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جمهوری اسالمي ايران المللي بررسي تحليلي صادرات و واردات بين

 در توسعه پيوندهای اقتصادی بر اساس رويکرد ژئوپليتيک

 (2931-2931 کيد بر اعضای سازمان همکاری اکوأمطالعه: کشورهای حوزه دريای مازندران با ت)مورد 

 

 تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ادانشجوی دکتری

 
 مرتضی ولی اله پور

 

 
valiollahpur@yahoo.com 

 

 

تحقيق حاضر کوششی در جهت بررسی وضعيت صادرات و واردات  :چكيده

االت پژوهش ؤباشد. مطابق با سالمللی کشور بر اساس رویکرد ژئوپليتيکی میبين

 حقوقهای صادراتی دولت، های وارداتی، سياستبه پارامترهایی نظير سياست

چنين به ميزان هم در زمينه صادرات و واردات توجه دارد. همانند آنتجاری و 

و به بررسی تغيير و  3172-3192های صادرات و واردات در فاصله زمانی سال

به دليل اهميت موضوع  3132المللی بعد از سال تحوالت واردات و صادرات بين

گيری و معيارهای اندازه ،تعاریف کليات،پژوهش، قسمت اول  درتوجه شده است. 

. در قسمت شده استه ئادبيات اقتصادی موضوع ارامبانی نظری و  همراهه ب تجارت

و دسترسی به گرا با رویکرد منطقه تجربی در کشورها مطالعاتدوم با توجه به 

به  با نگاه. گردیده است جانبه تعيين های تجاری دوموجود، جریان اطالعات

ای ایران واسطه جمهوری اسالمی کهپی خواهيم برد موقعيت جغرافيایی ایران 

از انرژی در جهان یعنی خليج فارس و دریای خزر است.  سرشار ناحيه  ين دوماب

های بالقوه صادرات عنوان یکی از قطبه را ب المللی آنهای بيندسترسی به آبراهه

بدون تردید در کشور ما که تجارت خارجی، ابزار دستيابی به رشد  قرار داده است.

گيری آید، بهرهتوسعه پایدار به شمار میباالتر اقتصادی، اشتغال بيشتر و کمک به 

اقتصاد  رشد روزافزون یافته، مطابق باریزی سازمانخردمندانه در راستای برنامه

تجارت  کارآیی تجاری، حضور فعال در عرصه تواند ما را در بهبودجهانی می

و  دکمک نمای ایمرزی و تقویت جمهوری اسالمی ایران در بازارهای منطقهبرون

 الملل گردد.پذیری تجاری در عرصه بينیتاً مانع از شکست و آسيبنها

 

های وارداتی، رویکرد ژئوپليتيکی، پيوندهای صادرات جهانی، سياست واژه: كليد

 المللیاقتصادی، آمایش سرزمين، تجارت بين
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 . مقدمه1

اکنون به صورت الگو و نماد همکاری و همگرایی ای، اتحادیه اروپا است که های منطقهیکی از موارد نسبتاً موفق همکاری

موفقيت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق برای سایر مناطق جهان تبدیل شده است.  3ایمنطقه

گيری ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر کنند. شکلجهان به ایجاد ترتيبات منطقه

برای این منظور صورت گرفته است. هر چند در نگاه اول، شاید مقایسه دو تشکل  ((3))اکو 2های اقتصادیازمان همکاریس

های اکو، شک برخی از دولتها نباشد، ولی بیای مذکور، چندان متناسب با اهداف، اساسنامه، عملکرد و شرایط آنمنطقه

 .(3191 ،و همکاران عابد ،)اصالنی و آرزوی تحقق وضعيت بهتری را دارندکنند عملکرد فعلی آن را مطلوب ارزیابی نمی

های اقتصادی، بنيانی را برای شود همکاری در زمينهدهد و باعث میها را به یکدیگر پيوند مینياز کشورها به همکاری، آن

با انگيزه توسعه  عضویت در اکوحمایت ایران از عضویت کشورهای آسيای مرکزی برای  های سياسی فراهم نماید.توافق

های اقتصادی و تمایل کشورهای منطقه با انگيزه برقراری و توسعه مناسبات اقتصادی، نقطه عطفی در تسریع توسعه همکاری

ای بوده است. آسيای مرکزی به لحاظ داشتن موقعيت جغرافيایی و منابع انرژی بعد از منطقه خليج های منطقههمکاری

باشد. این منطقه در تالقی سه قدرت ایران، ترکيه و روسيه المللی میحساس جهان در تحوالت آینده بين فارس از مناطق

ای مابين دو منطقه مشحون متوجه خواهيم شد که ایران واسطه اگر نگاهی به موقعيت جغرافيایی ایران بيافکنيم، .قرار دارد

برخورد و تعامل  صحنهسياست خارجی جمهوری اسالمی، از انرژی در جهان یعنی خليج فارس و دریای خزر است. 

ه گرایی است. از یکسو، انقالب اسالمی، یک انقالب ایدئولوژیک بوده و الزامات و اهداف مکتبی خود را بگرایی و آرمانواقع

د. یکی از های خاص خوها و فرصتبا محدودیت 1کشورها-دنبال دارد و از سوی دیگر ایران کشوری است همچون دیگر ملت

های اخير در اقتصاد جهانی، در هم آميزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی های بسيار قابل توجه دهههپدید

 4گذاری مستقيم خارجیالمللی، جهانی شدن توليد و جریان سرمایهتوان در افزایش بازرگانی بيناست که آثار آن را می

مهمترین کشورهای جهان به لحاظ ژئواستراتژیکی و ژئوپليتيکی است. از نقاط قوت این کشور ایران یکی از مالحظه کرد. 

ای جز تلفيق یک نظام متکی بر ایدئولوژی، چاره. کشور در مرزهای خاکی و آبی خود اشاره داشت 31توان به همسایگی با می

هایش در محدوده های نهایی آرمانمسير تحقق خواست خواهی ندارد تا عالوه بر حفظ و پيشرفت خود، درگرایی و آرمانواقع

مقصد یک سياست خارجی ". (3131)ملکی، عباس،  نمایدتوان و مقدورات نظام برای تضمين ادامه حيات آینده کوشش 

ثيرگذاری بر محيط و در نهایت، تغيير آن مطابق آمال خویش است. سياست خارجی جمهوری اسالمی أمتکی بر ایدئولوژی، ت

)والیتی،  "ای به وسعت سراسر جهان پيش روی خود داردواسطه اصول انقالب، اهداف عظيم و واالیی را در عرصهه ایران، ب

اند که سياست خارجی جمهوری اسالمی ایران به تدریج در عين حال برخی از اندیشمندان بر این عقيده .(3131علی اکبر، 

 23قرن  هدر آستان .(2111)روشندل، جليل، شودمی المللهای روابط بينوریبا تئ قابل تطبيق تر و در عين حالعقالیی

به عنوان  جهانی هایپيوستگی اقتصاد ای ومنطقههمگرایی های چند جانبه، ، همکاریالمللیتجارت بين گسترشميالدی 

بر اساس رویکرد کشور  یالمللنيب تجارت یبررسی تحليل این پژوهش بهشدن مطرح شده است. یکی از ابزارهای اصلی جهانی

                                                           
1 Regional Integration  
8 Economic Cooperation Organization (ECO) 
1 Nation-States 
4 Foreign Direct Investment 
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وسيله پردازد تا بدینمازندران می یحاضر کشور و موقعيت خاص دریا یاقتصاد -یبا توجه به شرایط حساس سياس ایمنطقه

 .باشد زمانیعز ایران یو واردات یبه منظور بهبود هر چه بهتر وضعيت صادرات یهای آتآغازی برای پژوهش

 . بيان مسئله2

 

وجه غالب در تعامل روابط کشورهای منطقه با یکدیگر و با همسایگان بيشتر از ایدده   دو دهه گذشتهدر ( 2119) 3مارکدنو

گدردد و  منافع اعضا به تنهایی تأمين می ،. در ایده رقابتمورد توجه قرار گرفته است ایده همکاریتبعيت کرده و کمتر رقابت 

 ،بندابراین  گدردد. در حالی که در ایده همکاری منافع اعضا در کل تأمين مدی  حاکم است،صفر  حاصل جمعقاعده بازی در آن 

( 2119) 2نيکدل شدت.  در منطقه وجدود ندا  همکاریگيری ساختاری مؤثر برای برقراری امکان شکل گذشتهتوان گفت در می

 کد دریجدا ا یعی بدرا و اجتمدا  سياسدی  از اقددامات فرهنگدی،   یادر منطقه بایدد مجموعده  مشارکت و همکاری فزایش برای ا

  .(3193و همکاران،  ، محمودواعظی)د یرها صورت پذیدها و تهداز فرصت کمشتر

یدک   گيدری شدکل به اهداف و اصول  ستیو بدین لحاظ بای .نيست پذیرامکانسادگی  انحراف تجارت به هگيری مسئلاندازه

 هدای اقتصدادی شدکل   بنددی بازند، بلدوک رنگ میسياسی  هایبندیچه قطب تجاری توجه بيشتری معطوف شود. هر همنطق

قبيدل تسدهيل    افدزاری از افزاری و نرمشود با ایجاد امکانات سختای تالش میشوند. در ترتيبات منطقهگيرند و تقویت میمی

این ابزارها ای حمایت کنند. استفاده از مقررات تجاری، آزادسازی و ایجاد ترتيبات تجاری ترجيحی، از رشد اقتصادهای منطقه

هدای  کدردن مندافع اقتصدادی، انگيدزه    توان به دنبالممکن است با اهداف متفاوتی همراه باشد. ازجمله دالیل این گرایش، می

ایدن مقالده در    و تثبيت اصالحات اقتصادی داخلی اشاره کرد. المللیو اجتماعی، نگرانی از انزوا در محيط تجارت بين سياسی

 یر با توجه به رویکرد ژئوپليتيکی است:پی پاسخ به سئواالت ز

 گذشدته چده تغييدر و تحدوالتی در واردات و      یهدا در سدال  ای،های منطقهو همگرایی بر اساس رویکرد ژئوپليتيک

 شود؟یمنطقه مشاهده م یبا کشورهاایران  یاسالم یجمهورصادرات 
 

 یبدا کشدورها  ایران  یاسالم یجمهور )تجارت دوجانبه( بایست برای توسعه بازار صادرات و وارداتمی یاقدامات چه 

 کشور فرآهم آورد؟ یکنون یاقتصاد -یمنطقه، در وضع سياس

 المللاز ديدگاه حقوق بين ي مازندرانرژيم حقوقي درياو  خصوصيات. 3

ها ندارد و فقط از اقيانوسآبراه طبيعی به دریاهای آزاد و یا ( 3174ممتاز ) .خزر بزرگترین دریاچه دنياست( 3174) ییآقا

دریاچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيایی و  های ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سياه متصل می شود.طریق کانال

بوده که بعداً به اسامی دیگری چون « هيرکانا»رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، 

« دریای مازندران»و « دریای ساری»، «دریای گرگان»، «دریای دیلم»، «دریای قزوین»، «رستاندریای طب»، «آبسکون»

 نيافرزین .اندناميده« دریای کاسپين»با این دریاچه، آن را « کاسپی»تغيير نام داده است. اروپایيان به دليل همجواری قوم 

در کنار آن، بدین نام خوانده  «خزر»ت سکونت قوم ه به علاست ک« دریای خزر»ریاچه، ترین نام این داکنون رایج( 3131)

                                                           
7 Markedonov S. (9002) 
8 Nichol J. (9002) 



 1-11، ص   1931بان آ،  1، جلد 5علوم انسانی اسالمی، شماره 

      ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 

 

9 
 

کيلومتر  114تا  212کيلومتر و عرض  3231تا  3211خزر ابعادی به طول  هریاچد (3174محمد صادقی ) مير شود.می

دليل استفاده صنعتی و ( 3179) یزدانی کيلومتر مربع متغير بوده است. 431244تا  173111دارد. وسعت آن نيز از 

کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، ميزان غلظت نمک در این دریاچه باال رفته تا حدی که باعث نابودی 

ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمين شناسان برای تميز دادن دریاها و دریاچه .های آبزیان شده استبرخی از گونه

چون ميزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفيت حياتی جانداران، طریقه تشکيل و  تفکيک ميان دریا و دریاچه به معيارهایی

الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نيست بلکه شوند. اما این تفکيک در حقوق بينباألخره وجود فالت قاره متوسل می

ها دریاها است که تمام دریاها و اقيانوساز جمله این معيارها کنوانسيون حقوق ( 3171)ن یانورمعيارهای دیگری وجود دارد. 

شناسد، عبارت است حقوقی که این کنوانسيون برای کشورهای مجاور دریاها به رسميت می (3131ملکی ) را در بر می گيرد.

از حقوق مربوط به دریای سرزمينی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و بستر دریا که به دو منطقه فالت قاره و 

از آنجا که ( 3174) پتينجر رود.قه بين المللی اعماق تقسيم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار میمنط

کنوانسيون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها کاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه کشورها و اصول کلی حقوق بين 

 الملل، دریاچه ای که با بيش از یک کشور همق اصول کلی حقوق بينشورها و مطابالملل نيست. مطابق رویه بسياری از ک

صورت امتداد مرزهای خاکی ای حاصل از توافق طرفين تقسيم شود. این تقسيم، گاه به مرز باشد، باید توسط موافقتنامه

مشاع باقی گذارده شده گيرد و گاه با ترسيم خط ميانه دریاچه. مواردی هم بوده است که دریاچه ها به صورت صورت می

است. وضعيت حقوقی دریای خزر تا پایان حکومت تزارها مطابق با شرایط مندرج در فصل هشتم عهدنامه ترکمانچای بود. 

ها به منظور تحکيم پایه های ها در روسيه برای ایران ثمرات زیادی داشت. آنو روی کار آمدن بلشویک 3937انقالب اکتبر 

ستی خود، به لغو قراردادهای استعماری گذشته پرداختند و حقوق حقه ایران در دریای خزر را باز حکومت نوپای سوسيالي

روسيه متعهد شد که دیگر  3923فوریه  23گردانيدند. به موجب عهدنامه دولتی منعقده ميان ایران و شوروی مورخ 

قرارداد اقامت، تجارت و بحرپيمایی بين ایران چنين هم. 3های توسعه طلبانه و تجاوزکارانه روسيه تزاری را دنبال نکندسياست

منعقد شد. در این قرارداد تأکيد شده بود که ایران و شوروی باید با کشتی  3913و اتحاد جماهير شوروی بود که در سال 

رسيدن به های دیگری نيز پس از فروپاشی شوروی برگزار شد که اجالس .2های بازرگانی همانند کشتی های خود رفتار کنند

ی و معاهدات پس از آن، هيچ معاهدات قبل .1توافق همگانی بر سر رژیم حقوقی دریای خزر از مهمترین اهداف آن بود

ای به خط مرزی دریای خزر نشده، هر چند که برخی معتقدند خط تقسيم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسينقلی، اشاره

 نادر،، نيکنامی) ده است امّا در مقابل، ایران نيز آن را خط موهوم خوانده استدامرز آبی ایران و شوروی را تشکيل می

3139) . 

 

 

 

                                                           
 مابين ايران و روسيه در تركمانچاي 1181فورال  11عهدنامه منعقده در  11فصل  1
 عهدنامه تركمانچاي 11ماده  1بند  8
 1818وانسيون كن 3
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 و كلياتي از سياست تجاريشواهد، مفاهيم، پيشينه  .4

عنوان گروهی از است. از منطقه بهی امفهوم منطقه عنصر کليدی در تعریف مفهوم همگرایی منطقه( 2111) 3شيال

های جمله حوزه های مختلف ازصورت نامحدود در حوزهو بهخود را در یک چهارچوب حقوقی های کشورها که همکاری

  .(3191 وثوقی، سعيد و همکاران،) شودیاد می دهندتدریج توسعه و تکامل میاقتصادی به

الملل در دنيای امروز به شکلی است که با افزایش دامنه نقش و نفوذ و منافع ملی ماهيت نظام بين( 3139زاده )نقيب

از آنجایی ( 3131نيا )حافظشود. گرایی نيز بيشتر میها، ضرورت گسترش تعامل و همکاری و نياز به ائتالف و منطقهقدرت

يایی مشخص است، کشورها برای عضویت و شکل دهی به گرایی به معنای بذل توجه ویژه به یک منطقه جغرافکه منطقه

-کنند که بيشترین وابستگی اقتصادی، سياسیهایشان به مناطقی توجه میآلای و تحقق منافع و ایدههای منطقهسازمان

های و دیدگاه ایهای منطقهای را براساس الویتهای منطقهها سازمانامنيتی و فرهنگی را به آن داشته باشند. در واقع، دولت

 1بی.کوهنجهانی جدیدترین نظریه ژئوپليتيک است که توسط سائل 2گزینند. نظریه سيستم ژئوپليتيکژئوپليتيک خود بر می

بندی سيستم و ساختار ارائه شده است. کوهن در قالب این سيستم الگوی توزیع قدرت، روابط بين اجزاء سيستم، سطح

هن در نظریه خود مرزهای ژئوپليتيک مجزایی قائل است که آن را از سایر مناطق و دهد. کوفضایی سيستم را توضيح می

)اعظمی، هادی و  ای و دریایی استسازد، مهمترین عامل تمایز ميان مناطق ميزان برخورداری از زمينه قارهها جدا میحوزه

 .(3193همکاران، 
 

 
 (1381اعظمي، هادي و همکاران، )منبع:  81ژئوپليتيک جهاني قرن ساختار فضايي نظريه نظام  .1شکل 

Source: Cohen, 8112 

 

اگر نگویيم منافع مشترک اقتصادی اهميتی بيش از نگرش ژئوپليتيکی دارد، دست کم اهميتی کمتر از آن نيز نددارد. بدرای   

باالست. چنين کشوری برای تداوم صادرات خود هم بده  محور با یک توان تکنولوژیکی یک غول اقتصادی صادرات( 2)نمونه آلمان

گذاری و صادرات کاالهای تمام شدده خدود عميقداً    رونقی برای سرمایه واردات مواد خام از جمله نفت و گاز و هم به بازارهای پر

حسداس اقتصدادی    وابسته است. روابط دو جانبه آلمان با کشورهای همجوار همانند روسيه )روسيه کشوری است که هر دو نياز

یی که کشدورها بده   هاهمکاری .(2132 ن،ستفا ،4)ميستردهد( تنها به واسطه نگرش ژئوپليتيکی محکم نيست آلمان را پاسخ می

                                                           
1 Sheila, p. (9000) 
9 Geopolitical System 
3 Cohen, S. B. (9004) 
4 Meister, 9019 
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ایدن اسداس،   شدوند. بدر   گرایدی خدارج مدی   شمول مفهوم منطقه دهند، از دامنهبایکدیگر انجام میطور موقت شکل محدود و به 

 شود.  نظرگرفته می و در آن، افق دراز مدتی برای همکاری کشورها درگرایی خصلت پایدار دارد منطقه
 

 هدر مقالطور ایستا مطرح کرد. وی ( به3911)3واینرژاکوب  کاناداییاقتصاددانگمرکی را برای اولين بار  نظریه اتحادیه

بود،  بررسی کرده رامنحل شده  1المللیهاوانا تا سازمان تجارت بين از منشور که "2موضوع اتحادیه گمرکی"خود  مشهور

های کشور براساس توافق، تعرفه نوشت که وقتی دو وبيان داشت ترجيحی ترتيبات تجاری نوع مورد این  نگرانی خود را در

شود حفظ ها را برای کاالهایی که از کشورهای ثالث وارد میولی همين تعرفه کنندمیخود را برای کاالهای یکدیگر حذف 

 محصوالتزیرا هر دو کشور ؛ شودباعث بهبود سوددهی مبادله برای تاجران دو کشور می ها، این اقدام آنندکنمی

تجارت منحرف  ،که در این حال داشت توجهکنند. اما باید تر هستند را وارد میشان را که قادر به توليد ارزانهمسایگان

تر آها کارکشورهایی که در توليد آن سابق بر این از سایرکه خرند یکدیگر می ازدو کشور کاالهایی را این که  اچر؛ شودمی

به  استمکن درآزادسازی تجارت م تبعيضبود که مناطق تجاری ترجيحی با کردند. پيام صریح واینر اینمی واردبودند 

، تجارت را برحسب کارایی 4المللی هکشرد اوهليننظریه تجارت بين ند.کن جهانی آسيب وارد و رفاه اعضای خود تجارت

( این نظریه را نقد کرده و اشاره دارد که این تئوری عوامل 3933) 1نماید. ليندرنسبی عوامل و منابع طبيعی تشریح می

تشابه "گيرد. بنابراین ایشان معتقد بود که بسيار مهم است، نادیده میسيستماتيک وابسته به تقاضا را که برای تجارت 

عامل مهمی در تجارت کاالهای صنعتی بين دو کشور است. گفتنی است اگر درآمد سرانه بين دوکشور به عنوان  "هاسليقه

قوی کشورها پس از اشباع در نظر گرفته شود، به احتمال  "کشور تشابه ساختار تقاضای دو"یا "تشابه مطلوبيت"نماینده 

که با الگوی تقاضای داخلی آن مشابه است، روی  بازار داخلی )مازاد بر نياز مصرف( خود به بازار رسانی آن کاال در کشورهایی

خواهند آورد. چرا که تشابه زیاد تقاضای دو کشور در محصوالت تقاضا شده، گویای پتانسيل تجاری بيشتر بين آن دو خواهد 

شود. به این ترتيب ليندر واردات بين آن دو بيشتر می -شود، تشابه صادرات ها کمترر چه اختالف درآمد سرانه آنبود و ه

ها متنوع و یا مکمل که اقتصاد آنکه اقتصاد مشابه دارند، در مقایسه با کشورهاییباور داشت که تجارت در بين کشورهایی

که ترتيبات گویای آن است ه ، کارائه شدهشرکای تجاری طبيعی  يراً فرضيهاخ. تواند تحقق یابدیکدیگر است، بهتر می

این فرضيه منتج از تواند فراهم آورد. را می در بين کشورهای همسایه در مقایسه با دیگر کشورها بهتر افزایش رفاه ایمنطقه

هزینه  بودنپایين سبببه نمایند که میالل ( استد3993) 3و نيز کراگمن( 3994) 7و استرندیردورف که است  3نظر ليپسی

بدون  بيشتری تجاری همسایه، جریان یکشورها در بيندارد که  وجودتمایل کم(، این جغرافيایی  و نقل )فاصلهحمل 

شرکای » یهاین نظریه، نظر. در مقابل بازبينی کردندو  بسياری از اقتصاددانان معاصر نقدرا واینر  هنظریانحراف فراهم آید. 

 هميان دو یا چند کشور با کمترین فاصل مبنای وجود حجم تجارت باال در بره شده است. این نظریه ئارا «9طبيعی تجاری

بر این باورند که ( 3993) 33( و نيز ساميرز3939) 31لوتزو مارک ووناکوتمانند شود. اقتصاددانانی می تعریفجغرافيایی 

                                                           
1 Viner, j. (1290) 
9 The Customs Union Issue 
3 International Trade Organization (ITO) 
4 Heckscher-Ohlin 
9 Linder, (1291) 
9 Lipsey, (1299) 
7 Deardorff & Stern, (1224) 
8 Krugman, (1229) 
2 Natural Trading Partners (NTP) 
10 Paul Vonnacott & Mark Lutz (1282) 
11 Lawrence Summers (1221) 
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آثار ایجاد تجارت آن بيش از انحراف تجارت آن  ،شودبرقرار  3ترتيبات تجاری ترجيحیبين شرکای تجاری طبيعی چنانچه 

و معتقد است که اگرچه تجارت بر مزیت نسبی  کردهاین نظریه بحث درباره نيز  (3993) گمناکراست. از سوی دیگر، پل

نقل را کاهش و  های حملجغرافيایی، هزینهه فاصلو حذف  دارد جغرافيا نيز قرارتحت تأثير مسائلی مانند استوار است، 

انحراف در این حالت، و کنند ستد می و وسيعی با یکدیگر داد هدر گستر ،همسایگان در چنين مناطقی ،رودهد. از اینمی

د تبارمریکایی هندیااقتصاددان د 2(3993) ازجمله باگواتیدیگر اقتصاددانان را  هااین نظریه تجارت بسيار اندک خواهد بود.

نظر در  1صورت ایستاه ای را بگفته موضوع ترتيبات منطقهمعتقد است که اقتصاددانان پيش باگواتی .اندبررسی کرده

عامل زمان در تسریع و یا کاهش موانع تجاری در تجارت جهانی توجه به  اثرات پویای این ترتيبات که بااز گيرند و می

کند. این دو را مطرح می «1های سازندهبلوک»و  «4های بازدارندهبلوک». باگواتی دو مفهوم مانندغافل میود، شارزیابی می

های انگيزه ده بود، بسيار نزدیک است.کرکه واینر مطرح  «7ایجاد تجارت»و  «3انحراف تجارت»دو مفهوم به اصطالح 

عامل  ،«انحراف تجارت»و یا « یجاد تجارتا»دو مفهوم .شودبه یک یا دو عامل خالصه نمی ،گراییآوردن به منطقهروی

هایی که معتقدند ادغام آن (3992) 3ملوگرایی است. مورد منطقه بين اقتصاددانان در های زیادینظروجودآمدن اختالفبه

آمدن تبعيض در  وجودبه که این ترتيبات را موجب هاییو آن کنندشود، از آن پشتيبانی میای سبب ایجاد تجارت میمنطقه

تکاملی دارد و  گرایی بيشتر جنبهمنطقه د.کننمیبا آن مخالفت  ،دانندروابط تجاری با سایر کشورها و اثر انحراف تجارت می

آزاد اروپا، بعد تجارت  نامهو موافقت3917اروپا در سال  کند. تشکيل جامعهپيدا می تدریج گسترشبه  هاهمکاری دامنه

عالوه، این نظریه را بعداً اقتصاددانان دیگر از جمله ليپسی هتری به نظریه اتحادیه گمرکی واینر داد و بسياستی مستقيم

 و از این نظریه در قالب نظریه ند( بسط داد3933) 31(، وونوکات3973(، باگواتی )3913) 9و ماسل (، کوپر3971، 3917)

حراف و انبرده شد. در این نظریه، کشورهای عضو براساس دو مفهوم اثر ایجاد تجارت ای نامیکپارچگی اقتصادی منطقه

ائيد شده باشد، تاکنون ارائه یک اثر بر دیگری ت صادی واحدی که در آن پيشاپيش غلبهاقت شود. نظریهتجارت ارزیابی می

پژوهشگاه علوم  -)پرتال جامع علوم انسانی (1)های تجربی اقدام کرداساس مدلو برای تائيد یا رد آن باید براست نشده 

 .(انسانی و مطالعات فرهنگی

 قيتحقپيشينه  .4

در بایست ایران میالمللی ایران در تجارت جهانی مشخص شد بررسی وضعيت صادرات و واردات بيندر پژوهشی با عنوان 

محصوالت با  ،تجهيزات الکترونيکی، تا صادرات کاالها هدنحوی تغيير د را بههای خود گيریرابطه با تجارت خارجی جهت

تا صادرات غيرنفتی  به عبارتی .ارتقا یابد برقراری تجارت با جهان با توجه به فصل نو از ارتباطات شيوهو  فناوری پيشرفته

تداوم نيابد،  آميزسياست خارجی مسالمتتر نشود و الملل متنوعایران توسعه نيابد و مبادالت تجاری کشور در روابط بين

 .(3192)ولی اله پور، مرتضی،  پذیر خواهد بودتجارت ایران با مواردی همانند اتحادیه اروپا به شدت آسيب

                                                           
1 Preferential Trade Agreements (PTA)  
9 Bhagwati, j. (1229) 
3 Static 
4 Stumbling Blocks  
9 Building Blocks  
9 Trade Deviation 
7 Creating Trade 
8 Melo, j. (1229) 
2 Cooper & Massel (1229) 
10 Wonnocott, R. G 
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 و دیگدران  3کالیدن »هدای  پدژوهش تدوان بده   میانجام گرفته است ارجی در این زمينه خ هایو پژوهش تحقيقاتاز جمله 

و دیگدران   1تاسديکاتا »، «(3993) 4جاچيدا و تلجدر  »، «(3931) 1و بالددوین  ساپير»، «(3931) 2و موری بالدوین»، «(3973)

، نتدایج چندد   مياناین از  اشاره کرد. «(2113) 7، هوت و کوپمنسونتروان » ،«(2111و دیگران ) 3باس ماتياس»، (« 3999)

شددت  »برخی از نویسندگان برای شناسایی این اثرات در ترتيبات تجاری، فرمدولی بدا عندوان    . شوده میئارا اختصاربهمطالعه 

 و یدا ای آن ای یک کشور به تجدارت فرامنطقده  منطقهگيری نسبت تجارت دروناند. شدت تجارت، با اندازهطرح کرده« تجارت

صدورت  ای بده منطقده تجداری  ترتيدب   نسدبت درمدورد اعضدای یدک     ایدن شدود.  ای تعيين مدی سهم آن در تجارت غيرمنطقه

ای بده قيمدت   منطقده دهد که آیا افزایش تجارت درونگيری شدت تجارت نشان میگيری است. اندازهجمعی قابل اندازهدسته

و متوازن اتفاق افتداده اسدت. ایدن شداخص،     صورت هماهنگ ایش تجارت به و یا افزا رخ داده کاهش تجارت یک منطقه با دني

وجدود   کندد کده آیدا بدا    و مشدخص مدی  دهدد  صورت پویا نشان مدی ای را نيز بهای و فرامنطقهمنطقهآهنگ رشد تجارت درون

و یدا   دن تقاضدای جهدانی  بدو وقوع پيوسته است یا نه. با فرض ثابدت ای، انحراف تجارت بهنيافتن حجم تجارت فرامنطقهکاهش

بودن شرایط دیگر، افدزایش شددت تجدارت بدر اثدر افدزایش تجدارت        و یکسان و خارج منطقه برابربودن نوسانات آن در داخل

بودن سدهم  صورت ثابت مقابل، در و کاهش سهم منطقه در تجارت جهانی نشانه وقوع انحراف تجارت است. درای منطقهدرون

ایجداد تجدارت در یدک ترتيدب     ای، اثدر  منطقهدليل افزایش تجارت درونو افزایش شدت تجارت به  رت جهانیمنطقه در تجا

 ای وجود داشته است.منطقه

 ها، تحليل دادهروش تحقيق. 5

کوشدد تدا بدا جمدع آوری اطالعدات،      از نظر دانشمندان علوم اجتماعی، تحقيق عبارت است از فرآیندی که پژوهشدگر مدی  

 یدک تحقيدق  ویژگدی هدای    .(3131 ،محمد )اعرابدی، يرها را درک، ارزیابی و ارائه دهدد  روابط متقابل بين متغيچيدگی های پ

انتخداب روش تحقيدق مناسدب     . چدرا کده  استفاده از یک روش تحقيق مناسب اسدت  ،حقيقت استبه دنبال کشف علمی که 

 از پدس  .(3191 غالمرضدا،  )خداکی، کندد  امکان دستيابی تحقيق را به پاسخ مناسب به سواالت و آزمون فرضيات رهنمون می

 می زآغا هدا هداد تحليدل  منا به تحقيدق  فرآیند از جدیدی مرحله د،نمو بندیطبقه و اجستخرا ،یورآدگر را هاهداد محقق آنکه

 بنتخاا از ،هشددددیوژپ فرآیند کل نآ طریق از که شیرو از رتسددددتعبا علمی روش حلامر از یکی انعنو به مرحله ینا. دشو

  .(3139 علی، ور،الد) دشومی یتاهد نتيجه یک به سترسید تا مسئله

و تغييدر و تحدول واردات و    3192تدا   3172حاضر به بررسی ميزان صادرات و واردات درفاصدله زمدانی سدالهای     پژوهش

الگوی مدورد اسدتفاده، از حساسديت تقاضدای     به دليل اهميت موضوع توجه شده است.  3132المللی بعد از سال صادرات بين

تقاضدای وارداتدی بدرای کاالهدای صدادراتی      یکی  در دو سو تقاضاشود. آغاز می المللیت بينواردات نسبت به تغيير در مبادال

ثير بدر  أبحدث تد  بده  که صرفاً گيرد. هنگامینظر قرار می مد سایر کشورها تقاضای ایران برای کاالهای صادراتیدیگری و ایران 

ثير بدر صدادرات   أد، امدا تد  شدو طور مستقيم و از روش مزبور محاسبه مدی ثير بر واردات بهأد، تشوتوجه  بازرگانی خارجی ایران

                                                           
1 Klein, (1278) 
9 Baldwin. Murray, (1280) 
3 Sapier & Baldwin, (1283) 
4 Jachia, L, Teljur, E, (1228) 
9 Tsikata, Y. M, (1222) 
9 Busse, M, (9000) 
7 Huth, M, Koopman, G., (9001) 
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-افدزار آمداری  به منظور انجام محاسدبات از ندرم   .گرددثير بر واردات از ایران ارزیابی میأواقع معادل تر طور غيرمستقيم و دبه

( بدا  3172-32در دهه )جمهوری اسالمی ایران استفاده شده است. ابتدا سير تغيير و تحوالت تجاری  Minitab v33مهندسی 

بدوده اسدت    وسویی داشته و روند تغيير جریان تجارت ناشی از اثر انحراف تجارتای بررسی شده، که چه سمتمنطقهرویکرد 

ای بده قيمدت   ای یدا فرامنطقده  منطقده دهيم که آیا افزایش تجدارت درون گيری شدت تجارت نشان مییا خير. سپس با اندازه

همدين روش  و متوازن اتفاق افتاده است. بدا  صورت هماهنگ ش تجارت به و یا افزایيا رخ داده کاهش تجارت یک منطقه با دن

 دهيم.( مورد بررسی قرار می3132-92ایران را در دهه ) جمهوری اسالمی سير تغيير و تحوالت تجاری

 ابزار گردآوري اطالعات 5.1 

 یبدرا  عدات الزم بده کدار رفتده اسدت.     هدا و اطال ، دادهنظریات و الگوهای موجود عالوه بر مطالعه به منظور اجرای پژوهش،

زمينه )کده   نیانجام شده در ا یهاو پایان نامه قاتيتحقيق از مقاالت، کتب، تحق اتيو ادب یمبان نهياطالعات در زم یگردآور

بده منظدور    اطالعدات  و هاداده یآورجمعبرای  اند( استفاده شده است.شده یگردآور ینترنتیا یتهایها و ساکتابخانه قیاز طر

هدای آمداری مسدتقيماً از    داده .است شده استفادهکشور  یبازرگان تحقيقات مرکز یهاداده و مدارک، اسناد از ل،يتحل و تجزیه

 اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران گرفته شده است.

 پژوهشهاي يافته. 6

و به تفکيک اعضا طی دو  همکاری اکوکشور عضو سازمان  31از جمهوری اسالمی ایران ، ارزش واردات 3در جدول 

 نشان داده شده است. 3132و  3172مقطع ساالنه 

 3132و  3172کشور عضو سازمان همکاری اکو  31ارزش واردات ایران از . 3جدول 

 کشور
3172 3132 

 رتبه )درصد( سهم ($)ميليون  ارزش رتبه )درصد( سهم ($ )ميليون ارزش

 33 1.117 3.314 99 1.11113 1.111 افغانستان

 12 1.131 93.433 32 2.133 433.333 آذربایجان

 - - - - - - ایران

 22 3.173 234.317 13 1.172 34.414 قزاقستان

 71 1.129 7.323 - - - قرقيزستان

 11 1.113 37.329 41 1.213 41.199 پاکستان

 33 1.112 31.373 14 1.1933 33.239 تاجيکستان

 34 3.913 137.431 31 2.142 417.411 ترکيه

 43 1.399 12.374 13 1.319 27.794 ترکمنستان

 11 1.131 93.123 33 1.114 1.334 ازبکستان

 - 4.173 3317.931 - 4.331 921.314 اعضای اکو

 7 4.111 3171.413 24 1.939 397.239 روسيه

 - 311 23411.4 - 311 39913.1 جهان

 .3172 -3132های مأخذ آماری: اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران، سالهای پژوهش، مأخذ: یافته
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ميليون دالر در سال  921اکو )از سازمان همکاری ایران از جمهوری اسالمی طی دو مقطع ساالنه فوق، ارزش واردات 

ایران از جمهوری اسالمی دهد و ارزش واردات درصد افزایش نشان می 9/21(، 3132ميليارد دالر در سال 3.313به  3172

اکو از سازمان همکاری و سهم  دهد؛درصد افزایش نشان می 31.3اکو در جهان طی دو مقطع ساالنه فوق سازمان همکاری 

واحد کاهش  1.212(، حدود 3132درصد در سال  4.173به  3172درصد در سال  4.331ایران )از جمهوری اسالمی واردات 

ایران طی این دوره رو به جمهوری اسالمی اکو در واردات به سازمان همکاری سهم نسبی اعضای بدین ترتيب،  دهد.نشان می

به  3172ميليارد دالر در سال 21ایران از جهان )از جمهوری اسالمی کاهش گذاشته است. به عبارتی با وجود آنکه واردات 

سازمان ایران از اعضای جمهوری اسالمی واردات  درصد افزایش داشته است، 21( بيش از 3132ميليارد دالر در سال  4/23

جمهوری  اکو از واردات بهسازمان همکاری دهد اما سهم نسبی درصد افزایش نشان می31.3اکو طی این دوره همکاری 

 921ایران )واردات( با اکو از جمهوری اسالمی رو به کاهش بوده است. در این ميان، جریان تجاری دوجانبه اسالمی ایران 

ای )واردات( از منطقهرسيده است و سهم تجارت درون3132ميليارد دالر در سال  3.313به  3172ميليون دالر در سال 

، به ميزان کمی کاهش 3132درصد در سال  4.173به  3172درصد در سال  4.331ایران، از  جمهوری اسالمی واردات

 داشته است. 

کشور عضو سازمان همکاری اکو و به تفکيک اعضا  31به جمهوری اسالمی ایران ، ارزش صادرات غيرنفتی 2در جدول 

 نشان داده شده است. 3132و  3172طی دو مقطع ساالنه 

 3132و  3172کشور عضو سازمان همکاری اکو  31ارزش صادرات ایران به  .2جدول 

 کشور
3172 3132 

 رتبه )درصد( سهم ($)ميليون  ارزش رتبه )درصد( سهم ($ )ميليون ارزش

 7 4.139 219.913 29 1.411 31.114 افغانستان

 1 1.331 117.131 32 3.337 33.332 آذربایجان

 - - - - - - ایران

 27 1.311 47.371 12 1.131 2.399 قزاقستان

 14 1.113 11.133 74 1.133 1.193 قرقيزستان

 33 2.233 311.111 31 3.397 41.211 پاکستان

 39 3.119 77.121 44 1.322 4.427 تاجيکستان

 31 3.333 331.331 2 31.333 134.711 ترکيه

 32 2.233 311.433 33 3.313 43.721 ترکمنستان

 21 3.239 73.113 31 1.141 3.341 ازبکستان

 - 39.929 3331.333 - 31.194 132.314 اعضای اکو

 33 3.193 94.313 37 1.927 11.412 روسيه

 - 311 1922 - 311 111.1313 جهان

 .3172 -3132های اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران، سال آماری: مأخذهای پژوهش، یافته مأخذ: 

به  3172ميليون دالر در سال  132.314کو )از اسازمان همکاری  ایران به اجمهوری اسالمی طی دوره فوق، صادرات 

 1.313دهد و ارزش صادرات ایران به اکو در جهان )از (، افزایش درصدی نشان می3132ميليارد دالر در سال  3.331

درصد افزایش نشان  23.7( طی دو مقطع ساالنه فوق 3132ميليارد دالر در سال  1.922به  3172ميليارد دالر در سال
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(، حدود 3132درصد در سال  39.929به  3172در سال  درصد 31.194دهد؛ همچنين سهم اکو از صادرات ایران )از  می

 اکو رو به افزایش نهاده بود.  سازمان همکاری به ترتيب، سهم نسبی صادراتدهد. بدینواحد افزایش نشان می 4.111
 

کشور عضو سازمان همکاری اکو و به تفکيک اعضا طی دو  31ایران از  جمهوری اسالمی ، ارزش واردات1در جدول 

 نشان داده شده است. 3192و شش ماه نخست  3132ساالنه مقطع 

 3192و  3132کشور عضو سازمان همکاری اکو  31ارزش واردات ایران از . 1جدول 

 کشور
3132 3192 

 رتبه )درصد( سهم ($)ميليون  ارزش رتبه )درصد( سهم ($ )ميليون ارزش

 31 1.117 3.431 33 1.1133 3.314 افغانستان

 11 1.112 31.322 12 1.131 93.433 آذربایجان

 - - - - - - ایران

 49 1.171 34.331 22 3.173 234.317 قزاقستان

 77 1.133 2.217 71 1.129 7.323 قرقيزستان

 33 1.313 321.333 11 1.113 37.329 پاکستان

 19 1.141 3.771 33 1.112 31.373 تاجيکستان

 1 3.711 3731.172 34 3.913 137.431 ترکيه

 12 1.131 33.312 43 1.399 12.374 ترکمنستان

 27 1.237 13.241 11 1.131 93.123 ازبکستان

 - 9.933 3944.711 - 4.173 3317.931 اعضای اکو

 33 3.143 111.111 7 4.11 3171.413 روسيه

 - 311 39311.9 - 311 23411.4 جهان

 .3132 -3192های اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران، سال آماری: مأخذهای پژوهش، یافته مأخذ: 

، 3192اکو طی این دوره تا پایان سالسازمان همکاری کشور عضو  31از ایران جمهوری اسالمی رسد واردات به نظر می

اکو )از سازمان همکاری ایران از جمهوری اسالمی افزایش درصدی قابل توجهی داشته باشد. طی این دوره ارزش واردات 

همچنين سهم . دهددرصد افزایش نشان می 37.9(، 3192ميليارد دالر در سال 3.941به  3132ميليارد دالر در سال  3.313

درصد در سال  9.933به  3132درصد در سال 4.173، از ایرانجمهوری اسالمی ای )واردات( از واردات تجارت درون منطقه

سازمان همکاری ایران به جمهوری اسالمی ترتيب، سهم نسبی واردات دهد. بدیند افزایش نشان میدرص 1.14تقریباً  3192

رو به  3172-3132اکو در دهه سازمان همکاری ایران به  جمهوری اسالمی اکو رو به افزایش نهاده است. این سهم، واردات

 کاهش نهاده بود. 

کشور عضو سازمان همکاری اکو و به تفکيک اعضا  31ایران به جمهوری اسالمی ، ارزش صادرات غيرنفتی 4در جدول 

 نشان داده شده است. 3192و شش ماه نخست 3132طی دو مقطع ساالنه 

 3192و  3132کشور عضو سازمان همکاری اکو  31ارزش صادرات ایران به  .4جدول 

 کشور
3132 3192 

 رتبه )درصد( سهم ($)ميليون  ارزش رتبه )درصد( سهم ($ )ميليون ارزش

 4 3.137 3241.913 7 4.139 219.913 افغانستان

 9 3.733 231.137 1 1.331 117.131 آذربایجان
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 - - - - - - ایران

 33 1.327 93.337 27 1.311 47.371 قزاقستان

 19 1.347 23.413 14 1.113 11.133 قرقيزستان

 3 2.121 294.473 33 2.233 311.111 پاکستان

 34 1.939 311.713 39 3.119 77.121 تاجيکستان

 3 1.712 329.237 31 3.333 331.331 ترکيه

 7 1.221 433.794 32 2.233 311.433 ترکمنستان

 29 1.112 41.943 21 3.239 73.113 ازبکستان

 - 21.111 1133.777 - 39.929 3331.333 اعضای اکو

 31 3.33117 332.331 33 3.193 94.313 روسيه

 - 311 34141.17 - 311 1922 جهان

 .3132 -3192های های پژوهش، مأخذ آماری: اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران، سالمأخذ: یافته 

ميليارد دالر در  3.331کشور عضو سازمان همکاری اکو )از  31ایران از از جمهوری اسالمی طی این دوره ارزش صادرات 

دهد. همچنين سهم تجارت درون (، افزایش قابل توجهی نشان می3132ميليارد دالر در سال 1.139به  3132سال 

 21.111به  3132درصد در سال 39.929ای )صادرات( صادرات جمهوری اسالمی ایران به سازمان همکاری اکو، از منطقه

ترتيب، سهم نسبی صادرات جمهوری اسالمی ایران به دهد. بدینزایش نشان میدرصد اف 1.17تقریباً  3192درصد در سال 

ایران به سازمان همکاری اکو در دهه جمهوری اسالمی سازمان همکاری اکو رو به افزایش نهاده است. این سهم، صادرات 

 نيز رو به افزایش نهاده بود.  3132-3172

را به تفکيک  (4)کشور حوزه دریای مازندران 1ایران به هوری اسالمی جم، ارزش واردات و صادرات غيرنفتی 1در جدول 

 نشان داده شده است. 3192و شش ماه نخست 3132اعضا طی دو مقطع ساالنه 

 3192و  3132کشور حوزه دریای مازندران  1ارزش واردات و صادرات ایران به  .1جدول 

 واردات        

 کشور

3132 3192 

 رتبه )درصد( سهم ($ )ميليون ارزش رتبه )درصد( سهم ($ )ميليون ارزش

 11 1.1133 31.322 12 1.131 93.433 آذربایجان

 - - - - - - ایران

 49 1.1711 34.331 22 3.173 234.317 قزاقستان

 12 1.1314 33.312 43 1.399 12.374 ترکمنستان

 33 3.141 111.111 7 4.11 3171.413 روسيه

 - 3.712 119.737 - 1.39 3114.331 حوزه خزر

 - 311 39311.9 - 311 23411.4 جهان
 

 صادرات        

 کشور

3132 3192 

 رتبه )درصد( سهم ($)ميليون ارزش رتبه )درصد( سهم ($)ميليون ارزش

 9 3.733 231.137 1 1.331 117.131 آذربایجان

 - - - - - - ایران

 33 1.327 93.337 27 1.311 47.371 قزاقستان

 7 1.221 433.794 33 3.193 94.313 روسيه

 31 3.331 332.331 32 2.233 311.433 ترکمنستان
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 - 3.711 932.391 - 9.373 134.377 حوزه خزر

 - 311 34141.17 - 311 1922 جهان

 .3132 -3192های های پژوهش، مأخذ آماری: اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران، سالمأخذ: یافته

ارزش واردات و صادرات ایران از و به کشورهای حوزه خزر کاهش داشته است. سهم تجارت  3132-3192طی دوره 

تقریباً  3192درصد در سال  3.712به  3132درصد در سال  1.39ای )واردات( ایران از کشورهای حوزه خزر، از درون منطقه

 3192درصد در سال  3.711به  3132درصد در سال  9.373ای )صادرات( ، از درصد و سهم تجارت درون منطقه 1.93

 دهد. درصد کاهش نشان می 1.321تقریباً 

رو به کاهش نهاده  3132-3192سهم تجارت دو جانبه )صادرات و واردات( ایران با کشورهای حوزه خزر در بازه زمانی 

ک ششم جریان صادرات غيرنفتی ایران از این حدود ی 3192است. اما جریان واردات ایران از کشورهای حوزه خزر در سال 

دهد تراز تجارت )صادرات و واردات( ایران با این کشورها مثبت است و جای تامل دارد که شرایط کشورهاست که نشان می

 تر است.تجاری ایران با حوزه خزر برای رسيدن و حفظ کردن تراز مثبت تجاری در مقایسه با اعضای همکاری اکو مناسب

 و پيشنهادات نتایجبحث، . 7

داند که به علت پيوند جغرافيایی یا منافع مشترک به یکدیگر مرتبط فرهنگ استراتژی، منطقه را سرزمين چند کشور می

اعظمی، هادی  و 3137و همکاران،  علی مير، نژاد محمد؛ هایليتيک شانگهای ژئوپدیدگاه)برگرفته از نتایج و نظریات اند شده

گذاری و محيطی در هم آميزی با اقتصاد جهانی، مستلزم استقرار فضای آزادتر برای تجارت و سرمایه .(3193، و همکاران

های اطمينان بخش برای کارگزاران اقتصاد داخلی و خارجی است. در فضای جدید اقتصاد جهانی، گسترش بازار و فرصت

های تجاری کمک بزرگی به کشورها است. بنابراین تشکيل بلوکهای بسيار شدید و فشرده توام گذاری با رقابتجدید سرمایه

تواند دهد اما یکپارچگی در قالب بلوک نيز میدر جهانی شدن نموده و عالوه بر این تا حد ممکن اثرات منفی را تقليل می

بتی کشورهای عضو را در آثار مثبت زیادی بر جریانات تجاری دو جانبه، رشد واقتصادی و رفاه جامعه داشته باشد و توان رقا

المللی را ندارند تر برای رقابت جهانی مورد آزمایش قرار دهد.  کشورهای در حال توسعه که توانایی رقابت بينمقياس کوچک

تر طی کنند. البته عضویت در بلوک نباید مانع تجارت با ک تجاری، روند جهانی شدن را سریعتوانند با تشکيل بلومی

های پژوهش نمایان است، صادرات گونه که از یافتهبلوک گردد. تشکيل بلوک تجاری به طور قطع و همان کشورهای خارج از

دهد. همواره نقش و اهميت توسعه صادرات در فرایند توسعه اقتصادی امری کامالً پذیرفته شده است. کاالها را افزایش می

های تجاری ترجيحی و آزادسازی اقتصادی و پيگيری سياست هایدهد مشارکت ایران در ادغامهای پژوهش نشان مییافته

رسد تحقيقاتی که ریچارد ليپسی روابط با کشورهای منطقه، کانال بسيار مناسبی برای توسعه روابط تجاری است. به نظر می

ر این د ( بسط دادند3933(، وونوکات و وونوکات )3973(، جاگدیش باگواتی )3913(، کوپر و ماسل )3971، 3917)

برده شد در این نظریه، کشورهای عضو ای نامیکپارچگی اقتصادی منطقه است. از این نظریه در قالب نظریه چارچوب بوده

شرکای  های دیگری همانند فرضيهشود. همچنين نظریهو انحراف تجارت ارزیابی میبراساس دو مفهوم اثر ایجاد تجارت 

در بين کشورهای همسایه در مقایسه با دیگر کشورها  این است که ترتيبات منطقه، که گویای آارائه شدهتجاری طبيعی 

و نيز کراگمن ( 3994)و استرن  دیردورفکه تواند فراهم آورد. این فرضيه منتج از نظر ليپسی است بهتر افزایش رفاه را می

در دارد که  وجودتمایل کم(، این جغرافيایی  قل )فاصلهو نحمل هزینه  بودنپایين سبببه نمایند که می( استدالل 3993)
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و   «های بازدارندهبلوک»دو مفهوم  نيز باگواتیانحراف فراهم آید. بدون بيشتری،  تجاری همسایه، جریان کشورهای بين

 دارد.را بيان می تجاری هاصول تشکيل یک منطقکه اهميت  کندرا مطرح می «های سازندهبلوک»

از مقایسه واردات ایران از سازمان همکاری اکو با صادرات غيرنفتی ایران به این  2111-2132طی دو مقطع ساالنه 

پنجم صادرات غيرنفتی ایران از آن سازمان شود که اوالً جریان جریان واردات به این سازمان حدود یکمیسازمان نتيجه 

و  1731ترتيب )از صادرات و واردات جهانی کاال به سازمان اتحادیه مثبت است. بوده است و تراز تجارت غيرنفتی ایران با این

 دهد.درصد افزایش نشان می 13و   11( 2111ميليارد دالر در سال  7339و  7139به  3991ميليارد دالر در سال  1373

درصد  13/1و  3/1ترتيب )به 3991سال  ميليارد دالر در 913/39و  313/1و واردات ایران از غيرنفتی در این ميان، صادرات 

و درصد از صادرات  14/1و  13/1ترتيب )به 2111ميليارد دالر در سال  41/23و  92/1از صادرات و واردات جهانی(، به 

و و خارج منطقه  و یا برابر بودن نوسانات آن در داخل با فرض ثابت بودن تقاضای جهانی واردات جهانی( تغيير یافته است.

به  3991درصد در سال 31.194ترتيب از غيرنفتی ایران با سازمان همکاری اکو به بودن شرایط دیگر، صادراتیکسان

درصد در سال  3/1ای )جهانی( ایران از غيرنفتی فرامنطقه دهد اما صادراتافزایش نشان می 2111درصد در سال  39.929

تواند در افزایش سهم تجاری ای موثر و پایدار میلذا ترتيبات منطقه دهد.کاهش نشان می 2111در سال  13/1به  3991

گذار باشد. به عبارتی این افزایش سهم در منطقه و کاهش سهم در جهان ایران کمک نماید و در بهبود شرایط تجاری تاثير

درصد در سال  4.331ترتيب از  طلبد. واردات ایران از سازمان همکاری اکو بهتغيير نگرش را در تجارت دو جانبه کشور می

درصد  13/1ای )جهانی( ایران از دهد و متعاقب آن واردات فرامنطقهکاهش نشان می 3132درصد در سال  4.173به  3172

ترتيب شاخص شدت تجارت برای صادرات دهد؛ بدینکاهش نشان می 2111درصد در سال  14/1به  3991در سال 

ن دوره تغيير یافته است. تجارت ایران با جهان متناسب با کاهش نسبی تجارت ایران کاهش غيرنفتی و واردات ایران  طی ای

ای ایران با اکو را با توجه به اینکه سهم تجارت ایران در گيری شدت تجارت افزایش تجارت منطقهداشته است. در واقع، اندازه

تواند نشانه شرایط تجارت مناسب در جهت نطقه میدهد که افزایش تجارت در متجارت جهانی کاهش یافته است نشان می

  ای باشد.بهبود این کاهش سهم بر اساس رویکرد منطقه

 2111ميليارد دالر در سال  7339و  7139ترتيب از صادرات و واردات جهانی کاال به 2111-2132طی دو مقطع ساالنه 

 41/23و  92/1و واردات ایران از غيرنفتی ين صادرات رسيده است. همچن 2132ميليارد دالر در سال   33313و 33413به 

ميليارد دالر در  13/13و  71/13و واردات جهانی(، به درصد از صادرات  14/1و  13/1ترتيب )به 2111ميليارد دالر در سال 

پيوست  3ل و واردات جهانی( تغيير یافته است.  بر اساس جدودرصد از صادرات  27/1و  37/1ترتيب )به 2111سال 

و یکسان بودن شرایط دیگر، و خارج منطقه  و یا برابر بودن نوسانات آن در داخل پژوهش، با فرض ثابت بودن تقاضای جهانی

 ( 1)3193درصد در سال  23.332به  3132درصد در سال  939.92ترتيب از غيرنفتی ایران با سازمان همکاری اکو به صادرات

-3193قع، از مقایسه واردات ایران از اکو با صادرات غيرنفتی ایران به این سازمان در فاصله زمانی در وا افزایش داشته است.

شود که جریان واردات ایران به اعضای همکاری اکو حدود یک سوم جریان صادرات غيرنفتی ایران از آن مینتيجه  3132

( نيز 3132-3193گيری شدت تجارت در دهه ). اندازهسازمان است تراز تجارت غيرنفتی ایران با این سازمان مثبت است

ای( ایران با منطقهدوجانبه )درونو واردات(  دهد که شرایط تجارت )صادرات غيرنفتی( نشان می3172-3132همانند دوره )

و در واقع، تجارت تر از مناطقی همانند اتحادیه اروپا )که به کاهش تجارت ایران با دنيا منجر شده( است. اکو بسيار مناسب

های ای( ایران با سازمانای و فرامنطقهمنطقهایران با جهان متناسب با کاهش و افزایش نسبی تجارت دوجانبه )درون
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لذا نگرشی جامع در این خصوص امری حياتی است و توسعه و های جهانی تغيير خواهد یافت. همکاری، مناطق واتحادیه

 ایتقویت بازارهای منطقه نفتی جمهوری اسالمی ایران، توجه به مناطق تجاری مناسب،تر شدن شرایط صادرات غيرمتنوع

در تجارت کشورها در راستای جهانی شدن روابط  ایامروزه ترتيبات منطقه گردد.الملل میپذیری در سطح بينمانع از آسيب

سازی آن بر های تجاری و بهينهکند. در عمل پيام سياسی نتایج این مطالعه بر توسعه بخشتجاری نقش مهمی ایفا می

های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش صادراتی ها بر بخشاساس رویکرد ژئوپليتيک جهانی تأکيد دارد، سپس تحميل آن

بدون تردید در کشور ما که تجارت خارجی، به ویژه در راستای جهش در صادرات کاالهای غيرنفتی، ابزار اشاره دارد. کشور 

گيری خردمندانه در راستای آید، بهرهدستيابی به رشد باالتر اقتصادی، اشتغال بيشتر و کمک به توسعه پایدار به شمار می

کارآیی تجاری، حضور فعال در عرصه تواند ما را در بهبود اقتصاد جهانی می روزافزونرشد  یافته، مطابق باریزی سازمانبرنامه

پذیری د و نهایتاً مانع از شکست و آسيبای کمک نمایایران در بازارهای منطقهجمهوری اسالمی مرزی و تقویت تجارت برون

 الملل گردد.تجاری در عرصه بين

، مورد بحث و بررسی قدرار گرفدت، توسدعه تجدارت کداالیی ایدران در حدوزه        آنچه در این پژوهش و مقاالت مشابه محقق

و ایران در زمينه خدمات از جمله علمی، فرهنگدی، مشداوره صدنعتی، بيمده     جمهوری اسالمی الملل بود. بدیهی است که بين

ا کشدورها ایفدا نمایدد کده     تواند نقش بسيار مهمی به موازات مبادالت تجداری بد  نيز می گذاریبانکداری، گردشگری و سرمایه

 تواند بحث تکميلی این طرح قرار گيرد.می

 منابع 

 الملل دریاها و مسایل ایران، انتشارات گنج دانش، تهران.(؛ مجموعه مقاالت حقوق بين3174. )آقایی، ب

 چاپ اول. ،دفتر پژوهش های فرهنگی ،تهران ،راهنمای عمل -(؛ تحقيق پيمایشی3131ایزدی، د. ) . واعرابی، م

های سازمان دهی بههای ژئوپليتيک در شکلای و دیدگاههای منطقهتتحليل اولوی(؛ 3193اعظمی، ه. زرقانی، س.ه. و دبيری، ع.ا. )

 .3سال اول، شماره ، المللایرانی سياست بين هپژوهشنام ،ایمنطقه

 .319های همگرایی اتحادیه اروپا برای اکو، فصلنامه برنامه و بودجه، شماره (؛ درس3191) .ع ،اميدی. و ع ،اصالنی

فصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و قفقاز، ، گفتگویی از وضعيت حقوقی آن -تحدید حدود دریای خزر(؛ 3174) .شریفيان، ج . وپتينجر، ک

 .327 -311، صفحه 21شماره 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-انسانیپرتال جامع علوم 

 انتشارات پاپلی.، مشهد، (؛ اصول و مفاهيم ژئوپليتيک3131نيا، م. )حافظ

 (؛ روش تحقيق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ نهم.3191) غ.خاکی، 

 و یکم. یچاپ س  ،یشایرتهران، نشر و ،بيتیتر معلوو  شناسی(؛ روش تحقيق در روان 3139) ع.دالور، 

فصلنامه مطالعات ژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات فيمابين ایران و شوروی سابق، (؛ ر3174، م. )صادقی

 .317صفحه ، 31و قفقاز، دوره دوم، شماره  یمرکز یايآس
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 سکنا.انتشارات  ،تهران ،فرهنگ استراتژی ؛(3137محمد نژاد، م.ع. و نوروزی، م.ت. )

 یجمهور یخارج استيس در انجام ندیمطرح و فرا ميمفاه -(3) رانیا یاسالم یجمهور یخارج استيکند و کاو در س(؛  3131. )ع، ملکی

 .1مجله راهبرد توسعه، شماره ، رانیا یاسالم

 .321صفحه ، 31م، شماره کزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوآسيای مر(؛ وضعيت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات 3174) ممتاز، ج.

 .319-312صفحه ، 3شماره  ،1دوره  فصلنامه مطالعات اوراسيای مرکزی، ای،ایران کانون چند سيتم منطقه؛ (3139زاده، ا. )نقيب

، صفحه 34شماره ، مطالعات آسيای مرکزی و قفقازفصلنامه ، وت درباره رژیم حقوقی دریای خزرهای متفا؛ نگرش(3171) .ا.نوریان، م

321-311. 

 .7و3مجله اندیشه صادق، شماره  ،رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی (؛3139نيکنامی، ن. )

استراتژیک، ، مرکز تحقيقات ای در قفقاز: رهيافتی نوگيری ترتيبات امنيت منطقهضرورت شکل (؛3193واعظی، م. و داداندیش، پ. )

 های سياست خارجی.معاونت پژوهش

کشورهای  و بين ایران یامنطقه ینجی ایجاد ترتيبات تجارسنامکا (؛3191پور، ع. )سواری، م. و رایانوثوقی، س. شاه منصوری، م. شاه

 .31شماره  ،یفصلنامه پژوهشنامه بازرگان، منطقه آسيای مرکزی

 .413صفحه ، 3شماره ، سياست خارجی؛ سخن نخست، مجله (3131. )والیتی، ع

اولين . 2131-2134 المللی کشور براساس ارزش دالری در تجارت جهانی ،(؛ بررسی وضعيت صادرات و واردات بين3192ولی اله پور، م. )

-ارائهالمللی حماسه سياسی )با رویکردی بر تحوالت خاورميانه( و حماسه اقتصادی )با رویکردی بر مدیریت و حسابداری(، کنفرانس بين

 تهران، ایران.سخنرانی، 

، 22شماره  ،قفقازفصلنامه مطالعات آسيای مرکزی و  در مورد وضعيت حقوقی دریای خزر، ؛ اختالفات سياسی معاصر(3131) .فرزین نيا، ز

 .23صفحه 

، 34و قفقاز، شماره  یمرکز یايفصلنامه مطالعات آسرژیم حقوقی حاکم بر دریاهای بسته با نگرش بر دریای خزر، (؛ 3179) .یزدانی، م

 .341 صفحه
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 2932اکو سال سازمان همکاری ايران به  جمهوری اسالمي تجارت دو جانبه تحليل -پيوست

 *(2132-2131)3193کشور عضو سازمان همکاری اکو سال  31. ارزش تجارت دو جانبه ایران به 3جدول 

 کشور
 3193صادرات  3193واردات 

 رتبه )درصد( سهم ($)ميليون  ارزش رتبه )درصد( سهم ($)ميليون ارزش

 4 9.111 2371.312 93 1.111 2.411 افغانستان

 33 3.114 491.493 12 1.133 44.973 آذربایجان

 - - - - - - ایران

 24 1.423 311.241 29 1.132 333.431 قزاقستان

 43 1.313 41.231 31 1.1333133 1.711 قرقيزستان

 9 2.139 713.411 11 1.131 333.131 پاکستان

 37 1.323 231.173 13 1.133 11.143 تاجيکستان

 3 4.313 3473.323 4 7.141 1771.119 ترکيه

 3 2.119 749.131 14 1.133 44.439 ترکمنستان

 14 1.239 93.721 12 1.129 339.127 ازبکستان

 - 23.332 3332.793 - 3.312 4444.113 اعضای اکو

 31 3.179 113.171 9 1.373 3313.317 روسيه

 - 311 13712 - 311 13119 جهان

 .  3191نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، مرتضی ولی اله پور ، منبع پژوهشی: پایان 

 .3193 مأخذ آماری: اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران، سال
شود که جریان واردات ایران به اعضای همکاری اکو حدود یک سوم میاز مقایسه واردات ایران از اکو با صادرات غيرنفتی ایران به این سازمان نتيجه  *

 تراز تجارت غيرنفتی ایران با این سازمان مثبت است. . لذاجریان صادرات غيرنفتی ایران از آن سازمان است

 نوشتپي

( به تصویب 3171منشور مؤسسه فرهنگی اکو در پنجمين اجالس شورای وزیران در عشق آباد ترکمنستان )بهمن ماه  -اری اکوسازمان همک. 3

بعد از سال  .را آغاز کرد شمسی توسط چهار کشور افغانستان، ایران، پاکستان و تاجيکستان، این مؤسسه فعاليت خود 3174رسيد و در نهایت در سال 

)سال ف در ساختار جغرافيای سياسی منطقه، هفت کشور دیگر در آسيای ميانه و قفقاز به سازمان اکو پيوستند. در حال حاضر و تحوالت ژر 3993

جمهوری ، جمهوری اسالمی افغانستان، جمهوری ازبکستان، آذربایجان جمهوری :اعضای اصلی و ناظر عضو اکو عبارتند از ده کشور (ميالدی 2131

 .جمهوری قزاقستانو  جمهوری قرقيزستان، جمهوری ترکيه، جمهوری ترکمنستان، جمهوری تاجيکستان، جمهوری اسالمی پاکستان، اسالمی ایران

سهم نسبی ایران در  3172-3192های شد. البته در فواصل سالترین کشورهای واردکننده از ایران محسوب می. آلمان هميشه یکی از مهم2

 وبه کاهش نهاده بود.تأمين واردات کشور آلمان ر
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 . مطالب این بخش از پرتال جامع علوم انسانی به نشانی زیر اخذ شده است:1

 www.ensani.ir/storage/Files/90190497103997-9907-488.doc 

هستند که در این ميان چهار کشور ایران، آذربایجان،  قزاقستانو  ترکمنستان، آذربایجان، روسيهکشورهای حوزه دریای مازندران ایران،  .4

 .باشنداکو می اقتصادیترکمنستان و قزاقستان از اعضای همکاری 

ای دوجانبده فرامنطقده  و واردات(  تجارت )صدادرات غيرنفتدی   انجام گرفته است، لذا برای بررسی وضعيت 3192بحث تکميلی این طرح در سال . 1

 در نظر گرفته شده است. 3193های سال داده( جهانی)

 


