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 مقدمه
ایران است که به محیطی زیست امنیتحوزه مسأله آلودگی هوا یکی از معضالت بنیادین در 

آمارهای  گونه کهکننده آن افزوده شده است. آنرانهای اخیر بر شدت ابعاد نگخصوص طی سال

ترین دهد، ایران از نظر شاخص آلودگی هوا در میان آلودهسازمان بهداشت جهانی نشان می

 کشور 55کشورهای جهان قرار دارد. آژانس اطالعات انرژی آمریکا چندی پیش فهرست 

کربن را منتشر ساخت که ایران در  اکسیددی أی با منشهاآنکننده نخست گازهای گلختولید

شده توسط کربن تولید اکسیددیفهرست قرار دارد. این سازمان با بررسی میزان گاز انتهای این 

ر کشورهای جهان، فهرستی از تمام انواع صنایع و میزان سوخت فسیلی مصرف شده د

ترین کشورهای جهان تهیه کرده است که چین رتبه نخست و ایران رتبه نهم این کنندهآلوده

(. تحقیقات حوزه سالمت کشور IEA, 2014: 10است ) فهرست را به خود اختصاص داده

دگی های قلبی، عروقی و تنفسی به موازات افزایش آلودهد مرگ و میر ناشی از بیمارینشان می

هوا و سالمت  وضعیتحاکی از وجود ارتباط معناداری بین که این  ؛هوا رو به افزایش است

ست. کربن ا اکسیددی ،جش آلودگی هواهای شناخت و سنیکی از مهمترین شاخص انسان است.

 انتشار این نوع گاز در جهان است.ترین عوامل های فسیلی از مهمرویه سوختمصرف بی

نیرافتگی  در ایران، عواملی مانند کیفیت پایین خودروها، کیفیت سوخت مصررفی و توسرعه  

بر اساس آمار  آیند.صنعت کشور عوامل مهم مؤثر بر وضعیت کنونی آلودگی هوا به حساب می

ال هلند و کمیسیون اروپرا، ایرران در سرال    بیآژانس ارزیابی محیط زیست پی توسط شدهمنتشر

کربن در جهان رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده اسرت.   اکسیددیاز نظر تولید گاز  055۹

درصرد رشرد داشرته، میرزان انتشرار       ۹1، در حالی کره جمعیرت ایرران    055۹تا  5۳۳5از سال 

عوامل متعددی . (Oliver et al, 2014: 49درصد افزایش داشته است ) ۳۳کربن آن  اکسیددی

مقاله این . ، تجارت استهاآنیکی از ل نقش داشته باشند. ضوجود آمدن این معه تواند در بمی

 اکسرید دیتجرارت برر انتشرار     غیرمسرتقیم اثر مستقیم و به دنبال پاسخ به این پرسش است که 

فرضیه مقاله این است که تجارت در ایران هم به شکل مستقیم و  کربن در ایران چگونه است؟

 اکسید کربن شده است.هم غیرمستقیم موجب افزایش انتشار دی
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اثرر مسرتقیم    گرذارد. بر محیط زیست اثرر مری   غیرمستقیمتجارت به دو طریق مستقیم و 

 گراز  بر محیط زیست و باالخص انتشار تجارت آزادسازی واسطهو بی نمایانگر تأثیر مستقیم

محیطری  بردارنده همان تغییرات زیسرت اثر مستقیم دریا به بیان دیگر،  ؛کربن است اکسیددی

ملموسی است که از طریق گسترش مقیاس اقتصادی و افزایش تخلیه بیش از حد منابع ناشی 

گذاری و تولیرد صرنعتی   مایه. با توسعه آزادسازی طبعاً سرگردداز گسترش تجارت ایجاد می

گردد. البته تکنولوژی عراملی اسرت   افزایش یافته و محیط زیست با آسیب بیشتری مواجه می

محیطری  یافته مصونیت بیشتری در برابر مشکالت زیسرت شود کشورهای توسعهکه سبب می

 ی دارندگذاری خارجی نیاز باالیهداشته باشند. اما کشورهای در حال توسعه که هم به سرمای

کننرد. توسرعه   گاه آلودگی عمرل مری  ضعیفی دارند، در نقش پناه محیطیزیستو هم قوانین 

کره از طریرق درآمرد نشران داده      بره دنبرال دارد   دیگری نیز مهم غیرمستقیمتجارت آزاد اثر 

حاکی  محیطی کوزنتس معروف شده،اقتصاد محیط زیست به منحنی زیست . آنچه درشودمی

اثرر   ،بنرابراین  .بین درآمد و آلودگی وجرود دارد  معکوس Uشکل به  یارتباط ست کها از آن

 ،مستقیم تجارت بر محیط زیست بسته به اینکه کدام بخش این منحنی قرار داشته باشریم غیر

 متفاوت است.

زیسرت پرداختره   کنون انجام شده و به رابطه دو متغیر تجرارت و محریط   در مطالعاتی که تا

درآمد  تجارت و ،هاتجارت غافل بوده و در تخمین غیرمستقیمآثار بررسی  شده است، اغلب از

 و اسرت در حرالی کره درآمرد ترابعی از تجرارت       .انرد را در کنار هم در یک معادله به کار برده

عنوان عنصر کلیردی   به تجارت به اند،رد رشد و محیط زیست طرح شدههایی که در موتئوری

 ،زا به عنوان متغیرر توضریحی در یرک معادلره    وجود متغیر درون ،به این ترتیب نگرند.رشد می

را با اریب مواجره سرازد.    ols هایزنتخمین تواندمی کالسیک شده و هایضموجب نقض فر

 روش اند و یا برای حل این مسرئله از توجه بودهشده بیبه اریب ایجاد ،انجام شده در مطالعات

مسرتقیم و   دو اثرر  در این اسرت کره   پژوهش حاضر ورینوآاند. های ابزاری کمک گرفتهمتغیر

آزمرون   ،یران و در قالب یک سیستم معرادالت های سری زمانی ابا استفاده از داده را غیرمستقیم

ی زایی برین تجرارت و درآمرد و همبسرتگی جمرالت خطرا      به دلیل وجود رابطه درون کند.می

 شود.میاستفاده ای از روش حداقل مربعات سه مرحله ،معادالت
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 مبانی نظری الف. 
. گرفرت اوج  5۳15در اواخرر دهره    محیطری زیسرت امنیرت  مربوط به تجارت و  مباحث نظری

گسترش تجارت را علت افرزایش اسرتفاده از منرابع و انررژی و      عمدتاً طرفداران محیط زیست

هرای رقرابتی   افزایش فشار معتقد هستند که هاآنند. اهدانستهای هوا علت افزایش انتشار آالینده

شدن قوانین محیط زیستی مناسب در کشور خرودی  های داخلی و خارجی به کمرنگبین بنگاه

وضرعیت محریط    تجارت را موجب بهبرود  ،طرفداران تجارت آزاد ،منتهی شده است. در مقابل
گسرترش   هرای رقرابتی ناشری از   کنند که فشارگونه استدالل میآنان این .اندکردهزیست معرفی 

تجارت آزاد بر اساس مزیرت نسربی، اسرتفاده از منرابع را کراراتر و اترالف منرابع و انررژی و         

   .(5۹01، اسکویی)برقی  دهدرا کاهش می هاآنهای مربوط به آالینده
هرا و  رویکررد  ،درمرورد نحروه ترأثیر تجرارت برر محریط زیسرت        موجرود مطالب  به با توجه

را بره  این نظریرات  توان وجود دارد. در یک دسته بندی کلی، می در این مورد های متفاوتینظریه

. 0 ؛ هایی که به اثر مستقیم تجارت بر محیط زیست نظر دارنرد . نظریه5دو دسته کلی تقسیم کرد: 
   کند.صحبت می از کانال افزایش درآمد تجارت بر محیط زیست غیرمستقیمکه از اثر  ییهانظریه

 

 محیط زیستاثر مستقیم تجارت بر . 1
 هاآنکه غالباً از  اندمعروف مطرح شده نظریهسه  ،در بحث اثر مستقیم تجارت بر محیط زیست

گراه  نگرر، فرضریه پنراه   . این فرضیات شامل فرضیه رقابرت پرایین  شودبا عنوان فرضیه بحث می
 .پردازیممی هاآن به بررسی در ادامه که هستندو فرضیه پورتر  آلودگی

 

 نگر رقابت پایینفرضیه . 1-1

اسرت. براسراس ایرن     5نگرر ترین نظریه رایج که بر اثر مستقیم داللت دارد، نظریه رقابت پایینمهم

به طرور  ها به قدری مهم است که گذاری خارجی برای برخی کشورنظریه، موضوع جذب سرمایه

قروانینی   دسرت بره تصرویب    ،محیطی یا منافع نیرروی کرار برومی   خالف منافع زیستبرو فعاالنه 

گرذاری در قلمررو خرویش تشرویق کننرد. مفهروم       گذاران خارجی را به سرمایهزنند که سرمایهمی

                                                                                                   
1. Race to the bottom 
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المللی است که خرود  گذاری و تجارت آزاد در عرصه بینگر عوارض سرمایهنگر بیانرقابت پایین

دهرد.  های نیروی کار و کاهش کیفیرت محریط زیسرت نشران مری     را به صورت کاهش استاندارد

گررفتن مالحظرات   های در حال توسرعه برا اغمراض و نادیرده    های اقتصادی اغلب در کشوراهبنگ

هرای تولیرد   زیرا با این کار هزینه ؛ها دارندسعی در کاهش این مقررات و استاندارد ،محیط زیستی

پرذیری در  به کاهش توان رقابت ها ممکن است منجراین هزینه در واقع، دهند.میخود را کاهش 

 .(Frankel, 2009) گذاری در مقابل رقبای خارجی شودهای فروش و اشتغال و سرمایهفرصت

جی گرذای خرار  الملل و جذب سررمایه رت بینها به سمت تجابه نسبتی که کشور ،بنابراین

سیر نزولی پیردا کنرد افرزایش     هاآن که مقررات محیط زیستاحتمال این ،گشایش داشته باشند

شود. زمانی که افزایش تولیرد و  نگر به عوامل بسیار زیادی مرتبط مییابد. وقوع رقابت پایینمی

هرای محریط زیسرتی    نه تنها از اعمال اسرتاندارد  ،ها در اولویت باشدرشد اقتصادی برای دولت

ممکن است بره مثابره مشروقی    ها  بلکه کاهش این استاندارد ،کنندپوشی میگیرانه چشمسخت

 امکران  گرذاری سررمایه  یابرد کره  جریان می عمالً نگر زمانیرقابت پایین ،شود. بنابرایناستفاده 

 اسرت؛ تحرک داشته باشد. مسئله دیگر این است که وضعیت کشور در برازار جهرانی چگونره    

انتخاب بهتری دارند  توانیافته های بزرگ و توسعهکشور معموالًدست باال را داشته باشد یا نه. 

(Sheldom, 2006: 369-371.) 

گرذاری  هرا از آن بررای جرذب سررمایه    محیط زیست لزوماً اولین ابزاری نیست که دولرت 

 Oates andکننرد. اوترس و شرواب )   های تجاری خود اسرتفاده مری  خارجی یا تنظیم سیاست

Schwab: 1988 )مالیراتی بررای    نرد تخفیرف  های مسرتقیمی مان ها ابزاراگر دولت معتقد است

ها بررای  که دولتدر صورتی ؛افتدنگر اتفاق نمیرقابت پایین ،باشند گذاری داشتهجذب سرمایه

هرا را  های داخلی در رقابت جهانی به دالیلی این ابرزار گذاری و حمایت از بنگاهجذب سرمایه

 ،کنند. از جمله دالیرل در دسرترس نبرودن ایرن ابرزار     استفاده نمی هاآندر دسترس ندارند یا از 

 ،المللی اشراره کررد. همچنرین   های بینالمللی در چارچوب توافقهای بینتوان به محدودیتمی

ها به دلیل نیاز به مثل تخفیف مالیاتی دولت ،هاممکن است با وجود در دسترس بودن این ابزار

های دیگری مثرل نیرروی کرار نیرز     خودداری کنند. در مورد ابزار های مالیاتی از تخفیفدرآمد

ترین هزینهمحیط زیست ظاهراً به عنوان کم ،مسائلی از این دست محتمل هستند. به این ترتیب
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ی هرا نانگر از طریرق پرذیرش زیر   گیرد. رقابت پایینترین ابزار در اولویت قرار میدردسریا کم

 یابد.محیطی جریان میزیست

نگر از منظر صررفًا اقتصرادی میسرر نیسرت، چررا کره ریشره سیاسری و         ک رقابت پاییندر

اجتماعی دارد. اقتصاددانان بازارگرا عموماً با این تصور که رقابت اقتصادی آزاد موجب تخریب 

در صورتی که رقابت آزاد در سطح جهانی وجود ها، از نظر آنشود، مخالفند. محیط زیست می

ماننرد. امرا آنچره در عمرل     روند و کارامدها باقی مری رامدها از گردونه کنار میداشته باشد، ناکا

هرای حقروقی متفراوتی دارنرد.     این است که رقابت بین کشورهایی است که نظام ،افتداتفاق می

هرا بره   محیطی است. دولتهمان مقررات زیست ،های حقوقییکی از نمودهای تفاوت در نظام

محیطی را برداشرته  و سیاسی دارد، ممکن است استانداردهای زیستدالیلی که ریشه اجتماعی 

به اعمال استانداردهای سخت اقردام کننرد. در کشرورهایی کره عمروم مرردم        ،یا اینکه برعکس

محیطری  کشورهای مرفه(، مقرررات زیسرت   معموالًخواهان کیفیت باالی محیط زیست هستند )

نگرانری بیشرتری در مرورد اشرتغال و درآمرد       هرا آنشود. اما در کشورهایی که درون برقرار می

وجود دارد )کشورهای در حال توسعه( محیط زیست اولویت باالیی ندارد. بنابراین، فشرارهای  

بره اشرکال    گونراگون محیطری در کشرورهای   شود مقررات زیستاجتماعی و سیاسی باعث می

محیطری اسرت   های زیسترقابتی بر سر کاهش استاندارد ،نگرمختلف وضع شوند. رقابت پایین

 (.Esty, 2001:123-124) دارددر میان کشورهای در حال توسعه جریان  معموالًکه 

 

 پورترفرضیه . 1-2

. اسرت پرورتر   فرضریه  ،کنرد را بحث مری  تجارت بر محیط زیست دیگری که اثر مستقیم مهم نظریه

اسرت کره هزینره اضرافی     دیدگاهی سنتی در میان اقتصاددانان در مورد حفاظت از محیط زیست این 

های اخیر، گروهری  پذیری جهانی را تضعیف کند. اما طی دههتواند رقابتها میشده برشرکتتحمیل

از  ،انرد کره برر مبنرای آن    ای را طرح کردهاز اقتصاددانان این پارادایم سنتی را به چالش کشیده و ایده

محیطری دفراع شرده اسرت.     ررات زیستها با وجود مقامکان حفظ یا حتی تقویت توان رقابتی بنگاه

تواند ضمن ایجاد انگیرزه  از جمله مایکل پورتر بر این نظرند که مقررات می ،این گروه از اقتصاددانان

تروان رقرابتی را ترداوم بخشرد. پرورتر       ،محیطیزیستهای نوین و ها برای ایجاد تکنولوژیدر بنگاه
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« مریکرا آتژی سربز  اسرترا »ه ولری نافرذ تحرت عنروان     کوتا ایطی مقاله 5۳۳5اولین بار در اوایل دهه 

(Porter, 1991) که مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. ،این ایده را مطرح کرد 

آلرودگی اغلرب از   چون دهند مطالعاتی که توسط پورتر و طرفدارانش انجام شده، نشان می

شرود.   هوری همررا شود، کاهش آلودگی ممکن اسرت برا بهبرود در بهرره    می ناشیاتالف منابع 

ترر یرا   هرای ارزان هرا برا ورودی  المللی شررکت سازد که رقابت بینمطالعات گسترده آشکار می

سازی برای بهبود و نوآوری مداوم سازی و توانمندشود، بلکه با ظرفیتمقیاس باالتر میسر نمی

اند، که به درستی طراحی شده محیطیزیستهای اند که استانداردهادعا کر هاآنشود. حاصل می

هرا را  های برقراری این استانداردتوانند محرک نوآوری بوده و همچنین بخشی یا تمام هزینهمی

تواند تواند به تنهایی هزینه خالص را کاهش دهد، بلکه مید. این جبران نوآوری نمینجبران کن

 هرا آنای کره مقرررات مشرابه بررای     های خرارجی ختلف در برابر کشورهای مبا همکاری بنگاه

شرود، برا   کاهش آلودگی میزمان که باعث ساز باشد. ایجاد نوآوری همموضوعیت ندارد، مزیت

 (.Rexhauser and Rammer, 2011آوری همراه است )بهبود سود

 ،محیطری سرخت زیسرت  د کره قروانین   نر کندنبال می را تمام مطالب فرضیه پورتر این نکته

که با بهبود وضعیت محریط زیسرت،    ؛های پاک استمحرک و مشوق کشف و ابداع تکنولوژی

م خواهرد داشرت.   داوتولیدات و مراحل تولیدی را با کیفیتی باالتر و همچنین کارایی بیشرتر تر  

محیطری  تر زیستنکته مهم و اساسی در فرضیه پورتر، ایجاد قوانین و مقررات سخت و محکم

هرای  های اقتصادی مطمئن باشرند کره راه فرراری در زمینره نخررداختن جریمره      . اگر بنگاهتاس

ماننرد:  ها و صنایع گران باقی میوی بنگاهرپیشکار حل و راهمحیطی وجود ندارد، دو راهزیست

هایی را کره از طررف   د و جریمهنبا روش فعلی به تولید خود ادامه دهاین است که  حل اولراه

ایرن در صرورتی    ،د. البتره نر شرود، بخرداز کردن محیط زیست بر بنگاه بسته میبرای آلودهدولت 

د. راه حرل دوم  نر های فنی ایجاد نکند و محدودیتنها تنها به جریمه راضی باشاست که دولت

های اولیه آن، که ممکرن اسرت بسریار    با استفاده از تحقیق و توسعه و قبول هزینهکه این است 

های تولیدی، با های پرداختی باشد، به ابداع و نوآوری و اختراع در زمینه روشیمهباالتر از جر

بره   ،کنرد د. اینکه بنگاه کدام دو روش براال را انتخراب مری   نآلودگی کمتر و کارایی بیشتر بخرداز

 گردد.از میزان و مدت زمان این قوانین برمی آنانتظار 
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 گاه آلودگیفرضیه پناه. 1-3

عوامل تولیرد را مرورد    المللیبین محیطی بر تحرکبیشتر اثر استانداردهای زیست پورترفرضیه 

هرای  ، نوعی تقسریم کرار برین کشرور    5گاه آلودگیفرضیه پناهچارچوب  دردهد. بحث قرار می

ها و صنایع مخرب محیط زیست به که در آن بنگاه ،گیردیافته و در حال توسعه شکل میتوسعه

محیط  سازگار با گذاری در تولیداتسمت ممالک فقیر و در حال توسعه هدایت شده و سرمایه

مانرد. بره ایرن ترتیرب، نروعی تقسریم کرار مکرانی         یافته باقی مری توسعههای در کشور زیست

حریط زیسرت در یرک گرروه یعنری      کیفیرت م  ،افترد کره در آن  گذاری و تولید اتفاق میسرمایه

برر   سرت. باال ،هرای پیشررفته  دیگر شامل کشرور پایین و در گروهی  ،های در حال توسعهکشور

یافترره مقررررات و اسررتانداردهای کشررورهای توسررعه چررونگرراه آلررودگی، اسرراس فرضرریه پنرراه

صرنایع  کننرد،  ی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه اعمال مری اهناگیرمحیطی سختزیست

هرای  یافته به کشورهای در حال توسعه کره سیاسرت  آالینده محیط زیست از کشورهای توسعه

یابند. در این فرایند، کشرورهای در حرال   اند، انتقال میی اتخاذ کردهاهانگیرسهل محیطیزیست

 ،گریا به عبارت دی و شوندکننده تبدیل میاهی برای جذب صنایع آلودهگتوسعه در واقع به پناه

  کنند.در تولید و صادرات با این صنایع مزیت پیدا می

در رشد و ضعف توان صادراتی، اهمیت کمترری   های در حال توسعه به دلیل مشکلکشور

های مرفه تمایرل بیشرتری بره اعمرال مقرررات      ند. بنابراین، کشورهست برای محیط زیست قائل

 ،محیطیهای زیستها در استانداردرمحیطی دارند و اصل دوم این است که تفاوت کشوزیست

بردین معنری کره     ؛دهرد را تحت تأثیر قررار مری   هاآنمیان گذاری ی سرمایههاناتخصیص جری

ات ضرعیف  رها را دفع کرده و مقرر گذاران فاقد استانداردسرمایه ،مقررات سخت در یک کشور

جهران متشرکل از   در ، نتیجره در  کنرد. را بره سرمت خرود جرذب مری      هاآن ،در کشوری دیگر

  ،هرای پیشررفته  یافتگی مختلف، اعمال مقرررات سرخت در کشرور   هایی با سطوح توسعهکشور

دهرد  مانرده سروق مری   های عقبگذاری به سمت کشوررا به انتقال سرمایه هاآنصنایع آالینده 

(Neumayer, 2001: 149-151.) 

 

                                                                                                   
1. pollution haven hypothesis  
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 تجارت بر محیط زیست غیرمستقیم تأثیر. 2

اثری است که از کانرال افرزایش درآمرد ایجراد      ،تجارت بر محیط زیست غیرمستقیممنظور از اثر 

بودن اقتصراد عراملی بررای    افزایش تجارت و براز  ،المللهای تجارت بینشود. بر اساس تئوریمی

رشد اقتصادی و افزایش درآمد خواهد بود. حال باید دید که افزایش درآمد و رشد اقتصادی چره  

رابطه درآمد و محیط زیست با استفاده از  ،خواهد داشت. در ادبیات موجوداثری بر محیط زیست 

در آغاز  5کوزنتس محیطیزیستمنحنی . گیردکوزنتس مورد تحلیل قرار می محیطیزیستمنحنی 

ای در فرضیه 5۳05وارد ادبیات نظری اقتصاد محیط زیست شد. کوزنتس قبالً در دهه  5۳۳5دهه 

مورد رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مطرح سراخت و ادعرا کررد کره نرابرابری درآمرد برا        

بره  میرل   ،افزایش درآمد در سطوح پایین درآمدی، میل به افزایش دارد و در سطوح درآمدی براال 

د ناخالص داخلری سررانه   یبین نابرابری درآمد و تول معکوسشکل  Uکاهش دارد. در واقع رابطه 

کوزنتس نیز که چند دهره پرس از فرضریه     محیطیزیست(. منحنی Kuznets, 1955وجود دارد )

 است. معکوس Uشکل نابرابری وی توسط برخی اقتصاددانان مطرح شد، دقیقاً به 

در واقرع بخشری از تبیرین موجرود در تئروری رقابرت        ،زنتسمحیطی کرو در منحنی زیست

تواند به اند که رشد اقتصادی مینگر پذیرفته شده است. مطالعات تجربی زیادی نشان دادهپایین

محیطی منجر گرردد. امرا نکتره مهمری کره از منظرر منحنری        های زیستافزایش انتشار آلودگی

این است که چرا برخی کشورها پس از  ،دهنگر مغفول باقی مانکوزنتس در تئوری رقابت پایین

بنابراین، رابطره   .شوندیافتگی به بهبود کیفیت محیط زیست مایل میتعمیق سطح رشد و توسعه

میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست چه مثبت و چه منفی در طرول مسریر توسرعه یرک     

خریرب محریط زیسرت    کشور ثابت نیست. افزایش رشد و توسعه اقتصادی در سطوح اولیه با ت

دهرد عرواملی کره    کنرد. ایرن نشران مری    اما در سطوح باالتر به بهبود آن کمک می ،همراه است

شوند با وجود آثار منفی اولیره، در نهایرت بره نفرع محریط      موجب رشد و توسعه اقتصادی می

 یابند.زیست سامان می

 Grossman and Krueger, 1991 andمحیطری کروزنتس )  برر اسراس منحنری زیسرت    

در  -پرردازد های محیط زیسرت مری  که مشخصاً به رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی-( 1995

                                                                                                   
1. Environmental Kuznets Curve (EKC) 
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آلرودگی افرزایش یافتره و کیفیرت محریط زیسرت پرایین         ،مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی

 ؛شرود اوضاع معکوس می تدریجبه  ،اما با ادامه روند رشد و افزایش بیشتر درآمد سرانه ،آیدمی

شرود )بره   معکروس مری   U رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا شبیه به شرکل  به نحوی که

نگاه کنید(. علت قضیه این است که با افزایش روند رشد و توسرعه اقتصرادی،    5تصویر شماره 

و از سروی دیگرر، بره تبرع      شرود کارآمدتری وارد صنعت کشور میهای از یک سو، تکنولوژی

شرود. بره   بیشتر مری  برای بهبود کیفیت محیط زیست هاآنای افزایش درآمد و رفاه مردم، تقاض

شرود، در  کاالیی لوکس قلمداد می ،که محیط زیست در یک جامعه فقیر حالیر عبارت دیگر، د

دهد. البته آشکار اسرت کره بهبرود کیفیرت     به کاالی ضروری تغییر حالت می ،یک جامعه مرفه

ز جمله نظام سیاسی دموکراتیک و قانونمنرد  های دیگر اشرطمستلزم برخی پیش زیست، محیط

خواست عمومی ضرورتاً تبدیل به سیاست عملی نخواهرد   ،در نظام غیردموکراتیک چون ؛است

 .(۹0۳: 5۹۳0)قنبرلو،  شد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کوزنتس محیطیزیست: منحنی 1تصویر 
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تجارت بر محریط زیسرت بسرتگی بره سرطح       غیرمستقیماثر  ،بر اساس مباحث مطرح شده

های با درآمد پایین که در مراحل اولیه رشد هستند افزایش توسعه یافتگی کشور دارد. در کشور

گردد. درآمد ناشی از گسترش تجارت باعث افزایش آلودگی و کاهش کیفیت محیط زیست می

رت و درآمرد ناشری از آن   های توسعه یافته برعکس بوده و گسترش تجااما این اثر برای کشور

ی صرنعت  یکشورهادر حالی که  گردد.منجر به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی می

در  آمیرزی یرت موفق یهرا گامهای فنی در نتیجه افزایش رفاه ملی و پیشرفتاند توانسته پیشرفته

رآمرد و  ، کشورهای در حال توسعه به دلیل سرطح پرایین د  بردارند یشخو یستز یطبهبود مح

 عقب ماندگی فنی با مشکل آلودگی شدید روبرو هستند.

 

 پژوهش معرفی مدلب. 

کرربن طری    اکسرید دیتجرارت برر انتشرار گراز      غیرمسرتقیم اثرات مستقیم و  پژوهش،این در 

به روش حرداقل   ،به صورت سری زمانی زیراز طریق سیستم معادالت  5۹01-5۹۳5های سال

 گیرد.مورد بررسی قرار می eviewsافزار با استفاده از نرم 5ایمربعات سه مرحله
𝑙𝑒𝑛𝑣𝑡 = 𝛽11 + 𝛽12𝑙𝑜𝑝𝑒𝑛𝑡 + 𝛾11𝑙𝑔𝑑𝑝𝑟𝑡 + 𝛽13𝑙𝑔𝑑𝑝𝑟2𝑡 + 𝛽14𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 + 𝜀𝑡 

𝑙𝑔𝑑𝑝𝑟𝑡 = 𝛽21 + 𝛽22𝑙𝑜𝑝𝑒𝑛𝑡 + 𝛽23𝑙ℎ𝑐𝑡 + 𝛽24𝑙𝑖𝑛𝑣𝑡 + 𝜀𝑡 
 

lenvکررد محریط   خصری از عمرل  کربن بره عنروان شا   اکسیددیگر میزان انتشار گاز : نشان

 ید.آمیزیست به حساب 

lGdprسرانه : تولید ناخالص داخلی 

lgdpr2تولید ناخالص داخلی سرانه به توان دو : 

lffec :مصرف انرژی 

Iinvگذاری: سرمایه 

lHcکه نشانگر سرمایه انسانی است. است؛های تحصیل : متوسط سال 

                                                                                                   
1. three stage least squares  
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lOpenبودن اقتصاد است که در این پژوهش با استفاده از سه شاخص نسربت  : شاخص باز

، m/gdp، نسبت واردات به تولیرد ناخرالص داخلری    x/gdpصادرات به تولید ناخالص داخلی 

شرود. در  سرنجیده مری   x+m/gdpنسبت جمع صادرات و واردات به تولید ناخرالص داخلری   

بودن اقتصاد مرسوم اسرت.  یین درجه بازاین سه شاخص برای تعاستفاده از  ،تحقیقات اقتصادی

های مورد نیاز برای برآورد آمار ،ها به شکل لگاریتمی هستند. در این مطالعههمچنین تمام متغیر

 تهیه شده است. wdiهای بانک مرکزی و مدل، از داده

کره   5ایمعادلره های ترک زمان دو روش وجود دارد: روشبرای تخمین سیستم معادالت هم

هرایی  روشبه آن که  ۹سیستمیهایی شود و روشنیز نامیده می 0ی با اطالعات محدودهایروش

ای، هر یرک از معرادالت سیسرتم    های تک معادلهدر روش شود.هم گفته می 7کاملبا اطالعات 

شده بر آن معادلره )از قبیرل   های وضعزمان( را به طور تکی با توجه به تمامی قید)معادالت هم

انرد،  معادالت سیستم وضع شدههایی که بر دیگر ها( و بدون توجه به قیدحذف برخی از متغیر

شوند. از سروی  نامیده مینیز با اطالعات محدود  ییهاروش ،و به این دلیل شودزده میتخمین 

هرای  برا توجره بره قیرد    زمان، های سیستمی تمامی معادالت مدل را به طور همدیگر، در روش

برودن  هرا )بررای مشرخص   شده بر تمامی معادالت مدل، از لحرا  نداشرتن برخری متغیرر    وضع

های برا اطالعرات   روش ،؛ که به آنزنیمها ضروری است( تخمین میمعادالت توجه به این قید

 . (5۹0۳)گجراتی،  شودنیز اطالق میکامل 

در این مقالره در صرورتی کره برین جمرالت      سیستم معادالت موجود که الزم به ذکر است 

در این  تلقی شود. 0تواند سیستم معادالت بازگشتی یا عطفیمی ،اخالل معادالت ارتباطی نباشد

برا   olsازش را در اختیرار قررار دهرد و برآوردگرر     پررد تواند بهترین می olsگر برآورد ،شرایط

نتیجره یکسرانی خواهرد     ،مربعات استیافته حداقل که از نوع برآوردگر تعمیم 3slsبرآوردگر 

دیگرر   ،زمران وجرود دارد  داشت. اما در شرایطی که بین جمالت اخالل معادالت ارتباطات هرم 

های برآوردگر 3slsیافته نظیر بهترین برآوردگر نبوده و برآوردگر سیستمی تعمیم olsبرآوردگر 

                                                                                                   
1. Single-equation methods  

2. Limited information methods  

3. System methods 

4. Full information methods 

5. recursive model 
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جمالت اخالل در پرژوهش حاضرر    بررسی ارتباط بین برایبنابراین، دهند. کاراتری را ارائه می

به دلیل وجود ارتبراط برین جمرالت اخرالل از      ،استفاده شده و در نهایت 5زاییاز آزمون درون

 ای برای برآورد مدل استفاده شده است.روش حداقل مربعات سه مرحله

 

 هاتحلیل یافته و برآورد مدل و تجزیهج. 
های مرورد  متغیر مانایی تفاده از آزمون ریشه واحد،قبل از برآورد مدل، در ابتدا الزم است با اس

آزمرون   هاآنبین  جمعی، وجود رابطه همماناییسی شده و در صورت عدم راستفاده در مدل بر

د شده و نتایج تخمین قابل اعتمرا  رگرسیون کاذب ایجاد امکان ،در غیر این صورت؛ چون شود

در  0یافتره فرولر تعمریم   -تفاده از آزمرون دیکری  ها با اسر متغیر ییمانانخواهد بود. نتایج بررسی 

ها بر اساس شود، تمامی متغیرمشاهده میدر این جدول ارائه شده است. همانطور که  5 جدول

 مانرا گیری نبوده و با یک بار تفاضل مانا ،درصد در سطح داری پنجدر سطح معنی  ADFآزمون

 .ها انباشته از مرتبه یک هستندتمامی متغیر ،به عبارت دیگر .شودمی
 

 آزمون ریشه واحد. نتایج 1 جدول

 نتیجه آزمون مقدار بحرانی آزمون هآمار نام متغیر

Lenv 
D(lenv) 

5517/5 

0000/7- 

۳07/0- 

۳01/0- 
(5)I 

L(x+m/gdp) 
D(l(x+m/gdp)) 

۳1۹/5- 

5۳۹/0- 

۳01/0- 

000/۹- 
(5)I 

Lgdpr 
D(lgdpr) 

710/5- 

1۳0/۹- 

۳01/0- 

۳01/0- 
(5)I 

Lgdpr2 
D(lgdpr2) 

751050/5- 

141۳70/۹- 

۳0155/0- 

۳0155/0- 
(5)I 

Lx 
D(lx) 

4۹0/0- 

۹4/۹- 

000/۹- 

0۳5/۹- 
(5)I 

                                                                                                   
1. Indigeneity test  

2. augmented dicky-fuller  
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 نتیجه آزمون مقدار بحرانی آزمون هآمار نام متغیر

Lm 
D(lm) 

404/5- 

050/0- 

000/۹- 

0۳5/۹- 
(5)I 

Lffec 
D(lffec) 

5001۹5/0- 

441575/0- 

۳07505/0- 

۳0155/0- 
(5)I 

Linv 
D(linv) 

00۳/5- 

70۳/0- 

۳07/0- 

۳01/0- 
(5)I 

Lhc 
D(lhc) 

110/5- 

050/1- 

000/۹- 

001/۹- 
(5)I 

 

هرای موجرود در مردل برا یرک      دست آمده از آزمون مانایی، همه متغیره با توجه به نتایج ب

 اند.درصد مانا شده 0گیری درسطح مرتبه تفاضل

توان زمان بیان شده است، میطور که در ادبیات اقتصاد سنجی دستگاه معادالت همهمان

مستقل  ،جمالت خطا در معادالت . اگر فرض کنیمکرداین معادالت را به دو صورت برآورد 

زن حرداقل مربعرات معمرولی هرر یرک از      توان با استفاده از تخمینگاه میاز هم هستند، آن

رض را بررآورده  ای برآورد نمود. اما اگر نتوان این فمعادلهمعادالت سیستم را به صورت تک

. بنرابراین،  کردزمان برای تخمین معادالت استفاده گاه باید از دستگاه معادالت همآن ،ساخت

ها و قبل از برآورد دستگاه معادالت مورد نظرر، بایرد همبسرتگی    پس از بررسی مانایی متغیر

آزمرون  بررسی شرود. در ایرن مطالعره، نترایج      زاییجمالت اخالل با استفاده از آزمون درون

یعنی فرض صفر مبنری برر اسرتقالل     ؛دهد جمالت اخالل مستقل نیستندزایی نشان میدرون

زمران  دستگاه معادالت مورد نظر را باید بره صرورت هرم    ،شود. در نتیجهها رد میماندهباقی

از رویکرد حداقل  بنابراین،. استتر سازگار 3slsدهد روش تخمین زد. این آزمون نشان می

 0 مرون در جردول  شود. نتیجه این آزای برای برآورد این مدل استفاده میمربعات سه مرحله

 آورده شده است.
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 زایی. آزمون درون2 جدول

 نتیجه سطح احتمال jآماره آزمون 

50۳454/5 ۹5۹۹/5 Gdpr ستزادرون 

 

بودن اقتصاد از  متغیر درجه بازبرآورد مدل در دو حالت انجام شده است. حالت اول برای 

بر تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. بر  هاآنجمع صادرات کل و واردات کل نسبت 

دار بودن اقتصاد معنیجز درجه باز هها بدر این حالت تمام متغیر ،دست آمدهه اساس نتیجه ب

الص داخلی و نسبت در حالت دوم نسبت صادرات کل بر تولید ناخ ،اند. به همین علتشده

اکسید به صورت مجزا بر انتشار دی هاآنواردات کل بر تولید ناخالص داخلی تفکیک و اثر 

 گزارش شده است. 7و  ۹ جداول شده درکربن بررسی شده است. نتایج حاصل

 نتایج برآورد در معادله اول. 3 جدول

 سطح احتمال خطای معیار ضرایب های مستقلمتغیر

C 07۹70/1۹- 07010/05 5550/5 

Lx ۹50۳50/5 54۳۹05/5 555/5 

Lm 55045۹/5- 541407/5 5570/5 

Lgdpr 11۳۹4/57 ۹7011/0 551۳/5 

Lgdpr2 7۳۹00۹/0- ۳0۳004/5 55۳0/5 

Lffec 0۳055/55 040۹۳0/7 5050/5 

D73lgdpr 04۳0۹0/5- 710000/5 555۹/5 

D73lgdpr2 4057/5 545۳11/5 5550/5 

00/0 =D.W                       ۳14 /5=2R 
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 . نتایج برآورد در معادله دوم4 جدول

 سطح احتمال خطای معیار ضرایب های مستقلمتغیر

C 50101/0- 705۹/۹ 5071/5 

Lm 54755۳/5- 500۳۹0/5 00۳۳/5 

Lx 005105/5 5۹4075/5 555/5 

Linv 0055۳0/5 501۳۳0/5 5555/5 

Lhc 0۹71۹/۹ ۹04005/5 555۹/5 

55/0=D.W                      40۳/5=2R 
 

ها به صورت لگاریتمی هستند. بنابراین، ضرایب به صورت در مدل مورد برآورد، تمام متغیر

 انتشار در که متغیری که شودمی مالحظه ،اقتصاد بودن باز درجه مورد شود. درکشش تفسیر می

 ضریب که است؛ داخلی ناخالص تولید به صادرات نسبت است، کنندهتعیین کربن اکسیددی گاز

 نشان و بوده دارمعنی آماری لحا  از ضریب این. است شده برآورد ۹50۳50/5آن  کشش

 کربن اکسیددی انتشار درصد ۹50۳50/5 ،نسبت این در افزایش درصد یک ازای به که دهدمی

 عدد شاخص این در داخلی ناخالص تولید هب کل واردات نسبت که حالی در یابد،می افزایش

 در متغیر دو این جمع بنابراین،. است شده برآورد دارغیرمعنی و منفی که  ،شده -55045۹/5

. شودمی دارغیرمعنی بوده، (x+m/gdp) اقتصاد بودن باز درجه شاخص که حالتی در مدل برآورد

 اول حالت در اقتصاد بودن باز درجه m/gdp بودن دارغیرمعنی علت به دیگر، عبارت به

 انتشار بر صادرات مستقیم اثر همان x/gdp، ۹50۳50/5 ضریب ،همچنین. است شده دارمعنیغیر

 این به. کندمی تأیید را پژوهش این نظری مبانی ،ضریب این بودنمثبت. است کربن اکسیددی

 ،ایران تجارت آزاد گسترش، مذکور هایسال طی که است آن از حاکی برآورد نتایج ،ترتیب

 و آلودگی گاهپناه هایفرضیه با نتیجه این و داشته دنبال به را آن زیست محیط کیفیت کاهش

   .دارد مطابقت نگرپایین رقابت

کرد اقتصادی است. البته های عملترین شاخصمیزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم

صرفاً به واسطه تولید ناخالص  ن رفاه و برخورداری مردم یک کشورباید توجه داشت که میزا
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که میزان تولید به  ؛شود، بلکه شاخص بهتر، تولید ناخالص داخلی سرانه استداخلی تعیین نمی

، رفاه مردم یک کشور متأثر از دهد. در واقعوسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان می

الص داخلی سرانه کنش تولید ناخالص داخلی و جمعیت آن کشور است که در تولید ناخبرهم

شود. در این مطالعه، تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن جهت بررسی منعکس می

وارد مدل شده است.  5۹۳5تا  5۹01های محیطی کوزنتس برای ایران طی سالمنحنی زیست

های زیادی را تجربه کرده ها افت و خیزتولید ناخالص داخلی سرانه در ایران طی این سال

های توسعه و تغییرات ، برنامهتحمیلیها دالیل متعددی از جمله جنگ . این افت و خیزاست

ای از یر شیب قابل مالحظههای مختلف داشته است. تغیهای دولتکردها و عملدر سیاست

در واقع آغاز  5۹1۹سرانه در ایران رخ داده است. سال  gdpدر روند تغییرات  5۹1۹سال 

های که از نظر کارشناسان اقتصادی فصلی نو در اجرای سیاست ،ستبرنامه دوم توسعه ا

 .نگر در ایران استادی توسعهاقتص

سرال   با توجه به مطالب گفته شده، شکست موجود در نمودار تولید ناخالص داخلی سرانه

در جدول  5۹1۹ به عنوان متغیر دامی در مدل وارد شده است. به این صورت که تا سال 5۹1۹

در این پرژوهش، بررای    به بعد عدد یک قرار داده شده است. 5۹1۹ ها عدد صفر و از سالداده

ساختاری موجرود در ایرن    یابی به نتایجی منطقی و مطابق با واقعیت، با توجه به شکستدست

و  لحرا  تغییرر سیاسرت    در راسرتای هرای مردل   دوره زمانی، از ضرب متغیرر دامری در متغیرر   

به صورت  5۹1۹ های مذکور استفاد شده است. به عبارت دیگر، متغیر دامیها در سالدکرعمل

دهد، ضرریب کشرش   طور که نتایج برآورد نشان میهمان 5تغییر در شیب وارد مدل شده است.

 .  است 11۳۹4/57( برابر با gdprتولید ناخالص داخلی سرانه )

در تولید ناخالص داخلی سرانه کشور و  دهد به ازای یک درصد افزایشاین نتیجه نشان می

درصد افزایش  11۳۹4/57اکسید کربن سرانه ها، میزان انتشار دیبودن سایر متغیربا فرض ثابت

بودن این عالمت مطابق با انتظار اسرت. امرا ایرن افرزایش میرزان انتشرار گراز        که مثبت ؛یابدمی

و از آن نقطه به بعد، افرزایش مقردار    اکسید کربن تا یک نقطه بازگشتی ادامه خواهد داشتدی

                                                                                                   
 داری حذف گردید. . البته این متغیر به صورت تغییر در عرض از مبداَ نیز در نظر گرفته شد که به علت عدم معنی5
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اکسرید کرربن خواهرد شرد.     تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه موجب کاهش انتشرار گراز دی  

دست آمده برای توان دوم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه طبق انتظار و ه بنابراین، ضریب ب

دسرت آمرده   ه دهد، عدد بطور که نتایج برآورد نشان میبر اساس نظریه منفی شده است. همان

کره متغیرر   . پرس از آن اسرت  -7۳۹00۹/0برای توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه برابر برا  

دست آمده برای متغیر تولید ه به صورت تغییر در شیب وارد مدل شد، ضرایب ب 5۹1۹ مجازی

 . عالمرت اسرت  4057/5( gdpr2و بررای تروان دوم آن )   -04۳0۹0/5ناخالص داخلی سررانه  

گذاری تولید ناخالص داخلی گر تغییر در میزان اثربیان هاآنداری و معنیدست آمده ه ضرایب ب

تولیرد   بردین معنرا کره میرزان اثرر      ؛اسرت به بعد  5۹1۹ اکسید کربن از سالسرانه بر انتشار دی

 کاهش یافته است.   5۹1۹ اکسید کربن پس از سالناخالص داخلی سرانه بر انتشار دی

اکسید کرربن از جمرع   به بعد اثر تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی 5۹1۹ از سال ،در واقع

ایرن نترایج    .اسرت  ۳55500/50شود که برابر برا  حاصل می -04۳0۹0/5و  11۳۹4/57دو عدد 

مثبرت   gdprعالمت ضریب  5۹1۹ دهنده آن است که با وجود شکست ساختاری در سالنشان

منحنری زیسرت محیطری     معکوس Uانده است. بنابراین، منفی باقی م gdpr2و عالمت ضریب 

 های مذکور اتفاق افتاده است.  کوزنتس برای ایران طی سال

سرهم   اثر. است شده مدل وارد اول معادله در توضیحی متغیر عنوان متغیر مصرف انرژی به

 ادبیرات  در بررسری  مرورد  هرای متغیر از یکی ،آلودگی میزان بر کشور اقتصاد در مصرف انرژی

کردن فرآیند رشد و توسعه اقتصادی یرک  طی ،از یک سو ،واقع در. است زیست محیط اقتصاد

منبع اصلی آلودگی  ،ست و از سوی دیگرپذیر نیمکانکشور بدون افزایش مصرف انرژی امری ا

کار رفته در فرآیند تولید، خصوصراً تولیردات بخرش    اغلب منابع انرژی به و ضایعات نیز است.

اکسرید  منشأ فسیلی دارند و این شکل از انرژی عامل اصلی انتشرار گراز دی   ،خدمات صنعت و

رویره  شود. با توجه به مطالعاتی که در این زمینه انجرام گرفتره، مصررف بری    کربن محسوب می

های فسیلی، برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و نیز عدم کرارایی کرافی   انرژی به ویژه سوخت

که از عوامل مهم آلرودگی   طوریبه ؛شودآلودگی محیط زیست می در مصرف آن سبب افزایش

ی اسرت  اهانر هرای گلخ تررین انرواع گراز   که یکی از مهرم  استاکسید کربن هوا، انتشار گاز دی

(Alam and Ambreeen and Butt, 2007در .) متغیرر  کشرش  ضرریب  ،مردل  ایرن  تخمین 
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 نشران  و بروده  دارمعنی آماری لحا  از که ؛است شده برآورد 0۳055/55 با برابر مصرف انرژی

 0۳055/55 کرربن  اکسیددی انتشار میزان ،مصرف انرژی در افزایش درصد یک ازای به دهدمی

 .  است شده گفته نظری مبانی با مطابق آن مثبت عالمت و یابدمی افزایش درصد

 متغیرر  کشرش  ضریب که است آن گویای رشد، معادله همان یعنی دوم معادله برآورد نتایج

 از کره  ،اسرت  شرده  بررآورد  0۹71۹/۹ و 0055۳0/5 ترتیرب  به انسانی سرمایه و گذاریسرمایه

 اسراس  برر . است رشد نظریات و انتظار با مطابق نیز هاآن عالمت و بوده دارمعنی آماری لحا 
 اقتصرادی  رشد بر مثبت اثر دارای انسانی سرمایه زا،درون رشد هایالگو ویژه به نظری مباحث

. شرود مری  زمران  طرول  در درآمرد  افزایش به منجر کار، نیروی مهارت و دانش انباشت و است

اثرر   آزمرون  جهرت  تر دربه خصوص مطالعات جدید ،آمده عمل به تجربی مطالعات از بسیاری
شاغلین بره عنروان شراخص سررمایه      برای تحصیل هایسال متوسط از ،سرمایه انسانی بر رشد

 بررای  شاخصری  عنوان به تحصیل هایسال متوسط پژوهش نیز این در. اندکرده استفاده انسانی
 انسانی سرمایه در درصد یک افزایش. است شده آورده رشد مدل در انسانی سرمایه اثر سنجش

 در گرذاری در واقرع سررمایه   .شرود می کشور در اقتصادی رشد درصد 0۹71۹/۹ افزایش باعث

 از بهترر  بررداری بهرره  باعرث  کشرور،  گرذاری سررمایه  کل در آن سهم افزایش و انسانی سرمایه
 رودمری  شرمار  بره  اقتصرادی  توسرعه  و رشد فرآیند در مهمی عامل و گرددمی فیزیکی سرمایه

 و اسرت  شرده  005105/5 رشرد  معادلره  بررآورد  در صرادرات  کشرش  ضریب(. 5۹00 ربیعی،)
 وجرود  رشرد  و تجرارت  گسرترش  بین مستقیم رابطه که است معنی این به و مثبت ،آن عالمت
 .است رشد هایتئوری با مطابق که، دارد

 شده برآورد مدل این تخمین در -54755۳/5 واردات کشش ضریب کهاست  حالی دراین 

 مسرتقیم غیرر  اثرر  تروان مری  دوم معادله در ،. همچنیناست معنادارغیرکه به لحا  آماری  ،است

 ضررایب  ضرب از کربن اکسیددی انتشار بر تجارت مستقیمغیر اثر. کرد گزارش را آزاد تجارت

 حاصرل  اول معادلره  در داخلری  ناخرالص  تولیرد  ضریب در دوم معادله در صادرات و واردات

 تروان مری  را تنها برای صادرات مستقیمغیر اثر شدن نسبت واردات، معنادارغیربه دلیل . شودمی

شرده بررای نسربت صرادرات برر تولیرد ناخرالص داخلری         محاسبه غیرمستقیماثر . کرد گزارش

. است شده مثبت داخلی ناخالص تولید بر صادرات نسبت برای مستقیمغیر . اثراست 07۳10/۹

 و مستقیم اثر در هم ،کشور در مذکور هایسال برای مدل این تخمین از آمده دسته ب نتایج در
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 رابطره  کربن اکسیددی انتشار با داخلی ناخالص تولید بر صادرات نسبت ،مستقیمغیر اثر در هم

 بررای  مرذکور  هایسال در درآمد واسطهبا یا و واسطهبی صادرات ،نتیجه در. است داشته مثبت

 .  است داشته همراه به محیطیزیست آلودگی تخمین، از حاصله نتایج طبق ایران

 

 گذاری  کاربست نتایج در عرصه سیاستد. 
 بره  صرادرات  گسرترش  5۹۳5 تا 5۹01 هایسال طی در مجموع که دهدمی نشان تخمین نتایج

. دباشر  داشته دتوانمی متعددی دالیل نتایج این. است شده منجر کربن اکسیددی انتشار افزایش

 بزرگتررین  از یکری  گراز،  و نفرت  منرابع  دارای عمرده  هایکشور از یکی عنوان به ایران کشور

 تحرت  کره  کشرور  صرادرات  از یدیگر بخش آن، کنار در. است جهان خام نفت صادرکنندگان

 محصروالت  گرازی،  میعانرات  بخرش  سه شامل شودمی برده نام آن از غیرنفتی صادرات عنوان

 برا  مقایسره  در تولیرد  در پرایین  فنراوری  وجود دلیل به همچنین،. ستهاکاال سایر و پتروشیمی

 رسرد مری  نظر به اما. است بوده همراه آلودگی با هاکاال از بسیاری تولید ،یافتهتوسعه هایکشور

 افرزایش  گذاری وسرمایه افزایش معنی به صادرات افزایش که است این قضیه دلیل ترینمنطقی

 ایرران  کره  خصوص به ؛است آلوگی افزایش ساززمینه طبیعتاً روند این. شدن استصنعتی روند

 دولت تأکید و کندمی طی را شدنصنعتی ابتدایی مراحل هنوز توسعه حال در کشوری عنوان به

 و غیررقرابتی  صورت به بیشتر صنعت رشد. کیفی توسعه تا است تولید کمی گسترش بر بیشتر

 به صادرات توسعه رو، این از(. 00-04: 5۹۳5 قنبری،) است یافتهتحقق دولت دخالت طریق از

 است. شده منجر کربن اکسیددی انتشار افزایش

دی که ایرران را در زمرره   دست آمده از پژوهش حاضر و شواهد موجوه ب با توجه به نتایج

 کره  اسرت  ، بدیهیدهدقرار میمحیطی پذیری باال در برابر مشکالت زیستآسیب های باکشور

 بلندمردت  استراتژی نیازمند کربن اکسیددی انتشار کاهش طریق از کشور هوای وضعیت بهبود

 برا  خصروص  به) کشور صنایع فنی ارتقای: کند دنبال را اساسی هدف دو بایستی که است ملی

 در را کشور تواندمی هدف دو این پیگیری. عمومی رفاه افزایش و( پاک هایتکنولوژی بر تکیه

 زیست محیط کیفیت بهبود. کند یاری کوزنتس محیطیزیست منحنی دوم نیمه به سریع رسیدن

 فقرر  ورومیرت  مح تشردید  بررعکس، . است یقدرتمند اقتصادی موتور از برخورداری مستلزم
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 آلرودگی  گسرترش  بره  و شرده  موجود امکانات و منابع از ناصحیح و رویهبی برداریبهره باعث

 هرای گرام  انرد توانسرته  کره  ایپیشررفته  صرنعتی  کشرورهای  کنرونی،  جهران  در. انجامدمی هوا

 بهبرود  برر  توسرعه  و رشرد  مثبرت  ترأثیر  بردارند، خویش زیست محیط بهبود در یآمیزموفقیت

 آمریکرا  اقتصراد  به حجم نظر از چین اقتصاد اینکه با امروزه. پذیرندمی را خویش زیستمحیط

 میرزان . کنرد مری  تولیرد  کرربن  اکسیددی آمریکا برابر دو به نزدیک تقریباً چین اما شده، نزدیک

 بررآورد  اروپرا  اقتصرادی  هرای قدرت تولید از بیشتر روسیه و هند توسط کربن اکسیددی تولید

 بررای  ترری مناسرب  زمینره  یرافتگی، توسرعه  سطح تعمیق با دهندمی نشان موارد این. است شده

 .  شودمی فراهم زیست محیط سالمت از حفاظت

 ترأمین  طبعراً  یابرد،  افزایش شهروندان درآمد و شده قدرتمندتر ملی اقتصاد هرچه بنابراین،

 ترر آسران  کربن اکسیددی جمله از هاآلودگی مهار و زیست محیط به کمک برای الزم ابزارهای

ضرورت های در حال توسعه، فاهی برای کشورهای رتردیدی نیست که تأمین نیاز .شد خواهد

ها را در معرض خطر جدی ترین عاملی است که محیط زیست این کشوراست. همین نیاز مهم

در بلندمدت، رفراه ملری را نیرز     شدن محیط زیست. باید توجه داشت که قربانیاستقرار داده 

هرای  غفلرت از نیراز   هرای رفراهی نبایرد موجرب    نیراز  ،براینمورد تهدید قرار خواهرد داد. بنرا  

قری  ای منطمحیطی رابطههای زیستهای اقتصادی و نیازمحیطی شود. الزم است بین نیاززیست

هرا  گی کشرور یرافت طور کره موجرب رشرد توسرعه    گشایش تجاری همانو معقول برقرار گردد. 

بره  یرن دسرت   ا برر و آالینرده و انتقرال صرنایعی از    های انرژیانتقال تکنولوژی باعث ،شودمی

گیرانره و دقیرق   شرود. عردم وجرود و اجررای قروانین سرخت      مری های در حرال توسرعه   کشور

ها را بره مکرانی مناسرب بررای جرذب      های در حال توسعه، این کشورمحیطی در کشورزیست

هرای در حرال توسرعه بررای     کشورهمچنین، کند. ایی با آالیندگی باال تبدیل میهسرمایه و کاال

هرا و  کراهش اسرتاندارد   ، بههای خودحفظ توان رقابتی خود را در بازار جهانی و کاهش هزینه

  کنند.اقدام میخویش محیطی مقررات زیست

و قروانین و  برا اعمرال مالیرات و وضرع تعرفره و نظرارت برر واردات         تواننرد مری  هادولت

هرای  کنندگان برای استفاده از تکنولروژی محیطی و تشویق و ترغیب تولیدهای زیستاستاندارد

پاک و سبز و همچنین ایجاد بستر و فضای رقابتی برای تولید کاالهایی با سطح آالیندگی کمتر، 
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بسریار   مسأله دیگری که ،با توجه به نتایج این پژوهش سازی محیط زیست کمک کنند.به سالم

. اسرت اکسید کربن فسیلی در افزایش انتشار دی هایحائز اهمیت است، سهم قابل توجه انرژی

ای نزدیک جهان را با مشکالت در آینده ،رویه و ناصحیح و تکیه بر این نوع سوختاستفاده بی

بره  های فسیلی سوخت باید ،زیادی در مورد مسائل محیط زیست مواجه خواهد کرد. در نتیجه

مردت  د. البته تحقق ایرن هردف در کوتراه   نهای پاک جایگزین شوها و انرژیتدریج با سوخت

ترری  آمیرز تدریجی این سیاست را به نحرو موفقیرت   یتوان در فرآینداما می ،امکان پذیر نیست

برای آینرده بلندمردت کشرور    باید  ،تحقق بخشید. به این ترتیب، ضمن رسیدگی به مسائل روز

  آن را با دقت و مداومت به اجرا درآورد. برنامه داشت و 

 

 گیرینتیجه
بینانره و  یکررد خروش  ودو ر ،محیط زیسرت امنیت بندی کلی در مورد تأثیر تجارت بر در جمع

موجب بهبرود شررایط محریط     تجارت نهایتاً ،بینانهبینانه وجود دارد. بر اساس رویکرد خوشبد

مانع تجارت آزاد شرد. امرا    ،محیطیی زیستاهخاطر نگرانی بنابراین نباید به و شودزیست می

بره تخریرب محریط زیسرت      ،تجارت با وجرود کمرک بره رفراه و رشرد      ،بینانهطبق رویکرد بد

هرا یرا قیرد و    محدودیتباید  در برابر تهدیدات، نجات محیط زیست برای ،انجامد. بنابراینمی

تر به ترأثیر تجرارت   نگاهی جزئی اگر بخواهیم هایی در برابر جریان تجارت آزاد ایجاد کرد.بند

مسرتقیم صرحبت   توانیم از دو شکل تأثیر مستقیم و غیرمی ،داشته باشیم محیطیامنیت زیست رب

و ملموسری اسرت کره از طریرق گسرترش       واسرطه بری مستقیم تجرارت همران اثرر     تأثیرکنیم. 

محیط زیست را با تغییرر   ،های جدیدمقیاس اقتصادی و ورود تکنولوژیهای تجاری و فعالیت

مرورد  گاه آلودگی و فرضریه پرورتر   نگر، پناههای رقابت پایینسازد. این اثر در تئوریمواجه می

کره   به دنبرال دارد  یمستقیم مهماثر غیرتوسعه تجارت ، ده است. از سوی دیگرش بررسی واقع

محیطری  طریق منحنری زیسرت  ارد. این اثر از گذبر کیفیت محیط زیست اثر می ،واسطه درآمدهب

  .  استکوزنتس قابل بیان 

دو متغیر درآمد و تجارت برای بررسری کیفیرت محریط     ،در مطالعاتی که تاکنون انجام شده

و  اسرت ای در رشرد  کننرده در حالی که تجارت خود عامرل تعیرین   ،اندزیست در کنار هم آمده
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هرای  بررسی این دو اثر بررای سرال   ،هسازد. هدف این مطالعنتایج برآورد را با اریب مواجه می

برای تفکیک این دو اثرر و افرزایش   است.  بوده در ایران به صورت سری زمانی 5۹۳5تا  5۹01

ک دسرتگاه  الرب یر  زمران و سیسرتمی در ق  همدر برآورد از تخمین معادالت به صورت  ،کارایی

آن  شده است. نتایج بررآورد حراکی از   ای استفادهحداقل مربعات سه مرحله با روش معادالت 

 یهرا بره اسرتثنا   کربن نسبت به تمام متغیرر  اکسیددیکشش انتشار گاز  ،است که در معادله اول

ت بر تولید امعنادار است. ضریب نسبت صادر مثبت و ،نسبت واردات بر تولید ناخالص داخلی

یش تجراری برر کیفیرت    گر همان اثر مسرتقیم گشرا  که نشان است، ۹50۳50/5ناخالص داخلی 

 محیط زیست است.  

گاه آلرودگی در  ر و پناهنگهای رقابت پایینمثبت و معنادار بودن آن حاکی از صحت تئوری

شرود کره در مرحلره تولیرد     در ایران کاالهایی صادر می؛ چون های مذکور استایران طی سال

دهرد  مثبت معنادار است که نشان می سرانه . ضریب تولید ناخالص داخلیدنآلودگی باالیی دار

ضرریب تروان دوم تولیرد     .دهدانتشار آلودگی را افزایش می روند رو به افزایش رشد اقتصادی،

منحنری   معکروس  Uشرکل  دهرد  دار اسرت کره نشران مری    ناخالص داخلی سرانه منفی و معنرا 

در معادله رشد  اتفاق افتاده است. مورد بررسیهای محیطی کوزنتس برای ایران طی سالزیست

که جز نسبت واردات به اند،رشد رابطه مثبت و معنادار داشتهبا ها تمام متغیرمطابق با انتظار هم 

های مربروط بره   محیطی در سیاستاین نتایج غفلت استانداردهای زیست. دار شده استغیرمعنا

ویرژه  در حروزه اقتصراد بره    رساند که علت اساسی آن ضعف فنری را میتجارت خارجی ایران 

یرافتن درآمرد   که اولویتاست  رفاه عمومی است. نکته پایانی این سطح بودنو پایین تکنولوژی

 محیطی شود.گرفتن نیازهای مربوط به امنیت زیستو رشد نباید موجب نادیده
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