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 چکیده

ای توسط ایاالت های متنوع و گستردهاز آغاز پیروزی انقالب اسالمی ایران تا کنون تحریم 
ملل متحد علیه جمهوری اسالمی ایران متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان 

های مختلفی را تحت تأثیر ها با اهداف سیاسی و اقتصادی، حوزهاعمال شده است. این تحریم
های پرداختشود، ترازها متأثر میهایی که از این تحریمترین بخشاند. یکی از اصلیقرار داده

های پرداختهای اقتصادی بر ترازحریمهای تخارجی است. هدف این مقاله بررسی آثار و پیامد
ای جامع پیرامون این هدف، الگوی تجارت خارجی خارجی کشور ایران است. به منظور مطالعه

سازی شد. عالوه بر این به های پویا، شبیهجمهوری اسالمی ایران با استفاد از رویکرد سیستم
از خبرگان اقتصاد تحریم در قالب  نفر 15ها، نظرات منظور کمی سازی آثار اقتصادی تحریم

آوری شد و و با استفاده از روش منطق فازی، متغیر شاخص های فازی جمعنامهپرسش
میالدی است. با اعمال  1979-2017های ها بدست آمد. بازه زمانی این تحقیق سالتحریم
های یمسناریو، ابعاد مختلف تحر 4های اقتصادی به مدل تجارت خارجی در قالب تحریم

های اعمال شده علیه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تحریم
های خارجی جمهوری اسالمی ایران از کانال صادرات بیشترین مخاطرات را برای ترازپرداخت

جمهوری اسالمی ایران به دنبال داشته است. بر این اساس توجه جدی به توسعه صادرات در 
های اقتصادی است. عالوه بر این با ن اصل مهم به منظور کاهش مخاطرات تحریمکشور ایرا

توان های تجاری و انتخاب شرکای استراتژیک در بین کشورهای منطقه میاستفاده از قرارداد
 ها را کاهش داد.  تبعات اقتصادی تحریم

های سیستمهای خارجی، تحریم اقتصادی، منطق فازی، ترازپرداخت: های کلیدیواژه
  پویا.
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 مقدمه -1
 به را کشور هر اقتصاد از ایعمده بخش خارجی تجارت اقتصاد، شدن جهانی به توجه با

 هزینه کمترین با محصوالت به دستیابی برای ابزاری دیرباز از و دهدمی اختصاص خود

 در هایکشور بیشتر در امروزه .است بوده هاحکومت رفاهی اهداف راستای در و ممکن

 توجه مورد اقتصادی توسعه و رشد اصلی اهرم عنوان به خارجی تجارت بخش توسعه، حال

، 1همکاران و )کورهوتن است اهمیت حائز آن ساختار بر هاتحریم اثر و گیردمی قرار

مطالعات حوزه های خارجی یکی از مفاهیم کاربردی در در این میان تراز پرداخت (.2018

های جهان الملل است که در آن کلیه مطالبات ساالنه هر کشور، از سایر کشوراقتصاد بین

های جهان، درج می شود )اصغرپور در مقابل تعهدات ساالنه هر کشور نسبت به سایر کشور

های اقتصادی هر کشور است. (. این متغیر یکی از مهمترین شاخص1394، 2و شورانی

های دیگر المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشوراطالعات مهمی از موقعیت بینزیرا 

دهد. به بیان دیگر اهمیت تراز و نیز تغییرات موجودی ارز و طالی آن کشور را نشان می

های درحال توسعه جهان به های خارجی از آن جهت است که بسیاری از کشورپرداخت

های خارجی های نامناسب عدم تعادل در تراز پرداختز پیامدویژه جمهوری اسالمی ایران ا

 سیاسی تقابل عنوان به اقتصادی هایتحریم( 1394، 3برند )کمالی و همکارانرنج می

 خارجی سیاست منافع ارتقای و اهداف به نیل برای ابزاری همچنین، و کشورها میان رایج

 مقابل کشور یک تنبیهی اقدامات تحریم، شده شناخته سازیپیاده اولین. اندشده مطرح

 مگارا شهر ایالت با تجاری تحریم وضع یعنی بود، میالد از قبل سال ۴۳۲ در دیگر کشور

 اوج به ما زمان در و یافته ادامه قرن به قرن هاتحریم از استفاده هنگام، آن از. آتن توسط

 (.2017، 4است )آنکادینو و همکاران رسیده خود

 تقسیم مثبت و منفی گروه دو به اقتصادی هایتحریم معمول طور به تحریم، ادبیات در

-ابزار بهترین مثابه به منفی اقتصادی هایتحریم که گونه بدین (،2007، 5شوند )ایلر می

 هایتحریم و شده استفاده کشور چند یا یک به اقتصادی ضربه هدف با اقتصادی های

 بین، این در. شودمی تلقی کشوری بین هایهمکاری برای مشوقی نیز مثبت اقتصادی

                                                 
1 Korhonen 
2 Asgharpour & Shorani (2015) 
3 Kamali et al. (2015)  
4 Ankudinov et al. 
5 Eyler 
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 دنبال به شده تحریم هایکشور برای که هاییپیامد به توجه با منفی اقتصادی هایتحریم

. است برخوردار بیشتری اهمیت از( جهانی اقتصاد با یکپارچگی درجه کاهش مانند) دارد

کننده  تحریم هایکشور تعداد منظر از توانرا می اقتصادی تحریم دیگر، چارچوب یک در

 چند و جانبه یک هایتحریم قسمت دو به اقتصادی هایتحریم اساس، این بر. کرد بررسی

 یا برتر سیاست عنوان به اقتصادی تحریم از اخیر هایدهه در. شوندمی تقسیم جانبه

 علت همین به(. ۲۰۰۷ ایلر،) شودمی یاد کمتر هزینه با( جنگ) نظامی ابزار جایگزین

تغییر در  یا و رژیم تغییر جمله از خود سیاسی مقاصد به رسیدن برای کشورها که است

، 1کنند )کاتزمنمی استفاده اقتصادی هایتحریم از هدف، کشورهای سیاسی رفتار

2015.) 

 کشور کردن ناگزیر و سیاسی اهداف کردن دیکته منظور به الملل،بین کنونی نظام در

، 2است )آقایی و همکاران شده رایج ابزاری به ها تبدیلتحریم ها،سیاست تغییر به هدف

 مد اهداف به دستیابی منظور به نیز، کنندهتحریم کشور (. در جریان یک تحریم،1397

 و واردات و صادرات محدودیت)تجاری  تحریم وضع طریق از کندمی سعی خود، نظر

 تحریم این(. ۲۰۰۷ ،3همکاران و هافبائر) کند وارد هدف کشور بر هاییهزینه مالی( تحریم

 سبب تنها نه المللی، بین اقتصادی مبادالت روند طبیعی در انحراف ایجاد دلیل به ها،

 هاکشور سایر بر بلکه شود،می تحریم کننده اعمال و هدف کشورهای بین تجارت کاهش

 به شدیدی طور به تحریم تأثیرگذاری میزان(. ۲۰۱۲ ،4الموت) گذاردمی اثر هم

 و تجاری روابط نظیر شده، تحریم اقتصادی کشور هایویژگی کننده تعیین پارامترهای

 دارد. بستگی آن، نظایر و نفت مانند استراتژیک، کاالهای به نیاز شدت و اقتصادی

های توان اعالم داشت که از لحاظ نظری ترازپرداختبا توجه به مطالب گفته شده می

شود که جریان کاال و سرمایه است. اما از نظر تجربی مشاهده میهرکشور تحت تأثیر 

گذار های خارجی در جمهوری اسالمی ایران اثرپرداختهای اقتصادی بر ترازاعمال تحریم

-ها بر ترازبوده است. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی میزان اثرگذاری این تحریم

 گذارانسیاست و مسئولین که موضوعاتی ترینمهم از یکی های خارجی است.پرداخت

                                                 
1 Katzman 

2 Aghaee et al. (2018) 
3  Hufbauer et al. 

4 Lamotte 
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. باشدمی هاتحریم مخاطرات مدیریت باشند، داشته توجه بدان ایران اقتصاد در باید

 ریزیبرنامه و اقتصاد هایظرفیت تمام از استفاده معنای به تحریم مخاطرات مدیریت

 این در مهم این به رسیدن الزمه. باشدمی تحریم هایهزینه کردن حداقل جهت مناسب

 شناخت شده اعمال هایتحریم هزینه و آثار به نسبت گذارانسیاست و مسئولین که است

 و ندارند اقتصاد بر یکسانی آثار هاتحریم همه که است آن مسلم. باشند داشته کافی

 لذا. گرفت پیش در را یکسانی هایسیاست مختلف هایتحریم با مواجهه در تواننمی

 نسبت هاتحریم انواع از هریک نسبی اهمیت تعیین تحریم مخاطرات مدیریت در گام اولین

 و افراد برخی اموال و دارایی کردن مسدود تحریم مطمئنا مثال برای. باشدمی یکدیگر به

 داشت خواهد متفاوتی هایهزینه و آثار بانکی و مالی هایتحریم با مقایسه در هاسازمان

 متفاوت بسیار ملل سازمان هایتحریم با آمریکا طرف از شده اعمال هایتحریم هزینه با و

 و تحریم نوع تفکیک هابهتحریم از کدام هر مخاطرات تا است الزم رو این ازد. بو خواهد

 (.2014، 1)موروت گردد ارزیابی و شناسایی کنندهتحریم هایطرف

 ایران، بر ویژهبه شده، تحمیل اقتصادی هایتحریم هزینه از روشن درک داشتن رو،این از

 طیف فقط امروز به تا. است اهمیت حائز بسیار آن، جغرافیایی استراتژیک موقعیت دلیل به

 و اندپرداخته آن از ناشی آثار و تحریم هایمحور بررسی به نظرانصاحب از محدودی

)الموت، بود  آنها برای مناسبی پاسخ دنبال به باید که دارد وجود مهمی مسائل چنانهم

 نیز ایران، اقتصاد علیه شده اعمال هایتحریم با ارتباط در وضعیتی (. چنین2012

توان می اخیر، دهه چند طی ایران هایتحریم پیشینه به نگاهی با. است شده مشاهده

 بود. است، شده وضع ایران اسالمی جمهوری علیه که هاییتحریم انواع گستردگی شاهد

-جنبه گسترش اخیر، هایسال در ایران کنندگانتحریم جمع به اروپا اتحادیه پیوستن با

 فراهم شرایطی خارجی، سیاست ابزار عنوان به آنها از استفاده و ایران علیه تحریم های

 کالن، هایسیاست در تغییر ایجاد و سازنده تدابیر گیریبکار با بتواند دولت که است، آمده

 که داشت توجه (. باید1398، 2بپردازد )محمودی و همکاران داخلی تولید از حمایت به

 و مشاهده قابل کند،می تحمیل هدف کشور اقتصاد بر که هاییهزینه و هاتحریم آثار

 تحریم مخاطرات برآورد برای مرسوم هایروش از تواننمی لذا باشد،نمی گیریاندازه

                                                 
1 Moret 
2 Mahmodi et al. (2019) 
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 در زیادی قابلیت که فازی منطق جمله از دیگر هایروش از تا است الزم و نمود استفاده

 دارد. مبهم و مشاهده غیرقابل متغیرهای سنجش

های اقتصادی بر تجارت خارجی در راستای بررسی مدون و همه جانبه تأثیر تحریم

سازی اثر جمهوری اسالمی ایران، ضروری است تا ابتدا شاخص مناسبی به منظور کمی

طالعات مشابهی که در این زمینه صورت گرفته های اقتصادی، استخراج گردد. متحریم

هارا به مدل مورد مطالعه وارد ساخته و آثار و است تنها با استفاده از متغیر دامی، تحریم

های نظری و های اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده است. یکی از شکافهای تحریمپیامد

شاخص کمی مناسب برای  تجربی در زمینه مطالعات حوزه اقتصاد تحریم، نبود یک

هاست. بدین منظور در مطالعه حاضر تالش شد تا شاخص سنجش آثار اقتصادی تحریم

ها استخراج گردد. ابتدا مطالعه گسترده مناسبی با استفاده از روش فازی برای این تحریم

های مهم مورد توجه ازجمله، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ای برروی متغیر

ها رخ داده ی صورت گرفت. پس از آن نقاط شکستی که در هر یک از این متغیربیکار

نامه و تکیه بر نظرات خبران اقتصادی، با است استخراج گردید. سپس با تدوین پرسش

های فازی نامهسازی شد. در پرسشاستفاده از روش فازی شاخص تحریم استخراج و کمی

مهوری اسالمی ایران و نهاد تحریم کننده اعم از ها علیه جمتناسب با سال اعمال تحریم

های ایاالت متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد، سواالتی مطرح شد و گزینه

فازی منطبق بر تابع عضویت فازی مثلثی در اختیار خبرگان قرار گرفت. این سواالت 

 1979-2018سال  های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران ازشامل کلیه تحریم

های نامهمیالدی است که به صورت ساالنه مورد تحلیل قرار گرفت. پس از آن نتایج پرسش

فازی منطبق بر تابع عضویت مثلثی استخراج و در قالب روش منطق فازی مورد تحلیل 

های اقتصادی در بازه زمانی قرار گرفت. نتیجه روش منطق فازی سری زمانی برای تحریم

بود. این سری زمانی تحت عنوان شاخص تحریم برای مطالعه اثر تحریم  2018-1979

های خارجی ایران در الگو مورد استفاده قرار گرفت. این شاخص به دست پرداختبر تراز

آمده یک ابزار برای مطالعه آثار اقتصادی تحریم بر تجارت خارجی در جمهوری اسالمی 

منظور پر کردن شکاف نظری و تجربی در حیطه  آید. عالوه بر این بهایران به حساب می

های اقتصادی بر تجارت خارجی مطالعات اقتصاد تحریم و به منظور مطالعه اثر تحریم

های خارجی، الگوی تجارت خارجی پرداختجمهوری اسالمی ایران و با تکیه بر تراز



 

 

 

 

 

 

 

 ...نهای خارجی جمهوری اسالمی ایراهای خارجی بر تراز پرداختبررسی اثر تحریم       80  

داف زیر انجام جمهوری اسالمی ایران طراحی گردید. این تحقیق به منظور دستیابی به اه

های اقتصادی و تبیین الگوی تجارت سازی و استخراج شاخص برای تحریمشود: کمیمی

ها بر بخش خارجی اقتصاد ایران. عالوه بر این برای خارجی و مشاهده میزان اثر تحریم

های خارجی، استفاده از طال به عنوان پرداختهای اقتصادی بر ترازکاهش تبعات تحریم

دالتی و برداشت از صندوق ذخیره ارزی به عنوان راه حل تأمین کسری بودجه واسطه مبا

اعالم شد.  این مقاله در چند بخش تدوین شده است. پس از بخش مقدمه در قسمت 

ادبیات موضوع تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی ارائه شد. پس از آن و در بخش مبانی 

ها خارجی پرداختهای اقتصادی و ترازتحریمنظری و روش تحقیق، مبانی نظری مربوط به 

های تحقیق های پویا و منطق فازی به عنوان روشعنوان شد. عالوه بر این روش سیستم

گیری بیان شد و در آخر کلیه معرفی شدند. پس از آن با ارائه نتایج حاصل از مدل، نتیجه

العه در این است که به منظور منابع مورد استفاده در این مطالعه ارائه شد. نوآوری این مط

های اقتصادی یک شاخص کمی معرفی شده است و جنبه دیگر مطالعه پیرامون تحریم

آن تدوین یک الگوی مناسب برای تجارت خارجی در جمهوری اسالمی ایران است تا با 

جی، های خارپرداختها بر ترازگذاری تحریماستفاده از این الگو عالوه بر مطالعه میزان اثر

دو روش واسطه مبادالتی طال و برداشت از صندوق ذخیره ارزی به عنوان راه حل جبران 

 کسری اعالم شوند.

 ادبیات موضوع -2

یران های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ادر زمینه آثار اقتصادی و سیاسی تحریم

زمینه  درترین مطالعات مطالعات بسیاری انجام شده است. در ادامه تعدادی از برجسته

 ها ارائه شده است.پیامد های اقتصادی و تجاری تحریم
های اقتصادی ایاالت اثر تحریم»ای با عنوان ( در مقاله1394) 1آذربایجانی و همکاران

با « متحده و اروپا بر تجارت دو جانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه

های اقتصادی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا، ر تحریماستفاده از مدل جاذبه، به ارزیابی اث

تایی از شرکای عمده نفتی ایران و نمونه ای چهاردهاز حیث شدت اعمال آنها بر تجارت غیر

 آثار تفکیک برای زمینه، این در اند.پرداخته 2000-2011تجاری آن طی سال های 

 شش پنج، نه، صفر، شماره کاالیی کد پنج از غیرنفتی تجارت مختلف هایحوزه تحریم در

طبق نتایج در بیشتر گروه . شد استفاده المللبین تجارت استاندارد بندیطبقه هفت در و

                                                 
1 Azarbayjani et al. (2015) 
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. است تجارت جریان بر هاآن معکوس آثار گویای تحریم متغیر دو کاالیی منتخب ضریب

 تحریم و هفت شماره کاالیی کد صادرات زمینه در جز محدود تحریم دیگر، عبارت به

 معنی و منفی اثر موارد سایر در پنج شماره کاالیی کد صادرات زمینه در جز گسترده

 است.  گذارده جای بر داری

های اقتصادی بررسی اثر تحریم»( در مطالعه خود با عنوان 1395) 1کازرونی و همکاران

ای هبه بررسی اثر تحریم« 1371-1392بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 

پردازند. می 1371-1392اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران در دوره زمانی 

بندی و در قالب دو ها در سه طیف ضعیف، متوسط و قوی تقسیمبدین منظور ابتدا تحریم

-های مجازی )به همراه سایر متغیرمتغیر مجازی وارد مدل شده و سپس تأثیر این متغیر

انباشتگی ایران با شرکای تجاری در قالب تجزیه و تحلیل هم های مدل( بر سهم تجارت

های اقتصادی قوی اساس نتایج برآورد مدل، اجرای تحریمپنلی ارزیابی شده است. بر

هایی با روند نزولی تجارت با ایران شده است. موجب کاهش تجارت ایران با گروه کشور

صعودی با ایران، در دوره اجرای تحریم هایی با روند تجارت ولی تجارت با گروه کشور

 کاهش یافته است.

 تجاری و اقتصادی هایتحریم ( در مطالعه خود به بررسی تأثیر1397آقایی و همکاران )

-عمیمت جاذبه الگوی چارچوب در تجاری عمده شریک هایکشور و ایران تجاری روابط بر

 تحقیق مدل زیالگوسا. اندپرداخته ،دیتا پانل اقتصاد سنجی هایمدل از استفاده با یافته،

 این هاییافته. است تهگرف صورت 1375-1394 هایسال طی آماری هایداده براساس

 و صادرات ارزش بر کمتری منفی تأثیر ضعیف هایتحریم که است حاکی از آن پژوهش

 تأثیر گسترده، و شدید هایتحریم اما است. داشته بررسی مورد دوره طی ایران واردات

 است؛ داشته ایران تجاری هایکاال واردات و صادرات میزان بر ای مالحظه قابل منفی

 نامهتوافق ظیرن ایران علیه شدید هایتحریم لغو یا کاهش برای شده انجام اقدامات بنابراین

 .شود نجرم تجاری عمده شرکای و ایران تجاری روابط رونق به تواندمی ،(برجام) ایهسته

 اقتصاد روسیه بر مالی هایتحریم اثر تحلیلی بررسی به( ۲۰۱۵) 2یپرلیپسکا و گرویج

 هایبانک بر هاتحریم مستقیم تأثیر دهندهنشان سرمایه جریان سازیمدل. اندپرداخته

                                                 
1 Kazeroni et al. (2016) 
2 Gurvich & Prilepskiy 
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 بازارهای بر مستقیمغیر تأثیر همچنین و اسلحه هایشرکت گاز،ونفت هایشرکت دولتی،

 مسکن تأمین شرایط خارجی مستقیم گذاریسرمایه جریان کاهش. باشدمی خارجی مالی

 خالص سرمایه جذب بر تورم تأثیر حال این با. است کرده مواجه مشکل با شدت به نیز را

 قبال که خارجی هایدارایی بکارگیری مسئله این دلیل. است پایین توجهی قابل میزان به

 کلی طور به. است تورم اثر مقابله با برای اندکرده ذخیره خود هایبدهی بازپرداخت برای

 دنبال به را سرمایه جذب کاهش و بوده دارمعنی داخلی ناخالص تولید بر هاتحریم تأثیر

  .است داشته

 مستقل کشورهای بر را تجاری هایتحریم تجربی مقاله خود پیامدهای در( ۲۰۱۶) 1فرانک

-وی تحریم . قرار داد بررسی میالدی مورد 1990 - 2006 زمانی دوره طی مستقل،غیر و

 کمیت تعیین برای. حساب آورده است به تجاری، هاینامهتوافق منفی شکل مانند ها را

 کنترل برای مدل جاذبه یک از کشورها، بین تجارت جریان بر هاتحریم مستقیم تأثیرات

 نشان هابرآورد. کندمی استفاده کننده صادر سال و واردکننده سال کشور، ثابت اثرات

 در. دارد وجود تجارت ارزش در توجهی قابل کاهش هاتحریم اعمال از بعد که دهدمی

 منفی تأثیر کاهش برای کشورها برای بالقوه ابزاری عنوان به تجارت انحراف دوم، مرحله

 نشان تجارت انحراف برای مدرکی هیچ هابرآورد حال، این با. شودمی معرفی هاتحریم

 .دهدنمی

 و روسیه هسرمای بازار بر هاتحریم تأثیر تحلیلی بررسی به (۲۰۱۷) همکاران و آنکادینو

 مربوط اطالعات زا بررسی این در. اندپرداخته هاتحریم اعمال از بعد و قبل بازار این مقایسه

 با هایمتحر که دهدمی نشان مطالعه این نتایج. اندکرده استفاده 2016-2010 دوره به

 وجود هب بخش این در را زیادی نوسانات محاسباتی هایآمار و هاشاخص تمامی به توجه

 بخش نای به آسیب سبب تحریم افزایش گفت کامل اطمینان با تواننمی اما است، آورده

  .است شده

 اقتصاد، بر آنها اثرات ها،تحریم ضد - هاتحریم ایمطالعه در (۲۰۱۸)  2همکاران و کورهونن

 گیرچشم افت که اندنموده بیان آنها. اندکرده بررسی را روسیه مالی بازارهای و تجارت

 تولید کاهش سبب هاتحریم فشار با همزمان ۲۰۱5-۲۰۱4 های سال در نفت قیمت

 از حاکی آنها مطالعه نتایج همچنین. است شده ۲۰۱۴-۲۰۱۷ بازه در داخلی ناخالص

                                                 
1 Frank 
2 Korhonen et al. 
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 تجاری ارتباط دیگر سوی از. باشدمی هاتحریم دنبال به روسیه سرمایه بازار محدودیت

 عضو کشورهای روسیه در بازار سهم کهبطوری شده، محدود اروپا اتحادیه عضو کشورهای

 از تحریم ضد هایسیاست روسیه حال این با. است یافته کاهش حدودی تا اروپا اتحادیه

 راستا این در. است کرده اتخاذ را اروپا اتحادیه به غذایی مواد صادرات در محدودیت جمله

 در محدودیت اما تحریم، ضد هایسیاست کالن اقتصاد محدود و ایحاشیه اثرات وجود با

 .است داده قرار تأثیر تحت را کشورها این اروپا اتحادیه به غذایی مواد صادرات

های درمورد ناهمگونی تحریم"در مقاله خود با موضوع ( 2020) 1و همکاران فلبرمایر 

به بررسی تاثیر  "ها درباره ایران و یک پایگاه جدیدتجاری و رفاه: شواهدی از تحریم

-پردازند. با استفاده از مدلالمللی میهای اقتصادی بر تجارت و رفاه در سطح بینتحریم

کنند. نتایج این مطالعه نشان ها را کمی سازی میهای جاذبه و تعادل جزئی و کلی تحریم

های اقتصادی باعث محدودیت تجارت دوجانبه جمهوری اسالمی ایران تحریممی دهد که 

 با شرکای تجاری شده است.

با "المللی بر اقتصاد ایرانتاثیر تحریم های بین "( در مقاله ای با عنوان2020) 2کراواسک

های اقتصادی بر رشد در جمهوری استفاده از روش کنترل ترکیبی به بررسی اثر تحریم

ایران پرداخت. نتایج نشان داد که اگر اقتصاد ایران تحریم نبود، رشد پایدار تولید اسالمی 

 ناخالص داخلی سرانه برای این کشور وجود داشت.

ررسی آثار های بترین روشتوان گفت مدل جاذبه یکی از رایجبا توجه به مطالعات فوق می

دل عمومی بر این از روش تعاها علیه جمهوری اسالمی ایران است. عالوه اقتصادی تحریم

م در الگو پویای تصادفی نیز در این زمینه استفاده شده است. برای وارد کردن اثر تحری

ررسی باند. در این مقاله روش مورد غالب مطالعات روش متغیر دامی را انتخاب کرده

ثر ا اتهای پویا است و با استفاده از روش منطق فازی شاخص تحریم محاسبه شد سیستم

 تحریم به صورت کمی وارد الگوی تجارت خارجی شود. 

 طراحی الگوی مدل -3

 های اقتصادیتحریم-1-3

                                                 
1 Felbermayr et al. 

2 Kravacek et al. 
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 و اقتصادی، تجاری روابط توقف به تهدید یا ساختن متوقف کاهش، اقتصادی، هایتحریم

 متعارف روابط از منظور. است کنندهتحریم کشور دولت سوی از هدف کشور با متعارف مالی

 سالحی ها،تحریم حقیقت در. است تحریم اعمال بدون وضعیت در روابط تعریف، این در

 و برده فراتر گووگفت از را دیپلماسی که است غیرنظامی هایمبارزه میدان در اقتصادی

 به را اقتصادی هایتحریم نیز، الیوت و اسکات هافباور، (.۲۰۰۷ ایلر،) کند می عمل وارد

 طبق. دانندمی مالی یا تجاری معمول روابط توقف به تهدید یا عمدی کردن متوقف معنای

 همه محصوالت یا هدف کشور به های خاصکاال ورود تجاری هایتحریم در هالستی، تعریف

 مطالعات (. در1398شود )محمودی و همکاران، می ممنوع شونده تحریم کشور صادراتی

 اقتصاد بر کل اقتصادی هایتحریم تأثیر تخمین و تحلیل برای متنوعی هایروش مختلف،

 مصرف مازاد مدل: از عبارتند آنها ترینمهم که اند،رفته کار به اقتصادی رشد و تجارت یا و

 انتخاب مدل و 4هابازی نظریه مدل تجارت، در 3پیشنهاد منحنی روش ،2جاذبه مدل ،1کننده

 .(1395، 5)کازرونی و اصغرپور (هوشمند هایتحریم) عمومی

 و کننده مصرف مازاد مفهوم از استفاده با مدل، این در: کننده مصرف مازاد مدل 

 را روشی چنین. شودمی بررسی واردات و صادرات بر مالیات تأثیر اجتماعی، رفاه

. اندبرده کار به اقتصادی هایتحریم هزینه تخمین ( برای1985) 6اسکات و هافبائر

 تجاری هایتحریم. دارد وجود تجاری و مالی هایتحریم میان جزئی تفاوتی البته

 باعث( هدف کشور از واردات تحریم یا و هدف کشور به صادرات تحریم مانند)

 محدود یا و فروش بازار شدن محدود و با شود،می تولید میزان مستقیم تغییر

 اما. دهدمی کاهش و داده قرار تأثیر تحت را اقتصادی رشد خرید، بازار شدن

 داده قرار هدف را کشور داخل به سرمایه و مالی وجوهات جریان مالی، هایتحریم

 ترسخت را داخلی هایبنگاه مالی تأمین سرمایه، بازار در آن کردن محدود با و

 به) تولید کاهش بر عالوه امر، همین. یابدمی افزایش واقعی بهره نرخ و کرده

 واسطه به تولید کاهش موجب ،(خارجی هایوام و هاگذاریسرمایه کاهش واسطه

                                                 
1 Consumer Surplus Model 

2 Gravity Model 

3 Offer Curves 

4 Game Theory Model 

5 Kazeroni & Asgharpour (2016) 
6 Hufbauer & Schott 
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-می( بهره نرخ)گذاری سرمایه هایهزینه افزایش دلیل به گذاریسرمایه کاهش

 موضوع این به تحلیل هنگام معموال و بوده متفاوت اندکی آن تحلیل بنابراین،. شود

 (.2015شود )کاتزمن، می توجه

 فقط نه هدف، کشور تجارت بر اقتصادی هایتحریم اثرات تحلیل برای: جاذبه مدل 

 مدل» از هدف، کشور تجاری روابط کل بلکه کننده،تحریم کشور با تجاری روابط

این مدل در واقع نسخه تعدیل شده قانون جاذبه نیوتن . شودمی استفاده «جاذبه

باشد. طبق قانون جاذبه نیوتن جاذبه میان دو جسم تابعی است از جرم دو می

αijجسم و فاصله میان آن ها  = γmimjdij
ترین صورت خود، مدل در ساده 2−

ابتدا توسط تین برگن در اقتصاد بیان شد که مستقیما  1جاذبه به شکل معادله 

 از نظریه جاذبه نیوتن استخراج شده است:

xij = β0yi
β1yj

β2Ni
β3Nj

β4Dij
β5A

ij

βjuij                                                       (1)  

Xijt کشور: بیانگر صادرات 𝑖به  𝑗 ،Yدر آمد دو کشور : ،Nدرآمد سرانه( : جمعیت( ،D :

 .: متغییر مجازیA، : جزء اخاللU، مسافت

 ییک اما نیست، تحریم اولیه هدف معموال هدف کشور تجارت ساختن محدود چه اگر

 تتعامال که است استوار پایه این بر جاذبه مدل اساس .است شده محقق نتایج از

 فاصله با عکس نسبت دارای و دو آن اندازه با متناسب کشور دو میان اقتصادی

 و بوده یادز فاصله تأثیر. دارند باالیی تجربی تبیین قدرت هامدل این. باشد میانشان

 نتیجه هطرف دو روابط این از که تعامالتی نظام و یابد نمی کاهش نیز زمان گذشت با

-گرفته امو استعاره واقع در مدل، این. دهدمی شکل را اقتصاد فضایی ساختار شود،می

 ایرابطه جسم، دو میان جاذبه مقدار آن، اساس بر که است نیوتنی مکانیک از ای

 تجربی ایههمچنین، رویکرد. دارد شانفاصله با عکس ایرابطه و آنها جرم با مستقیم

 پیچیده هایچارچوب این با مرتبط سنجی اقتصاد مسائل حل برای نیز متفاوتی

 (.2014اند )موروت، شده پیشنهاد

 یک رضایتمندی نشانگر پیشنهاد، منحنی: تجارت در پیشنهاد منحنی روش 

 1لوثنبرگ و کامپفر توسط که است مبادله رابطه حسب بر تجارت برای کشور

 ازای در نظر مورد کشور دهدمی نشان منحنی این. است شده ( ارائه1994)

                                                 
1 Krugman & Obsfeld  
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 صادر کاال مقدار چه است حاضر خود نیاز مورد وارداتی کاالی مختلف مقادیر

 بر تحریم اثرات پرداخته، تجاری تحریم هایپیامد بررسی به رویکرد این. کند

 اثرات همچنین و کرده تحلیل را کنندهتحریم کشور با هدف کشور مبادله رابطه

 (.1398، 1دهد )مهدیلو وهمکارانمی نشان نیز را تحریم رفاهی

 هایانتخاب کنندهتوصیف بازی نظریه هایمدل: بازی نظریه هایمدل 

 ایهتحریم تحلیل برای و بوده سیاسی و اقتصادی روابط در طرفین استراتژیک

 زیبا طول در انتظاری خالص عواید یا منافع. اندبخش بصیرت بسیار اقتصادی

 ازیب حین و قبل تواندمی طرف دو هر در گیریتصمیم و کنند،می تغییر تحریم

 قابلم در همکاری از حاصل نتایج از تبیینی هامدل این همچنین،. یابد تغییر

 از اصلح نتایج. آورندمی فراهم را نااطمینانی شرایط در رقابت از حاصل نتایج

 استراتژی به مشروط طرف، یک توسط شده اتخاذ استراتژی که هنگامی همکاری

 تصمیمات کننده تبیین ،(نش تعادل اصطالحا یا) باشد دیگر طرف شده اتخاذ

 تصمیمات رفتن فراتر موجب همکاری، بستر این. است اقتصادی استراتژیک

 در هاکشور سایر تصمیمات گرفتن نظر در و فعلی وضعیت از کنندهتحریم کشور

 (.2016شود )فرانک، می کنندهتحریم کشور اجبار و نفوذ قدرت

 عنوان به جهان در هاتحریم(: هوشمند هایتحریم) عمومی انتخاب هایمدل 

 گناهبی شهروندان به هم بالقوه که شوندمی فرض ایدولبه دیپلماتیک هایابزار

 گناهبی شهروندان واقع، در. کشور آن دولت به هم و رسانندمی آسیب کشور یک

 هایتحریم گذاریسیاست. شوندمی جریمه شانسیاسی دولت رفتار برای نیز

 تا است شهروندان حقوق تضییع همین طریق از گذاریاثر پی در نیز اقتصادی

 سیاست تغییر خواستار و آورده فراهم هدف کشور شهروندان برای ایانگیزه

 ذینفع هایگروه ترغیب با کوشندمی زمانهم هاتحریم همچنین،. شوند دولت

 هایفرایند قالب در کشورشان رهبران و هاسیاست علیه را آنها هدف، کشور در

 انتخاب نظریه بر لوئنبرگ و کامفیر. بشورانند آمیز خشونت اعمال با سیاسی

 هایگروه معتقدند و کرده تمرکز اقتصادی گذاریسیاست مبحث در عمومی

 اثر تحریم پایان و ادامه شروع، مورد در تصمیمات بر کنندهتحریم کشور ذینفع

                                                 
1 Mahdilo et al. (2019) 
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 تحریم بازار این. دارد وجود تحریم برای بازاری گوییکه  نحوی به گذارند،می

 (.2017همکاران، و باشد )آنکادینو  داشته وجود نیز هدف کشور در است ممکن

 

 جارتتالگوی  -3-2

طبق نظریه ریکاردو، یک کشور صادر کننده کاالیی است که در آن بیشترین کارایی را 

ها در جهان کمتری نسبت به سایر کشوردارد و وارد کننده کاالیی است که در آن مزیت 

دارد. در این حالت تجارت خارجی برای این کشور حاوی منافع است و این کشور تجارت 

دهد. هکشر و اوهلین برخالف ریکاردو، اختالف خارجی را به انزوای اقتصادی ترجیح می

ریه خود اعالم دانند. آنها در نظوری نمیهای نسبی را ناشی از تفاوت در بهرهدر مزیت

مندی کشورها ها، ناشی از تفاوت در بهرههای نسبی بین کشورکنند که تفاوت در مزیتمی

که در (. آنها نشان دادند که درصورتی1398، 1از عوامل طبیعی است )عقیلی و همکاران

 های کاربر دارای مزیت نسبیتر باشد، این کشور در تولید کاالیک کشور نیروی کار فراوان

بر دارای مزیت نسبی است و اگر کشوری دارای سرمایه فروان باشد، در کاالهای سرمایه

 (.2009است )یاربروف، 

اوهلین، ونک به جای اینکه الگوی تجارت را -در ادامه و در راستای تکمیل نظریه هکشر

 براساس تفاوت در عوامل تولید بیان کند، الگوی تجارت را بر مبنای فهرست عامل تجارت

مطرح کرد. به این معنی که در کاالهای صادراتی و وارداتی، عوامل تولید تا چه اندازه اثر 

دارند و شدت استفاده از هریک از عوامل تولید در کاالهای صادراتی و وارداتی چه اندازه 

تواند جایگزین انتقال (. عالوه بر این در این مدل تجارت کاالها می1986، 2است )ونک

ها شود. بر اساس فروض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تکنولوژی د بین کشورعوامل تولی

توان فهرست عوامل تجارت برای کشور ها، میثابت و تابع نقاضای هموتتیک در بین کشور

i  تعریف کرد: 2را به صورت معادله 

ATi = Vi − SiVw  (2                      )                                                           

دار بر Tبردار موجودی عوامل تولید،  Vدهنده ماتریس ضرایب فنی، نشان Aکه در آن 

ر دهنده بردار موجودی عوامل تولید در سطح جهان است. دنشان wVخالص صادرات و 

 دهد.مصرف جهانی نشان مییک اسکالر است و سهم هر کشور را در  iSاین رابطه 

                                                 
1 Aghili et al. (2019) 
2 Vanek 
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توان از تفاضل بین تولید داخلی و مصرف داخلی به صورت معادله تجارت هر کشور را می

 بدست آورد. 3

𝑇𝑖 = 𝑄𝑖 − 𝐶𝑖                                                                                           (3)   

دهنده بردار مصرف است. در این بردار نشان Cدهنده بردار تولید و نشان Qکه در آن 

ها و اجزای منفی بیانگر وارد شدن کاالها است. بعالوه اجزای مثبت بیانگر صادر شدن کاال

توان صادر شدن و یا وارد شدن عوامل تولید را در این بردار مشاهده کرد. زیرا عاملی می

رود به منطله صادرات و عاملی که در تولید ه کار میکه در تولید کاالهای صادراتی ب

 شود.کاالهای وارداتی بیشتر مورد استفاده است، جزو واردات محسوب می

ها با های مصرف همه کشوربا فرض تابع مطلوبیت هموتتیک یکسان بین کشورها، بردار

خواهد بود یکدیگر متناسب است. بنابراین مصرف هر کشور یک تابع خطی از مصرف دنیا 

 است: 4که به صورت معادله 

Ci = SiCw            (4)                                                                              

می  5در حالت تعادل مصرف کل جهان با تولید کل جهان برابر است. مطابق با معادله 

 توان نوشت :

Ci = SiQw                                                                                               (5)  

بعالوه، تعادل در بازار عوامل زمانی برقرار میشود که عرضه عوامل تولید و تقاضای آن با 

 توان نوشت:می 6هم برابر باشند. لذا بر طبق معادله 

AQi = Vi                                                                                                 (6)  

 را خواهیم داشت: 7با جمع روابط برای کل کشور ها، معادله 

AQw = Vw                                                                                              (7)             

 را نوشت: 8توان را بطه توجه به مطالب گفته شده میبا 

Fi = Vi − SiVW    Fi = ATi                                                                       (8)  

دهنده فهرست عوامل تجارت یا عوامل دیگر تجارت در هر کشور است. نشان iFکه در آن 

تقسیم عوامل تجارت بر موجودی عوامل تولید در دهد که با عالوه بر این ونک نشان می

توان ارتباط بین عوامل به کاربرده شده در تجارت و موجودی آنها در هر کشور جهان، می

  iرا نشان داد. ارتباط بین عوامل به کار برده شده در تجارت و موجودی آنها در کشور

 را نوشت: 9توان معادله ام می Kنشان داد، مثال برای عامل
Fi

k

Vw
k =

Vi
k

Vw
k − Si                                                                                          (9)        
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k فراوانی دارد که  K در این نظریه هر کشور در عاملی مانند
iF ابق با معادله مثبت باشد. مط

10: 
Vi

k

Vw
k > Si                                                                                                 (10)                      

است که  توان اینگونه استدالل کرد که هر کشور صادر کننده خالص کاالییبنابراین می

 عامل فراوان در آن به کار برده شده است.

توان اعالم داشت هلین، میا-با توجه به مدل ارائه شده توسط ونک در تکمیل مدل هکشر 

ن دهد. ایهای اقتصادی علیه هر کشور تجارت در سطح جهانی را کاهش میکه تحریم

یراین برای نوشتن دهد. بنابر را تحت تاثیر قرار میهای کاربر و سرمایهها تجارت کاالتحریم

توان تجارت یمبر تولید و مصرف باید تحریم را وارد الگو کرد. بنابراین حجم تجارت عالوه 

 نوشت: 11با وجود تحریم برای هر کشور را به صورت معادله 

𝑇𝑖
𝑠𝑎𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑄𝑖 − 𝐶𝑖 − 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖                                                          (11)  

Tiکه در آن
sanction  های اقتصادی و دهنده تجارت هر کشور بعداز اعمال تحریمنشان

sanctioni های ناشی از تحریم برای هر کشور است.دهنده محدودیتنشان 

 ها پسکه تجارت کل جهان را به صور ت حاصل جمع تجارت هریک از کشوردر صورتی

دی علیه های اقتصاتوان اعالم داشت که اعمال تحریماز اعمال تحریم در نظر گرفت، می

 داریم: 12دهد.مطابق با معادله یک کشور سطح تجارت در جهان را کاهش می

Tw
sanction = ∑ Ti

sanction
i                                                                         (12)  

  1منطق فازی -3-3

بار  نخستینولی عبارت منطق فازی  .آغاز شد ۱۹۲۰مطالعه در مورد منطق فازی از سال 

با توجه  ودر دانشگاه برکلی به کار رفت. ا ۱۹۶۵عسگرزاده  در سال  توسط پروفسور لطفی

ها توانایی های دیجیتال، متوجه شد که این دستگاهبه منطق به کار رفته در دستگاه

انسان فکر کنند  توانند مانندو نمی ندارندهای ذهن انسان را سازی تفکرات و ایدهشبیه

را در نظر  «نادرست»و « درست»زیرا منطق دیجیتال برای هر تصمیم فقط دو وضعیت 

در نظر حالیکه تفکر انسانی درجاتی از درستی یا نادرستی را برای تصمیم گیرد، درمی

 (.2019، 2گیرد )دیاموندمی

                                                 
1 Fuzzy Logic 

2 Diamond 
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تری را گسترده های کالمیدهد تا رابطروش منطق فازی این امکان را به پژوهشگر می

کمی کند. در روش منطق بولی دو حالت زیاد یا کم برای یک سیستم متصور است در 

های متنوعی برای دهد که گزینهحالی که روش منطق فازی این امکان را به افراد می

هایی نظیر خیلی کم، (. گزینه1398پاسخ به یک سوال داشته باشد )گرامیان و همکاران، 

های کیفی روش سازی پدیدهد، خیلی زیاد. این امر باعث شد در کمیکم، متوسط، زیا

 (.1398منطق فازی مورد استفاده قرار گیرد )دولت آباد و همکاران، 

اند. همچنین در نمودار منطق فازی دارای چهار بخش اصلی است که در ادامه معرفی شده

 .شودها به خوبی دیده میزیر نحوه ارتباط این بخش

 

 (: ساختار منطق فازی1ر) نمودا

 2019منبع: دیاموند 

با توجه به مطالب گفته شده؛ در این مقاله به منظور مطالعه اثر تحریم های خارجی بر 

تراز پرداخت های خارجی در جمهوری اسالمی ایران از روش منطق فازی برای ساختن 

می ایران در بازه های اعمال شده علیه جمهوری اسالها استفاده شد. تحریمشاخص تحریم

کننده ها و نهاد اعمالمیالدی به تفکیک سال اعمال تحریم 1979-2018های زمانی سال

نامه فازی بر مبنای تابع عضوت مثلثی طراحی آنها شناسایی شد. پس از آن یک پرسش

های وضع شده توسط گذاری تحریمگردید که درآن از خبرگان خواسته شد میزان اثر

آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد را در هر سال بر  ایاالت متحده

-های کالمیهای کالن اقتصاد ایران مشخص کنند. پس از آن با استفاده از رابطمتغیر

سازی شد و شاخص نامه ها نظرات خبرگان به وسیله روش منطق فازی کمیفازی پرسش

 ( است.1ن شاخص به صورت نمودار )های اقتصادی به دست آمد. ایتحریم
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 (2018-1979های اقتصادی )(: سری زمانی مربوط به شاخص تحریم1نمودار)

 های تحقیقمنبع: یافته

های اقتصادی شدید علیه های اعمال تحریمدهنده سال( نشان1) نقاط شکست نمودار

-داشت که تحریمتوان اظهار جمهوری اسالمی ایران است. با توجه به نمودار فوق می

های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران توسط دولت جوج بوش و شورای امنیت 

تأثیر زیادی بر اقتصاد ایران داشته است. عالوه بر  2006سازمان ملل متحد در سال 

رخ داده است که نقطه اوج  2012ها  در سال این در این نمودار بیشترین اثر تحریم

های شدیدی از سوی دولت اوباما و اتحادیه اروپا این سال تحریم( است. در 1) نمودار

 علیه جمهوری اسالمی ایران وضع گردید.

 سیستم های پویا   -4-3

 :های پویا شامل موارد زیر استروش سیستم

 هایی که محور افقی صورت دینامیک یا پویا، بر حسب نمودار تعریف مشکل به

 .آنها محور زمان باشد

  زا از پویایی یک سیستم و یابی به یک بینش رفتاری دروندستتالش برای

 .های سیستمتمرکز روی ویژگی

 ای که در عنوان مقادیر پیوسته تمام مفاهیم در سیستم واقعی به تفکر درباره

 .علیت با یکدیگر در ارتباط هستند های بازخوردی و حلقهحلقه
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 هاشناسایی سطوح انباشت (stocks )های ورودی و نرخ جریان در سیستم و

 (.flows) خروجی آنها

 این تدوین یک مدل رفتاری که توانایی بازتولید )تکثیر( خود را داشته باشد .

سازی کامپیوتری است که معموال به صورت معادالت غیرخطی مدل یک شبیه

صورت جای اینکه به صورت کمی بیان شود، بهشود، اما گاهی اوقات بهبیان می

 ار بر مبنای ساختار بازخوردی انباشت و جریان ساختار بازخوردییک نمود

 .شودعلیتی سیستم بیان می

 های اجرایی از مدل حاصلدرک مفاهیم و سیاست. 

 1همکاران و لی) انددست آمدهها و درک مدل بهسازی تغییراتی که از یافتهپیاده ،

2016.) 

های نمودار حلقه سیستم های پویا است.های روش ترین بخشمفهوم بازخورد یکی از مهم

سازی ساختار یک سیستم پیچیده هستند و هایی برای مفهومعلیت ابزار بازخورد و حلقه

وجود به بازخوردی هنگامی  کنند. یک حلقههای مبتنی بر مدل ارتباط برقرار میبین یافته

ای تم به صورت دایرهآید که اطالعات حاصل از یک اقدام یا عمل در سراسر یک سیسمی

مبدأ بازگردد. اگر حلقه به تقویت اقدام اولیه گرایش  گردش کند و در نهایت به نقطه

شود. در این حالت کننده گفته میتقویت بازخورد مثبت یا حلقه داشته باشد، به آن حلقه

 اگر یک متغیر افزایش )کاهش( یابد، پس از یک تأخیر دوباره افزایش )کاهش( خواهد

عنوان  که حلقه به مخالفت با اقدام اولیه گرایش داشته باشد، حلقه بهیافت. درصورتی

حالت، اگر متغیر کاهش یابد، شود. دراینکننده نامیده میی بازخورد منفی یا متعادلحلقه

« قطبش حلقه»افزایش خواهد یافت و اگر افزایش یابد، کاهش خواهد یافت. عالمت حلقه 

های کننده هماهنگی و ثبات وجود دارد اما حلقههای متعادلحلقه در .شودنامیده می

های تواند تمام روشثبات هستند. ترکیب این دو حلقه، میکننده ناهماهنگ و بیتقویت

 (.1397، 2ند )بوستانی و همکارانالگوهای دینامیک را تولید کن

بانک داده جهانی استفاده  ها از بانک سری زمانی بانک مرکزی وبه منظور گردآوری داده

های فازی از نظرات خبرگان اقتصادی استفاده شده شده است. به منظور استخراج داده

میالدی و قلمرو مکانی آن  1979-2017های است. قلمرو زمانی این تحقیق سال

                                                 
1 Lei et al. 
2 Bostani et al. (2018) 
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قضاوتی و -احتمالیگیری غیرجمهوری اسالمی ایران است. در مطالعه حاضر روش نمونه

و جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد تشکیل  هدفمند است

های زیر باشد: دارای مدرک دهند. در مطالعه حاضر، خبره فردی است که دارای ویژگیمی

دکتری تخصصی در رشته اقتصاد و دارای سابقه مدیریتی و اجرایی در حوزه مرتبط با 

های کالمی، با عدد فازی فازی، هر یک از گزارههای نامهآوری پرسشپس از جمعاقتصاد. 

سازی شد. پس از آن یک سیستم فازی با سه ورودی و یک خروجی، طراحی مثلثی معادل

شد. پس از آن مقادیر ورودی فازی به سیستم فازی سه ورودی و یک خروجی طراحی 

به  های اقتصادی از سیستم فازیشد داده شد و مقادیر فازی خروجی شاخص تحریم

سازی مقادیر بدست آمده، شاخص تحریم مطابق با دست آمد در آخر با عملیات دیفازی

 ( به دست آمد.1) نمودار

ها های مربوط به عدد تحریم، با استفاده از این دادهدر این مرحله و پس از استخراج داده

مورد  های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران بر ساختار تجارت خارجیتأثیر تحریم

های خارجی است پرداختبررسی قرار گرفت. در این الگو  محور اصلی مورد مطالعه تراز

که متشکل از دو حساب عمده حساب جاری و حساب سرمایه است. به منظور تشکیل 

ترین بازیگر در حوزه صادرات وارد معادالت مربوط به حساب جاری، دولت به عنوان اصلی

های ناشی از های مالیاتی و درآمددولت در دو بخش درآمدهای الگو شده است. درآمد

های صادراتی و تعرفه آید. عالوه بر این سعی شده نقش مشوقصادرات نفت به حساب می

-ای به عنوان جزئی از درآمدهای تعرفهبر واردات در این الگو مشخص شود. بنابراین درآمد

اند. بخشی از درآمد دولت وارد الگو شدههای صادراتی به عنوان مخارج های دولت و مشوق

شود و به عنوان مقام پولی در الگو، ارزی صادرات نفت به صندوق ذخیره ارزی واریز می

بانک مرکزی وارد مدل شده است. سیستم نرخ ارز حاکم بر مدل، سیستم نرخ ارز شناور 

ز آن با وارد کردن مدیریت شده است و عرضه و تقاضای ارز بر قیمت ارز اثرگذارند.  پس ا

سازی در راستای میزان و نحوه های مستخرج از منطق فازی و سناریوشاخص تحریم

توان اثر تحریم بر تجارت بین الملل جمهوری های مختلف میگذاری تحریم از کانالاثر

سازی کرد. الگوی تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران مطابق اسالمی ایران را مدل

 ت.( اس2نمودار )
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 (: الگوی تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران2نمودار )

 های تحقیقمنبع: یافته

 گردد:( ارائه می1) ترین روابط به کار رفته در الگوی فوق به قرار جدولاصلی

 (: روابط به کار رفته در مدل تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران1) جدول
 واردات-حساب جاری= صادرات

-گذاری به نرخ بهره )نرخ بهره داخلخروج سرمایه= حساسیت سرمایه-ورود سرمایهحساب سرمایه= 

 نرخ بهره خارج(

 های خارجی= حساب جاری+حساب سرمایهتراز پرداخت

 های ارزی صادرات نفتهای تعرفه ای+مالیات بر درآمد+درآمددرآمد دولت= درآمد

 راتیهای صادهای دولت+مشوقتغییر در مخارج دولت= هزینه

 بدهی دولت به بانک مرکزی= نسبتی از کسری بودجه دولت

 درآمد دولت-کسری بودجه= مخارج دولت

 تغییرات نرخ ارز= تابعی از تقاضای ارز و عرضه ارز

 واردات–های بانک مرکزی= صادرات تغییر در دارایی
 های تحقیقمنبع: یافته

 های تجربیتحلیل-4
تحقیق الگوی  1سناریو کلی تعریف شد. در سناریو  4مدل، در این مقاله پس از تدوین 

سازی شده است. در سناریو تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران در حالت پایه شبیه

دارایی های بانک

مرکزی ایران

دوق ذخیره صن

ارزی

مخارج دولت

نرخ ارز

یر در دارایی تغی
های بانک مرکزی

ایران

م درآمد نفتی سه

یر در مخارج دولت تغی

تغییرات نرخ ارز

تقاضای ارز عرضه ارز

تراز پرداخت های خارجی

نرخ ذخیره

درآمد ارزی صادرات نفت درآمد دولت

مالیات بردرآمد

نرخ مالیات درآمد

درآمد های تعرفه ای

واردات

صادرات

هزینه های دولت

مشوق صادراتی

د سوبسی

کسری بودجه

بدهی دولت به
بانک مرکزی

حساب جاری

حساب سرمایه

یر در دارایی های خارجی تغی

بانک مرکزی

f1

<Time>

<Time>

f3<Time>

f5<Time>

f6

<Time>

<Time>

<Time>
<Time>

<Time>

<Time> <Time>

<Time>

<Time>

<Time>
<Time>

<Time>

<Time> <Time>

<Time>

<Time>

<Time>

شاخص تحریم

f28 <Time>
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های اقتصادی بر جریان ورود و خروج سرمایه حذف شد. تحقیق اثر تحریم 2شماره 

 ( است.3تحقیق به صورت شکل ) 2وضعیت حساب سرمایه طبق سناریو 

 
 (: حساب سرمایه در الگوی تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران3نمودار )

 های تحقیقمنبع: یافته

تحقیق که در آن اثر  2توان گفت، با توجه به سناریو شماره ( می3) نمودارطبق نتایج 

تحریم از حساب سرمایه و جریان ورود و خروج سرمایه حذف شده است و با توجه به 

توان بیان داشت که در دهد، میتحقیق که حالت کلی الگو را نشان می 1سناریو شماره 

-پرداختعلت اصلی کسری تراز 2016و  2015های و در سال 2007-2012های سال

های خارجی، تحریم جریان ورود و خروج سرمایه بوده است. زیرا با توجه به خروجی 

های اقتصادی بر حساب تحریماثر بودن تحقیق، در صورت بی 2الگوی سناریو شماره 

های های جمهوری اسالمی ایران در سالپرداختسرمایه در جمهوری اسالمی ایران، تراز

مذکور با مازاد مواجه بود که این به معنای کاهش نرخ ارز در جمهوری اسالمی ایران 

 هایتوان اظهار داشت که تحریمتحقیق می 2و  1است. لذا با مقایسه سناریو شماره 

اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران با موانع جدی که بر سر راه ورود سرمایه به 

های جمهوری پرداختاند، منجر به کسری در ترازجمهوری اسالمی ایران ایجاد کرده

و همچنین  2006های اعمال شده بعد از سال اند. از این بین، تحریماسالمی ایران شده

آیند که ها به حساب میترین این تحریماز جمله شدید میالدی 2012های سال تحریم

 اند.های خارجی را به صورت جدی تحت تاثیر قرار دادهپرداختاقتصاد ایران و تراز

0
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های اقتصادی بر صادرات در جمهوری اسالمی ایران حذف تحقیق، اثر تحریم 3در سناریو 

 ( ارائه شد.4نمودار ) گردید. وضعیت صادرات کشور ایران در این سناریو مطابق

 
 (: روند صادرات در الگوی تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران4) نمودار

 های تحقیقمنبع: یافته

توان اظهار داشت، تحقیق می 3و  1با مقایسه سناریو شماره ( و 4با توجه به نمودار )

های تحریم موانع عمده اعمال شده بر سر راه صادرات جمهوری اسالمی ایران در نتیجه

های خارجی پرداختمیالدی تا حد زیادی منجر به کسری تراز 2006بعد از سال 

های دهد که هر دوره تحریماند. نتایج بدست آمده نشان میجمهوری اسالمی ایران شده

گیری در میزان صادرات اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران، کاهش چشم

وجود آورده است. کاهش صادرات ایران به ویژه در سال های جمهوری اسالمی ایران به 

های شدت بیشتری داشته است که با توجه به نوع تحریم 2012و  1994-2000-2006

 ها را نتیجه گرفت.بخش بودن این تحریمتوان اثرها میاعمال شده در این سال

جمهوری اسالمی ایران حذف های اقتصادی بر واردات در تحقیق، اثر تحریم 4در سناریو 

 ( ارائه شد.5گردید. وضعیت واردات کشور ایران در این سناریو مطابق شکل )
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 (: روند واردات در الگوی تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران5نمودار )

 های تحقیقمنبع: یافته

اقتصادی های دهد که تحریمتحقیق نشان می 4و  1مقایسه سناریو شماره ( و 5) نمودار

اند. به عالوه این امر باعث شده گیری کاهش دادهواردات را به طور چشم 2002از سال 

توان اعالم داشت که های خارجی کاسته شود و میپرداختاست که از عمق کسری تراز

-پرداختهای اقتصادی از ناحیه واردات جمهوری اسالمی ایران منجر به بهبود ترازتحریم

های ترین تحریمتوان عمدهاست. با توجه به نتایج خروجی مدل میهای خارجی شده 

 گذار بر جمهوری اسالمی ایران را تعیین کرد.اقتصادی اثر

های خارجی جمهوری اسالمی پرداختهای تحقیق بر ترازعالوه بر این اثر هر یک از سناریو

 ( ارائه شد.6ایران مطابق با نموار )

 
 های خارجی در الگوی تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران(: ترازپرداخت6نمودار )

 های تحقیقمنبع: یافته
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تحقیق که در آن  1توان اعالم داشت که تحت سناریو شماره می( 6با توجه به نمودار )

 2006حالت پایه ی الگوی تجارت خارجی ایران در نظر گرفته شده است، تا سال 

-2017مواجه بوده است و در فاصله سال های جمهوری اسالمی ایران با مازاد تجاری 

های خارجی جمهوری اسالمی ایران دچار کسری شده است و در سال پرداختتراز 2007

شود. اعمال های خارجی جمهوری اسالمی ایران مشاهده میپرداختمازاد در تراز 2018

به بهبود برالگوی تجارت خارجی در جمهوری اسالمی ایران منجر   3و  2های سناریو

تحقیق  4های خارجی جمهوری اسالمی ایران شد. از دیگر سو تحت سناریو پرداختتراز

های خارجی جمهوری اسالمی ایران بدتر شده است. این سناریو منجر پرداختوضعیت تراز

در این  های خارجی جمهوری اسالمی ایران شده است.پرداختبه تشدید کسری در تراز

های اقتصادی، دو راه حل سری به وجود آمده بعد از اعمال تحریممقاله برای جبران ک

-پرداختارائه شد. یکی از آنها استفاده از صندوق ذخیره ارزی به منظور جبران کسری تراز

های خارجی است و راه دیگر استفاده از طال به عنوان واسطه مبادالتی است. این راه 

 ت خارجی در جمهوری اسالمی ایران اضافه شد.( به الگوی تجار7ها در قالب نمودار )حل

 
(: الگوی تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران به منظور جبران کسری 7) نمودار

 ترازپرداخت های خارجی
 های تحقیقمنبع: یافته
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تراز پرداخت های خارجی

نرخ ذخیره

درآمد ارزی صادرات نفت درآمد دولت

مالیات بردرآمد
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توان با برداشت از صندوق ذخیره ارزی کسری به وجود آمده در در اقدام نخست می

های خارجی را بهبود بخشید. در این پرداختجبران کرد و ترازهای خارجی را پرداختتراز

سناریو تعریف شد. در سناریو اول حالت پایه مدل مد نظر است. در سناریو دوم  4راستا 

درصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته  10میزان 

درصد حق برداشت از صندوق  30و  20های سوم و چهارم به ترتیب شد. در سناریو

ها در نظر گرفته شد. نتایج خروجی این پرداختذخیره ارزی برای جبران کسری تراز

 ( است8سناریو مطابق نمودار )

 
-پرداخت(: سناریو برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری تراز8)نمودار 

 های خارجی
 های تحقیقمنبع: یافته

توان اعالم کرد که با برداشت بیشتر از صندوق ( می8ارائه شده در نمودار ) با توجه به نتایج
 توان کسری تراز پرداخت های خارجی را جبران کرد.ذخیره ارزی می
های خارجی، استفاده از طال به عنوان رداختپهای جبران کسری ترازیکی دیگر از راه

و صادراتی به الگو اضافه شد و در  واسطه مبادالتی است. به این منظور حجم طال وارداتی
سناریو میزان اثرگذاری آن مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش با در نظر گرفتن  4قالب 
درصدی برای استفاده از طال به عنوان واسطه مبادالتی، سعی شد تا  30و  20، 10سهم 

( ارائه 8)نمودار ب های خارجی بررسی گردد. نتایج این اقدام در قالاثر آن بر ترازپرداخت
 شده است.
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 (: سناریو استفاده از طال به عنوان واسط مبادالتی 9نمودار )
 های تحقیقمنبع: یافته

استفاده از این فلز گرانبها به عنوان  توان اعالم کرد که( می9با توجه به نتایج نمودار )

 شود.  افزایش ارزش تجارت در جمهوری اسالمی ایران  تواند منجر بهواسطه مبادالتی می

 گیرینتیجه-5
 توجه بدان ایران اقتصاد در باید گذارانسیاست و مسئولین که موضوعاتی ترینمهم از یکی

 معنای به تحریم مخاطرات مدیریت. است هاتحریم مخاطرات مدیریت باشند، داشته

 هایهزینه کردن حداقل جهت مناسب ریزیبرنامه و اقتصاد هایظرفیت تمام از استفاده

 نسبت گذارانسیاست و مسئولین که است این در مهم، این به رسیدن الزمه. است تحریم

 همه که است مسلم. باشند داشته کافی شناخت شده اعمال هایتحریم هزینه و آثار به

 مختلف هایتحریم با مواجهه در تواننمی و ندارند اقتصاد بر یکسانی آثار هاتحریم

 تعیین تحریم مخاطرات مدیریت در گام اولین لذا. گرفت پیش در را یکسانی هایسیاست

در این مقاله پس از  .باشدمی یکدیگر به نسبت هاتحریم انواع از هریک نسبی اهمیت

های اقتصادی با استفاده از روش منطق تعیین یک شاخص کمی مناسب برای تحریم

هایی سازی شد. در میان تحریمتجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران شبیهفازی، مدل 

های دولت جورج بوش که تا کنون علیه جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است، تحریم

های که منجر به منع مبادالت اقتصادی شهروندان آمریکایی با شرکت 2001در سال 

المی ایران را شدیدا تحت تاثیر قرار ایرانی شد، توانست حساب سرمایه در جمهوری اس

توانست  2001های دولت جورج بوش در سال دهد که تحریمدهد. نتایج مدل نشان می
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های پرداخت% منجر به کاهش تراز10از طریق محدودیت در ورود و خروج سرمایه تا 

های دولت جورج بوش در سال خارجی جمهوری اسالمی ایران شود. به عالوه تحریم

% 50گیری منجر به کاهش سطح واردات جمهوری اسالمی ایران تا به طرز چشم 2001

شد که یک شکست جدی در جریان واردات جمهوری اسالمی ایران است. با توجه به 

توان نتیجه گرفت که به نتایج خروجی الگوی تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران می

امنیت سازمان ملل متحد در سال  های دولت جورج بوش و شورایدلیل اعمال تحریم

های خارجی جمهوری اسالمی ایران با کسری مواجه شد و پرداختمیالدی، تراز 2006

ها که عمدتا چنان ادامه داشته است. این تحریماین کسری تا چند سال پس از آن هم

اند، داشته ای ایران به دنبالآمیز هستهگذاری را به بهانه برنامه صلحهای سرمایهمحدودیت

های خارجی جمهوری اسالمی ایران را متأثر کند. نتایج پرداختتوانستند تا حد باالیی تراز

های خارجی پرداخت% در تراز30ها منجر به کاهش دهد این تحریمتحقیق نشان می

جمهوری اسالمی ایران شده اند. عالوه بر این صادرات جمهوری اسالمی ایران در این سال 

 % کاهش یافته است.20ان به میز

های گسترده آمریکا و های اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران، تحریمدر بین تحریم

های خارجی پرداختای بر ترازمیالدی تاثیرات عمده 2012اتحادیه اروپا در سال 

قدام ها اجمهوری اسالمی ایران داشته اند. دولت باراک اوباما و اتحادیه اروپا در این سال

به تحریم گسترده صنایع فنی مهندسی، پتروشیمی، نفت و گاز طبیعی ایران، کشتیرانی 

ها در کنار هم باعث یک شوک و هواپیمایی و شبکه بانکی کردند که کلیه این تحریم

-جدی به بدنه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران شد. با توجه به نتایج خروجی الگو، تحریم

های خارجی پرداخت% در تراز40منجر به کاهش بیش از میالدی  2012های سال 

ها در شرایط پرداختجمهوری اسالمی ایران شدند. عالوه بر این برای جبران کسری تراز

تحریم، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و استفاده از طال به عنوان واسطه مبادالت به 

که برداشت از صندوق ذخیره ارزی عنوان راه حل ارائه شدند. نتایج تخمین الگو نشان داد 

های خارجی را جبران کند. پرداختتواند تا حد مطلوبی کسری به وجود آمده در ترازمی

رفت از کسری مفید تواند برای برونبعالوه استفاده از واسطه مبادالتی طال در صورتی می

رت کسری در باشد که حجم طال استفاده شده جوابگوی میزان مبادالت باشد. در این صو

های پرداختهای اقتصادی بر ترازشود و اثر تحریمهای تا حد باالیی رفع میپرداختتراز
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گیری کرد که در توان نتیجهرو مییابد. از اینخارجی جمهوری اسالمی ایران کاهش می

های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران الزم است راستای کاهش مخاطرات ناشی از تحریم

هم مدیریتی اتخاذ گردد تا بتوان از این شرایط به نحو مطلوبی عبور کرد و لذا تدابیر م

 گردد:های سیاستی به شرح ذیل ارائه میتوصیه

تر از صادرات تحت های اقتصادی واردات را شدیدکه مشاهده شد، تحریمطور( همان1

اسب برای حمایت از تواند یک فرصت مناند. بنابراین، این شرایط میتاثیر خود قرار داده

های خارجی پرداختصادرات و حمایت از تولید داخلی باشد و از این طریق به بهبود تراز

 ایران کمک جدی کند.

پذیری توان گفت از آنجا که حساب جاری اثر( مطابق نتایج بدست آمده در این مقاله می2

با واردات کاالهای لوکس های اقتصادی را دارد، الزم است به طور جدی باالیی از تحریم

که ارز بری زیادی دارند در شرایط تحریم برخورد جدی شود. به عالوه به خودکفایی در 

توان با تولید محصوالت وارداتی توجه جدی شود و در راستای گسترش صادرات نیز می

 افزایش تنوع در محصوالت، بازارهای جهانی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد.

گذاری و های سرمایهتوان اعالم داشت که افزایش جذابیتوجه به نتایج تحقیق می( با ت3

تواند در شرایط تحریم کمک شایانی به افزایش گذاران میرفع موانع قانونی برای سرمایه

 گذاری در صنایع تحریمی ایران کند.سطح سرمایه

 تضاد منافع

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبودنویسندگان  
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