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 چکیده:
در کمتر ، اما اند گذاشته جاي به یتماعو رفاه اج دیبر تول یاثرات نامطلوب رانیمختلف بر اقتصاد ا هاي میاعمال تحر

 نیپرداخته شده است. هدف ا يرفاه اقتصاد نیو همچن دیبر تول ها میشدت تحر ریتاث کردن یبه کم يا مطالعه
است. پس از بسط الگو، سه  یو نرخ ارز تصادف میبا وجود تحر افتهی میرشد تعم يالگو کیدر ابتدا بسط  قیتحق
و رفاه  دیبر سطوح تول ها میشده که در آنها اثرات تحر فیتعر رانیاقتصاد ا يبرا میتحربا توجه به نوع  ویسنار

 يکاالها هاي میتحرو  ینفت هاي میها به دو دسته تحر میبسط داده شده، تحر يشود. در الگو یم یبررس یاجتماع
) و SHBJ( نیبلمن ژاکوب لتونیهم یا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادف شده میتقس اي هیو سرما اي واسطه ،یمصرف
 تیدر وضع یو رفاه اجتماع دیتول راتییتغ ویدر سه سنار کیژنت تمیالگور یتکامل سازي نهیروش به نیهمچن

اول سناریوي موضوع است که در  نای دهنده شان. نتایج نشده است یرسو بر برهیکال رانیاقتصاد ا يبرا کنواختی
اثر آنها  شود، یاعمال م ینفت هاي میدوم که تحر يویکه در سنار یدر حالکرد هد اثر خوا دیبر تول شتریب ها میتحر

 ،یمصرف يفروش نفت و کاالها هاي میاز تحر یبیسوم که ترک يوی. در سنارشود میتر  محسوس یبر رفاه اجتماع
خواهد بود. براساس  تر عیوس اریبس یقبل  يوینسبت به دو سنار ها میتحر ریشده، تاث عمالا اي هیو سرما يا واسطه

داشته  یناخالص داخل دیدرصد در تول 30معادل   یکاهش ینفت هاي میتحر ریشدت تاث 1390سال  افتهیتحقق  دیتول
 .اند نقش داشته یناخالص داخل دیلدرصد در کاهش تو 50تا  30 نیب ها میو اعمال انواع تحر

 ،یرفاه اجتمـاع  ،يرشد اقتصاد م،یتحر ،یتصادف فرآیند افته،ی میرشد تعم يالگو کلیدي: هاي واژه
 .SHBJتابع  ک،یژنت تمیالگور
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 مقدمه -1

هـاي اقتصـادي و بازرگـانی     محـدودیت  ،1هـاي اقتصـادي   تـر مجـازات   عبارت درستها یا به  تحریم
علیـه کشـوري دیگـر    ) هـا  یا گروهـی از کشـور  ( محدودي هستند که توسط یک کشور گسترده یا
ـتند و شـامل وضـع تعرفـه     هاي اقتصادي داراي مصداق تحریم. شود وضع می هـا،   هاي گوناگونی هس

بنـدي واردات و یـا صـادرات اسـت، امـا تنهـا بـه ایـن          ایجاد موانع تجاري، محـدودیت و یـا سـهمیه   
د که بـا تحـریم اقتصـادي داراي قرابـت و     دو مفهوم دیگر نیز وجود دار. شود ها محدود نمی مصداق
   4.است 3و دیگري محاصره اقتصادي 2یکی منزوي کردن اقتصادي. ی هستندنزدیک
 .دانسـت  5ي تصـادفی فرآینـد  آنهـا را  فرآینـد  تـوان بنابراین می ،یند تحریم بسیار پویاستآفر
دهنـد،   هاي تحـریم را توضـیح مـی   فرآینـد  که با چند متغیر مطمئن  6خطی هاي ایستا و ساده  مدل

تـوان گفـت    مـی . مـدهاي آن نـدارد  ابینـی پی  تحریم یا پیش رآیندف کارآمدي زیادي براي توضیح
تحریم را به شکل پویا و با توجه به احتمال تحقق سـناریوهاي مختلـف    فرآیند (که 7ها بازي  نظریه

   .)1990هاي ایستا و خطی است (هافبر،  تر از مدل کند)، مناسب تحلیل می

قالـب  دینامیـک تصـادفی در     8یافتـه  مدر این مطالعه با استفاده از یک الگوي رشد تعمی
سناریوهاي مختلف تاثیر شدت تحریم بر تولید و همچنین بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایـران  

 .یما کردهکالیبره را  9وضعیت یکنواختدر 

 

1- Sanctions 
2- Embargo 
3- Blockade 

 از منـزوي کـردن جزئـی یـا کامـل بـه وسـیله       اسـت  و عبـارت   بودهتر از تحریم  وسیع مفهوم منزوي کردن اقتصادي 4-
شـرایط پـیش از جنـگ بـه وقـوع       اقتصـادي امـا معمـوال در    محاصـره   .محدودیت بازرگانی با یک کشـور معـین اسـت    

پـژوهش    هر چنـد حـوزه   .ی و یا زمینی باشدیهاي دریا تواند شامل محاصره و محدودیت دسترسی به راه پیوندد و می می
مجـازات    تـوان مسـاله   ست، اما از چند منظر دیگر نیز مـی الملل اهاي اقتصادي غالبا روابط و سیاست بین در مورد تحریم

 .کرداز جمله منظر حقوقی، اخالقی، سیاسی و مدیریت ریسک و اقتصادي  بررسی را  اقتصادي 
5- Non-deterministic or Stochastically 
6- Deterministic Parameter Vector in a Linear Model 
7- The Game Theory 
8- Augmented Economic Growth Model 
9- Steady State 



 39  1394 تابستان/ 63شماره / یستمبسال هاي اقتصادي ایران/  فصلنامه پژوهش

هـاي اقتصـادي همزمـان بـا عوامـل گونـاگونی ماننـد چگـونگی مـدیریت           تحریماعمال 
. متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد تاثیراتتواند  می ...تصادي ونهادهاي اق  ی بالقوهیکشور، توانا

شود کـه نتـوان اثـر خـالص یـک تحـریم اقتصـادي را بـه شـکل روشـنی            این امر موجب می
اثـر یگانـه و    مختلـف ارزیابی کرد. مثال یک تحـریم اقتصـادي معـین در شـرایط اقتصـادي      

مللی تحریم اقتصادي نیز مرکب و ال یکسانی ندارد. اثرات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و بین
مدهاي یک تحـریم اقتصـادي   ازمان و پی  پیچیده است و سمت و سوي یکسانی ندارد. رابطه

مـدهاي  امـدت پی  تحریم اقتصادي ممکن اسـت در کوتـاه  نیز از نکات قابل توجه است. یک 
   لعکس.یا با و مدهاي آن بسیار قابل توجه باشدااما در بلندمدت پی ،محدودي داشته باشد

ها بر مسـیر بلنـد مـدت تولیـد و رفـاه در اقتصـاد       در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تحریم
گیري اثرات یک تحریم اقتصادي بسیار دشـوار اسـت و شـاید     اندازه شود.ایران پرداخته می

خورده مورد نقد واقـع شـده    بندي تحریم اقتصادي به موفق یا شکستغیرممکن باشد. طبقه
بـازیگران یـا بازنـده     ،تحریم اقتصـادي  فرآیند موال تصور بر این است که دراست. چون مع

کـه یـک   و آن اینشـوند   وضـع دیگـري را نیـز یـادآور مـی     مهستند یا برنده. اما پژوهشگران 
بازنـده باشـند و    فرآینـد  اثر باشد و یـا هـر دوي بـازیگران ایـن     کم تواند تحریم اقتصادي می

. بنابراین به فرض عدم تغییر رفتار اندنباشد که انتظار داشتهپیامدهاي تحریم اقتصادي همانی 
 ،ثر نبـوده اسـت یـا بـالعکس    ؤتوان ادعا کرد که تحریم اقتصـادي مـ   ت نمیدولسیاسی یک 

نشـانه موفـق بـودن آن تحـریم اقتصـادي       توان تغییر رفتار سیاسی یـک بـازیگر را الزامـا    نمی
 دانست. 

در یک کشور باشد، اما تحـریم اقتصـادي بـه     تغییر رژیم مثال تحریم ممکن است هدف
ممکـن اسـت تغییـر     هـاي اقتصـادي   تحریم هاي حاکمیت منجر شود. هدف دگرگونی جناح

 به سرنگونی آن رژیم منجر شود. فرآیند اما ،رفتار سیاسی حاکمیت باشد
هـاي   مورد تحریم اقتصـادي مـدعی اسـت کـه تحـریم      120با بررسی  )1990( هاوفباویر
منظور کاهش رفـاه اجتمـاعی    هایی که به . تحریماند درصد موارد موفق بوده 34 اقتصادي در

تواننـد باعـث آشـوب و     اند، اگر بـه کـاهش زیـاد رفـاه اجتمـاعی منجـر شـوند، مـی         بنا شده
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دنبـال   ها شوند. در این مطالعه بـه  هاي اجتماعی و به تبع آن منجر به براندازي دولت نارضایتی
هـاي نفتـی یـا     هاي مختلـف (تحـریم   تحریماعمال که آیا هدف از  پاسخ به این سوال هستیم

 است؟ ده بوایران براندازي اقتصاد اي) بر  اي و سرمایه تحریم کاالهاي مصرفی، واسطه
از  تـر  اسـت و ایـن پیامـد زود   آنهـا  اثر روانـی  معموال اقتصادي هاي  مد تحریمانخستین پی

به آینـده افـزایش    1عدم اطمینان اعمال تحریم بادهد.  خود را نشان می ها دیگر اثرات تحریم
. بـازیگران اقتصـادي   دچار تردید خواهـد شـد  یابد و انتظار سوددهی واحدهاي اقتصادي  می

هاي حقیقـی   ییدر دارا گذاري  از سرمایه در پیش گرفته در چنین شرایطی سیاست انقباضی 
 مانند.  و منتظر حوادث بعدي می کردهخودداري 

نقـدینگی،   نوسـانات تـوان در   را مـی  ریم اقتصـادي، مـالی اسـت کـه آن    پیامد دیگر تحـ 
هـا و   گذاري دیـد. بسـته بـه حجـم تحـریم      ها یا سپرده دهی بانک نقدینگی ارزي و میزان وام

گیـرد و همچنـین امکانـات و محـدودیت بـازیگران،       شرایطی کـه تحـریم در آن انجـام مـی    
افـزایش هزینـه تولیدکننـدگان در     یا ها بانک دهی وامظرفیت کاهش  مانند سیاست انقباضی

. شـود  منجـر مـی  بخش واقعی اقتصاد  به کاهش فعالیت در ها زدن تحریمر هاي دوفرآیند اثر
 ، چراکـه شـود  مـی مدهاي تحریم در بخش واقعی اقتصادي قابل مشاهده ادر اینجاست که پی

ري و مصـرف  دنبال آن متغیرهایی همچون اشـتغال، سـودآو   بهو رشد اقتصادي کاهش یافته 
   اقتصادي باشیم.رکود و ممکن است شاهد بروز گرفته نیز سیر نزولی 

و بـه   یافتـه گاه در عمـق ادامـه     گاه در سطح یک بخش یا صنعت خاص است و تحریم، 
طور یکسـان در معـرض    بخش عمومی و خصوصی را بهو نشده سطوح یک صنعت منحصر 

هـاي اقتصـاد یکسـان در معـرض      شبخـ تمـام  کـه  توجـه داشـت   دهـد. بایـد    آسیب قرار می
دلیـل    ها نیستند. مثال صنعت نفـت بـه دلیـل تکنولـوژي خـاص و یـا بخـش بـانکی بـه          آسیب
، ي بــا خــارج داردکمتــرکــه ارتباطــات  بخــش کشــاورزيدر مقایســه بــا المللــی بــودن  بــین

 .  هستند پذیرتر آسیب

 

1- Uncertainty 
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هـاي   ود تحـریم زا بـا وجـ   در این مطالعه با توجه به اهمیت موضـوع، الگـوي رشـد درون   
طـرف،    مختلف براي اقتصاد ایران بسط داده شده است. هـدف اصـلی ایـن مطالعـه از یـک     

هـاي نفتـی یـا تحـریم      هـاي مختلـف (تحـریم    بررسی این موضوع است که تا چه حد تحریم
انـد. از طـرف دیگـر، در ایـن مطالعـه       اي) موفـق بـوده   اي و سرمایه کاالهاي مصرفی، واسطه

(نه استاتیک) و همچنین تصادفی (نه معین) در سناریوهاي مختلف تاثیر صورت دینامیکی  به
 وضـعیت یکنواخـت  شدت تحریم بر تولید و همچنین بر رفاه اجتماعی در اقتصـاد ایـران در   

صـورت تقریبـی میـزان و درصـدي کـه       بررسی شده اسـت. در چـارچوب همـین فـرض بـه     
 ایم. د را نیز محاسبه کردهان ها  بر روند اقتصادي (تولید) اثرگذار بوده تحریم

هـاي   در قسمت دوم  ادبیات مربوط به تحریم ؛است این مقاله در شش قسمت تنظیم شده
اقتصادي و همچنین الگوهاي رشد اقتصادي بررسی شده و در قسمت سـوم مبـانی نظـري و    

ها بر اقتصاد مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت. چگـونگی کـار بـا        چگونگی اثرگذاري تحریم
ریتم ژنتیک و معرفی تابع ارزش همیلتـون بلمـن ژاکـوبین تصـادفی در قسـمت چهـارم       الگو

شناسی آورده شده است. کالیبره کردن الگـو بـراي اقتصـاد ایـران در سـه        بخش روشیعنی 
بـه  نیـز  سناریوي مختلف و تحلیل نتایج در قسمت پـنجم ارائـه شـده اسـت.  قسـمت نهـایی       

 مطالعات آتی اختصاص دارد. بندي و ارائه پیشنهادهایی براي جمع
 

 ادبیات موضوع -2
ارائـه خواهـد    هـاي آن  ها و نظریـه  مرور ادبیات این تحقیق در دو بخش بررسی سابقه تحریم

 .شد
هـاي مختلفـی    المللی بر تولید و رفاه اجتماعی بـا روایـت   هاي بین در رابطه با تاثیر تحریم

ابزارهـاي سیاسـت خـارجی کشـورها      عنوان یکی از مواجه هستیم. در یک روایت تحریم به
هـدف تحـریم، تغییـر سیاسـت      شـود.  به قصد تنبیه و بازدارندگی کشور هـدف تعریـف مـی   

). 2010، 2و کـاپر  2009، 1هاي کشور هدف اسـت (پیکسـن   اي از سیاست خاص یا مجموعه
 

1- Peksen 
2- Cooper 
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اسـت، زیـرا چنانچـه      پذیر معموال نـامتوازن  گذار و تحریم پذیري کشور تحریم درجه آسیب
محـض اعمـال تحـریم     پذیر به یکسان از تحریم آسیب ببینند، به گذار و تحریم ر تحریمکشو

توسط یک کشور، کشور مورد تحریم به سیاست متقابل دست زده و اثـرات تحـریم منتفـی    
 خواهد شد.  

الملـل اسـت.    کننده سهم کشورها در تجارت بین در راستاي اعمال تحریم یک عامل تعیین
زدن بـه تحـریم     الملل بـاالتر باشـد، احتمـال دسـت     رها در تجارت بینهر چقدر که سهم کشو

الملل در تولید ناخالص کشور بیشـتر   علیه آنها کمتر است. همچنین هر چقدر سهم تجارت بین
 ).2008، 1ها بیشتر خواهد شد (هافنربورتن پذیري کشور از تحریم باشد، درجه آسیب

 
 ماتریس درجه احتمال تحریم  -)1جدول (

 رابطه با کشورهاي دنیا به نسبت بازار داخلی اندازه بازار داخلی ردیف 

 احتمال زیاد تحریم
 زیاد کوچک 1
 کم کوچک 2

 زیاد بزرگ 3 احتمال متوسط تحریم
 کم بزرگ 4 احتمال کم تحریم

 
تواننـد از   مـی  ،گیرنـد  جدول قرار می 4)، کشورهایی که در ردیف 1( با توجه به جدول

در سـه  ال تحریم علیـه آنهـا بسـیار کـم اسـت، امـا       بنابراین احتمال اعم ،نبینند تحریم آسیب
 ردیف دیگر احتمال تحریم وجود دارد. 

اول افزایش حجم بازارهـاي داخلـی    ؛براي کاهش احتمال تحریم دو راهبرد وجود دارد
زار انـدازه بـا   )،1(. بـا توجـه بـه جـدول     المللـی و سپس افزایش سهم کشور در بازارهاي بین

داخلی کشور ایران نسبت به بازارهاي جهانی کوچک و از طرفی با توجه به صادرات بسـیار  
رابطه با کشورهاي جهان به نسبت بازار داخلی زیـاد اسـت، بنـابراین احتمـال     در نفت و گاز 

 تواند زیاد باشد.  هاي اعمالی علیه ایران می موفقیت تحریم

 

1- Hafner-Burton 
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) ایـن اعتقـاد وجـود    1999( 2) و آن2000( 1، آلن )2006( ردر مطالعات مختلف از جمله کاپ
انـد. از آنجـایی    ها تاکنون ابزار موفقی براي نیل به اهداف سیاست خـارجی نبـوده   دارد که تحریم

گیـرد، منظـور از    گـذار سرچشـمه مـی    که دیدگاه صاحبنظران از نقطه نظرات کشـورهاي تحـریم  
بـا  هـاي حساسـیت برانگیـز کشـور هـدف       ها، تداوم و یا حتی تقویت سیاست موفق نبودن تحریم

هـاي خـود    تحـریم بـر سیاسـت    بـا وجـود  ها است، به این معنی که کشور مورد نظر  تحریم وجود
دهـد،   هـاي خـود ادامـه مـی     که کشور هدف تحریم به سیاسـت  تا زمانیورزد. بنابراین  اصرار می

 رب علیـه کوبـا و   هـاي غـ   تحـریم  ،اسـت. بـر اسـاس ایـن معیـار      بـوده  نتیجـه  تحریم آن کشور بی
هـاي عمـومی و خـارجی ایـن دو      انـد بـه تغییـر در سیاسـت     کره شمالی ناموفق بوده، زیرا نتوانسته

 ).2004، 4و بیلگرام 2006، 3کشور منجر شوند (اوسایجا

دنبـال   شونده و بـه  ها کاهش رفاه و امنیت در جامعه تحریم در روایتی دیگر هدف تحریم
ــام حــاکم در   ــدازي نظ ــنآن بران ــاك  ای ــت  2006( 5کشــور اســت. رین ) کــه درجــه موفقی

بـه دلیـل   سنجد، معتقد است که  راهبردهاي مقابله با تحریم را از نظر رفاه و امنیت جامعه می
سـال   50و  20ها بر کشورهاي کوبا و کره شمالی به ترتیب براي مدت بیش از  اینکه تحریم
ن دو کشـور  ناخالص ملـی در ایـ  اند و طی این مدت درجه رفاه عمومی و تولید  طول کشیده

علـت عـدم    که بـه  در صورتی 6ها را موفق ارزیابی کرد. توان تحریم میپیشرفتی نداشته، پس 
ادعـا شـود کـه تحـریم ایـن دو کشـور نـاموفق بـوده، راهبـرد           هاتغییر در سیاست این کشور

ها معنـاي   ریمبنابراین واژه موفق بودن و موثر بودن تح ،اثرسازي آن نیز ناموفق بوده است بی
 کامال متفاوتی دارند. 

هـا بـر رفـاه    اي در مـورد درجـه اثرگـذاري تحـریم    رسد مطالعه نظر نمی در مورد ایران به
اجتماعی ارائه شده باشد و برآورد این مهم  یکـی از اهـداف ایـن مطالعـه در اقتصـاد ایـران       

 

1- Alan 
2- Ann 
3- Osieja 
4- Bilgram 
5- Rennack 

 .)2005کشور جهان از نظر رفاه اقتصادي را دارند (سازمان ملل،  192در جمع  167و کره شمالی رتبه  161کوبا رتبه  -6
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ر اقتصـاد ایـران اثـر    هـا تـا چـه انـدازه بـ      است. نتیجه این بررسی نشان خواهد داد که تحـریم 
اثرسـازي   توان شاخصی ارائه کـرد کـه بـر اسـاس آن تـوان بـی       اند. در عین حال  می گذاشته
 ها توسط دولت ایران را برآورد کرد. تحریم

الملـل در مـورد رابطـه موفقیـت تحـریم و       ) دیدگاه مرسوم در منابع روابط بین2جدول (
توان این سناریو را فـرض   می ،وجه به این جدولدهد. با ت راهبردهاي مقابله با آن را نشان می

هاي مـورد   صورت طوالنی اعمال شده بدون اینکه سیاست ها به کرد که به دلیل اینکه تحریم
انـد، امـا راهبـرد مقابلـه بـا آن نیـز        ها نـاموفق بـوده   گذار تغییر کند، تحریم نظر دولت تحریم

 منتفی سازند. ها را اند تحریم ناموفق بوده است، زیرا موفق نشده
 

 )1390هایی از رابطه موفقیت تحریم و راهبردهاي مقابله با آن (میرعمادي،  مثال -)2جدول (
 راهبرد مقابله با تحریم ناموفق راهبرد مقابله با تحریم موفق 
 لیبی و افغانستان - موفق تحریم

 عراق و آفریقاي جنوبی چین و هند تحریم ناموفق
 
 شد مروري بر ادبیات ر -3
) 1956اند. سـولو (  شدهوارد ادبیات اقتصادي  1دومار -الگوهاي رشد با مدل معروف هارود 

تحولی جـدي در الگوهـاي    ،زا و طرح مساله پسماند پیشرفت تکنولوژي برونکردن با وارد 
زا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.     صورت بـرون  ) به1956( 2. الگوي رشد سولوکردرشد ایجاد 

  .3زا کردن پیشرفت تکنولوژي دارنداخیر سعی در درون بیشتر الگوهاي رشد
شود، مطالعات مربوط به الگوهاي رشد  دیده می )1990همانگونه که در مطالعات رومر(

ها، رشد بلندمدت با اند. در این مدل زا گرایش یافتهبه سمت الگوهاي رشد درون 90از دهه 
آیـد.    دسـت مـی   تحقیـق و توسـعه بـه     زا از طریق آمـوزش، تمرکز بر پیشرفت فناوري درون

 

1-Sir Roy F. Harrod, 1939 and Evsey Domar, 1946 
2- Solow 

عنوان محصول، تصمیمی است که خانوار و یا  معنی توضیح پیشرفت تکنولوژیکی به زا به رشد تکنولوژي درون -3
 گیرند.  اشخاص براي تولید دانش می
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وري را شـود، اختـراع و نـوآوري، بهـره    تالشی که بـا حداکثرسـازي سـود فـردي اجـرا مـی      
 شود.  دهد و چنین کشفیاتی، سرانجام منجر به رشد بلندمدت میافزایش می

1وسیله انجام کار الگوي آموزش به
و یـا الگـو بـا در نظـر گـرفتن تحقیـق و توسـعه         2ارو 

گیرنـد. در ایـن الگوهـا، تکنولـوژي و     لگوهایی هستند که نـوآوري را در نظـر مـی   هیکس ا
شوند. در الگوهـاي موسـوم بـه    زا در نظر گرفته می عنوان متغیرهاي درون به 3تحقیق و توسعه

AKتواند به شکل  ، رابطه میان سرمایه فیزیکی و محصول میY = AK     نوشـته شـود کـه
ترکیب سرمایه فیزیکی و دانش تکنولوژیکی اسـت کـه دانـش     Kمقدار ثابت وAدر اینجا
شود. تـابع تولیـد ایـن مطالعـه نیـز از نـوع        عنوان شکلی از سرمایه در نظر گرفته می مجزا و به

AKدامه به بسط الگو خواهیم پرداخت.. در ااست 

 
 مبانی نظري و بسط الگو -4

 فرآینـد  شـود،  تـامین مـالی مـی    خام اقتصاد ایران با فروش نفت  از آن جهت که بخش عمده
ی نقـدینگی  یجا هسازي یا جاب تواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیري از ذخیره تحریم می

 5.باشـد  فرآینـد  ایـن    و خدمات یـا همـه  و واردات کاال 4از صادرات نفت خام ارزي حاصل
ونقـل   و حمل موقعیت جغرافیاییمالی و بخش دیگر فیزیکی است و به  فرآیند بخشی از این

توانـد مـورد تحـریم     هر دو این دو بخـش مـی  البته . شود میمواد و کاالهاي فیزیکی مربوط 
هـا و   معـین و چـالش  هاي  داراي ویژگی فرآیند هاي این تحریم هرکدام از بخش قرار گیرد.
ها و درآمدهاي خاص خود است. مثال جلوگیري از صادارات نفت خـام از   ها، هزینه فرصت

البتـه  ، و در عمل هـم ممکـن اسـت بـه درگیـري نظـامی بینجامـد        بوده تر نظر حقوقی دشوار
. حـال آنکـه جلـوگیري از نقـل و انتقـال      هسـت  (از نظر کاهش رفـاه اجتمـاعی)  تر هم  موثر

 

1- Learning by Doing 
2- Arrow 
3- Research and Development (R&D) 

 .ها در الگو در نظر گرفته شده است این نوع تحریم 3-3در قسمت  -4
ها در الگو  این نوع تحریم 2-3و در قسمت  اي در نظر گرفته شده در این مطالعه تنها تحریم بر کاالهاي سرمایه -5

 است.  شده بررسی
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و ریسـک  بـوده  تـر  خطر کـم  و تـر  یا ارز حاصل از فروش نفت خام بسـیار سـاده  نقدینگی و 
 . نداردهم  رگیري نظامید

هـا یـا دشـوار کـردن واردات      جلوگیري از واردات کاال ،دیگر تحریم اقتصادي هیک را
یکسـان نیسـت. اسـتراتژي اساسـی هـر دو       گانکنند هاي این راه براي تحریم کاالست. هزینه

و سـناریوهاي   فایـده  -هزینـه   بـر اسـاس محاسـبه    ،شونده و تحریم هکنند ریمیعنی تح ،بازیگر
هـاي   شود. در این بازي هـر طـرف سـعی در افـزایش هزینـه      تعیین میباخت  -گوناگون برد

   هاي اقتصادي نشان از آن دارد کـه سـناریوي محتمـل    غالب تحریم  تجربه طرف مقابل دارد.
تـر از   بعیـد نیسـت کـه یکـی از بـازیگران بازنـده       منتهـا  ،باخت است -همان سناریوي باخت

 دوم و ســوم بکــار گرفتــه شــده اســت ترکیبــی از دو راه ،باشــد. در شــرایط فعلــی اندیگــر
 .)1،1990(هافبر

هـاي   در ادامه این مطالعه الگویی بسط داده شده اسـت کـه بتـوان در آن اثـرات تحـریم     
اي) بر تولیـد و همچنـین رفـاه     مایهاي و سر اقتصادي (نفتی و ورود کاالهاي مصرفی، واسطه

خـانوار، بنگـاه و    2. الگوي ایـن مطالعـه شـامل سـه عامـل اقتصـادي      کرداجتماعی را بررسی 
 .خواهند شدصورت جداگانه بررسی  بههر یک که در ادامه  دولت است

 
 خانوار -4-1

تمـام   تـوان رفتـار   کـه مـی   مل تعداد زیادي خانوار مشابه اسـت اقتصاد الگوي این مطالعه شا
ریـز اجتمـاعی   . هدف برنامهفرد نشان داد ینده یاخانوار نمایک توسط خانوارهاي موجود را 

اي با توجه به قید بودجه خانوار است. مساله حداکثرسازي  حداکثرسازي مطلوبیت بین دوره
 ) آمده است.1اي خانوار در رابطه ( مطلوبیت بین دوره

)1 (       
0

( )ρt
tU e u C 

 

1- Hufbauer 
2- Agent 
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)(   در این رابطه، tu c رابطـه مثبـت بـا     است که این تـابع مطلوبیـت   1اي تابع مطلوبیت لحظه
)(   که )0cuدارد ( tc سطح مصرف اقتصاد tu c) نشـان داده  2به شکل تابعی در رابطه (

 شده است.  

)2 (               
1

( )
1

t
t

C
u c 

>0) 2در رابطه ( اي مصـرف خـانوار بـین دو نقطـه از      عکس کشش جانشینی بین دوره 1>
 نرخ رجحان زمانی است. 0، )1( دهد. در رابطه زمان را نشان می

شـود درآمـد خـانوار از     ت. فـرض مـی  ) معین شده اس3قید بودجه خانوار با استفاده از رابطه (
ــده اســت)      ــد از آن کــم ش ــر تولی ــات ب ــه مالی ــدي ک ــد خــالص (تولی 1)تولی ) ( , )t t tY K L و

انـداز (کـه فـرض     دست آمده را یا پس خانوار درآمد به .باشد) GTRهاي انتقالی دولت ( پرداخت
 شود. ) میtCو یا مصرف ( شود) ) میtIگذاري ( انداز مستقیما سرمایه کنیم این پس می

 

)3(                (1 ) ( , ) (1 ) ( , )t t t t t G t t t t G tC I Y K L TR I Y K L TR C 
 

گرفتـه یـا صـرف واردات کاالهـاي      گـذاري صـورت   کنـیم کـه سـرمایه    از طرفی فرض مـی 
 شود. گذاري می داخلی سرمایهو یا در کاالهاي شده اي  اي و سرمایه مصرفی، واسطه

)4(                f d
t t tI I I 

توانـد   اي داخلی (که نمـی  اي و سرمایه همچنین با فرض اینکه سهم کاالهاي مصرفی، واسطه
 باشد. گذاري صورت گرفته مورد تحریم قرار گیرد) از کل سرمایه

)5(        (1 )d f
t t tI I I I 

) نشـان داده شـده اسـت. در ایـن رابطـه     6صـورت رابطـه (   بنابراین تغییر در حجم سرمایه بـه 
t tdz   جزء تصادفی تولید بـوده کـه)tdz ~ N (0 ,dt   هـاي نـرخ ارز در   بیـانگر شـوك

رز است که با افزایش واریانس، جزء تصـادفی قسـمت   واریانس نرخ ا طول زمان بوده و
1)یابـد. همچنـین در ایـن رابطـه یـک ضـریب       تصادفی تولید افـزایش مـی   در حجـم   (

دهنـده راحتـی ورود    هاي خارجی (وارداتی) ضرب شده است که این ضـریب نشـان   سرمایه

 

1- Instantaneous Utility Function 
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یار (شرایط تحریم) وارد کشـور شـود   که کاالي وارداتی با واسطه بس کاال است. در صورتی
یابـد. در  به یک نزدیک خواهد شد و اثرگذاري سرمایه وارداتی در تولیـد کـاهش مـی    

به صفر نزدیک خواهد شد و تـاثیر   صورتی که ارتباط کشور با دنیاي خارج خوب باشد 
 خواهد یافت.  رمایه افزایشسرمایه وارداتی بر حجم س

)6(              ( ) (1 ) ( )( )d f
t t t t t tdK I dt dt dz I K dt 

) محاسـبه  7بطـه ( ) معادلـه حرکـت بـراي سـرمایه بـه صـورت را      6) و (5با توجه به روابـط ( 
 1:شود می

)7( (1 ) (1 ) (1 ) (1 )t t
t t t t

dK dz
I K

dt dt
 

 ت:) براي معادله حرکت سرمایه خواهیم داش7) در رابطه (3گذاري رابطه ( با جاي

)8 (            (1 ) (1 ) (1 ) (1 )

(1 ) ( , )

t t
t t

t t t G t t

dK dz
K

dt dt

Y K L TR C K

tdKtK t

 

 

: نرخ اسـتهالك، : مالیات بر درآمد حاصل از ثروت انسانی و سرمایه،که در این رابطه
GTRهاي انتقالی دولت،: پرداختtCپـارامتر تحـریم در   صـرف بخـش خصوصـی،   : م :

: معیـاري از نـرخ ارز اسـت. وارد کـردن تحـریم در قسـمت       tاي،بخش کاالهاي سـرمایه 
طرف و تصادفی در نظـر گـرفتن معادلـه حرکـت سـرمایه از        گذاري خارجی از یک سرمایه

 است.  وسازياز مزایاي این الگ طرف دیگر

 

 خواهیم داشت: )6) و (5(از روابط  -  1
(1 ) 1

(1 ) 1 (1 ) 1

(1 ) 1 (1 ) 1

(1 ) 1 (1 ) 1

t t t t t t

t t t t t t t t

t t t t t t

t t
t t t t

dK I dt dt dz I K dt

dK I dt I dt I dz K dt

dK dt dt dz I K dt

dK dz
I K dt

dt dt
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 تولید -4-2
 یـادي تعـداد ز  شـود  مـی چـارچوب فـرض    ین. در ااست یدبخش تول ياجزا یانگربید نوع تابع تول

) فرض شده است، تولیـد کـل اقتصـاد توسـط     9رابطه ( براساس. به هم وجود دارد یهشب يهابنگاه
ود نیروي کـار (حجـم سـرمایه در هـر     با وج AKیک تابع تولید تصادفی کاب داگالس از نوع

سـرمایه (داخلـی و    ،هاي این بنگاهشود. وروديانجام می )وره تصادفی در نظر گرفته شده استد
کشـش تولیـد نسـبت بـه      ،با جزء تصادفی و قطعی) و نیروي کـار اسـت. در ایـن تـابع     -وارداتی 
اي  نکتـه  1.) پارامتر انتقـال اسـت  9موجود در رابطه (Aدر نظر گرفته شده است. ضریب 1سرمایه 

کنـد، جـدا کـردن حجـم سـرمایه بـه دو گـروه         که این مطالعه را متفاوت از مطالعات موجود می
 است.   )اي ساخت داخل (که در قید بودجه فرض شدههاي وارداتی و کاالهاي سرمایه سرمایه

)9 (             t t tY AK L 

و حجـم   کـه مجمـوع حجـم سـرمایه کاالهـاي داخلـی      اسـت  : حجم سرمایه tKدر آن  که
بنـابراین در  اسـت.   : کشش تولید نسبت به نیـروي کـار  سرمایه کاالهاي خارجی است و 

تصادفی در نظـر   صورت صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایه به این مطالعه، تولید داخلی به
) اوال حجم سرمایه هاي واردات سرمایه ( گرفته شده است. انتظار داریم با افزایش تحریم

بـا   همچنین 2.کاهش تولید نیز کاهش خواهد یافت که متعاقب اینمدت کاهش یابد در بلند
آید، انتظـار داریـم    وجود می دلیل نااطمینانی که در الگو به) به نوسانات باالي بازار ارز (

 که تولید بلندمدت کاهش یابد.
 
 دولت -4-3

در این مطالعه فرض شده است منابع تامین مالی دولت درآمدهاي ناشی از فروش نفت خـام  
و مخارج دولت بـه ترتیـب بـا     . درآمدهاباشدو درآمدهاي مالیات بر تولید (درآمد خانوار) 

 شود. ) مشخص می11) و (10هاي ( بطهرا
 

 شود. ها می دهنده تکنولوژي است که باعث افزایش تولید در سطح ثابتی از نهاده نشان -1
 .استبررسی میزان کاهش تولید بر اساس این نوع تحریم، سناریو اول این تحقیق  -2
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)10 (                             ( , ) 1G t t t oilI Y K L I 
)11 (                 GE G TR 

شدت  :،مدآ: نرخ مالیات بر درعبارتند از:که در این روابط متغیرها و پارامترهاي الگو 
: GE، : مخـارج مصـرفی  G، : درآمدهاي نفتـی oilI، تحریم نفتی (اثرگذاري تحریم نفتی)

 .: درآمدهاي دولتGIو  مخارج دولت
شـود و در صـورتی   به یک نزدیـک مـی   اشیم،) اگر تحریم نفتی داشته ب10در رابطه (

بنـابراین بـه راحتـی مبادلـه و      ،کنـد  به صفر میل می گونه تحریمی وجود نداشته باشد هیچ
هـاي قبـل    گیرد. متغیرها و پارامترهاي دیگر ایـن روابـط در قسـمت   فروش نفت صورت می

درصد از درآمد را به مخارج مصـرفی   . با فرض اینکه دولت به اندازه تعریف شده است
 ) را خواهیم داشت.12دهد، رابطه (اختصاص می

)12 (           GG I 
م داشـت. همچنـین بـا    ) را خـواهی 13رابطـه شـماره (   BDاي به اندازهبا فرض کسري بودجه

شـود. در   درصد از درآمدهاي دولت در نظـر گرفتـه مـی    ) کسري به اندازه 14توجه به رابطه (
 باشد مازاد بودجه خواهیم داشت. 0باشد کسري بودجه و در صورت  0که صورتی

)13 (            G GE I BD

)14 (                               GBD I 
 خواهیم داشت:) را 15رابطه () 14)، (10با توجه به روابط (

)15 (   (1 ) (1 )

(1 ) (1 )
G G G G G

G G G G G

E BD I I G TR I

I TR I TR I

بـا   رهـاي انتقـالی دولـت بـه خـانوا     ) میـزان پرداخـت  15) در (10حال با جایگذاري رابطـه ( 
 ) قابل محاسبه است.16استفاده از رابطه (

)16(                (1 ) ( , ) (1 )G t t t oilTR Y K L I 
در قسمت قبل به این نتیجه رسیدیم کـه بـا افـزایش تحـریم بـر سـرمایه خـارجی، تولیـد         

هـاي  پرداخـت ، ) بـا کـاهش تولیـد   16بنابراین با توجه بـه رابطـه (   یابد،بلندمدت کاهش می
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هـاي انتقـالی موجـب     خصوصی نیز کاهش خواهد یافـت. کـاهش پرداخـت   دولت به بخش 
شود. اگر مصرف کاهش یابد به طور مستقیم گذاري میکاهش مصرف و یا کاهش سرمایه

گـذاري بـه   گـذاري کـاهش یابـد (سـرمایه    رفاه اجتماعی کاهش خواهد یافت. اگـر سـرمایه  
ت موجب کاهش بیشـتر تولیـد و   شود)، سرانجام در بلندمدسرمایه در بخش تولید تبدیل می

 به تبع آن مصرف خواهد شد. 
هـاي نفتـی   ) توجه به این نکته ضروري است که در صورت اعمال تحـریم 16در رابطه (

صـورت  درآمدهاي دولت کـاهش خواهـد یافـت و ایـن کـاهش درآمـد بـه        ،طور مستقیمبه
ر داریـم کـه اثرگـذاري    دهد. بنـابراین انتظـا  مستقیم درآمدهاي انتقالی خانوار را کاهش می

اي و هاي نفتی بر رفاه اجتماعی بیشتر از تـاثیر تحـریم بـر کاالهـاي مصـرفی، واسـطه      تحریم
 اي باشد.  اي واسطهسرمایه

 
 معادله حرکت نیروي کار -4-4

در نظـر  ) nدر الگوي بسط داده شده در این مطالعه، نرخ رشد نیروي کار ثابت و برابر بـا ( 
بنابراین  ،نرخ رشد جمعیت و نیروي کار یکسان فرض شده است همچنینگرفته شده است. 

 ) را خواهیم داشت:  17رابطه (

)17 (            t
t t t

dL
L = nL dL nL dt

dt
tdLtL =tdLt = nt 

) را براي نیروي کار 18یک است. با حل این معادله رابطه ( مرتبهاین یک معادله دیفرانسیل 
نیروي کار در زمان صفر بوده و در حـل   0Lم داشت که در این رابطه در طول زمان خواهی

 الگو داده شده است. 

)18 (     0
nt

t t
t t

dL dL dL
nL ndt ndt L L e

dt L L
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 بسط الگو -4-5
هاي قبل فروض الگو مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت الگوي نهـایی  در قسمت

 1گرفتـه قـرار خواهـد گرفـت. بـا توجـه بـه محاسـبات صـورت         بسط داده شده مورد بررسی
 خواهد بود. )19رابطه (صورت ) معادله حرکت سرمایه به)16( و )8(سازي روابط  (ساده

)19(               
( )( )

( )

t t oil t t

t oil t t

dK Y I C K dt

Y I C dz
 

) 22(تـا   )20( هـاي صـورت رابطـه  به با تعریف مجدد، پارامترهاي جدیدي که در این رابطه
 ایم:کرده معرفی

)20(            1 ( )

 )21(         1
(1 ) 1

 )22(                 (1 ) 1 
صـورت  )، الگوي این مطالعه بـه 19) و (17)، (9)، (2)، (1بنابراین با توجه به روابط (

 خواهد بود. ) 23مجموعه روابط (

)23 (              

1

0 1
. .

( )( )

( )

( , ) ( )

tt

t t oil t t

t oil t t

t t

t t t

C
Max e

s t

dK Y I C K dt

Y I C dz

dL nL dt

Y K L AK L

 

ریز اجتماعی به دنبال حداکثرسازي برنامه )،23(با توجه به الگوي بسط داده شده روابط 
ها و معادالت حرکـت سـرمایه و نیـروي کـار اسـت. بـا        رفاه اجتماعی با توجه به محدودیت

 رو اسـت. در  زي تصـادفی روبـه  ساریز اجتماعی با یک مساله بهینه برنامه ،توجه به این روابط
 

در صـورت نیـاز بـه     کـرد، از ایـن رو  توان محاسبات را در پیوست اضافه اي مقاله نمیبا توجه به محدودیت صفحه - 1
 محاسبات صورت گرفته با نویسندگان تماس گرفته شود.
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سـازي تصـادفی در دو مرحلـه (تشـکیل تـابع      شناسی حل ایـن مسـاله بهینـه   قسمت بعد روش
SHBJمورد بررسی قرار گرفته است.و حل عددي این تابع ( 

 
 شناسی و حل الگوروش -5
 تشکیل تابع همیلتون، بلمن، ژاکوبین تصادفی -5-1
ــبــه ــابع همیلتــون، بلمــن، ژاکــوبین  23ســازي مجموعــه معــادالت (همنظــور بهین ) در ابتــدا ت

کنـیم  فـرض مـی   1.سازي این تـابع بپـردازیم  ) را باید تشکیل و سپس به بهینهSHBJتصادفی(
 :) داریم24( روابطبه صورت  را سازيمساله بهینه

)24(             
0 0 0

( ) ( , )

. .

( , ) ( )

tV X Max E h x u e dt

S t

d x g x u dt x dwx d dw( ) ( )g( )

 

 

)اکثرسـازي تـابع تنزیـل شـده     که در این رابطـه هـدف حد   , )h x u     در یـک فاصـله زمـانی
بـردار متغیرهـاي    uuو  2بردار متغیرهاي وضـعیت  xx)،24نامحدود است. همچنین در رابطه (

)اســت. در قیــد مســاله حداکثرســازي 3کنتــرل , )g x u dtg x u dt( )جــزء قطعــی و  ( )x dw(x dw) جــزء
صـورت رابطـه   را به SHBJتصادفی مساله است. با توجه به تابع هدف و قیدهاي مساله، تابع 

 دهیم.  ) تشکیل می25(
)25 (21

( ) max ( , ) ( ). ( , ) ( ) ( ( ))
2u U x xV x h x u V x g x u tr V x x
1

) ( ) ( ) ( )
1

) 2( ))( ) ( (2( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
1

max ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ))( ) ( (( ) ( (2( ) (( 
)در ایــن رابطــه، )xV x)4بردارگرادیــانV و( )xV x)5هیشــین مــاتریسV  اســت. پــس از
 ) باید شرایط اولیه حداکثرسازي را با توجه به متغیرهاي کنترل نوشت.25تشکیل رابطه (

 

ك برو)2006وایگرینک و همکاران ()2007) و (2005کاپن ()1999منظور مطالعات بیشتر به یانگ و زو (به -1
 ) مراجعه شود.2008و همکاران (

2- State Variable 
3- Control Variable 
4- Gradient 
5- Hessian Matrix 
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) متغیرهـاي  24) و مقایسه با رابطـه ( 23با توجه به مساله حداکثرسازي این مطالعه (رابطه 
است، بنابراین بـردار متغیرهـاي وضـعیت     tCو متغیر کنترل tL ،tKلعهوضعیت در این مطا

t

t

K
x

L
x tKttt   ــرل ــر کنت tuو متغی Cu C    ) ــط ــه رواب ــه ب ــا توج ــین ب  )24) و (23اســت. همچن

 ) آمده است.27) و (26در روابط ( وجزء تصادفی ggطعیبردارهاي جزء ق

)26 (    ( )( )t oil t t

t

Y I C K
g

nL
g

((( 

)27 (       ( )

0

t oil tY I C(((((
 

 ) محاسبه شده است. 28به صورت رابطه ( SHBJتابع  با توجه به محاسبات صورت گرفته

)28 ( 2

( ) ( )( )
( , ) 1

( )
2

K t oil t t

C
L t KK t oil t

U C V Y I C K
V K L Max

V nL V Y I C
 

مشـتق گرفتـه و    tC) نسبت به متغیـر کنتـرل   28حال با شرایط اولیه حداکثرسازي از رابطه (

0دهیم. (برابر صفر قرار می
V

C
)) a31) تـا ( a21) با حل چند معادله دیفرانسیل (روابط (

)مقدار  , )V K L ) محاسبه شده است.29در رابطه ( 

)29 (           
2 2

2 2

2 2

2 2( )
1

( )

( )
t

t

t
t

AL

AL

t t oil t

C K
AL

V

AL K I C

 

 هاي قبل تعریف شده است.که تمامی پارامترهاي این رابطه در قسمت
گیري نسـبت بـه متغیرهـاي    ) و مشتق30گذاري پارامترها بر اساس رابطه (با تغییر حروف
 ) را خواهیم داشت.  32( ) و31)، روابط (29وضعیت از رابطه (
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)30(            

1

2 2

2 2

22 2 1

22 2

1

2

( )

( )

ln

1

t t

L t

t
t

t

L

t

t oil t

L L
t oil t

L t oil t L t

t oil t

L AL

AL
L

L
AL

A L

L AL

K I C

K I C

L K I C K

K I C

  

 

)31 (          2 2
1

K t oil tV C K I C 

 

)32 (                  1
LV

L 
 ) خواهیم داشت:28سازي رابطه (که با ساده

)33 (    
1 1 1

1 2 2

( )

t
K

t oil t K t L t

C
V V C

K I C V K V nL

 

 

) قابل محاسـبه اسـت.   32) و (31هاي ( با استفاده از رابطه LVو  KVادیر که در این رابطه مق
تغییرات سرمایه در طول زمان برابر با صفر است، بنابراین با  وضعیت یکنواخت از طرفی در 
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بـا اسـتفاده از   خـت  وضعیت یکنوامقدار حجم سرمایه در  1توجه به محاسبات صورت گرفته
 ) قابل محاسبه است.  34رابطه (

)34 (         
( )

t
oil t

t

t
t

dz
I C

dt
K

dz
AL

dt

 

دهـد کـه در ادامـه هـدف حداکثرسـازي ایـن تـابع         را نشان مـی  SHBJ) تابع 33رابطه (
ابع ) را در ایـن رابطـه قـرار دهـیم، تـ     34) تـا ( 30) است. اگر روابـط ( tCنسبت به مصرف (

SHBJ دست خواهد آمد. با توجه بـه پیچیـدگی   ه تنها بر حسب مصرف و پارامترهاي الگو ب
مساله حداکثرسازي را حل کرد، بنابراین به  2صورت تحلیلیتوان به) نمی33این تابع (رابطه 

 استفاده شده است.  3منظور محاسبه مقادیر بهینه متغیرهاي الگو از روش حل عددي
سـازي تکـاملی   کـه یـک روش بهینـه    4سازي، الگوریتم ژنتیـک بهینههاي در میان روش

 ایم.   ایم که در ادامه به بررسی این الگوریتم پرداختهاست را انتخاب کرده
 

حداکثرسازي تابع همیلتون، بلمن، ژاکـوبین تصـادفی بـا اسـتفاده از      -5-2
 5الگوریتم ژنتیک

سـازي  هـاي بهینـه   تحلیلی الگو)، روش سازي مبتنی بر گرادیان (حلهاي بهینه در کنار روش
در ادامـه   .6کننـد دیگري نیز وجود دارد که به حل مسائل مختلف در این حوزه کمـک مـی  

) 33(رابطـه   SHBJبـه منظـور حداکثرسـازي تـابع      اجزاي سازنده الگوریتم ژنتیـک پیوسـته  
 مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 در صورت نیاز نویسندگان جزئیات  محاسبات را ارائه خواهند نمود.  1-
2-Analytical 
3- Numerical Model 
4- Genetic Algorithm - GA 

 شده است. نگارش ،نویسندگان در نرم افزار متلب الگوریتم ژنتیک توسط اجرايمراحل  -5
ها و معایب الگوریتم ژنتیک و از طرفی آشنایی با پارامترهاي آن به بررسی این روش و همچنین مزیت منظوربه -6

 ) مراجعه شود.1391استادزاد (
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تنظـیم متغیرهـا    فرآیند ) و به منظور آغاز33(رابطه  SHBJبه منظور حداکثرسازي تابع هدف 
 اي از مقــادیر مصــرف   صــورت آرایــه توســط الگــوریتم ژنتیــک، یــک کرومــوزوم را بــه     

)tC کنـیم، بنـابراین کرومـوزوم   بر اساس این متغیر بهینه شود، تعریـف مـی   باید) که تابع هدف-

 ) آمده است.35ژن وراثتی است که در رابطه ( 1این مطالعه شامل  بررسیهاي مساله مورد 
)35 (                 [ ]Chromosome C 

کنـیم. در ایـن   تـایی تعریـف مـی   براي شروع کار با الگوریتم ژنتیک، یک جمعیـت اولیـه   
منظـور بررسـی کـل رویـه توسـط      مطالعه به دلیل پیچیـدگی کـه در تـابع هـدف وجـود دارد، بـه      

 گیریم. کروموزوم (که جمعیت بسیار بزرگی است) در نظر می 1000یت اولیه را الگوریتم، جمع
منظـور  نویسـی الگـوریتم ژنتیـک اسـت. بـه      هاي این مطالعه تغییر در برنامهیکی از نوآوري

بـار   100سازي الگوریتم ژنتیک را هاي گزارش شده، مراحل بهینهتر شدن جوابقابل اطمینان
در هر مرحله گزارش شده اسـت. در نهایـت    SHBJمقدار تابع هدف تکرار کرده و متغیرها و 

ایم. ایـن کـار باعـث    گزارش کرده SHBJمقادیر گزارش شده را بر اساس حداکثر تابع هدف 
ــی ــیم کــه الگــوریتم ژنتیــک    م ــان حاصــل کن ــامشــود کــه اطمین ــادیر مصــرف   تم ــه مق  روی

)tC طعی نقطه بهینه کلی گزارش شده است.طور قو بهکرده ) را بررسی 
تر کرده است، وجـود جـزء تصـادفی در    نویسی این مطالعه را مشکلنکته دیگر که کار برنامه

نیـز بکـار بـرده شـده      SHBJ ) است کـه ایـن متغیـر در تـابع هـدف     34رابطه حجم سرمایه (رابطه 
یز تصادفی خواهد بود. بـه ایـن   سازي روي آن انجام گیرد نبنابراین تابع هدف که باید بهینه ،است

tdzمنظور در برنامه نوشته شـده در ابتـدا مقـدار    
~ N 0 ,1

dt
) کـه تـابع توزیـع    34(در رابطـه   

است، انتخاب و پس از آن مراحـل الگـوریتم ژنتیـک تعمـیم      1نرمال با میانگین صفر و واریانس 

tdzیافته مطرح شده در باال تکرار شده است. براي 

dt
مقدار تصـادفی در نظـر گرفتـه     100، تعداد 

مقدار تخصـیص داده شـده الگـوریتم تکـرار و مقـادیر بهینـه بـرآورد شـده          100شده و براي هر 
است. در نهایـت از متغیرهـا میـانگین گرفتـه شـده و نتیجـه نهـایی مقـدار میـانگین بهینـه متغیرهـا            

 مقادیر بهینه براي اقتصاد ایران پرداخته شده است.گزارش شده است. در ادامه به بررسی 
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 هاي تجربی براي اقتصاد ایران یافته -6
از پـردازیم.   مـی  پارامترهـاي مربـوط بـه اقتصـاد ایـران      به برآورد بعضی از  در این بخش در ابتدا 

 مطالعـات پیشـین  بعضـی از آنهـا از    بـه اجبـار  ها غیرممکن اسـت و  تمامی پارامترمحاسبه آنجا که 
ــاس  ــیاقتب ــود، م ــا   ش ــپس ب ــاد در   س ــه اقتص ــرض اینک ــت  ف ــعیت یکنواخ ــه  وض ــت و هم اس
کنندگان و تولیدکنندگان عقالیی هسـتند بـه محاسـبه مقـادیر تولیـد و همچنـین رفـاه در         مصرف

 .شود ه میبراي اقتصاد ایران پرداختوضعیت یکنواخت 
 

 بررسی پارامترهاي الگو -6-1
) و همچنین پارامترهـاي نوسـانات نـرخ ارز بـرآورد شـده اسـت.       وAپارامترهاي تابع تولید (

 پارامترهاي دیگر الگو با توجه به مطالعات پیشین براي اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است.
هـر داده در  زا بـراي اقتصـاد ایـران و همچنـین منبـع بـراي       خالصه پارامترها و متغیرهاي برون

تنـوع وسـیعی از مقـادیر مـورد اسـتفاده در       ) ارائه شـده اسـت. بـراي پـارامتر    3جدول شماره (
طوري که مطالعات خارجی مانند سـیراکایا و همکـاران   مطالعات داخلی و خارجی وجود دارد به

اند، امـا در بـین    ارامتر در نظر گرفتهرا براي این پ 01/0) مقدار 2010و پالما ( 04/0) مقدار 2009(
، 0/ 05) بـا مقـدار   1388زاده () و اسـمعیل 1387توان به داللـی و همکـاران (   مطالعات داخلی می

 اشاره کرد. 09/0) با مقدار 1386کیارسی ( و 072/0) مقدار 1388عبدلی (
امتر از مقـدار  عنوان یک کشور در حال توسعه این پاربا توجه به ساختار اقتصاد ایران به 

بنابراین در مطالعه حاضر مقدار پارامتر موردنظر مطابق با مطالعه است، نسبتا باالي برخوردار 
) نـرخ اسـتهالك   3در نظر گرفته شده است. در جدول شماره ( 09/0) برابر 1386کیارسی (

ن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـ      037/0) برابـر  1384سرمایه براساس مطالعه امینی و نشاط (
منظـور بـرآورد نـرخ    ترین مطالعات انجام شده در ایـن زمینـه اسـت. بـه     مطالعه یکی از کامل
هاي مختلف براي اقتصاد ایران مطالعات متعددي انجام شـده اسـت کـه     استهالك در بخش

توان بـه   اند. از جمله این مطالعات می اي دست پیدا کرده هاي مشابه تقریبا تمامی آنها به نرخ
) با نرخـی  1377پور و نهاوندي ( امینی، صفاري و درصد 6/3 ) با نرخی معادل1376بغزیان (

 درصد براي استهالك کل اقتصاد ایران اشاره کرد. 75/3برابر 
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 پارامترها و متغیرهاي مربوط به اقتصاد ایران (بر اساس سال) -)3(جدول 
 منبع واحد مقدار در سال نماد پارامتر یا متغیر

 درآمدهاي نفتی
oilI 434485/5 میلیارد ریال 

نماگرهاي اقتصادي سه ماهه 
 1390سوم سال 

 میلیارد ریال G 5/659341 هاي مصرفی دولتهزینه
نماگرهاي اقتصادي سه ماهه 

 1390سوم سال 

 رانمرکز آمار ای درصد n 3/1 نرخ رشد جمعیت

عکس کشش جانشینی بین 
  اي مصرف خانواردوره

 )1391استادزاد ( - 79/0

 1محاسبات تحقیق - A02/0 پارامتر انتقال در تابع تولید
کشش تولید نسبت به نیروي 

 2محاسبات تحقیق - 16/0  کار

 )1386کیارسی ( - 09/0  ترجیح زمانی نرخ

 نرخ مالیات بر درآمد
 

 درصد 10
گزارش اقتصادي و ترازنامه 

 1388بانک مرکزي سال 

 درآمدهاي غیرنفتی دولت
GI 384288 یالر یلیاردم 

 و ترازنامه يگزارش اقتصاد
 1388سال  يبانک مرکز

 بانک داده بانک مرکزي یالر یلیاردم BD8/127237 کسري بودجه
 )1384امینی و نشاط ( درصد 037/0 نرخ استهالك
 مرکز آمار ایران میلیون نفر N6/73 جمعیت

دولت از  سهم مخارج مصرفی
 هاي تحقیق یافته - 81/0  کل درآمدهاي دولت

نسبت کسري بودجه به کل 
 هاي تحقیق یافته - 16/0  درآمدهاي دولت

نرخ ارز در بازه  انحراف معیار
 هاي تحقیق یافته - 1/755  92-89زمانی 

اي  سهم کاالهاي سرمایه
 هاي تحقیق یافته - 6/0  گذاريداخلی از کل سرمایه

 

در صورت نیاز به محاسبات صورت گرفته با نویسندگان تماس گرفته شود.
از به محاسبات صورت گرفته با نویسندگان تماس گرفته شود.در صورت نی
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 کالیبره کردن الگو براي اقتصاد ایران -6-2
در قسمت قبل پارامترهاي الگو برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. در ایـن قسـمت بـه    

) و تـابع  34) تـا ( 30ران هستیم. با توجـه بـه روابـط (   دنبال کالیبره کردن الگو براي اقتصاد ای
مقادیر رفـاه و همچنـین    ،هاي قبلشناسی مطرح شده در قسمت) و روش36تولید در رابطه (

 با توجه به سطوح مختلف تحریم بررسی شده است.  وضعیت یکنواختتولید در 
ته باشـد.  اي وجـود نداشـ  در سناریو اول فرض شده است که تحریم کاالهـاي سـرمایه  

هـاي نفتـی   دهنده تغییرات رفاه اجتماعی و همچنین تولید با اعمال تحریم ) نشان1نمودار (
دهنده سـطح تحـریم،    . در این نمودار محور افقی نشاناستدر سطوح مختلف اثرگذاري 

عمودي سمت چپ میزان تولیـد  محور عمودي سمت راست سطح رفاه اجتماعی و  محور
دهـد. همانگونـه    را در وضعیت یکنواخت نشـان مـی   1376ابت ناخالص داخلی به قیمت ث

صـورت خطـی بـر رفـاه و تولیـد      شود، اثـر تحـریم نفتـی بـه    که در این نمودار مشاهده می
ناخالص داخلی در وضعیت یکنواخت تاثیرگذار نیست بلکه اثر تحریم بر تولید و رفاه بـه 

 خطی است. صورت غیر
 ):1با توجه به نمودار (

 یابد.سطح تولید کاهش می سطح رفاه اجتماعی و هم یش تحریم همبا افزا -1

ــر اســـــت     -2 ــابعی مقعـــ ــاه تـــ ــین رفـــ ــد و همچنـــ ــر تولیـــ ــریم بـــ ــاثیر تحـــ ــابع تـــ  تـــ

)
2 2

2 2
0 , 0

Y Uبودن منحنی ترسیم شده، اگر بـه مشـتق دوم و    ). بر اساس مقعر
شـود (از چـپ بـه    ریم بیشـتر مـی  حرکت روي منحنی از باال به پایین توجه شود، هـر بـار کـه تحـ    

 شود.   میزان کاهش رفاه و تولید بشتر از دفعه قبلی می) )1نمودار (راست روي محور افقی 

زیـرا بـا افـزایش     ،هاي نفتـی بـر رفـاه بـه مراتـب بیشـتر از تولیـد اسـت        اثرگذاري تحریم -3
ش یابـد و بـا کـاه   درآمـدهاي دولـت کـاهش مـی     ،بر اسـاس فـرض الگـو   هاي نفتی  تحریم

هاي انتقالی دولت به خانوار کـاهش خواهـد یافـت، بـا کـاهش       درآمدهاي دولت، پرداخت
هاي انتقالی دولت، درآمـد خـانوار کـاهش خواهـد یافـت. بـا کـاهش درآمـدهاي         پرداخت
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طـور مسـتقیم باعـث    مصرف خانوار کاهش خواهد یافـت کـه ایـن موضـوع بـه      ،خانوار اوالً
انـداز خـانوار نیـز کـاهش خواهـد      پـس  ،درآمد خـانوار با کاهش  ،. ثانیاًشود میکاهش رفاه 

. بـا کـاهش حجـم سـرمایه در     1حجم سرمایه نیز کـاهش خواهـد یافـت    و به دنبال آن یافت
تولید نیز کاهش خواهد یافت. با کاهش تولید، درآمد خـانوار از تولیـد    ،وضعیت یکنواخت

ف نیـز کـاهش   مصـر  ،) نیز کاهش خواهد یافت. بـا کـاهش درآمـد   وضعیت یکنواخت(در 
کاهشـی خواهـد بـود، بنـابراین      وضـعیت یکنواخـت  رفاه نیـز در   ،با کاهش مصرفیابد.  می

صورت مستقیم) و یـک اثـر غیرمسـتقیم    (کاهش مصرف به ها یک اثر مستقیم بر رفاهتحریم
 ) دارد.وضعیت یکنواختبر رفاه (کاهش مصرف به دلیل کاهش تولید در 

بـا توجـه بـه     ،قـرار داشـته باشـد    وضعیت یکنواخـت در  اگر فرض کنیم که اقتصاد ایران -4
توان نتیجـه  ))، می1(نمودار (محور عمودي  1390تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
درصد بوده اسـت.   80هاي نفتی بر اقتصاد باالي گرفت که در این سناریو اثرگذاري تحریم

 خواهد شد. در سناریوي سوم این مقدار تعدیلنکته قابل توجه آنکه 
 

 
 هاي نفتیتغییرات رفاه اجتماعی و همچنین تولید با اعمال تحریم -)1نمودار (

 

 گیرد. گذاري توسط خانوار صورت میزیرا فرض شده است که سرمایه -1
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در سناریوي دوم فرض شده است که تحریم نفتی اعمال نشود و تنها تحریم بـر واردات  
 ). 0کاالهاي وارداتی بر اقتصاد اعمال شود (

ت رفــاه اجتمــاعی و تولیــد بــا اعمــال ســطوح مختلــف  دهنــده تغییــرا) نشــان2نمــودار (
دهنـده سـطح   اي است. در این نمودار محـور افقـی نشـان   اثرگذاري تحریم بر کاالي سرمایه

محـور  اي، محور عمودي سـمت راسـت سـطح رفـاه اجتمـاعی و      تحریم بر کاالهاي سرمایه
ضــعیت ورا در  1376عمـودي سـطح چـپ میـزان تولیـد ناخــالص داخلـی بـه قیمـت ثابـت          

 دهد.  نشان می یکنواخت
صـورت  هاي نفتـی بـه  اي مانند تحریماثر تحریم بر کاالهاي سرمایه)، 2براساس نمودار (

تاثیرگذار نیست، بلکه اثـر ایـن    وضعیت یکنواختخطی بر رفاه و تولید ناخالص داخلی در 
 خطی است. صورت غیرنوع تحریم نیز بر تولید و رفاه به

 ):2با توجه به نمودار (
سـطح رفـاه اجتمـاعی و    اي هماي و سرمایهبا افزایش تحریم بر کاالهاي مصرفی، واسطه -1
 یابد.سطح تولید کاهش میهم

تشـکیل  اي بـر تولیـد و همچنـین رفـاه     اي و سرمایهتاثیر تحریم کاالهاي مصرفی، واسطه -2

(دهـد   مـی مقعر یک تابع 
2 2

2 2
0 , 0

Y U(    ودن منحنـی  مقعـر بـ   و بـر اسـاس
بـار کـه    ترسیم شده، اگر به مشتق دوم و حرکت روي منحنی از باال به پایین توجه شود، هـر 

) میـزان کـاهش رفـاه و    )2نمودار (شود (از چپ به راست روي محور افقی تحریم بیشتر می
 شود.تولید بیشتر از دفعه قبلی می

هـاي کاالهـاي مصـرفی،    ماثرگـذاري تحـری  (دوم) در این سـناریو   اول،برعکس سناریو  -3
اي اي بر تولید به مراتب بیشتر از رفاه است، زیرا تحریم کاالهاي سـرمایه اي و سرمایهواسطه

با اعمال  ،مستقیم منفی بر رفاه دارد. براساس فرض الگومستقیم بر کاهش تولید و اثر غیر اثر
هـد کـرد. بـا اعمـال     اي درآمد خانوار به صورت مستقیم تغییـر نخوا تحریم کاالهاي سرمایه

 وضـعیت یکنواخـت  اي، حجـم سـرمایه در    اي و سـرمایه تحریم کاالهـاي مصـرفی، واسـطه   
یابـد. بـا کـاهش تولیـد،     کاهش خواهد یافت. با کاهش حجم سرمایه تولید نیـز کـاهش مـی   
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کـاهش خواهـد    وضعیت یکنواخـت مصرف در در نتیجه درآمد بلندمدت خانوار کاهش و 
 شود.   باعث کاهش رفاه اجتماعی میف در مصرکاهش این یافت که 

قـرار داشـته باشـدو بـا توجـه بـه        وضعیت یکنواختاگر فرض کنیم که اقتصاد ایران در  -3
)) در سطح تولیـد  2( نمودار(محور عمودي  1390تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 

ــال، مــی  1حــدود  ــارد ری ــون میلی ــوان نتیجــه گرفــت کــه در ســناریو دوم اثر میلی گــذاري ت
)) 2( نمـودار درصد  (محور افقـی   70تا  65اي بر اقتصاد حدود هاي کاالهاي سرمایه تحریم

 بوده است.  
 

 
 اياي و سرمایههاي کاالهاي مصرفی، واسطهتغییرات رفاه اجتماعی و همچنین تولید با اعمال تحریم -)2نمودار (

 
سـتگی بـه درآمـدهاي نفتـی در اقتصـاد      )، واب4(نتیجـه  اول و دوم با توجه به نتایج سناریوهاي 

صـورت  این موضوع اثبات شده است کـه درآمـدهاي نفتـی بـه     همچنین  ایران اثبات شده است.
زیـرا اگـر درآمـدهاي نفتـی بـه کاالهـاي مصـرفی،         ،محدود در تولیـد بکـار گرفتـه شـده اسـت     

نیـز بـه انـدازه رفـاه      هـاي نفتـی تولیـد   اي تبدیل شده باشد باید با اعمال تحریماي و سرمایه واسطه
دسـت آمـده   بـا توجـه بـه نتـایج بـه     همچنـین  گرفت. تحت تاثیر قرار میاول اجتماعی در سناریو 
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 هـاي نفتـی تاثیرگـذاري بـر رفـاه اقتصـاد ایـران اسـت.         توان استدالل کرد که هدف از تحریم می
  اي تاثیر بر تولید است.هدف اصلی تحریم کاالهاي سرمایهعالوه بر این، 

هـاي نفتـی کـاهش وابسـتگی رفـاه خـانوار بـه        اقتصاد ایران تنها راه مقابلـه بـا تحـریم   در 
جـاي  گـذاري شـود و بـه   درآمدهاي نفتـی اسـت. اگـر درآمـدهاي نفتـی در تولیـد سـرمایه       

هــاي انتقــالی، درآمــدهاي حاصــل از تولیــد بــه خــانوار تعلــق گیــرد، اثــر مســتقیم  پرداخــت
هاي نفتـی بـر رفـاه    یافت. در نتیجه اثرگذاري تحریمهاي نفتی بر رفاه کاهش خواهد  تحریم

 توان با این سیاستگذاري کاهش داد.اجتماعی را می
صـورت همزمـان   اي بـه هاي نفتـی و کـاالي سـرمایه   گذاري تحریمدر سناریوي سوم اثر

هاي نفتی و با اعمال همزمان تحریم وضعیت یکنواختبررسی شده است. تغییرات تولید در 
 ) رسم شده است. 3(نمودار اي در اي و سرمایهفی، واسطهکاالهاي مصر

هـاي  با اعمال همزمان تحـریم  وضعیت یکنواخت)، تغییرات رفاه اجتماعی در 4(نمودار 
 دهد.اي را نشان میاي و سرمایه نفتی و کاالهاي مصرفی، واسطه

 اثر اعمـال ه توان نتیجه گرفت کدر سناریوي سوم می ،شده میرستبا توجه به نمودارهاي 
)اي و نفتـی بـر تولیـد (   اي و سـرمایه همزمان تحریم کاالهاي مصـرفی، واسـطه   , )Y و (

)همچنین رفاه ( , )U(  ترسـیم   رابطهبودن  مقعر نتیجه  در . دهد تشکیل توابعی مقعر می
بار کـه تحـریم    ه پایین توجه شود، هرشده، اگر به مشتق دوم و حرکت روي منحنی از باال ب

) میـزان کـاهش رفـاه و تولیـد     )1نمـودار ( شود (از چپ به راست روي محور افقی بیشتر می
 شود.   بیشتر از دفعه قبلی می

هـاي همزمـان بـر اقتصـاد ایـران      منظور بررسی اثرگذاري تحریم) به3با توجه به نمودار (
تـوان نتیجـه   قـرار داشـته باشـد، مـی     یکنواخـت  وضعیتاگر فرض کنیم که اقتصاد ایران در 
)) درجـه  3( نمـودار (محـور عمـودي    1390یافتـه سـال   گرفـت کـه بـر اسـاس تولیـد تحقـق      

اي و درصــد و همزمــان تحــریم کاالهــاي مصــرفی، واســطه  30هــاي نفتــی حــدود   تحــریم
 درصد بوده است. 50تا  30اي بین  سرمایه
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 اياي و سرمایههاي نفتی و کاالهاي مصرفی، واسطهیکنواخت با اعمال همزمان تحریمتغییرات تولید در وضعیت  -)3نمودار (

 

 
 اياي و سرمایههاي نفتی و کاالهاي مصرفی، واسطهزمان تحریمبا اعمال هم وضعیت یکنواختتغییرات رفاه در  -)4نمودار (

 

 گیرينتیجه -7
تحریم بسیار پویـا   فرآیند شوند. نمی اقتصادي ظاهر  مدهاي تحریم اقتصادي تنها در حوزهاپی

 در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از یـک الگـوي رشـد        . ي تصـادفی اسـت  فرآینـد  بنابراین ،است
صورت دینـامیکی و همچنـین تصـادفی در سـناریوهاي مختلـف تـاثیر شـدت        تعمیم یافته به

بررسـی   توضـعیت یکنواخـ  تحریم بر تولید و همچنین بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران در 
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اند، اگر بسیار زیـاد باعـث   منظور کاهش رفاه اجتماعی بنا شدههایی که به شده است. تحریم
تبـع آن  هاي اجتمـاعی و بـه  توانند باعث آشوب و نارضایتیکاهش رفاه اجتماعی شوند، می

 ها شود.  منجر به براندازي دولت
هاي مختلف بـراي  یمکه تا چه حد تحربود هدف اصلی این مطالعه بررسی این موضوع 

اي) موفـق  اي و سـرمایه هاي نفتی یا تحریم کاالهـاي مصـرفی، واسـطه   اقتصاد ایران (تحریم
صورت دینامیکی (نه استاتیک) و تصـادفی (نـه معـین) در    اند. همچنین در این مطالعه بهبوده

در سناریوهاي مختلف تاثیر شدت تحـریم بـر تولیـد و بـر رفـاه اجتمـاعی در اقتصـاد ایـران         
 وضـعیت یکنواخـت  با فرض اینکـه اقتصـاد در   عالوه بر این بررسی شد.  وضعیت یکنواخت

هـا اثرگـذار بـر رونـد اقتصـادي      که تحریمرا صورت تقریبی میزان و درصدي بوده است، به
 .شدمحاسبه  ،است (تولید) بوده

اي در ورهسازي رفاه اجتماعی بـین د منظور بهینهپس از بسط الگو با فرض سه سناریو، به
سـازي ایـن   ) را تشکیل و سـپس بـه بهینـه   SHBJابتدا تابع همیلتون، بلمن، ژاکوبین تصادفی(

 سازي تکاملی الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است.  تابع به روش بهینه
و تنهـا  نـدارد  اي وجـود  اول فرض شده است که تحـریم کاالهـاي سـرمایه    يدر سناریو

. نتایج این سناریو حاکی از آن است که با شده استاعمال هاي نفتی بر اقتصاد ایران تحریم
یابـد. تـاثیر   سـطح تولیـد کـاهش مـی     سطح رفاه اجتماعی و هم هاي نفتی همافزایش تحریم

یعنی در  ،ایم نشان دادهمقعر  تابعرا به صورت یک  هاي نفتی بر تولید و همچنین رفاهتحریم
مراتـب  ها بر تولید و رفاه به) تاثیرگذاري تحریمها (سطوح پایین تحریم ابتداي اعمال تحریم

 مراتـب بـه  رفـاه  بـر  نفتـی  هاي اثرگذاري تحریمهمچنین کمتر از سطوح باالي تحریم است. 
 .است تولید از بیشتر

و تنها تحریم بـر واردات   هدوم فرض شده است که تحریم نفتی اعمال نشد يدر سناریو
اي هـم سـطح   . با افزایش تحریم بر کاالهـاي سـرمایه  مای داشتهبر اقتصاد  ايسرمایهکاالهاي 

اي بـر   تحـریم کاالهـاي سـرمایه   تـابع رابطـه    یابد.رفاه اجتماعی و هم سطح تولید کاهش می
در سـطوح پـایین اعمـال     معنی کـه  ینه اب ،ایم نشان دادهمقعر  تابعیرا با ترسیم   تولید و رفاه
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مراتـب بیشـتر از سـطوح بـاالي     ولیـد و رفـاه بـه   ها بر تتاثیرگذاري تحریم ،هااین نوع تحریم
 کاالهـاي  هـاي اثرگـذاري تحـریم  (دوم) در این سـناریو  اول تحریم است. بر عکس سناریو 

 مسـتقیم  اثـر  ايسرمایه کاالهاي تحریم زیرااست،  رفاه از بیشتر مراتب به تولید بر ايسرمایه
 .دارد رفاه بر منفی غیرمستقیم اثر و تولید کاهش بر

وابستگی به درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران نیـز  اول ودوم، توجه به نتایج سناریوهاي با 
که درآمدهاي نفتی به صورت محدود در تولید شد اثبات شده است. این موضوع نیز اثبات 

کـه هـدف از   شـد  دسـت آمـده اسـتدالل    هبا توجه بـه نتـایج بـ   همچنین . ندا بکار گرفته شده
هـدف اصـلی تحـریم کاالهـاي     ایـن   عـالوه بـر  اري بر رفاه بوده و هاي نفتی تاثیرگذتحریم
 .  استاي تاثیر بر تولید  سرمایه

هـاي نفتـی کـاهش وابسـتگی رفـاه خـانوار بـه        در اقتصاد ایران تنها راه مقابلـه بـا تحـریم   
 جـاي بـه  و شـود  گـذاري  سـرمایه  تولیـد  در نفتـی  درآمـدهاي  اگـر . اسـت درآمدهاي نفتـی  

ه خــانوار تعلــق گیــرد، اثــر مســتقیم بــ تولیــد از حاصــل درآمــدهاي انتقــالی، هــايپرداخــت
هاي نفتـی بـر رفـاه    هاي نفتی بر رفاه کاهش خواهد یافت. در نتیجه اثرگذاري تحریم تحریم

 .داد کاهش گذاريتوان با این سیاستاجتماعی را می
صـورت همزمـان   بـه  ايي سـرمایه هاي نفتـی و کـاال  سوم اثرگذاري تحریم يدر سناریو

کـه تـاثیر   حاصل شد نتیجه  اینسوم  يدست آمده در سناریوهررسی شد. با توجه به نتایج بب
را بایـد در قالـب    و نفتی بر تولید و همچنـین رفـاه   ايسرمایهکاالهاي همزمان تحریم اعمال 

 .کردمالحظه مقعر   تابعیک 
فرض کنیم  هاي همزمان بر اقتصاد ایران اگربه منظور بررسی اثرگذاري تحریمهمچنین 

توان نتیجه گرفت که بـر اسـاس   قرار داشته باشد، می وضعیت یکنواختکه اقتصاد ایران در 
 بـر میـزان رفـاه در اقتصـاد ایـران      هاي نفتـی تحریم تاثیر درجه ،1390تولید تحقق یافته سال 

و نفتـی بـر میـزان رفـاه در اقتصـاد       ايهمزمان سرمایه تحریماثر  و کاهشی درصد 30حدود 
 بوده است. کاهشی درصد 50تا  30بین  نایرا
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 منابعفهرست 

 يالگـو  یـک در قالـب   یرپـذ یدتجد يهـا يانـرژ  ینهسهم به یینتع ،)1391( ینحس یعل ،استادزاد
 یراز: دانشگاه شيارشد در رشته علوم اقتصاد ینامه کارشناس یانپا یران،: مورد ایداررشد پا

 .هاي مختلفترازنامه، سالبانک مرکزي جمهوري ایران، گزارش اقتصادي و 

 .هاي مختلفبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، نماگرهاي اقتصادي، سال
هــاي عمــده اقتصــادي  )، بــرآورد موجــودي ســرمایه در زیــر بخــش1371بغزیــان، آلبــرت (

ارشـد، دانشـکده اقتصـاد وعلـوم سیاسـی دانشـگاه        نامه کارشناسـی  )، پایان1356-1338(
 .شهید بهشتی

بررسی نظـري و  «)، 1387هانی رحیم ، بخشی دستجردي رسول و جعفر  حسینی (داللی اصف
مجلـه دانـش و   ، »1351-1383: تجربی نرخ ترجیح زمانی مطالعه مـوردي اقتصـاد ایـران   
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