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های اقتصادی، متغیرهای کالن بررسی رابطه علیت تحریم

محیطی در ایران )کاربرد های زیستاقتصادی و آالینده

 رهیافت علیت سیائو(
 

 حسینی ابراهیم آباد سید علیو  قائمی اصل مهدی، مصطفوی سید مهدی
 

 3/30/3111تاریخ پذیرش:         31/6/3111تاریخ وصول: 
 

 :چكیده

محیطی از اهمیت زیست و توسعه پایدار، پرداختن به مسائل زیستاهمیت محیط با توجه به

هاست. با های اقتصادی دولترشد اقتصادی، هدف بسیاری از سیاستای برخوردار است. ویژه

زیست )به علت های جدی بر محیطاین حال، رشد اقتصادی سریع، معموال باعث ایجاد زیان

، یک روشود. از اینها( میبیعی و انتشار حجم بیشتری از آالیندهاستفاده فزاینده از منابع ط

 هاچنین تحریمهم .زیست وجود دارد های اقتصادی و وضعیت محیطتضاد بالقوه بین سیاست

در این پژوهش با استفاده از  .آورندمی فشار زیست محیط متعدد نهادی و فنی بر دالیل به

 های اقتصادی با متغیرهای کالن اقتصادی ومی علیت تحریروش علیت سیائو رابطه

، 2CO ،4CHاز گازهای های زیست محیطی مورد آزمون قرار گرفته است. بدین منظور آالینده 

xNO 1 صنعت و  بخش افزوده های ارزشهای هوا و نیز از شاخصترین آالیندهعنوان اصلی به

ترین به عنوان مهمنفت  بدون یناخالص داخل دیولنفت و ت بخش افزوده معدن، ارزش

دهد که رابطه علی متغیرهای کالن اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می

های اقتصادی با متغیرهای کالن اقتصادی وجود دارد. به عالوه داری از سوی تحریممعنی

 به نظررو داری نیز با گازهای آالینده دارند. از اینهای اقتصادی رابطه علی معنیتحریم

های تواند راهكار مناسبی برای کاهش آالیندههای اقتصادی میرسد که حل مشكل تحریممی 

های کشور، از افزوده بخشی در ایران باشد و معضالت تحریممحیطی و افزایش ارزشزیست

 زمینه در گذاریسرمایه شرایط کردن ثباتبی تكنولوژی، به دسترسی کردن جمله دشوار

 داشتن زمینه در جامعه و دولت ایجاد محدودیت برای و تكنولوژی، بهبود و وریبهره ارتقای

 را برطرف کند. گریتنظیم بیشتر و برتر هایگزینه

 Q53؛ O4؛ H23؛ JEL :F51 طبقه بندی 
 

های اقتصادی، علیت محیط زیست، رشد اقتصادی، آلودگی هوا، تحریمکثر حداهای کلیدی: واژه
  سیائو

                                                      
  ،و دانشوووی   مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه خووارزمی اد دانشگاه فردوسی مشهد، اقتص استادیاربه ترتیب

  )ri.ac.um@mostafavi(                                                     دانشگاه پیام نور.کارشناسی ارشد 
 اکسیدهای نیتروژن متان، اکسید کربندی 3
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 مقدمه  -1

 از محیطیزیست مسائل به پرداختن پایدار، توسعه و زیستمحیط اهمیت به توجه با

 گازهوا،  بوا  هووا  شودن  مخلوو   معنای به هوا آلودگی. است برخوردار ایویژه اهمیت

 شوامل  هوا کننده آلوده مواد. دهندمی کاهش را هوا کیفیت که است ذراتی و قطرات

 دار،نیتووروژن اکسوویدهای گوووگرد، داکسوویدی کووربن، منوکسووید کووربن، اکسوویددی

 سوربی  ترکیبوات  سایر و سرب برمید معلق، ریز ذرات نشده، سوخته هایهیدروکربن

 دالر، میلیوون  060 میوزان  به ساالنه شهری هوای آلودگی از ناشی هایبیماری. است

 اقتصواد  بوه ( ملوی  ناخالص تولید از درصد 001/0) ریال میلیارد 300 هزارو 0 معادل

 (.11 ، ص3111 اسدی، ؛0002 جهانی، بانک) کندمی وارد خسارت ایران

های اقتصادی خود یکی از عوامل دامن زدن به آلوودگی هووا و   چنین تحریمهم

 فاضلی نظر باشد. بهمحیطی در کشورهای مورد تحریم میهای زیستازدیاد آالینده

 تکنولووژی،  بوه  دسترسوی  کردن دشوار جمله از متعدد، دالیل به هاتحریم( 3111)

 تکنولووژی،  بهبوود  و وریبهره ارتقای زمینه در گذاریسرمایه شرایط کردن ثباتبی

 امکوان  کوه  بیشوتری  هوای گزینوه  داشوتن  زمینوه  در جامعه و دولت دست بستن و

 .آورندمی فشار زیستمحیط بر کنند، فراهم را ترمناسب گریتنظیم

 پژوهش اتیادب -1

 شوود. بخوش اول مربوو  بوه     ز دو قسومت تشوکیل موی   ادبیات پژوهشی این مقاله ا

ی باشد و  بخش دوم مربو  به رابطوه های اقتصادی و کل اقتصاد میی تحریمرابطه

 گردد.زیست میهای وارده بر محیطهای اقتصادی و آسیبتحریم

های بزرگ بوده تا با اسوتفاده از  تحریم اقتصادی همواره ابزاری در درست قدرت

تر اعمال نفوذ نموده و باعث مهار رژیوم، تغییور رفتوار و یوا     ای کوچکآن بر کشوره

های هد از سالها اقتصادی علیه ایران نشان میتغییر یک رژیم گردند. سابقه تحریم

آغازین انقالب اسالمی همواره غرب تالش کرده است تا با وضو  برخوی از قووانین و    

محدود نمایود و مووانعی را در انووام     مقررات، روابط تواری ایران با دیگر کشورها را

جائیکه اقتصاد ایران به شودت بوه   سرمایه گذاری خارجی در ایران ایواد کند و از آن

باشد، هرگونه درآمدهای نفتی و گازی و آن دو به سرمایه گذاری خارجی وابسته می

گوردد )بابوایی مهور و    آسیب بر آن صنای  باعث آسیب بوه کول اقتصواد کشوور موی     

 .(13، ص 3111یل نسب، اسماع
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 تور بویش  محیطوی زیسوت  تخریوب  هایآسیب و خطرات اخیر، هایده طول در

 جمعیوت،  افوزایش  چوون هم عواملی ترکیب از ناشی تخریب، این. است شده نمایان

 دنیوا،  نقوا   از بسویاری  در. اسوت  صونعتی  هوای فعالیوت  و محیطوی زیست آلودگی

 روزموره  هایفعالیت یادامه امکان که است، شده خطرناک و جدی چنان هاآلودگی

 یتوسوعه  و رشود  فراینود  از توابعی  انتشوارآلودگی،  و تولیود . اسوت  کورده  مختل را

 یکوره  گرموایش  و ایگلخانوه  گازهوای  هووا،  آلودگی مشکل. کشورهاست اقتصادی

 در مطالعوه  موورد  اصولی  موضووعات  از اقتصوادی،  رشد با عوامل این ارتبا  و زمین

 ثابوت  کوم  دست یا) زیستمحیط تخریب مشکل درمان امکان. تاس اخیر هایسال

 توسوعه  بحوث  از قسومتی  اقتصوادی،  رشد وسیله به( آن موجود کیفیت داشتن نگه

 طرح توسعه و زیست محیط جهانی کنفرانس توسط و 3111 سال در که بود پایدار

 را ایوده  ایون  3110 سوال  جهوانی  توسوعه  گوزارش  در جهانی بانک آن، از بعد. شد

 کشوورها،  درآمود  افزایش حین در»: است آمده گزارش این در. کرد ترشده شناخته

 تقاضوا  نتیووه  در و زیستمحیط کیفیت بهبود در گذاریسرمایه برای موجود مناب 

 .  «یابدمی افزایش آن برای

گذارد چوون  ( آلودگی آب و هوا در حسابداری ملی تأثیر نمی3112نظر درم )به

ن به کسی تعلق ندارد. بنوابراین کاالهوای قابول خریود و فوروش      ها و آسمارودخانه

شوند یعنی دارای بها نیستند. اما آیا رفو  نواگزیر آلوودگی و توأمین و     محسوب نمی

هوا، مسوتلزم مخوارجی نیسوت  از نظور      های تندرستی در ارتبا  بوا آلوودگی  هزینه

ها محسوب یافتیهایی است که در ردیف درحسابداران، این مخارج در شمار فعالیت

آید. آثار انحرافی این روش روشن اسوت  شود و در حسابداری ملی به حساب میمی

های ملی بیش از حد تخمین زده شود و تاراج میراث ملی شود تا ثروتو موجب می

 کمتر از واقعیت به حساب آید. این منطوق، کشوورهای در حوال توسوعه را تشوویق      

ه خود با پیامودهای ناشوی از افراطوی کوه درپوی دارد      کند تا همواره از مواد اولیمی

برداری کنند. بدین ترتیوب اسوت کوه روبورت رتقوو اقتصواددان، تولیود        بیشتر بهره

 کند.تشبیه می« نورافکن فریبنده»ناخالص ملی را به 

 در اجبوار  و فشوار  ابوزار  عنووان  بوه  تحوریم  که بینیم می تحریم ادبیات مرور با

 اقتصاد به زدن ضربه و ساختن منزوی برای کشورها رجیخا سیاست اهداف پیشبرد

 خوط  تغییور  به ناچار نظر مورد کشور آن، پی در تا شودمی وض  شوندهتحریم کشور

 و زیسوتن  انسانی حقوق بر اثری کهاین بدون شود خود کالن هایسیاست و هامشی
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 حق استکهلم یهبیانی که جاآن از .باشد داشته شوندهتحریم کشور شهروندان امنیت

 در زنودگی  مناسوب  شرایط و رفاه آزادی، از انسان مندیبهره حق را زیستمحیط بر

 شومرد، موی  بور  دهود، می را سعادتمند و حیثیت با زندگی اجازه وی به که محیطی

 و فنوی  علموی،  تحوریم  بهتور  بیوان  به. شودمی قلمداد حق این ناقض تحریم، اعمال

 کشوور  کوه  چورا  نماید،می تسری  را زیستمحیط تخریب روند کشور، یک اقتصادی

 شوهروندان  رفواه  و سوالمت  هایمؤلفه بر امر همین و نموده توان کم را شده تحریم

 .گذاردمی تأثیر آن

 پژوهش نهیشیپ -3

 راه سور  بور  موان   ایوواد  اقتصوادی  هوای تحریم یعمده آثار از یکی اینکه به توجه با

 ایمطالعوه  در( 3111)نبووی   و زاده لشکری شدبامی خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 میوزان  محیطوی زیسوت  کیفیوت  بور  خوارجی  مستقیم گذاریسرمایه تأثیر بررسی به

 تایلند، مالزی، یتوسعه حال در کشور شش در کربن اکسیددی ایگلخانه گاز خروج

  رهیافوت  از اسوتفاده  بوا  0002 -3112 هوای سوال  طوی  ایوران  و فیلیقوین  سنگاپور،

 مسوتقیم  گوذاری سورمایه  دهود موی  نشوان  هوا آن پژوهش نتایج. پرداختند عیجمهم

 موورد  کشوورهای  همه در کربن اکسیددی آالینده بر دارمعنی و مثبت تأثیر خارجی

 . است داشته مدت کوتاه و مدت بلند در سنگاپور جز بررسی،

  ایوران  اقتصوادی  تحوریم  هوای پیامود  بررسی به پژوهشی در( 3112) عبداللهی

های تواری و اقتصادی و ارزیوابی رونود   این پژوهش با تحلیل آماری داده .پردازدمی

 اقتصوادی  تحوریم  بدین نتیوه دست یافته اسوت کوه   های مختلف،تغییرات شاخص

 در نفوت  قیموت  سابقهبی افزایش موجب هم نفت، صادرات توقف نتیوه، در و ایران

 تووان موی  و کندمی تهدید را صادیاقت رشد نتیوه، در و شد خواهد جهانی بازارهای

 شوود موی  موجب هم و کند توربه را رکود از ایدوره جهانی اقتصاد که داشت انتظار

 ایوران  نفتوی  درآمودهای  آن، صادرات کاهش یا و نفت صادرات عدم ینتیوه در که

 موجبات و یابد کاهش شودمی شامل را کشور ایبودجه مناب  درصد 12 از بیش که

 .کند فراهم داخل در را ادیاقتص رکود

 تحوریم  آثوار  بررسوی  با یک رویکرد توصیفی بوه ( 3111) سیدنورانی و عزیزنژاد

 بوانکی  خودمات  و کواال  انورژی،  حووزه  سوه  در ایوران  خوارجی  تووارت  بر اقتصادی

های گذشته و اخیر به ایون نتیووه   های سالگیری از توربهها با بهرهآن. اندپرداخته
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 سیاسوت  برگزیدن با ،0001 تا 3111 هایسال فاصله در متحده ایاالت که رسیدند

 هوای تحوریم  رغوم و علوی  داشته ما کشور اقتصاد تضعیف در سعی ایران با خصومت

 بوه  همچنوان  و نبووده  اثرپوذیر  هاتحریم این از چندان انرژی بخش ایران، اقتصادی

 دهد.می ادامه خود توسعه و رشد

 اقتصواد  بور  موالی  و تواری هایتحریم آثار تحلیل به( 3111) محسنی و یاوری

 در. انود نموده ارائه را خود تحلیل تاریخی صورت به و پرداخته 0000در سال  ایران

 بوازار  ماهیت دلیل به نفتی تحریم که است درست که رسندمی نتیوه این به نهایت

 و موالی  هایتحریم تأثیر کننده، مصرف مازاد روش از اما است، تأثیربی جهانی نفت

 کوه  است شده برآورد ایران داخلی ناخالص تولید درصد 3/3 ایران اقتصاد بر تواری

 .است توجهی قابل رقم

 رشود  بور  اقتصوادی  هوای تحوریم  در پژوهشی توأثیر ( 3111) درخشان و فدائی

 از اسوتفاده  ها بادادند. آن قرار بررسی مورد را 3110-3121 هایسال طی اقتصادی

 گسوترده  هوای وقفوه  بوا  توضوی   خوود  مودل  کوارگیری  بوه  و یزمان سری هایداده

(ARDL) :به نتایج زیر دست یافتند 

 توأثیر  ضوعیف،  هوای تحوریم  اعمال دهدمی نشان مدتکوتاه تخمین نتایج (3

 به مدتکوتاه در قوی و متوسط هایتحریم ولی نداشته، اقتصادی رشد بر معناداری

 . است داشته اقتصادی رشد بر منفی تأثیر 11/0 و 0011/0 ضرایب با ترتیب

 ضوعیف  اقتصادی هایتحریم اعمال که دهدمی نشان مدتبلند رابطه نتایج (0

 هوای تحوریم  ولوی  نداشوته  اقتصوادی  رشود  بور  معناداری تأثیر مدتبلند در قوی و

 .است داشته اقتصادی رشد بر منفی تأثیر بلندمدت در 001/0 ضریب با متوسط

 داده انووام  ایمطالعوه  ایران هایتحریم مورد رد 0علیخانی خارجی مطالعات در

 وی. دانود موی  خورده شکست سیاستی را ایران هایتحریم خود کتاب در وی. است

 نهایوت  در و پردازدمی هاتحریم شکل و نوع تحلیل به تنها خاصی گیریجهت بدون

  هخوورد  شکسوت  سیاسوتی  را آن و دانود نموی  توجوه  قابل را ایران بر هاتحریم تأثیر

   داندمی

 و پرداختوه  آمریکوا  و ایوران  هرابطو  بررسوی  بوه  خوود  کتاب در نیز 1منشفیاض

. اسوت  داده قورار  بررسوی  موورد  را... و دوجانبوه  مهوار  هایسیاست جنگ، ها،تحریم

                                                      
2 ALIKHANI  
3 Fayazmanesh  
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  دیقلماسووی و ایووران هووایتحووریم در اسوورائیل نقووش بررسووی بووه ایشووان همچنووین

 .است پرداخته ایران المللیبین

 آن به مربو  قوانین و هاسیاست و تحریم اقتصاد به خود کتاب در زنی الکساندر

 شده اعمال هایتحریم از کامل نسبتاً ایتاریخچه ذکر با ابتدا در وی. است پرداخته

 را آن و کندمی ایواد بعدی هایتحلیل برای را خام هاییداده هاآن اهداف و دنیا در

  قوانونی  ابعواد  بوه  پورداختن  از پوس  وی. کنود می تحلیل المللبین سیاست منظر از

 و پرداختوه  چندجانبوه  و جانبوه یوک  هایتحریم به اقتصادی، هایتحریم المللیبین

 قرار ارزیابی مورد نیز را المللیبین نهادهای دخالت و ملیتی چند هایشرکت تحریم

 اشود ب داشته تحریم یمقوله به نسبت طرفانهبی نگاهی تا کرده سعی وی. است داده

 و فودائی  از نقول  بوه  ؛0001 الکسواندر، ) کنود  تحلیول  را آن عملوی  صورتبه تنها و

 (.336 ، ص3111 درخشان،

 ینظر یمبان -4

 سوط   بوه  دسوتیابی  اقتصادی، هایسیاست از بسیاری اصلی هدف اینکه با همزمان

 هوای فعالیوت  از ناشوی  محیطوی زیسوت  مخواطرات  باشود، موی  بواالتر  اقتصادی رشد

 طوی  موضوع این به توجه با. است شده تبدیل برانگیز بحث موضوع یک به اقتصادی

 تووارت  با« بازار شکست» دیدگاه از زیستمحیط طرفداران از برخی اخیر، هایدهه

 طورف  از. انود دانسوته  ضوروری  را دولت دخالت و کرده مخالف اقتصادی رشد و آزاد

 کوردن  کون ریشه و ترلمسا زیستمحیط به دستیابی برای معتقدند که کسانی دیگر،

 و اقتصوادی  رشود  میان تعارض موضوع رفته رفته لذا. است الزم اقتصادی رشد فقر،

 زیسوت محیط اقتصاد حوزه در بحث مورد موضوعات از یکی به زیستمحیط کیفیت

 و بورده  پی محیطیزیست مسائل اهمیت به هاکشور امروزه که طوریبه شد؛ تبدیل

 در قووانین  برخوی  وضو   به مسأله، این به نسبت خطر متقابالً و نیاز احساس حسب

 در کشوورها  رسود می نظر به. اندپرداخته المللیبین توافقنامه تنظیم یا و ملی سط 

 مراحول  نموودن  طوی  زموان، هم و محیطیزیست ضایعات کاهش دنبالبه راستا این

  دنبوال  را پایودار  توسوعه  از مختلفوی  هوای ویورایش  تعبیوری  بوه  و باشندمی توسعه

 ایون  با. هاستدولت اقتصادی هایسیاست از بسیاری هدف اقتصادی، رشد. کنندمی

 بوه ) زیسوت محیط بر جدی هایزیان ایواد باعث معموال سری ، اقتصادی رشد حال،

. شوود می( هاآالینده از بیشتری حوم انتشار و طبیعی مناب  از فزاینده استفاده علت
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 وجوود  زیسوت محیط وضعیت و اقتصادی هایسیاست ینب بالقوه تضاد یک رو،این از

 (. 310 ص ،3116 مرادحاصل، و پژویان) دارد

 بور  اسوالمی  انقوالب  از پوس  هایسال طول در که بسیاری هایتحریم دنبال به

 ایون  کوه  بووده،  ایون  اقتصاددانان روی پیش سؤال همواره است، شده تحمیل ایران

 چوه  بوه  توأثیر  ایون  و داشوته  توأثیری  چوه  اقتصادی مختلف متغیرهای بر هاتحریم

 است  افتاده اتفاق ایاندازه

 و هووا  مهوم  سازهای آلوده بر اقتصادی هایتحریم تأثیر بررسی به پژوهش این

 منظوور  همین به. پردازدمی اقتصادی کالن متغیرهای بر هاتحریم این اثر همچنین

 از همچنوین  و هووا  هوای هآالیند تریناصلی عنوان به  2CO، 4CH، xNO  گازهای از

 تولیود  و نفوت  بخش افزوده ارزش معدن، و صنعت بخش افزوده ارزش هایشاخص

 اسوتفاده  اقتصوادی  کوالن  متغیرهای ترینمهم عنوان به نفت بدون داخلی ناخالص

 .شودمی

 از عبارتسوت  آلوودگی  محیطی،زیست علوم یا طبیعی علوم دانشمند یک نظر از

 وارد زیسوت محویط  بوه  که انسانی هایفعالیت از ناشی ائدز مواد و پسماندها جریان

 به سیستماتیک طوربه که است فردی اولین( 3100) پیگو رسدمی نظر به .شودمی

 از تحلیلوی  چنوین . اسوت  پرداختوه  آلودگی یدرباره مطلب ارائه و اقتصادی تحلیل

 آموده  دسوت  بوه « اقتصوادی  هایفعالیت جانبی آثار» مفهوم گسترش با پیگو سوی

 بوه  کمی بسیار توجه 3120 سال از قبل تا پیگو، اصلی و ایپایه کار رغمعلی. است

 اثورات  ینظریوه  3120 یدهه طی. است شده آلودگی اقتصاد و تولید جانبی اثرات

 اقتصواد  بوه  زیوادی  توجوه  3160 یده در و یافوت  گسوترش  و بسوط  تولیود  جانبی

 (.112 ، ص3110 ارباب،) شد آلودگی

 تحووالت  افزون روز رشد و میالدی نوزدهم قرن اوایل در صنعتی انقالب آغاز با

 و انرژی به بشر نیاز. است داده رخ هاانسان زندگی در نیز گوناگونی تغییرات بشری،

 افزایش سبب طبیعی گاز و نفت سنگ، ذغال نظیر فسیلی هایسوخت انواع مصرف

 یکوره  جمعیوت  افوزایش  .اسوت  شوده  جو در اکسیدکربندی مانند گازهایی شدید

 هوای فعالیوت  افوزایش  هوا، جنگول  تخریوب  زموین،  کواربری  تغییور  سبب که زمین

 هموراه  بوه  مختلفی تبعات شده، مای  و جامد ضایعات تولید و دامداری و کشاورزی

 و جمعیوت  رشود . اسوت  تبعوات  ایون  از یکوی  هوا و آب تغییر یپدیده. است داشته

 منوور  انورژی  هوای حامول  تقاضوای  میزان شدر به اخیر قرن در تکنولوژی پیشرفت
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 از بویش  تولیود  و فسیلی هایسوخت از حاصل انرژی مصرف با هاانسان. است شده

 افوزایش  رونود  یاداموه . زننود موی  بهوم  را زمین انرژی توازن ایگلخانه گازهای حد

 گسوترش  زموین،  کواربری  تغییر آینده، یدهه چند در انرژی مصرف و تقاضا میزان

 ایگلخانه یپدیده مای  و جامد ضایعات افزایش و دامداری و کشاورزی هایفعالیت

 (.0 ، ص3110 اسالمی، صادقی و) کرد خواهد تشدید را جو زمین در

 گواز  انتشار به مربو  شده ایواد ایگلخانه آثار از نیمی از باتوجه به اینکه بیش

 نیتوروژن، اثورات    هوای اکسوید کوه  باشد، همچنین نظر بوه ایون  می کربن اکسیددی

گذارنود و باعوث خووردگی    آوری بر روی سالمت انسان و سایر موجوودات موی  زیان

ای بسویار  یکی از گازهای گلخانهو با توجه به اهمیت گاز متان که  گردنداجسام می

های زیست محیطوی در ایون   باشد این سه آالینده به عنوان نماینده آالیندهمهم می

 ند.اپژوهش انتخاب گردیده

 گسترش امکانات، افزایش برای ابزاری و وسیله اقتصادی نیز سوی دیگر رشد از

 آرترلوویس . است تربیش آزادی به دستیابی و محیط بر تسلط و افراد انتخاب دامنه

 موجوب  ثروت افزایش با که نیست این اقتصادی رشد مزیت» :نویسدمی باره این در

 یدامنوه  افوزایش  موجوب  کوه  است ینا بلکه شودمی خوشبختی و سعادت افزایش

 را موردم  ثوروت،  افزایش که بگوییم وانیمتنمی اطمینان با ما. شودمی انسان انتخاب

 ایون  از انسان که است این اقتصادی رشد برای بهتر موفقیت... کندمی ترخوشبخت

 آزادیوش  آن موجوب  بوه  و باشود  داشوته  محیطش روی بر تریبیش کنترل طریق،

 یوا  صادرات درآمد، سط  باالبردن آن هدف که است کمی تحولی رشد یابد. افزایش

 بووده  نظیور  کوم  کشوورها  رشود  دوم جهانی جنگ از پس«. باشدمی گذاریسرمایه

 در مودت  بلنود  در اقتصوادی  رشود . انود مانوده  باقی نیافته توسعه چنانهم اما است

 الزم وقوت  نسل پنج تا سه هدف این به یافتن دست برای اما است مؤثر فقر کاهش

 بلکوه  نیسوت،  هودف  اقتصوادی  رشود  .اسوت  ناپوذیر  توجیه سیاسی نظر از که است

 اقتصوادی  رشود  در چوه آن دیگر، عبارت به. جامعه رفاه افزایش برای است ایوسیله

 رشود . شوود  انسوان  منزلوت  و تووان  ارتقوای  موجوب  کوه  اسوت  مزایایی است، مهم

 بیکواری  و فقور  کاهش و درآمد، سط  ارتقاء و اشتغال افزایش موجب باید اقتصادی
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 مشوارکت  بایود  و دهد قرار مناسب یاستفاده مورد را کشور مناب  و امکانات و شود،

  1.باشد برداشته در را جامعه آحاد

، کاهش یا متوقف ساختن، یوا تهدیود   در این پژوهش منظور از تحریم اقتصادی

هودف از سووی دولوت     به توقف روابط اقتصادی، تواری و مالی متعوارف بوا کشوور   

در ایون تعریوف، روابوط در     «متعوارف »کشور تحریم کننده است. منظوور از روابوط   

فودائی و درخشوان،    ؛ بوه نقول از  0001، 2)ایلور  وضعیت بدون اعمال تحوریم اسوت  

 (. 1 ص ،3111

هوای  و میثواق  3111حقوق بشر که با تصویب اعالمیه جهانی حقووق بشور در   

در  3110المللی به خود اختصاص داد، در سوال  بین ، جایگاهی رفی  در نظام3166

 3اعالمیه استکهلم با محیط زیست، رابطه و پیوندی اساسسی برقرار کرد. در مواده  

 این اعالمیه آمده است:

انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زنودگی  »

تمندانه را بدهد برخوردار اسوت.  در محیطی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعاد

هوای حاضور و آینوده را بور عهوده      زیست برای نسلاو رسماً حفاظت و بهبود محیط

مان ملول  زالمللی حقوق همبستگی سادارد. همچنین پیش طرح سومین میثاق بین

زیست را یکوی از اشوکال حرموت حیثیوت     (، دارا بودن حق بر محیط3110متحد )

ل حقوق بشر برای نسل حاضور و شور  تحقوق آن بورای     انسانی تلقی کرد که مکم

هوای عضوو متعهود    این پیش طرح، دولت 32های  آینده است. بر اساس ماده نسل

گردند که شرایط طبیعوی حیوات را دچوار تغییورات نامسواعدی نکننود کوه بوه         می

 (.33، ص 3111)فیروزی، « سالمت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند

هوا بوا   گونه بحث در مورد مشروعیت یا عودم مشوروعیت تحوریم   امروزه باید هر

 های جوام  و خشون حتوی محویط    زیست صورت پذیرد. تحریملحاظ کردن محیط

گونوه  انود. یکوی از انوواع ایون    زیست را هم از آسیب و گزند خود در اموان نگذاشوته  

ی هوا آورد، تحوریم زیست طبیعی وارد موی ها که بیشترین آسیب را به محیطتحریم

 هوای سووختی اعموال شوده علیوه هوائیتی       تحریم»سوختی است. به عنوان نمونه، 

و موردم در اثور   « شدت موجب افزایش چشمگیر قط  درختان در این کشور شود به

کمبود ذخایر سوختی برای تأمین سوخت مورد نیاز خود موبور به قطو  درختوانی   

                                                      
 یوسفی  1

5 Eyler  
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هوای هوشومند   تحریمها بر کسی پوشیده نیست. محیطی آنشدند که فواید زیست

 بووا خووارج کووردن ایوون کاالهووای اساسووی از فهرسووت تحووریم در کمووک بووه حفوو   

های هوشمند بوا هودف   کند. درواق  تحریمزیست نقش بسیار پررنگی ایفا میمحیط

هوای جوام  بور    قرار دادن اشخاص و مؤسسات خاص و محدود، تأثیرات سوء تحریم

، 3110دهنود )زموانی،   زیادی کاهش میها را تا حد روابط اقتصادی و تواری دولت

 (.313-301صص 

 ی،بوه تکنولووژ   یمتعودد، از جملوه دشووار کوردن دسترسو      یول به دال هایمتحر

 ی،و بهبوود تکنولووژ   یوربهره یارتقا ینهدر زم گذارییهسرما یطکردن شرا ثباتیب

کوه امکوان    یشوتری ب هوای ینوه داشوتن گز  ینوه و بستن دست دولت و جامعه در زم

 .آورندیفشار م یستز یطبر مح ،تر را فراهم کنندمناسب گرییمتنظ

هوم   توری یو فن تریلیبه صورت تفص توانیرا م یستزیطو مح هایمتحر ارتبا 

 6است. یقابل بررس یرز یارتبا  در محورها یندنبال کرد. ا

اثور گذاشوته و    یوارداتو  یسوموم کشواورز   یوت و کم یفیوت بر ک هایمتحر  (3

 یوارده بور اراضو   یآلوودگ  یزانم ینچنکشت و هم یدهمحصول یزانبر م یماًمستق

 است. یرگذارتأث

 یرانوی ا یکشاورز یقاتها و مراکز تحقشرکت یانمحدود شدن ارتباطات م  (0

اصالح  ی،دانش کشاورز یدتول ینهدر زم یقاتبر تحق ها،یمبر اثر وض  تحر یو خارج

 .گذاردیاثر م یستزیطاز مح یدارپا یبرداربهره یهاروش ینچنها و همنژاد دام

کشوور   یها بر صنعت دامداردام یبرا ییدارو یمشکالت در واردات کاالها  (1

 اثر خواهد گذاشت.

نوو را   هوای یانورژ  ینهدر زم یشرفتهپ هاییبه تکنولوژ یدسترس هایمتحر  (1

نوو   یهایانرژ یدتول یزاتاز توه یاست که بخش مهم ینا یت. واقعکنندیمحدود م

بور   یو دشوار شدن مبوادالت تووار   ی. کاهش مناب  ارزشوندیدر داخل ساخته نم

اثور   یسوت ز یطاز محو  صویانت  یفیوت نو و به تب  آن بر ک هاییتوسعه انرژ یتظرف

 خواهد گذاشت. یمنف

                                                      
هفته نامه صدا به  10که در شماره « زیستتحریم و محیط»ی تدوین این بخش از عناوین اصلی مقاله برا 6

قلم دکتر محمد فاضلی به چاپ رسیده است، استفاده شده است. برای اطالعات بیشتر ر.ک.: قاضی، محمد 

 .31-31، صص 10زیست، هفته نامه صدا، شماره (، تحریم و محیط3111)
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داشوتن   یازمنود ن یخودروسواز  یور نظ یعیدر صونا  یود تول یبهبود تکنولوژ  (2

ارتبوا    یون است. نکته مهم منودرج در ا  المللیینب یهاارتباطات گسترده با شرکت

 یازمنود بوه آن ن  یخودروسواز  ی کوه صونا   یزاتوی توه یاست که سواختن برخو   ینا

 یود تول ین. بنوابرا یسوت ن یکوار اقتصواد   یون است اموا ا  یرپذهستند، در داخل امکان

که سواخت   یقطعات ینعالوه بر ضرورت تأم ی،خودروساز ی در صنا یدارپا یاقتصاد

کوار   یون اسوت. ا  یود بوودن تول  یاقتصواد  یازمنود ن یست،ن یرپذداخل امکان ها درآن

کرد توا   یدتول یبهتر یگسترده است تا بتوان خودروها المللیینارتباطات ب یازمندن

 کاسته شود. لودگیمصرف سوخت و آ یزاناز م

 یمناسوب بورا   یطقرار داشتن در شورا  یازمندمصرف سوخت ن سازیینهبه  (6

خوارج   یبورا  یمتوی ق هوای یسماعمال مکان یبرا یباثبات یطو شرا ی،تکنولوژ یارتقا

 یطشورا  یون مصرف است. اکم یزاتکردن توه یگزینپرمصرف و جا یزاتکردن توه

و  آیود یدست مو  بهسخت  ینسنگ یمتحر یطدر شرا یباثبات و توأم با رشد اقتصاد

و  هوا ینوده آال یوزان مصرف سوخت، کواهش م  سازیینهناممکن است. بدون به یدشا

در رتبووه هفووتم تووا دهووم   یوورانا کووه – یاگلخانووه یگازهووا یکوواهش آزادسوواز

 یناش یستیز یطمح یبتخر ینبنابرا. بود خواهد ناممکن –آن است  یدکنندگانتول

 .یافتخواهد  دامها یمتحر یطمصرف در شرا سازیینهاز عدم به

 زیسوت اسوت  زیان به حفاظت از محیط  ،های ناعادالنهحریمتآثار  سایر از جمله

 توان به مشکالت زیر اشاره نمود:که می

زیسوت در  های حفاظت از محیطهای الزم برای اجرای برنامهکاهش بودجه (3

 .داخل کشور

المللوی و تضوعیف تعامول در همکواری بوا کشوورهای       تنش در روابط بوین  (0

المللوی و  و واکونش بوین  همسایه یا نزدیک در رف  مشکالتی کوه نیواز بوه تصومیم     

 عی دارد.جمدسته

 و وسوایل  فوروش  یوا  خریود  بوه  نسوبت  وجووه  حواله برای بانکی مشکالت (1

 است. جمعی اقدام برای المللیبین هایبودجه

 از حاصول  یوا  هوا تحوریم  وضو   در موؤثر  سیاسوی  هوای تونش  دیگر مساله (1

 شورایط  بهبوود  امیود  تنهوا نوه  کوه  کشوانده  آشووبی  بوه  را منطقوه  که هاستتحریم

 .است آورده وجود به گسترده هایتخریب بلکه رودنمی محیطیزیست
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زیسوت،  به عالوه بر اساس محتوای مندرج در پایگاه سازمان حفاظوت از محویط  

 یوق تعل یول دل های اقتصوادی را یمتحرزیست ایران رئیس سازمان حفاظت از محیط

 دانود. ایشوان   موی  یوران بوه ا  یستز یطمح یصندوق جهان یدالر یلیونم 06کمک 

 1فرمایند:می

میلیون  0/1متاسفانه تنها مبلغ  (GEF) وق تسهیالت جهانی محیط زیستصند

های زیست محیطی میلیون دالر مناب  تخصیص یافته برای اجرای پروژه 10دالر از 

کشورمان را پرداخت کرده و با اعمال تحریم ها و علی رغم تصویب پروژه ها حودود  

 .ستبه حالت تعلیق در آمده ا GEF-5 میلیون دالر از 06

هوای  پیامدهایی که تحریم( نیز به برخی از 3111اعیل نسب )بابایی مهر و اسم

 اند:اشاره نمودهگذارند اقتصادی بر کل اقتصاد ایران می

توانیم از تووارت و موراوده   هایی که میفرصتهای اقتصادی ما را از تحریم (3

ومش این است کند و از نظر اقتصادی مفهدست بیاوریم محروم میکردن با غرب به

 شویم.در صد تولیدات دنیا عمالً محروم می 10که از پتانسیل رفاهی حداقل 

 تورین توأثیر   تورین و منفوی  تور شودن بیشوتر اقتصواد ایوران مخورب      دولتی (0

درصد اقتصاد ایران دولتوی   10های اقتصادی بر اقتصاد ایران است. در حدود تحریم

 درصد برسد. 10رود با استمرار این روند به باالی است و احتمال می

 رونق گرفتن قاچاق در کشور. (1

هوای  فروش نفت تحت نظارت شورای امنیت قرار خواهد گرفوت و تحوریم   (1

 مکرر امنیت و ثبات داخلی را نیز تحریم خواهد کرد.

افزایش نرخ ارز از یک طرف و افزایش قاچاق کاالها بوه کشوور بوه معنوای      (2

 باشددم میکاهش رفاه مر

کوه  تحریم اقتصادی ایران، اقتصاد ایران را از تعادل خوارج خواهود کورد. زموانی    

آیود، از توورم   شود، هر نوع بالیی بور سورش فورود موی    اقتصادی از تعادل خارج می

هوای خوارجی و   رکودی، بیکاری و تراز منفی گرفته تا سقو  میزان سرمایه گذاری

 های سهام.شاخص

 

                                                      
 (www.doe.ir)تارنما:  0001103زیست. کد خبر: از محیط سازمان حفاظت 1
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 پژوهش یهاداده و مدل -5

( بوه  مراجعوه ) بررسی روش از کلی طوربه اطالعات آوریجم  برای پژوهش این در

 آالینده گاز 1 انتشار سرانه آوردن دستبه برای. است شده استفاده اسناد و مدارک

(4, CHx, NO 2CO) چنینهم. گردیده است استفاده نیرو وزارت انرژی ترازنامه از 

 معودن،  و صونعت  بخوش  افزوده ارزش) اقتصادی کالن متغیرهای زمانی هایسری

 مرکوزی  بانوک  از( نفوت  بودون  داخلوی  ناخوالص  درآمود  نفوت،  بخش افزوده ارزش

 .شده است استخراج ایران اسالمی جمهوری

باشود و متغیور وابسوته    های اقتصادی موی متغیر مستقل در این پژوهش تحریم

و  زوده بخوش صونعت  هوای ارزش افو  شواخص زا(، متغیرهای کالن اقتصادی ))درون

باشد. همچنوین  ( میبدون نفت ملی تولید ناخالص، ارزش افزوده بخش نفت، معدن

زا و متغیرهای کوالن اقتصوادی هوردو درون    (2CO ،xNO،4CH)ای گازهای گلخانه

 باشند و رابطه علیت دارند.می

هوای ثابوت سوال    و به قیموت  3111=300متغیرهای کالن بر اساس سال پایه 

 اشند.بمی 3111

هوا و متغیرهوای کوالن    ههای سری زمانی مربو  بوه آالینود  از دادهاین مطالعه 

چنوین از نورم   کنود. هوم  اسوتفاده موی   31101توا   3110اقتصادی بین سال هوای  

شوود. مودل   برای انوام این پژوهش کمک گرفته می Excellو  Eviewsافزارهای 

بوا اسوتفاده از   ایون مطالعوه    تحقیق با بهره گیری از روش علیت سیائو خواهد بوود. 

های آموار توصویفی )پارامتریوک( بورای     تئوری های سری زمانی و  همچنین ازداده

های فصلی مربو  به این توزیه و تحلیل و آزمون فرضیه استفاده خواهد نمود. داده

 .1می باشد 3110تا  3110پژوهش بین سال های 

ده است. شورح ایون آزموون بوه     در این مطالعه از آزمون علیت سیائو استفاده ش

 باشد:قرار زیر می

                                                      
ای تنها در ترازناموه انورژی موجوود    های مربو  به سرانه انتشار گازهای گلخانهکه دادهدلیل آن متاسفانه به  8

منتشر شده است بنابراین امکان گسترش قلمرو زمانی تحقیوق   3110باشد و این ترازنامه نیز تنها تا سال می

 د ندارد.وجو
های فصولی اسوتفاده شوده اسوت. در موورد      های ساالنه، از دادهبا توجه به کوتاه بودن دوره پژوهش در داده 1

 هوای فصولی شوده بوه روش دیوز     ها با فراوانی فصلی در اختیار نیست، از دادهها که دادهبرخی از داده آالینده
(DIZ )( استفاده شده است.3110و همکاران ) 
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، 30میالدی، بسیاری از مطالعات همانند تورنتون و باتن 3110های دهه در سال

با استفاده از روش علیت گرنوری تصحی  شده )سیائو( به نتایج قوی و معتبری در 

خصوص انتخاب طول وقفوه بهینوه دسوت یافتنود. روش آزموون علیوت گرنووری        

های خوود رگرسویونی   ای است. در مرحله اول، مدل)سیائو( دو مرحله تصحی  شده

شوند به طوری که ابتدا متغیر وابسته بور روی هموان   متغیر وابسته تخمین زده می

شود. سقس رگرسسیون با استفاده از دو وقفوه متغیور   متغیر با یک وقفه رگرس می

هوای بعودی بوه    رگرسویون کند و در طور ادامه پیدا میوابسته برازش شده و همین

 ترتیب یک وقفه اضافه خواهد شد.

 Xtو  Ytهای سری زمانی برای دو متغیور  آزمون علیت سیائو با استفاده از داده

 صورت روابط زیر است: به

0

1 1

J I

t j t j j t i t

j i

Y Y X U   

 

                                                  )3(

                                                                                 

0

1 1

J I

t J t j i t i t

j i

X X Y V   

 

                                                 )0( 

                                 
دارای میانگین صفر و واریانس ثابوت و جموالت توزیو      tVو  tU در روابط فوق 

  Fروابوط زیور بوا کموک آمواره      از ی صفر، هاناهمبسته هستند. برای آزمون فرضیه

 .( استفاده شده است0( و )3معمولی و معادالت رگرسیونی )
i= 1,2,3,...,I          ,     0i     (a) 

i= 1,2,3,...,I          ,     0i     (b) 

 ت:های صفر به شرح زیر اسنتایج آزمون فرضیه

یوا   Yبوه   Xنشان دهنده عدم وجود علیوت از   bو  aپذیرش هر دو فرضیه صفر  (3

 برعکس است.

 Xبوه   Yطرفوه از  نشان دهنده علیت یوک  bو رد فرضیه  aپذیرش فرضیه صفر  (0

 است.

 Yبوه   Xطرفوه از  نشان دهنده علیت یوک  bو پذیرش فرضیه  aرد فرضیه صفر  (1

 است.

                                                      
10 Thornton and Baten 
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به  Xوجود یک رابطه علی دوطرفه از نشان دهنده  bو  aرد هر دو فرضیه صفر  (1

Y .است 

 ( دارای دو اشکال فنی زیر است:0( و )3های )آزمون علیت بر اساس رگرسیون

های سری زمانی در توزیه و تحلیل رگرسیون وجود دارد )با امکان ناپایایی داده (3

 گیری این مشکل رف  شدنی است(.تفاضل

هوا، انتخواب   از سواختار وقفوه   Fآماره  ها و تأثیربا انتخاب تعداد وقفه رگرسیون (0

 های متناظر نیز اختیاری خواهند بود.آزمون

 ( در این حالوت وقفوه بهینوه در معوادالت رگرسویون      3113مطابق نظر سیائو )

 بینی نهایی قابل تعیین است.وسیله شاخص حداقل خطای پیشبه

شوده اسوت.   ( در نظور گرفتوه   0( و )3در این روش، ابتدا معادالت رگرسیونی )

مطابق زیور و طوی    Yبینی نهایی با محاسبه خطای پیش Jو  Iسقس مقادیر بهینه 

       چند مرحله تعیین شده است.

FPEy (J , I) =  
 

2

1

1

t tY YT J I

T J I T

      
     

 


                            )1(

          

 Yبینوی نهوایی   خطوای پویش   yFPE (J , I)تعداد مشواهدات،   Tدر رابطه فوق، 

و  Xاز  Iهای و وقفه Yاز  Jهای برای وقفه 
2

t tY Y  موموع مربعات پسوماند

 است.

( با وقفه 3( ابتدا معادله رگرسیونی رابطه )1مطابق رابطه ) yFPEبرای محاسبه 

j=I  برای متغیرY  و وقفهi=0  برای متغیرX مقادیر وقفه شود. سقس محاسبه می

j شود. در صورت برابری یکی اضافه مییکیFPE   محاسبه شده با استفاده از رابطوه

شود. در مرحله بعد بوا  انتخاب می j*یعنی  FPEحداقل کننده  I=0 ،J( و شر  1)

( را بوا فورض   3باشد، معادله رگرسیونی رابطوه )  j، تعداد وقفه بهینه j*که فرض این

یکوی اضوافه   یکوی  I=1)مقادیر این وقفه با شوروع از   Xفه و وق Yبرای  J= j*وقفه 

محاسبه شوده بوا    yFPEشود. این برآورد تا حداقل قرار گرفتن گردد( برآورد میمی

شود. در ایون  انوام می Xبرای  I=I*و وقفه  Yبرای  j*( و وقفه 1استفاده از رابطه )

 شود.صورت فرض یاد شده جهت تعیین رابطه علیت آزمون می
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 ( و با در نظر گورفتن  0ه همین ترتیب، ساختار تعیین وقفه بهینه برای رابطه )ب

 شود.انوام می I**و  j**های بهینه وقفه

صورت زیور  های بهینه بهتوان با لحاظ نمودن وقفه( را می0( و )3لذا معادالت )

 بازنویسی نمود:

0

1 1

J I

t j t j j t i t

j i

Y Y X U  

 

 

 

                                                   )1( 

 است. j=1,2,... J*و  i=1,2,... I*   در را بطه فوق 

0

1 1

J I

t J t j i t i t

j i

X X Y V  

 

 

 

                                                     )2( 

 است. j=1,2,... J**و  i=1,2,... I**   در رابطه فوق 

( بوه شورح   aضویه ) ( شرایط پذیرش یا رد فر2( و )1بنابراین با توجه به روابط )

 زیر است:

 J yFPE)*  (J* , I yFPE  , 0)*(                                 (a) پذیرش فرضیه صفر

 J yFPE)*  (J* , I yFPE  , 0)*      (                  (a)عدم پذیرش فرضیه صفر 

 شرایط زیر برقرار است: X بینی نهایی حداقلطور مشابه برای خطای پیشو به

I **(J xFPE , 0)  **(J xFPE ,** (                             ( b) پذیرش فرضیه صفر

                                                                   

 I **(J xFPE , 0)  **J( xFPE ,**(                       (b) عدم پذیرش فرضیه صفر

الزم به ذکر است که در آزمون علیت سیائو الزم است تمام متغیرها پایا باشوند  

گیری نمود تا پایا شوند و سقس از ها تفاضلو در صورت ناپایایی متغیرها باید از آن

؛ 306-12، صص3113، 33ها برای انوام آزمون استفاده کرد )سیائوتفاضل پایای آن

 با تلخیص(.

ها بر اقتصاد ایران عمدتاً از کانال درآمدهای ثیرگذاری تحریمأبا توجه به اینکه ت

توان از شاخص نوسانات درآمودهای نفتوی بوه عنووان     رو مینفتی بوده است، از این

. این نوسانات با بهره گیری های اقتصادی استفاده نمودمتغیر پروکسی برای تحریم

-( و کریستیانو3111) 31کینگ-(، باکستر1131) 30پرسکات-از فیلترهای هودریک

                                                      
11 Hsiao 
12 Hodrick-Prescott 
13 Baxter-King 
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شوود. در ایون   از سری زمانی درآمدهای نفتوی اسوتخراج موی   ( 0001) 31فیتزگرالد

 فیتزگرالد استفاده شده است.  -پژوهش از فیلتر کریستیانو

فیتزگرالد که حالت تعمیم یافته فیلتور   -کید است که فیلتر کریستیانوأالزم به ت

تصوادفی،   هایوزن با تناوبی ترکیبات نهایتگیری از بیهکینگ است با بهر -باکستر

بورای   اساسی غیرقابل شناسایی پرداخته اسوت و اساسواً   دقیقا به جداسازی تغییرات

ریاضی این فیلتر به جهوت روشون   -چنین رویکردی طراحی شده است و مبانی آمار

شوده اسوت.    کننده این فیلتر در جداسازی تغییرات اساسی ارائهشدن ماهیت تعیین

هوای  (، هیچ شوک قیمتوی در رونود قیموت   3110-3110به عالوه در دوره مطالعه )

گانه تغییر قیمت نفت، در ایون دوره  های قیمتی سهنفت وجود نداشته است و شوک

مطالعاتی قرار ندارنود. همچنوین هویچ شووک تعودیل تولیودی نیوز در فرآینودهای         

ده است که بتوانود تغییور اساسوی در    مشاهده نش OPECهای تولیدی ایران در داده

درآمدهای نفتی ایواد کند و تمامی فرآیندهای قیمتوی و مقوداری، جریوانی نورم و     

 دارند. 32هموارشده

 پژوهش جینتا -6

 واحد شهیر آزمون -6-1

آزموون   ،یزموان  هوای یسور  یدرجوه جمعو   یوین متداول آزمون تع یهااز روش یکی

 -یکیآزمون، آماره مرتبط به آزمون د یندر ا ( است.ADFیافته )فولر تعمیم -یکید

. اگر قدر مطلق شودیم یسهمقا  ینونکجدول مک یبحران یتیافته با کمفولر تعمیم

t صوفر بور وجوود     یهتور باشود، فرضو   بزرگ ینونکاز قدر مطلق آماره مک یمحاسبات

ورت صو  ینا یراست. در غ یزمان یکه داللت بر پایا بودن سر شودیواحد رد م یشهر

ها آن یریگبعد از تفاضل یزمان هاییپایایی سر یدناپایا خواهد بود و با یزمان یسر

 شود.  یبررس

و  یوزین ب -شووارتز   ییک،آکا یارهایاز مع توانیم ینهتعداد وقفه به یینتع یبرا

مطالعوه   ینا در. نمود استفاده هاآزمون ینشده ا یلتعد یهاو حالت یینکو -حنان 

بوا   یوار مع یننتخاب شده است. اا( AIC) یکآکائ یاربر اساس مع ینهبه یطول وقفه

 یتد تا در نهاکنیم ییجوها صرفهتوجه به کوچک بودن حوم نمونه، در تعداد وقفه

                                                      
14 Christiano-Fitzgerald 
15 Smooth 
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فوولر   -یکوی واحود د  یشوه از دست داده شود. آزموون ر  یکمتر یتعداد درجات آزاد

)در حالوت بودون   آن  یجو نتوا  همدل انووام شود   یرهایمتغ یتمام یبرا یافتهیمتعم

 ( آورده شده است.1-1به طور خالصه در جدول )عرض از مبدا و ضریب ثابت( 

 آزمون ریشه واحد :1جدول 

 متغیر
-آماره دیکی 

 فولر

ارزش  مقادیر بحرانی مک کینون

 احتمال
 نتیوه

3%  2%  30%  

ط 
 س

IN 001212/3  636001/0-  1113130/3-  630100/3-  1311/0  ناپایا 

OI122111/3-  636001/0-  111310/3-  630100/3-  3010/0  ناپایا 

GDP311110/3  632011/0-  111112/3-  630101/3-  1131/0  ناپایا 

xNO101110/0  631001/0-  111136/3-  630110/3-  1000/0  ناپایا 

4CH 211111/3-  630011/0-  111200/3-  630620/3-  3321/0  ناپایا 

2CO 161111/0  632011/0-  111112/3-  630101/3-  1126/0  ناپایا 

san 613113/1-  631001/0-  111136/3-  630110/3-  0000/0  پایا 

ول
ه ا
رتب
ل م

اض
 تف

IN 116331/0-  63600/0-  11131/3-  63010/3-  0013/0  پایا 

OI 136211/3-  63600/0-  11131/3-  63010/3-  0661/0  ناپایا 

GDP 611062/0-  63201/0-  11111/3-  63010/3-  0012/0  پایا 

xNO 116611/1-  63100/0-  11113/3-  63011/3-  0001/0  پایا 

4CH 213121/1-  63001/0-  11120/3-  63062/3-  0000/0  پایا 

2CO 211010/0-  63201/0-  11111/3-  63010/3-  0331/0  پایا 

san 10111/33-  63201/0-  11111/3-  63010/3-  000/0  پایا 

وم
 د
به
مرت
ل 
اض
-IN 032020/1 تف  6360/0-  11131/3-  63010/3-  0012/0  پایا 

OI 116121/2-  63600/0-  11131/3-  6301/3-  0000/0  پایا 

GDP 611130/0-  63600/0-  11131/3-  63010/3-  0010/0  پایا 

xNO 261031/1-  63600/0-  11131/3-  63010/3-  0001/0  پایا 

4CH 123301/2-  6360/0-  11131/3-  633010/3-  0000/0  پایا 

CO2 001160/2-  63201/0-  11111/3-  63010/3-  0000/0  پایا 

 san 03113/31-  60600/0-  11131/3-  63010/3-  0000/0  پایا 

تولیود ناخوالص    GDPارزش افزوده بخش صنعت و معودن،   INارزش افزوده بخش نفت،   OIدر این جدول 

 باشدشاخص نوسانات درآمدهای نفتی می sanداخلی بدون نفت و 

 : محاسبات تحقیقمأخذ

 یرهوا متغ یوایی ابتودا پا  یزموان  هوای یمتعارف در بحث سور  از روش یرویپ یلبه دل

، %12 ینوان کوه در سوط  اطم   دهدینشان م یاییآزمون پا یجنتاده است. ش یبررس

 ینبنوابرا  شود،یواحد هستند، رد نم یشهر یدارا یرهامتغ ینکهبر ا یفرض صفر مبن

هوا  آزموون در موورد تفاضول داده    ینا رهستند. اما تکرا یا  ناپادر سط یرهاهمه متغ

بار  یکپس از  (OIیرها به جز ارزش افزوده بخش نفت )متغتمام که  دهدینشان م

. شوود یرد مو  %2 یوت هوا در سوط  اهم  آن یاییناپا یهبوده و فرض یاپا یری،گتفاضل
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ی، پایوا بووده و   گیور همچنین متغیر ارزش افزوده بخش نفت پس از دوبوار تفاضول  

از مرتبوه   یجمعو  یرها،لذا متغشود. رد می %2ها در سط  اهمیت فرضیه ناپایی آن

بنابراین بر اساس الگوی سیائو، متغیرهوای   هستند.  I(1)و  I(0) یا 3و مرتبه  صفر

 شوند.گیری، پایا شده و در الگوی علیت وارد میناپایا با تفاضل

 ندهیآال یگازها و هامیتحر ائویس تیعل آزمون -6-1

  گزارش شده است. 0آالینده در جدول  گازهای و هاتحریم 36سیائو علیت آزمون

 ندهیآال یگازها و هامیتحر ائویس تیعلبررسی رابطه : 1جدول

 

 نتیوه FPE وقفه بهینه

علیت تحریم 

بر روی 

4CH 

 02111/33 3 معادله اول )بدون متغیر علت(

داری ی معنیعلرابطه  تحریم

 دارد 4CHگاز  با

 06610061/0 3 معادله دوم )دارای متغیر علت(

 یمتحر یتعل

 یبر رو

2CO 

 11/21231 1 علت( یرمعادله اول )بدون متغ

داری ی معنیعلرابطه  تحریم

 دارد 2COگاز  با

 1233/011 1 علت( یرمتغ یمعادله دوم )دارا

 یمتحر یتعل

 یبر رو

xNO 

 210113/0 1 علت( یرمعادله اول )بدون متغ

داری ی معنیعلرابطه  تحریم

 دارد xNOگاز  با

 031161312/0 6 علت( یرمتغ یمعادله دوم )دارا

 : محاسبات تحقیقمأخذ

های آالینده های اقتصادی، رابطه علی معناداری با گازدهد که تحریمنتایج نشان می

ری بور سوط    داتواننود تواثیر معنوی   هوای اقتصوادی موی   دارند به نحوی که تحوریم 

 آالیندگی داشته باشند.

                                                      
 1باشد. در این پژوهش از تعداد وقفه می 30یا  1، 1تا  3ها از های فصلی بازه زمانی تعداد وقفهبرای داده 36

 استفاده شده است.
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 یاقتصاد کالن یرهایمتغ و هامیتحر ائویس تیعل آزمون -6-3

متغیرهای کالن اقتصوادی کوه در جودول زیور      و هاتحریم سیائو علیت نتایج آزمون

دهد کوه تحوریم اقتصوادی، رابطوه علوی معنواداری بوا        گزارش شده است، نشان می

تواننود ارزش  های اقتصادی موی نحوی که تحریممتغیرهای کالن اقتصادی دارند به 

داری تحوت تواثیر قورار    های بخشی و تولید ناخالص داخلی را به طوور معنوی  افزوده

 دهد.

 ندهیآال یگازها و هامیتحر ائویس تیعل رابطه یبررس :3جدول
 

هوقفه بهین   FPE نتیوه 

ش 
رز
ی ا
رو
ر 
م ب
ری
تح
ت 
علی

ت
 نف
ت
 نف
ش
بخ
ده 
زو
اف

 

 متغیر علت( معادله اول )بدون
 

1 

 

 

11236116 

 

یم
حر
ت

 
ه 
بط
را

عل
ی
عن
ی م

 با
ی
دار

رد 
 دا
ت
 نف
ش
بخ
ده 
زو
 اف
ش
رز
ا

 

 1010016/036 3 معادله دوم )دارای متغیر علت(

عل
ت
ی

 
حر
ت

 یم
رو
ر 
ب

 ی
ش 

رز
ا ت
نع
 ص
ش
بخ
ده 
زو
اف

 

 1 علت( یرمعادله اول )بدون متغ
 

1/36×30+1 

 

یم
حر
ت

 
ه 
بط
را

عل
ی
عن
ی م

ی 
دار

 با
صن
ش 

بخ
ده 
زو
 اف
ش
رز
ا

ت 
ع

رد
دا

 

 1120613/122 3 علت( یرمتغ یمعادله دوم )دارا

عل
ت
ی

 
حر
ت

 یم
رو
ر 
ب

 ی
رو

 ی

تول
 ید

 مل
ص
خال
نا

 ی
ت
 نف
ون
بد

 

 1 علت( یرمعادله اول )بدون متغ
 

 1/00×30+1 

 

یم
حر
ت

 
ه 
بط
را

عل
ی
عن
ی م

ی 
دار ن 
دو
ی ب
 مل
ص
خال
 نا
ید
تول
با 

رد
 دا
ت
نف

 

 106010/3161 1 علت( یرمتغ یمعادله دوم )دارا

 ذ: محاسبات تحقیقمأخ

 

 پژوهش یرگیجهینت -7

ی علوی معنواداری بوا گازهوای     ها رابطوه دهد که تحریممحاسبات پژوهش نشان می

هوای  ترین آالینداکسیدهای نیتروژن دارند که جزء مهماکسید کربن و دیمتان، دی

ی علوی  هوا رابطوه  باشند. همچنوین مشواهده گردیود کوه تحوریم     محیطی میزیست

با ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افوزوده بخوش نفوت و توایود     معناداری 

هوای  دهد که تحریمچنین نتایج پژوهش نشان میهم ناخالص ملی بدون نفت دارند.
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زیسوت ایوران   داری بور اقتصواد و محویط   توانند از دو جهت تأثیر معنیاقتصادی می

ثیر قورار  بخشی را تحت توأ افزوده های اقتصادی ارزشسو تحریمداشته باشند. از یک

کننود. بوه   های اقتصادی را متأثر موی دهد و از سوی دیگر، الگوی تولید در بخشمی

هوای آالینوده منحورف    های پاک به سووی روش نحوی که این الگوی تولید از روش

تکنولووژی بوه ویوژه     بوه  دسترسی کردن دشوارهای اقتصادی با شود؛ زیرا تحریممی

 وریبهوره  ارتقای زمینه در گذاریسرمایه شرایط کردن ثباتیب های پاک،تکنولوژی

 داشووتن زمینووه در جامعووه و دولووت ایووواد محوودودیت بوورای تکنولوووژی و بهبووود و

کننود، باعوث کواهش     فوراهم  را ترمناسب گریتنظیم امکان که بیشتری هایگزینه

ه افوزایش  های فرسوده و در نتیوو افزوده بخشی و افزایش بکارگیری تکنولوژیارزش

-شووند. بنوابراین برطورف شودن مشوکالت فنوی      انتشار آالینده در فرآیند تولید می

تواند های تحریمی ایواد شده است، میروی تولید که در اثر محدودیتتواری پیش

نفوت و در نهایوت    صنعت و معدن، بخوش  افزوده بخشعالوه بر افزایش سط  ارزش

محیطی را نیز به هموراه  های زیستینده، کاهش آالبدون نفت یناخالص داخل دیولت

توانود  المللی ناشی از تحوریم، موی  های بینسازمان آورد. از سوی دیگر، کاهش تنش

سوازی  المللی در زمینوه پواک  محیطی نهادهای قانونی بینهای زیستزمینه حمایت

 های فنی جاذب آالینده را فراهم کند و از ایون زیست و برخورداری از سیستممحیط

 طریق نیز بهسازی الگوی زیستی در ایران را تسری  و تقویت کند.
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 :وستیپ
 

 CH4علیت تحریم روی 

*N ESS , n)*FPE(m 
3 01360/1 06610061/0 

0 301601/1 061610021/0 

1 321201/1 011210611/0 

1 031611/1 011100101/0 

2 020101/1 010031113/0 

6 011110/1 012000060/0 

1 021322/1 011112066/0 

1 311363/1 010611111/0 

 : محاسبات تحقیقمأخذ

 

 CO2علیت تحریم روی 

*N ESS , n)*FPE(m 
3 2661/011 621221630/6 

0 3611/011 111166112/6 

1 1233/011 220011116/6 

1 1111/020 116102211/6 

2 2310/022 021211121/1 

6 1111/011 100061611/1 

1 0101/011 232011160/1 

1 1211/001 111010023/1 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 NOx یرو یمتحر یتعل

*N ESS , n)*FPE(m 
3 121111/0 031101123/0 

0 161002/0 031601010/0 

1 102100/0 031100621/0 

1 111112/0 031013311/0 

2 131121/0 031216233/0 

6 632310/0 031161312/0 

1 606020/0 03120221/0 

1 601111/0 031001032/0 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 ارزش افزوده بخش نفت یرو یمتحر یتعل

*N ESS , n)*FPE(m 
3 212/1112 1010016/036 

0 200/1021 101113/001 

1 611/1621 1130011/006 

1 161/1201 3121111/010 

2 111/1100 2103116/016 

6 613/1113 6123101/011 

1 361/1101 0111161/026 

1 101/1111 6013006/021 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 ارزش افزوده بخش صنعت یرو یمتحر یتعل

*N ESS ), n*FPE(m 
3 23/36021 1120613/122 

0 21/32110 6623306/166 

1 13/36013 0112112/111 

1 30/36011 0111311/231 

2 60/36011 2121101/212 

6 30/32660 1161313/212 

1 21/31160 1010011/211 

1 61/31130 012033/262 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

 تولید ناخالص ملی بدون نفت یرو یمتحر یتعل

*N ESS , n)*FPE(m 
3 01/61160 001011/3216 

0 10/61111 11111/3602 

1 23/63101 131101/3601 

1 01/63111 000111/3612 

2 11/63160 311106/3600 

6 30/21320 311106/3600 

1 01/21330 112211/3661 

1 21/12100 106010/3161 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 


