقتنامه ی( با بررس9111) 14فرانکل و همکارانش

نشان  يتجار يهاموافقتنامه يدارا يکشورها نیو مرز مشاترک و فاصاله را در تجار  متقابل ب  

جاذبه و  مدلالملل را جهت اثبا  نیتجار  ب مدل ي(، چارچوب نظر9111) 15ردورفید دادند.

تجار  با  شی(، افزا9111) 16یساده آن، بسط و گسترش داد. استون و ل ياساتخرا  صاور  ها  
                                                 

1 Soori and Tashkini 

0 Regional Trading Arrangement 

3 Tinbergen  
4 Pöyhönen  
1 Pagoulatos and Sorensen  
2 Anderson  
9 Caves  
9 Toh  
3  Dummy Variables 

90 Helpman and Krugman  
99 Romer  
96 Lucas  
93 Krugman  
94 Frankel et.al.  
91 Deardorff  
92 Stone and Lee  
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 2 و رواچ( 9119) 1نیرویو ا ينجریچیحمال و نقال رابطه معکوس دارد. ا   يهاا ناه یکااهش هز 

در همین ارتبا ،  مرز و زبان مشاااترک را بر تجار  نشاااان دادند. يرهایمتغ تیا ( اهم9111)

 همم تحقیقا از  یبرخنتایج بررسی در ادامه، تجربی بسایاري انجام شده است که   هايبررسای 

 هامیتحر تأثیر زیو تجار  و ن میتحر ،يتجار  محصاوب  کشاورز  به تاکیک داخلی و خارجی،

  :اندآورده شده رانیا يکشاورز محصوب  تجار  بر

 تجار  محصوب  کشاورزي -9

( به منظور تعیین علل از دسات دادن ساهم محصوب  کشاورزي و مواد   6096)3سارانو  و الینیپ

مختلف بر تجار  متقابل  هايعامل تأثیرالملل، با اسااتااده از مدل جاذبه، غذایی در تجار  بین

کشور را  40براي  6000و  9123هاي محصوب  کشاورزي، در تولید و در کل تجار ، بین سال

دهد که کشش کم تقاضا براي محصوب  کشاورزي و . نتایج این بررسی نشان میبررسای کردند 

از علل  یعتدر تجار  درون صاان آن زیسااهم ناچمواد غذایی و درجه بابي حمایت از تولیدا  و 

 سهم محصوب  کشاورزي و مواد غذایی است.آهسته  به نسبترشد  یاصل

وب  بخش بر تجار  محصااامؤثر  هااي عاامال  ( در پژوهش خود، 6093خیااوي و همکااران )  

حال توسااعه شااامل ایران، هند، مالزي، پاکسااتان، تایلند، ترکیه،  کشاااورزي بین کشااورهاي در

با اساااتااده از مدل جاذبه و ال، تونس، رومانی، شااایلی و مکزیک را برزیل، اندونزي، کنیا، ونزوئ

هاي این پژوهش دادند. یافتهمورد بررسااای قرار 9119-6001هاي بین ساااال ترکیبیهاي داده

 کانشریرشد اندازه بازار  تأثیردهد تجار  محصوب  کشاورزي بین این کشورها، تحت نشان می

وجه ت شایانو مثبت  تأثیرسرانه کشور واردکننده ظر، درآمدنباشد. در کشورهاي موردتجاري می

توجه بر حجم تجار  محصوب  کشاورزي  شایانمنای و  تأثیرکننده سارانه کشور صادر و درآمد

 دارد.

بر تجار  محصااوب   مؤثر  هايعامل(، در بررساای  6094شااامخی ساایاهمزگی و همکاران ) 

کنارانس اسالمی، با استااده از آمار صادرا  و واردا  کشاورزي ایران با کشورهاي عضو سازمان 

  تأثیرهاي ترکیبی، ، مدل جاذبه و داده6099تا  6002محصوب  کشاورزي ایران در دوره زمانی 

 دینی و متغیر مجازي هايهماننديمتغیرهاي مساتقل تولید ناخال  داخلی، فاصله جغرافیایی،  

                                                 
9 Eichengree and Irwin  
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 انشریکتولید ناخال  داخلی نشان دادند، ي ایران مرز مشاترک بر هر یک از محصوب  کشاورز 

منای بر صاااادرا  و  تأثیرمتغیر فاصاااله جغرافیایی  ومثبت  گذاريمرز بودن، اثرتجااري و هم 

معنی دینی از لحاظ آماري بی هايهماننديو متغیر  داشتهواردا  محصاوب  کشااورزي ایران   

  است. بوده

 تحریم و تجار  -0

شریک  30هاي اقتصادي بر تجار  متقابل ایران با تحریم گذاري( اثر9316)بیگدلی و همکاران 

کارگیري روش یافته و با بهباا اساااتااده از مدل جاذبه تعمیم را 9316-92تجااري آن طی دوره  

و نشاااان  کردههااي تاابلویی، در دو حاالت با لحاظ تحریم و بدون لحاظ تحریم بررسااای    داده

 تجاري آن دارد.   شریکاني منای، اما کوچک بر تجار  ایران و گذارکه تحریم اثردهند می

تأثیر تحریم اقتصادي بر حجم  9316تا  9399 از سال پژوهشی( در 9314کازرونی و همکاران )

یافته و رهیافت شاااریک اصااالی تجاري را با اساااتااده از مدل جاذبه تعمیم  93تجار  ایران با 

جانبه امریکا روي تجار  هاي یکگرفتناد که تحریم و نتیجاه   لایقی پویاا بررسااای هااي ت داده

هاي چندجانبه تأثیر منای و معناداري بر داري نداشاااته، ولی تحریمخاارجی ایران تاأثیر معنی  

 تجار  خارجی ایران داشته است.

المللی را بر تجار  متقابل امریکا هاي اقتصادي بینتحریم تأثیر( در مقاله خود، 6003)1کاروساو 

نتیجه گرفته  و بررسی 9120-6000کشور هدف، با استااده از مدل جاذبه در دوره زمانی  41و 

منای بر تجار  متقابل داشاااته، درصاااورتی که  تأثیرهاي گساااترده و جامع اسااات که تحریم

 تأثیرهااي محادود و متوساااط این نتایج را به دنبال نداشاااته اسااات. در برآورد بعدي،    تحریم

را G 2-7یکا را بر حجم تجار  متقابل بین کشاورهاي هدف و کشورهاي جانبه امرهاي یکتحریم

ه منای بیشتري بر جریان تجاري داشت تأثیرجانبه هاي چندو نتیجه گرفته تحریم کردهبررسای  

 است.

هاي اقتصادي امریکا را تحریم تأثیر(، با اساتااده از مدل جاذبه  6004) 3یانگ، عساکري و تیگن 

 6009تا  9191کشااورهاي هدف و نیز کشااورهاي ثال  در بازه زمانی   بر تجار  این کشااور با

توجهی در میزان تجار   شاااایانهاي موردنظر باع  کاهش اند. تحریممورد بررسااای قرار داده

این کاهش افزایش تجار  بین کشورهاي هدف و  شاده و متقابل بین امریکا و کشاورهاي هدف  

                                                 
9 Caruso  
6 Canada, France, Germany, Great Britain, Italy, Japan, the United States 
3 Yang, Askari and Teegen  
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در  به سزایی تأثیرها . به عبار  دیگر این تحریااااماست را به دنبال داشاته اتحادیه اروپا و ژاپن 

کاهشی با عمر  تجاري بین امریکا و کشاورهاي هدف داشته که این روند  داد و ساتدهاي کاهش 

 به پایان رسیده است. 1، پس از پایان جنگ سردبیش از یک دهه

اقتصااادي بر  هايمسااتقیم تحریم تأثیر ( در تحقیقی به بررساای6090ي نژاد و همکاران )هاد

 بررسااییافته به ، با اسااتااده از مدل جاذبه تعمیم9199-6009تجار  غیرناتی ایران، در دوره 

شاااریک تجاري آن از جمله امریکا، چین، روسااایه، فرانساااه، ایتالیا، آلمان،  46تجار  ایران با 

 تند کههاي خود نتیجه گرفافغانساااتان، پاکساااتان و کشاااورهاي خاورمیانه پرداخته و در یافته

 توجهی بر تجار  غیرناتی ایران داشته است. شایان تأثیرها تحریم

هاي اقتصاااادي بر حجم صاااادرا  ایران به تحریم تأثیربرآورد باه  ( 6094و نیاک پور )  کهرازه

، مدل جاذبه اسااتااده ازبا  و 9116-6093طی دوره  4و آ سااه آن 3اوپک ،2کشااورهاي عضااو اکو

منای بر  تأثیرها پرداختاه و نتیجاه گرفتناد که اعمال تحریم    OLS برآوردو  ترکیبیهااي  داده

ي بر صادرا  به کشورهاي عضو اکو و آ تأثیرحجم صاادرا  ایران به اعضااي اوپک داشاته ولی    

   سه آن نداشته است.

هاي اقتصااادي بر  تحریم تأثیر( در پژوهش خود، به بررساای 6091و قادري ) 5گوسااتاوسااون 

پرداختند. نتایج  9191-6002تجاري ایران با اسااتااده از مدل جاذبه طی دوره زمانی  هايرابطه

 رتأثیفرهنگی بر حجم این تجار ،  هايرابطهدهد نزدیکی جغرافیایی و این پژوهش نشاااان می

ر هاي دیگاز روش بررساایاند. در این منای بر این جریان تجاري داشااته تأثیرها مثبت و تحریم

                                                 
ها در روابط آمریکا، شاوروي سابق و  ها و رقابتها، کشامکش شاود که از تنش به جنگی اطالق می در اصاطال  جنگ سارد   9

قدر  در  در طول این زماان رقاابات بین این دو ابر    .بوجود آماد  9110تاا   9140هااي  در طول دهاه ان پیمااناان آنا   هم

 .ادامه داشت فناوريمی، صنعت و توسعه نظامی، ایدئولوژي، روانشناسی، جاسوسی، ورزش، تجهیزا  نظا مانندهایی عرصاه 

هاي اي و تعدادي جنگهاي هسااتههاي گزاف دفاعی، مسااابقا  سااال  ها، مسااابقا  فضااایی، پرداخت هزینه این رقابت

 .غیرمستقیم با خود به همراه داشت

، ترکمنساتان، قرقیزساتان، ازبکستان،   ترکیه ،پاکساتان افغانساتان،   ،ایران ؛ (ECO): اکو  هاي اقتصاادي ساازمان همکاري  6

 قزاقستان، تاجیکستان و آذربایجان

لجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودي، ا ؛ (OPEC)اوپک : ساازمان کشورهاي صادر کننده نات  3

 نگوب و ونزوئالاکوادور، آ ،امارا  متحده عربی

 فیلیپین و سنگاپور ،مالزي ،اندونزي ،تایلند؛  (ASEAN) سه آن آ :جنوب شرق آسیا  کشورهاياتحادیه  4
0 Gustavsson 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86
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براي تجار  صاار استااده شده   PPML 2 و 1مرحله اي برآورد مدل توبیتمانند روش دوبرآورد 

 بازدارندهها باع  مختل شدن تجار  ایران و نیز و نتیجه این برآوردها نشاان داده اسات تحریم  

 شود.رشد اقتصادي این کشور می

هاي مختلف جریانو در طول  6094تا  6000هاي دهد در طی سال(، نشان می6099دیزجی )

کشاورهاي عضو اتحادیه اروپا و   سامت  ازخود را تجاري  شاریکان تحریم علیه ایران، این کشاور  

 افزون. داده استو آسیاي شرقی تغییر  MENAبه سمت کشورهاي منطقه  OECDکشاورهاي  

هاي محدود آمریکا منجر به افزایش تجار  ایران تحریمهرچند که  گویاي آن اسااتبر آن نتایج 

هاي گساااترده منجر به کاهش ولی با این وجود اعمال تحریم ،شاااده اسااات اکشاااوره دیگربا 

دهند که تغییر در نشان میچشامگیري در جریان صاادرا ، واردا  و تجاري شاده است. نتایج    

بر  هامنای تحریم گذاريتوانسااتند اثرهاي جهانی رفتار ساایاساای دولت ایران و مذاکره با قدر 

 .کنندتجار  را تعدیل 

 ها بر تجار  محصوب  کشاورزي ایرانتحریم تأثیر -3

- کیهودر لتریف ،یزمان يسااار يها، با اساااتااده از داده9391-13( در دوره 9314) ادرسیفر

ارزش افزوده و  يرهایبا محاسااابه روند متغ زیو ن، Eviews يمورد يرکارگیه ب و  پرساااکاا  

تحریم بر بخش  اثرگذاري م،یو پس از تحر شیپ يهاسااال در يبخش کشاااورز يگذارهیساارما

پولی، کاهش  هايتعاملبر شدن هاي حمل و نقل کاب، سخت و هزینهکشاورزي را افزایش هزینه

عمرانی، هاي ارزي و روا  نظام چند نرخی ارز، کاهش درآمدهاي دولت و افت بودجه هايذخیره

هاي دولت در زمینه امنیت غذایی و گرایش به تجار  دولتی، سخت شدن امکان افزایش نگرانی

 شمرده است.و نااطمینانی فضاي تولید و تجار  برواردا  نهادهاي کشاورزي 

ها بر صادرا  و واردا  )تجار ( یمد تحرندهیانجام شده نشان م هايبررسای  نتایجبه طور کلی 

  اند.داشته یتوجه شایانو  یمنا تأثیر( یرانکشور هدف )ا

جا که بخش کشاااورزي در تأمین غذاي جمعیت و نیز امنیت ملی از یک سااو و از سااوي   آناز 

آمد، تأمین نیازهاي اساسی زایی، تأمین دراز نظر اشتغال هاجامعهرشاد و توساعه   دیگر در روند 

حصوب  کشاورزي، نقش طریق صادرا  متأمین بخشای از ارز موردنیاز کشور از  مصارفی و نیز  

ررسی ب، آیدبه شمار میک فعالیت اقتصادي حیاتی دارد و ی هاجامعهاي در اقتصااد  تعیین کننده

                                                 
1 Heckman (1979) 

0 Poisson Pseudo-Maximum-Likelihood 



 00 ثیر تحریم ها بر تجارت...أت

 

 تواند برخوردارها بر این بخش از اقتصااااد از اهمیت به سااازایی میچگونگی تأثیرگذاري تحریم

ها بر حجم کل تجار  ایران به بررساای تأثیر تحریم به طور عمومگذشااته  يهابررساایباشااد. 

ه هاي مختلف اقتصاد بها در بخشتحریم گذاريکه اقدام به بررسای اثر بدون این ،اندتمرکز یافته

اي اعمال هتحریم تأثیربه ارزیابی  این بررسیدر همین راستا،  .کرده باشندصاور  تاکیک شده  

محصاااوب  بخش کشااااورزي با شااارکاي تجاري آن  شاااده در مورد ایران بر تجاار  متقابل  

 پردازدي منطقه منا و اتحادیه اروپا( می)کشورها

 2212تا  2222از سال  2و اروپا 1تجارت محصوالت کشاورزی بین ایران و منا
آن در  يتجار شااریکانو  یرانا ینب يمحصااوب  کشااورز  يتجار هايمبادلهروند  یبررسا  براي

 تحریماعمال  یتآن در دو وضع یسهمقا یزو ن 6094تا  6000اروپا از ساال   یهمنطقه منا و اتحاد

 هايتحریم دوره دو به موردنظر زمانی دوره ،این بررسای  در اقتصاادي،  بدون تحریم و اقتصاادي 

 تقسیم 6094 تا 6002 سال از چندجانبه، هايتحریم و، 6001 سال تا 6000 سال از جانبه،یک

 اقتصادي هايتحریم کمتر شد  و ویژگی به توجه با، 6001 تا 6000 هايسال طی .است شده

 ، تجاري شریکان با ایران تجاري هايمبادله نیز و اقتصااد  ، امریکا توساط  شاده  اعمال جانبهیک

 تحریم دوره، این در زیرا. اساات ی نگشااتهتوجه شااایان منای پیامدهاي و هاياثرگذاري دچار

 قادر همچنان ایران و گذاشااته تأثیر امریکا و ایران بین تجاري هايمبادله بر تنها شااده اعمال

 يهاسااال طی .کند حاظ و برقرار تجاري شااریکان دیگر با را خود تجاري هايرابطه که بوده

هاي علیه در حمایت از تحریم یتامن ياروپا و شاااورا یهاتحاد ترجدي ورود، با 6094تا  6002

جامع توسط  یمتحر يو اجرا یرانچندجانبه در مورد ا يهایمتحر یاسات و اتخاذ اعمال سا ایران 

یران ا يتجار داد و ستدهايو  يکالن اقتصاد يهااريیاستگذدر س یريچشمگ تغییرهاي یکا،امر

حقوق  یتمردم و نشاااان دادن رعا يغذا ینتأم یلبه دل ي،بخش کشااااورز ین،ب ین. در ارخ داد

 نگرفته، قرار یراناعمال شده در مورد ا يهایمدر فهرست تحر یچگاهگران، هیمتحر يبشار از سو 

از جمله مشکال  انتقال کاب و  ياقتصااد  يهایمتحر یامدهايو پ بروزاز  بخش اینوجود،  ینا با

 يگذار یهبا واردا  و سااارما یداخل یدا امکاان رقاابات تول    نبودو نرخ ارز،  يپول، تحوب  ارز

                                                 
 لبنان، عمان، سعودي، عربستان عراق، قطر، جیبوتی، تونس، بحرین، ایران، عربی، متحده امارا  اسرائیل، اردن، الجزایر، 1

 یمن و باختري کرانه و غزه سوریه، مصر، مراکش، مالتا، لیبی،

 چک، مهوريج پرتغال، بلغارستان، بلژیک، انلگستان، آلمان، ایرلند، ایتالیا، اسلوونی، اسلوواکی، استونی، اسپانیا، اتریش، 0

 یونان و هلند مجارستان، لیتوانی، لوکزامبورگ، لهستان، لتونی، کرواسی، قبرس، فنالند، فرانسه، سوئد، رومانی، دانمارک،
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  9.است نبودهمصون 

و  یرانا ینب يکل صادرا ، واردا  و تجار  متقابل محصوب  کشاورز ارزش روند بررسینتایج 

برابر با  یببه ترت هاآنارزش کل  دهدمینشااان  6094تا  6000منطقه منا از سااال  يکشااورها

از  محصااوب  کشاااورزي ارزش کل صااادرا  اند.دبر بوده یلیونم 49199و  63094 ،61439

تجار  متقابل محصوب  کشاورزي و ارزش  کل درصاد ارزش  16معادل  6094تا  6000ساال  

تجار  متقابل کل درصاااد ارزش  49در همین بازه زمانی معادل  این محصاااوب  کال واردا  

 از جانبهیک هايتحریم دوره در متقابل تجار  ارزش از سهم اینمحصاوب  کشاورزي بوده است 

 تجار  ارزش از سهم و درصد 39 و 26 ترتیب به واردا  و صادرا  رايب 6001 تا 6000 ساال 

 ترتیب به واردا  و صادرا  براي 6094 تا 6002 ساال  از جانبهچند هايتحریم دوره در متقابل

 بین واردا  و صادرا  متقابل، تجار  رشد ارزش میانگین مقایسه .اسات  بوده درصاد  41 و 19

 جانبهچند هايتحریم اعمال دوره و( 6001-6000) جانبهیاک  هااي تحریم اعماال  دوره دو

ارزش رشد تجار  متقابل، صادرا  و واردا  محصوب   میانگیندهد یم نشاان ( 6002-6094)

  .است یافته کاهش درصد 2 و 91، 39 یبمنطقه منا به ترت يو کشورها یرانا ینب يکشاورز

و  یرانا ینب يکل صادرا ، واردا  و تجار  متقابل محصوب  کشاورز ارزش روند بررسینتایج 

برابر با  یببه ترت هاآنارزش کل  دهدمینشان  6094تا  6000از سال  اتحادیه اروپا يکشاورها 

ارزش کل صادرا  محصوب  کشاورزي از سال  اند.دبر بوده یلیونم 31192و  30630 ،1942

درصااد ارزش کل تجار  متقابل محصااوب  کشاااورزي و ارزش کل  92معادل  6094تا  6000

درصاااد ارزش کال تجاار  متقابل    94واردا  این محصاااوب  در همین باازه زماانی معاادل    

 از جانبهیک هايتحریم دوره در متقابل تجار  ارزش از سهم محصاوب  کشاورزي بوده استاین 

 تجار  ارزش از سهم و درصد 94 و 62 ترتیب به واردا  و صادرا  براي 6001 تا 6000 ساال 

 ترتیب به واردا  و صادرا  براي 6094 تا 6002 ساال  از جانبهچند هايتحریم دوره در متقابل

 بین واردا  و صادرا  متقابل، تجار  رشد ارزش میانگین مقایسه .اسات  بوده درصاد  92 و 94

 جانبهچند هايتحریم اعمال دوره و( 6001-6000) جانبهیاک  هااي تحریم اعماال  دوره دو

ارزش رشد تجار  متقابل، صادرا  و واردا  محصوب   میانگیندهد یم نشاان ( 6002-6094)

  .است یافته کاهش درصد 90 و 99، 1 یببه ترت اتحادیه اروپا يو کشورها یرانا ینب يکشاورز

                                                 
   9313فریادرس،  1
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و  یرانا ینب يدر مورد تجار  محصااوب  کشاااورز بررساای این طی شااده انجام هايارزیابی از

دوره  در -9 :به دساات آمد حاصاال زیر نتایج ،اروپا یهآن در منطقه منا و اتحاد يتجار شااریکان

 يهدف برا يتوجه از بازارها شاااایان( ساااهم عمده 6001-6000جانبه )یک يهایماعمال تحر

از  يواردا  محصوب  کشاورز يمنطقه منا و سهم عمده مباد در يصاادرا  محصوب  کشاورز 

( 6094-6002جانبه )چند يهایمدوره اعمال تحر در -6 اروپا بوده اسااات. یهاتحاد يکشاااورها

 یول یافته،اروپا به شد  کاهش  یهمنطقه منا و اتحاد يصاادرا  محصاوب  به کشاورها    یزانم

 .است بوده اروپا اتحادیه کشورهاي از کشاورزي محصوب  واردا  مبادي عمده ساهم همچنان 

 ارزش که یحال در ،نداشته يامالحظه شایاناروپا کاهش  هیاتحاد يارزش صاادرا  به کشاورها  

 شریکان -3 .است افتهی یتوجه شایان کاهش منا، منطقه يکشورها به محصوب  نیا صاادرا  

 یب( به ترت6001-6000جانبه )یک يهایممنطقه منا در دوره اعمال تحر ایران در يعمده تجار

و لبنان در طرف واردا   یو عراق در طرف صاااادرا  و امارا  متحده عرب یاماارا  متحده عرب 

 یبترت به نظر مورد زمانی بازه در اروپا اتحادیه کشورهايدر  ایران تجاري عمده شریکان اند.بوده

 -4 .اندبوده واردا  طرف در فرانسااه و هلند آلمان،و  صااادرا  طرف در ایتالیا و اسااپانیا آلمان،

( به 6094-6002جانبه )چند يهایممنطقه منا در دوره اعمال تحردر  يعمده تجار شاااریکان

و لبنان در طرف  یدر طرف صاااادرا  و امارا  متحده عرب یو امارا  متحده عرب عراق یاب ترت

نظر به مورد یاروپا در بازه زمان یهاتحاد يکشورهاایران در  يعمده تجار شریکاناند. واردا  بوده

در طرف واردا   انگلساااتانو  آلمان هلند،در طرف صاااادرا  و  یتالیاو ا یاآلمان، اساااپان یبترت

 تواندیمنطقه منا م يو کشورها یرانا ینب متقابل تجار  ارزش در کاهش روند علت -1 اند.بوده

ده امارا  متح ي،منطقه مانند عربستان سعود ینا ياز کشورها یو برخ یرانا ینب یاسیتضااد س 

 .باشااد ها تحریم زدن دور منظور به عربی متحده امارا  مبدأ از واردا  کاهشو  یتو کو یعرب

 ینتوان تعهد ایرا م یراناروپا با ا یهاتحاد يکاهش در ارزش تجار  متقابل کشاااورها علات  -2

 تشدید و موردنظر تعهد رغم به که این ضمن. دانست شده اعمال هايتحریم يکشاورها به اجرا 

 اروپا اتحادیه کشورهاي، 6096 و 6090 هايسال تحریم ویژه به بعد به 6002 ساال  از هاتحریم

 هادام را خود تجاري رابطه همچنان ایران، با تجاري و اقتصااادي رابطه توسااعه به تمایل دلیل به

 .اندداده

 پژوهشتجربی  مدل
 انشااریک با ایران کشاااورزي محصااوب  تجار  برمؤثر  متغیرهاي تأثیر ارزیابی و تحلیل براي



 1/2930/شماره 21اقتصاد کشاورزی/جلد  77

 

 یدر بازه زمان 9پویا ترکیبی هايداده و جاذبه مدلاز  اروپا، اتحادیه و منا منطقه در آن تجاري

 3ایگر( و 1391) کروگمن، (9191) 6کروگمن و هلپمن اسااتااده شااده اساات.   6094-6000

تأثیرگذار  هايعاملوري و آزادي اقتصادي از جمله نشان دادند که رشد اقتصادي، بهره (6006)

چون شرایط کشور مبدأ، مقیاس  هاییعاملبر تجار  هساتند. همچنین نشاان دادند تجار  از   

 تأثیر می پذیرد اقتصادي، جمعیت و درآمد سرانه

صااادرا ، واردا  و تجار  متقابل محصااوب    ارزیابی روند يبرا بررساای ینجاذبه ا يهامدل 

 :باشندیم یربه شر  ز یببه ترت ي،کشاورز
𝐿𝐸𝑋𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑋𝑖𝑗𝑡−1+𝛽2𝐿𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐿𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝐿𝑅𝐹𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛽6𝐿𝐸𝐹𝐼𝑗𝑡 +

𝛽7𝑆𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽8𝐿𝐴𝑅𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡  

𝐿𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡−1+𝛽2𝐿𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐿𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝐿𝑅𝐹𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝐹𝐼𝑖𝑡 + 𝛽6𝐿𝐸𝐹𝐼𝑗𝑡 +

𝛽7𝑆𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽8𝐿𝐴𝑅𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡  

𝐿𝑇𝑅𝐴𝑖𝑗𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑇𝑅𝐴𝑖𝑗𝑡−1+𝛽2𝐿𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3𝐿𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 + 𝛽4𝐿𝑅𝐹𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝐹𝐼𝑖𝑡 +

𝛽6𝐿𝐸𝐹𝐼𝑗𝑡 + 𝛽7𝑆𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛽8𝐿𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 + 𝛽8𝐿𝐴𝑅𝐹𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡  

 مدل این در توضاایحی متغیر عنوان به شاااخ  سااه (9199) کروگمن و هلپمن مدل بنا بر

  :شوندمی استااده

𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡 :جمع حاصل 𝐺𝐷𝑃یرانا یقیحق (𝑖) آن تجاري شریکان و (𝑗) زمانی دوره در 𝑡 ،یشاخص 

𝐿𝐺𝐷𝑇𝑖𝑗𝑡: باشد یم 4يتجار کیشر دو یکل ياقتصاد اندازه يبرا = 𝑙𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡) 

𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 :شااباهت 𝐺𝐷𝑃 یرانا (𝑖)  يتجار شااریکانو (𝑗) یدوره زمان در 𝑡 باشااد. می𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 

 براي تجاري شریک دو اقتصاد نسبی مقیاس براي شااخصای   عنوان به ،𝐺𝐷𝑃شاباهت   شااخ  

دهنده شاااخ ، نشااان ینصااار ا مقدار. 1شااوداسااتااده می کشااور دو بین تجار  میزان تبیین

دهنده وجود از صااار، نشااان یرغ يو هر مقدار يتجار یکدو شاار ینب يشااباهت کامل اقتصاااد

 :دو کشور مورد نظر است ینتااو  در اقتصاد ب

(9) 
𝐿𝑆𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 = 𝑙𝑜𝑔 [1 − (

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡
𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡

)

2

− (
𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡
)

2

] 

                                                 
9 Dynamic Panel 
0 Krugman and Helpman  

9 Egger 

4 Overall Country Size 

1 Relative Country Size 
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𝑅𝐹𝐴𝑖𝑗𝑡:  یراندرآمد سرانه ا تااو قدر مطلق (𝑖)  يتجار شریکانو (𝑗) یدوره زمان در 𝑡 باشد. یم

 صار، از غیر مقداري هر و کشور دو بین همانند سرانهدرآمد دهندهنشان شاخ ، این صار مقدار

 است: نظر مورد کشور دو بین سرانهدرآمد تااو  دهنده نشان

(6) 𝐿𝑅𝐹𝐴𝑖𝑗𝑡 = |𝑙𝑜𝑔 (
𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡

) − 𝑙𝑜𝑔 (
𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑗𝑡
)| 

 

 و ریکب و( 6003) همکاران و یبالتاج(، 6000) اِگِر ،باب شاااخ  سااه از اساات حیتوضاا به بزم

 .اندکرده استااده خود هايبررسی در( 6096) 9میسل

 :از اندعبار  ،باب مدل در شده استااده متغیرهاي دیگر

𝐸𝑋𝑖𝑗𝑡 :یراناز ا يصاادرا  محصاوب  کشااورز    يدبر ارزش (𝑖)  يتجار شریکانبه (𝑗) دوره در 

 در (𝑖) یرانبه ا  (𝑗) يتجار شریکاناز  يواردا  محصوب  کشاورز يدبر ارزش :𝑡 ،𝐼𝑀𝑖𝑗𝑡 زمانی

تجار  متقابل )مجموع صاااادرا  و واردا ( محصاااوب   يارزش دبر :𝑡 ،𝑇𝑅𝐴𝑖𝑗𝑡 زمانی دوره

 ياقتصاد يشاخ  آزاد :𝑡 ،𝐸𝐹𝐼𝑖𝑡 زمانی دوره در (𝑗) يتجار شریکانو  (𝑖) یرانا ینب يکشااورز 

 ، 𝑡 یدر دوره زمان یرانا شاااریکان ياقتصااااد يشااااخ  آزاد :𝐸𝐹𝐼𝑗𝑡و  𝑡یدر دوره زمان یرانا

𝑆𝐴𝑁𝐶𝑖𝑡: یدر دوره زمان یراناعمال شده در مورد ا يهایمتحر يمجاز یرمتغ 𝑡 يباشد که برایم 

اعمال  يهاسااال ي( عدد صااار و برا6001تا  6000جانبه )از یک يهایماعمال تحر يهاسااال

 :𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 در نظر گرفته شده است. یک( عدد 6094تا  6002)از  یدجانبه و شدچند يهایمتحر

 ارز واقعی مبادله نرخ و 𝑡 یزمان در دوره 𝑗 يتجار شاااریکانو  𝑖 یرانارز در ا ینرخ مبادله واقع

 مورد کشورهاي در امریکا دبر اسمی ارزش بر ایران در امریکا دبر اسمی ارزش تقسایم  حاصال 

 :شودمیمحاسبه  یراست که به صور  ز 𝑡در زمان  بررسی

(3) 𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗𝑡 =
𝐸𝑋𝑅𝑈𝑆𝑖𝑡
𝐸𝑋𝑅𝑈𝑆𝑗𝑡

 

𝐴𝑅𝐹𝑖𝑡در دوره  رانیدر ا انهیبارش سال زانی: م𝑡  و به عنوان متغیر کنترلی𝜀𝑖𝑗𝑡 :يخطا )دارا جزء 

محصوب  کشاورزي به خار  و با توجه به اینکه میزان صادرا  باشد.( یم یکساننرمال و  یعتوز

واردا  محصااوب  کشاااورزي تابع شاارایط تولید در داخل اساات و از آنجا که   نیز میزان نیاز به

هاي انجام شده است، از میزان تولید محصاوب  کشااورزي تابعی از شرایط جوي و میزان بارش  

 ایمرو متغیر میزان بارندگی را به عنوان متغیر کنترلی در مدل وارد کردهاین

                                                 
1 Egger, Baltaji et al, Kabir & Salim 
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 و چو نیل ن،یاز آزمون لو ترکیبی يهادادهمتوازن بودن  یلواحد، به دل یشااهانجام آزمون ر براي

(LLC) اند:( نشان داده شده6) و( 9) هايجدولو نتایج آن در شده  استااده    
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 (، واردات و تجارت متقابلطرف صادرات – MENA) LLC نتایج آزمون ریشه واحد (1) جدول
 

 متغیر
  در سطح LLC مقدار آماره آزمون

 نتیجه
 (t) مقدار آماره (PV) احتمالارزش 

LEX 0000/0 4111/1- پایا I(0) 

LIM 0000/0 9933/94- پایا I(0) 

LTRA 0000/0 4102/4- پایا I(0) 

LGDT 0000/0 3941/1- پایا I(0) 

LSIM 0449/0 2196/9- پایا I(0) 

LRFA 0000/0 9091/4- پایا I(0) 

LEFIi 0000/0 0912/1- پایا I(0) 

LEFIj 0000/0 1929/4- پایا I(0) 

SANC 0009/0 9903/3- پایا I(0) 

LRER 0000/0 9399/93- پایا I(0) 

LARF 0000/0 0929/2- پایا I(0) 

  هاي تحقیقتهفیا: منبع

 (، واردات و تجارت متقابلطرف صادرات – EU) LLCنتایج آزمون ریشه واحد  (2)جدول 
 

 متغیر
  در سطح LLC مقدار آماره آزمون

 نتیجه
 (t) مقدار آماره (PV) ارزش احتمال

LEX 0000/0  0243/4-  I(0) پایا 

LIM 0000/0  9962/9-  I(0) پایا 

LTRA 0000/0  1236/4-  I(0) پایا 

LGDT 0000/0  2191/90-  I(0) پایا 

LSIM 0000/0  0994/1-  I(0) پایا 

LRFA 0000/0  1629/3-  I(0) پایا 

LEFIi 0000/0  1920/2-  I(0) پایا 

LEFIj 0000/0  1019/3-  I(0) پایا 

SANC 0009/0  9969/3-  I(0) پایا 

LRER 0000/0  4992/69-  I(0) پایا 

LARF 0000/0  4464/9-  I(0) پایا 

 هاي تحقیقتهفیا: منبع
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نشااان داد که هاي اروپا و اتحادیه منطقه منا يکشااورها يهامدل يبرا آزمون ریشااه واحد جینتا
 در سطح مانا هستند.   رهایمتغ همه

 ونیبروز رگرساا نبوداز  نانیاطم دساتیابی ها و مدل يرهایمتغ یخط بیترک ییمانا دییاز تا پس
 ترکیبیهاي ه از روش دادهنتایج این آزمون اساااتااد بنابرانجام شاااد.  9لیمر  Fآزمون کااذب،  

 پذیرفته شد.
روش دو از طریق  پویا ترکیبی هايداده هايمدل، بابهاي پس از مشااخ  شاادن نتایج آزمون 

ر نتایج دباشد )آن به صور  زیر می کلی شکلکه  شدهاساتااده   (GMM)اي آربنو و باند مرحله
 :  (( آورده شده است3جدول )

(4) (𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖𝑡−1) =∝ (𝑌𝑖𝑡−1 − 𝑌𝑖𝑡−2) + 𝛽(𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖𝑡−1) + (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖𝑡−1)              

 

 EUو  MENA یها مدلبرآورد  یجنتا (3)دول ج

 متغیر
MENA EU 

LEX LIM LTRA LEX LIM LTRA 

C 
002/41- 

(006/0) 

910/91 

(349/0) 

926/94- 

(319/0) 

934/60- 

(999/0) 

199/962- 

(000/0) 

142/69- 

(001/0) 

LEX(-1) 
996/0- 

(344/0) 
- - 

990/0** 

(000/0) 
- - 

LIM(-1) - 
094/0 

(961/0) 
- - 

969/0** 

(044/0) 
- 

LTRA (-1) - - 
021/0- 

(164/0) 
- - 

049/0 

(962/0) 

LGDT 
410/4** 

(000/0) 

920/1- 

(312/0) 

106/9 

(929/0) 

909/9* 

(099/0) 

194/99** 

(000/0) 

190/6** 

(000/0) 

LSIM 
909/0- 

(133/0) 

131/3- 

(239/0) 

194/0- 

(419/0) 

926//4- 

(361/0) 

291/4 

(114/0) 

361/9- 

(636/0) 

LRFA 
091/9- 

(229/0) 

622/1- 

(162/0) 

622/6- 

(321/0) 

136/9- 

(996/0) 

169/9- 

(331/0) 

633/0- 

(992/0) 

LEFIi 
216/0- 

(116/0) 

909/9 

(999/0) 

929/0 

(149/0) 

421/9* 

(096/0) 

161/6- 

(633/0) 

999/9- 

(499/0) 

LEFIj 
192/0- 

(102/0) 

192/9- 

(999/0) 

919/9- 

(320/0) 

404/99- 

(999/0) 

249/0- 

(142/0) 

094/3 

(392/0) 

                                                 
1 F limer test 
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 EUو  MENA یها مدلبرآورد  یجنتا (3)دول ادامه ج

SANC 
923/0- 

(919/0) 

134/0 

(669/0) 

022/0 

(199/0) 

930/09** 

(031/0) 

296/0-** 

(009/0) 

991/0-* 

(024/0) 

LRER 
090/0 

(220/0) 

934/9- 

(319/0) 

016/0 

(201/0) 

039/0 

(219/0) 

369/0 

(363/0) 

996/0 

(164/0) 

LARF 
206/0-** 

(006/0) 

611/9- 

(642/0) 

612/0-* 

(091/0) 

330/0** 

(000/0) 

919/0-** 

(006/0) 

911/0 

(696/0) 
 تعداد مشاهدا 

 

634 634 634 319 319 319 
تعداد متغیرهاي 

 ابزاري

900 900 900 900 900 900 
Prob>chi2 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
Wald chi2 10/9099 99/60491 04/693 91/6249 04/299 94/226 

   درصد( 1درصد و  90داري در سطح به ترتیب معنا **و  *: یافته هاي تحقیق  )منبع   

استااده  یالیسر یاز آزمون ساارگان و آزمون همبستگ  GMMبرآوردگر  ساازگاري  یبررسا  براي

 صار یهشده، فرض ساارگان با توجه به مقدار آماره و ساطو  احتمال محاسبه   آزمون یجهشاد. نت 

 فتعری به نیاز مدل و شااده تایید مدل در شااده تعریف ابزاري متغیرهاي بودن معتبر بر یمبن

از  یکهیچ نشان داد یالیسر یهمبستگ آزمون نتیجه همچنین. ندارد بیشتري ابزاري متغیرهاي

دهد. یو معتبر بودن ابزارها را نشان م یستندن AR(2) یهمبستگ يدارا EU و MENA يهامدل

خطا از معادله  هايجملهمرتبه دوم در  یالیسااار یهمبساااتگ ها، مدل یک ازهیچدر  یجاه درنت

  مرتبه اول وجود ندارد. یتااضل

( بر 90معکوس و معنادار )در ساااطح % تأثیرمیزان بارش ساااالیانه (، 3با توجه به نتایج جدول )

داشااته و  MENAبین ایران و کشااورهاي منطقه ارزش تجار  متقابل محصااوب  کشاااورزي  

معناداري بر تجار  متقابل محصوب  کشاورزي بین ایران و کشورهاي مورد نظر  تأثیر هاتحریم

دلیل تأثیر منای میزان بارش بر صادرا  محصوب  کشاورزي به کشورهاي منطقه  .اندنداشاته  

MENA   شااید بدین ترتیب قابل توجیه باشد که بدلیل اینکه این کشورها در مناطق جغرافیایی

با ایران قرار دارند، در دوره هاي پربارش منطقه این کشاااورها نیز مانند  هماانناد  و آب و هوایی 

مناسب جوي برخوردار شده و بدین ترتیب با افزایش تولید محصوبتشان نیاز  يهابارشایران از 

                                                 
است.  یافته یشافزا يصادرا  کشاورز میزاناز  یشب یمحصوب  صادرات یمتق اي،هسته هايتحریمدر دوره  :فریادرس 1

 از و هابخش همه دا یتول یرقابت توان ونرخ ارز  یدبوده و رشد شد يصادرا  کشاورز سودبه  یمدر دوره تحر يتحوب  ارز

 .داد افزایش جهانی بازارهاي در را کشاورزي بخش جمله
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اندازه اقتصااادي دو شااریک کنند. کمتري به وارد کردن محصااوب  کشاااورزي از ایران پیدا می

بر حجم تجار  متقابل محصاااوب  ( %1)در ساااطح  و معناداري مثبت تاأثیر ( 𝐺𝐷𝑇)تجااري 

و  6093خیاوي  هايبررسینتایج  برابراتحادیه اروپا داشاته ) کشااورزي بین ایران و کشاورهاي   

هاي جامع و گسترده جم تجار ( و تحریماندازه اقتصادي بر ح تأثیردر ارتبا  با  6094شامخی 

(𝑆𝐴𝑁𝐶 ) با کشاااورهاي  بر حجم تجار  مورد نظر( %90)در ساااطح منای و معناداري  تاأثیر

این  (9314 و فریادرس 6004 یانگ ،6003 کاروسو هايبررسیاند )از جمله اتحادیه اروپا داشته

هاي شاادید تأثیر مثبت بر افزایش صااادرا  محصااوب  کشاااورزي به در حالی اساات که تحریم

 ،بر ایران هاي اقتصاااديتحریم دهد که با تشاادیداین مساائله نشااان می .انداتحادیه اروپا داشااته

امکان وارد کردن محصااوب  کشاااورزي از کشااورهاي اتحادیه اروپا کاهش یافته و این مساائله  

ثیر دیگر تأ سويکند. از  روروبهتواند امنیت غذایی و رفاه و سالمت ایرانیان را با چالش جدي می

هاي اقتصاادي روي صاادرا  محصوب  کشاورزي بیانگر این نکته است در شرایط   مثبت تحریم

ت و نا ویژهبه هاي سانگین و در وضعیتی که صادرا  برخی از محصوب  اساسی ایران و  تحریم

 منظم وریزي تواند با برنامهیشاده است، ایران م رو روبهبا چالش اسااسای    کانی هايمنبعگاز و 

را براي تأمین نیازهاي  ايتازههاي زمینهکشاااورزي  مانندهایی توسااعه تولید و صااادرا  بخش 

ها در زمان اعمال بررسیهاي برخی از بر یافته بناسات که  ااین در حالی .کندطراحی ارزي خود 

 هاي اساااساایکی، ناتی و نظامی و غیره با آساایببان مانندهاي اقتصااادي بخش دیگرها تحریم

و  6094 یزجی، د6093 9برخک و دیزجی ،6093)رجوع شاااود به دیزجی  شاااوندمی روبهرو

بر صاااادرا  محصاااوب  تأثیر مثبت  ساااواز یک ن بارندگی نیز اافزایش میز .(6099دیزجی 

دیگر منجر به کاهش نیاز ایران به وارد کردن  سويکشااورزي ایران به اتحادیه اروپا داشاته و از   

 شودمحصوب  کشاورزي از این اتحادیه می

 

 پیشنهاد و گیری نتیجه 

 متقابل تجار  بر ایران مورد در شااده اعمال هايتحریم تأثیر ارزیابی هدف با بررساای ینا در

 هايداده یلبه تحل اروپا، اتحادیه نیز و منا منطقه در آن تجاري شریکان با کشاورزي محصاوب  

 که متغیرهاي است آن گویاي آماري هايداده تحلیلپرداخته شاد.   یو برآورد مدل تجرب يآمار

 هسااالیان بارش میزان به طور عمده منا، منطقه کشااورهاي با ایران متقابل تجار  بر گذارتأثیر

                                                 
1  Dizaji & Bergeijk 
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تولیدا  کشااورزي در کشورهاي این منطقه نیاز   افزایشباشاد و با افزایش میزان بارندگی و  می

هاي اقتصااادي یابد. تحریماین کشااورها به انجام تجار  کشاااورزي درون منطقه اي کاهش می

ند. ااي ایران نداشتهمنطقه شریکان  کشااورزي ایران با  تجا  محصاوب تأثیر معناداري بر روي 

 باکشااااورزي ایران  متقابل تجار تأثیرگذار بر  هايعاملترین سااات کاه مهم ا این در حاالی 

دید تش. اندها بوده تحریم و تجاري شاریکان  اقتصااد  ابعادکلیاروپا عبار  از  اتحادیه کشاورهاي 

جدي روي واردا  محصوب  کشاورزي از اتحادیه اروپا  بازدارندههاي اقتصادي علیه ایران تحریم

الش را با چ وابسته و مواد غذایی توایدا  کشاورزيتواند مسائله دسترسی به  کند و میایجاد می

اران هاي خارجی، سااایاساااتگذهاي وجود تهدیدشاااود در زمانتاکید میبنابراین  .رو کندهروب

یگر د سوي  کشاورزي داشته باشند. از اي را براي خودکاایی تولیدا  محصوبریزي ویژهبرنامه

ها روي صاااادرا  محصاااوب  کشااااورزي ایران به اتحادیه اروپا،  با توجه به تأثیر مثبت تحریم

 مکدساات تأمین براي ممکن کانالیک  توانند به بخش کشاااورزي یه عنواناران میذساایاسااتگ

دار اندازه اقتصادي کشورهاي اتحادیه تأثیر معنا ارز مورد نیاز کشاور توجه داشته باشند.  بخشای 

 داد و ستدهايتر اروپایی اقتصادهاي بزرگدهد که اروپا روي تجار  کشاورزي با ایران نشان می

 اند.محصوب  کشاورزي با ایران داشته زمینهتجاري بیشتري را در 
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