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  چکيده
  

شورهاي المللي، سطح آلودگي را در کشورهاي در حال توسعه نسبت به ک آزادسازي بازارهاي بين

از اين رو تاثير آزادسازي تجاري بر وضعيت آلودگي . دهد يافته بيشتر تحت تاثير قرار مي توسعه

  به همين منظور در. روي سياستگزاران تبديل شده است هاي پيش زيست در ايران، به يکي از چالش محيط

، رابطه بلندمدت و اين مطالعه با استفاده از مدل خود توضيح با وقفه گسترده و مدل تصحيح خطا

نتايج نشان . گيرد مدت ميان آزادسازي تجاري و آلودگي محيط زيست ايران مورد بررسي قرار مي کوتاه

دهند، اين در حالي است که  دهد که آزادسازي تجاري و درجه بازبودن اقتصاد آلودگي را کاهش مي مي

بر آلودگي دارند و باعث افزايش آلودگي کار و توليد ناخالص داخلي تاثير مثبت  نسبت سرمايه به نيروي

دهد که آزادسازي تجاري در بلندمدت قادر به کاهش مشکالت زيست  همچنين نتايج نشان مي. شوند مي

شود اثر آزادسازي تجاري بر آلودگي در قالب  دراين مطالعه تالش مي. باشد محيطي ناشي از رشد مي

نتايج، برقراري منحني زيست محيطي . ون قرار گيردنظريه منحني زيست محيطي کوزنتس نيز مورد آزم

  . کند کوزنتس براي اقتصاد ايران را تائيد مي

 
  ، ايرانARDLآزادسازي تجاري،  زيست، آلودگي محيط:  کليديهايواژه

  
  مقدمه

زيست به  اي از محيط هاي اقتصادي تا اندازه فعاليت
عنوان يک مخزن براي ضايعات محصوالت توليدي خود 

اگر به وسيله قوانين و مقررات و . کنند فاده مياست
زيست کنترل شود، رشد  هاي محيط ها، آلودگي سياست

تواند انجام  اقتصاد يک کشور با سرعت خيلي بيشتري مي
آزادسازي تجاري به دليل تاثيرات سودمند بر روي . شود
وري، پذيرش و استفاده از تکنولوژي بهتر و پيشرفت  بهره

به عنوان محرک رشد اقتصادي مطرح شده گذاري  سرمايه
ترين انتقادي که هميشه به آزادسازي وارد  عمده. است

به بيان . باشد است مربوط به مشکالت زيست محيطي مي
المللي، سطح آلودگي را در  ديگر آزادسازي بازارهاي بين

يافته  کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعه

). Mete et al., 2006( دهد بيشتر تحت تاثير قرار مي
پويائي اخير تجارت، بازارهاي جهاني را به سمت تجارت و 

که اين فرآيند، به طور . گذاري سوق داده است سرمايه
هاي اقتصادي را در سرتاسر  معناداري اثرات مخرب فعاليت

هاي اکثر کشورهاي جهان  دولت. دهد جهان افزايش مي
اما به طور کامل متوجه اند  شدن شده متوجه معايب جهاني

اثرات مخرب زيست محيطي آن نيستند،که چنين 
وضعيتي به خصوص در کشورهاي در حال توسعه باعث 

زيست  ها و تخريب هر چه بيشتر محيط شکست سياست
 .گردد ها مي آن

et al. Antweiler  (2001) ،Krueger & Grossman 

ي از اي تفسير صريح  در مطالعهLopez (1994) و (1993)
گذاري  اثرات رشد اقتصاد، آزادسازي تجاري و سرمايه
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نتايج . اند زيست ارائه داده مستقيم خارجي روي محيط
نشان داده است که اثرات مقياس تجارت، روي 

 .Antweiler et al.گذارد زيست اثر منفي به جاي مي محيط
به اين نتيجه رسيد که آزادسازي تجارت  ،(2001)
 نسبتاً کمي را در تمرکز المللي تغييرات بين
، تاثير انواع Chua  (1999).کند اکسيدسولفور ايجاد مي دي

مختلف آزادسازي تجاري را روي آلودگي بررسي کرد و به 
اين نتيجه رسيد که با توجه به سطح و شدت آزادسازي، 

 & Strutt.تاثير آن بر آلودگي مثبت يا منفي است

Anderson (2000)ها در   انواع آالينده تاثير تجارت را روي
سازي کرد و به اين نتيجه رسيد که اثرات  اندونزي مدل

 Madrid. زيست مثبت است سازي روي محيط کلي آزاد
 در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که ارتباط بين (1998)

آزادسازي تجاري و آلودگي در مکزيک، کاليفرنيا و اياالت 
تجارت براي بنابراين آزادسازي . متحده مثبت است

 در Beghin & Poitier (1995). زيست مضر است محيط
مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که تاثير مقياس تجارت 

باشد در حالي که تاثير ترکيب  زيست مثبت مي روي محيط
زيست منفي است و کل اثر  و تکنيک تجارت روي محيط

بنابراين . باشد زيست منفي مي آزادسازي روي محيط
. زيست دارد ازي اثرات سودمندي بر محيطآزادس

Grossman & Krueger (1993)  به اين نتيجه رسيدند که
زيست کانادا،  تاثير مقياس و ترکيب تجارت روي محيط

 چنين Singh (1985). اياالت متحده و مکزيک منفي است
اظهار داشت که اثر آزادسازي تجارت براي خيلي از 

چون بخش . استکشورهاي در حال توسعه محدود 
ها با هدف حداکثرسازي سود  عظيمي از منابع توليدي آن

 Frankel & Rose  (2005). مورد استفاده قرار نگرفته است
زيست پرداختند و به اين  به بررسي اثرات تجارت بر محيط

نتيجه رسيدند که تجارت منجر به توليد بيشتر و نهايتاً 
 Pajoyan & Moradhasel. شود آلودگي بيشتري مي

 کشور انتخابي با درآمد باال، پائين و ۶۷ براي (2007)
شدن اين کشورها  متوسط به اين نتيجه رسيدند که جهاني

  .شود شان مي باعث کاهش آلودگي
انداز کشورهاي  طبق تحقيقات منتشره و چشم

زيست در  يافته، تاثير آزادسازي تجاري بر محيط توسعه
در حالي که . بودمدت و بلندمدت مثبت خواهد  ميان

مدت برخي معتقدند که آزادسازي  درباره اثرات کوتاه
تجاري در بلندمدت مشکالت زيست محيطي را کاهش 
خواهد داد، در حالي که برخي ديگر اعتقاد دارند آزادسازي 

شناسايي اثر آزادسازي بر . ها را تشديد خواهد کرد آلودگي
مک به تواند ضمن ک  زيست در ايران مي آلودگي محيط

هاي  جلوگيري از اثرات نامطلوب احتمالي، به اتخاذ سياست
توجه به رشد اقتصادي توام با حفظ . کاراتر منجر گردد

زيست بيشترين سازگاري را با مفهوم توسعه پايدار  محيط
با توجه به اين هدف، در بخش دوم مقاله   .خواهد داشت
 ها، بخش سوم نتايج و بحث و سپس نتيجه مواد و روش

  .گردد ها ارائه مي گيري و پيشنهاد
  

  ها مواد و روش
در اين قسمت با توجه به کاربرد منحني زيست 
محيطي کوزنتس در تحليل رابطه ميان آلودگي و 
آزادسازي تجاري، نخست مباني نظري اين منحني و 

  .گيرد هاي به کار رفته مورد بررسي قرار مي سپس مدل
زاري براي توضيح امروزه منحني کوزنتس به عنوان اب

محيطي و درآمد سرانه به کار  ارتباط ميان کيفيت زيست
 معکوس، ميان رشد اقتصادي و Uاين ارتباط . شود برده مي
، )محيطي کيفيت زيست(گيري آلودگي  هاي اندازه شاخص

  شود محيطي کوزنتس خوانده مي منحني زيست
(Dina, 2004) .ها  در مراحل اوليه رشد اقتصادي، آگاهي

هاي  آوري محيطي پائين است و فن رباره مشکالت زيستد
از اين رو . زيست نيز در دسترس قرار ندارد سازگار با محيط

با افزايش درآمد تا رسيدن به سطح آستانه، تنزل کيفيت 
يابد اما پس از آن رفته رفته با  محيطي افزايش مي زيست

. دياب زيست نيز بهبود مي بهبود درآمد سرانه کيفيت محيط
، نشان )۱(شود در شکل   ناميده ميEKC١اين ارتباط که 
 EKCزماني که درآمد به نقطه برگشت . داده شده است

شود که حرکت به سمت بهبود کيفيت  رسد، فرض مي مي
توان فرآيند  بنابراين مي. محيط زيست آغاز شده است

 به ٢توسعه اقتصادي را از اقتصاد وابسته به کشاورزي پاک
 و نهايتاً اقتصاد خدمات پاک ٣کننده عتي آلودهاقتصاد صن
  .(Pajoyan & Moradhasel, 2007) ترسيم کرد

                                                                                     
1. Environmental Kuznets Curve 
2. Clean agrarian economy 
3. Polluting industrial economy 
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   منحني زيست محيطي کوزنتس‐۱شکل 

  
متغيرهاي بکار رفته در اين مطالعه، توليد ناخالص 

کل صادرات کاال و  ،(k) ، موجودي سرمايه)GDP( داخلي
به قيمت (IM)  ل واردات کاال و خدماتک ،(EX) خدمات

شامل انواع گازهاي (هاي منتشره  ، آالينده۱۳۷۶ثابت سال 
(SPM, CH, SO3, SO2, NOX, CO2، )CC( کار  و نيروي

با توجه به . باشند مي۱۳۴۶‐۸۵هاي   طي سال(l)شاغل 
هاي بکار رفته در اين مطالعه از نوع سري  اين که داده
ي ايستايي متغيرها از آزمون باشد جهت بررس زماني مي

جهت .  استفاده شده است١)ADF( ديکي فولر تعميم يافته
 افزاري ها و برآورد مدل، بسته نرم تجزيه و تحليل داده

Microfit4از آن جائي که به . گرفته شده است کاره  ب
مدت و روابط بلندمدت ميان  منظور بررسي روابط کوتاه

 از مدل خود توضيح با متغيرهاي بکار رفته در مطالعه،
  ٣)ECM( و مدل تصحيح خطا ٢)ARDL( وقفه گسترده

استفاده شده است در ادامه توضيح مختصري درباره اين 
  .شود ها ارائه مي روش

توان   را ميARDL (p,q1,q2,….qk)فرم کلي الگوي 
  :به صورت زير بيان کرد

۱(  
ϕ β δ

φ φ φ
=

′ ε= + +

= − − − −

∑
K

1
2

1 2

( , ) ( , )

( , ) 1

k

t i i i t t
i

p

p

L P Y L q X W

Q L P L L L

t

 

β β β β= + + +
o

K
1

( , ) qi

i i i i iqi
L q L

           
i=1,2,......,k 

  :که در آن
L:گر تاخير زماني مرتبه اول است به طوري که  عمل:  

 LYt=Yt-1 
Yt:متغير وابسته موجود در مدل   
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1. Augmented Dickey Fuller 
2. Auto Regressive Distributed Lag 
3. Error Correction Model 

Xit:بردار متغيرهاي توضيحي به کار گرفته شده در مدل   
K:تعداد متغيرهاي توضيحي به کار گرفته شده در مدل   

(q1,…,qi):هينه مربوط به هر يک از هاي ب  تعداد وقفه
  متغيرهاي توضيحي

P:تعداد وقفه بهينه مربوط به متغير وابسته مدل   
Wt: بردار متغيرهايي همچون عرض از مبدا، روند زماني يا 

  هاي ثابت زا با وقفه متغيرهاي برون
  به منظور استخراج مدل تصحيح خطا بر اساس

تغيرهاي م) ۱(در معادله   الگوي
Wt,Yt,X1t,…,Xkt برحسب مقادير با وقفه و تفاضل 

شود و مدل تصحيح خطا  مرتبه اول آنها در نظر گرفته مي
  .شود به صورت زير حاصل مي
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مدل تصحيح خطاي مزبور به منظور ارتباط نوسانات 
وسانات بلندمدت آنها استفاده مدت متغيرها با ن کوتاه
 همان جمله خطاي ECt-1جمله تصحيح خطا. شود مي

است که با يک وقفه زماني وارد مدل ) ۱(حاصل از معادله 
  .گرديده است

پس از اشاره به مباني نظري مدل در اين قسمت، 
هاي آزادسازي  استفاده شده در اين مقاله معرفي  شاخص

شدن اقتصاد  يري جهانيگ مسلم است که اندازه. شود مي
از اين رو، نقطه نظرات . هنوز در مراحل مقدماتي است

متفاوتي وجود دارد و متغيرهاي گوناگوني به عنوان 
هاي مهم  تعدادي از پژوهش. شاخص مطرح شده است

 & Beghin و Mete et al.  (2006)هاي مانند پژوهش

Poitier (1995)الملل  از دو معيار سطح تجارت بين 

 رشد اقتصادي رشد اقتصادي رشد اقتصادي

  رويکرد سوم رويکرد دوم رويکرد اول

تخريب زيست 
  محيطي

تخريب زيست 
  حيطيم

تخريب زيست 
  محيطي
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)LITهاي  و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان شاخص) ١
ها را بر  اند و تاثير اين شاخص آزادسازي  استفاده کرده

  . آلودگي بررسي کردند
  )LIT( الملل شاخص سطح تجارت بين

اين شاخص که نشان دهنده وسعت ارتباط بين المللي 
شود  براي يک بخش خاص است ،به صورت زير تعريف مي

)Kalbasi & Jalaie,  2002:(  
  
۳(  t t

t
t t

X M
LIT

Y M X

−
=

+ −
t

                                                                                    

 
  

 به ترتيب صادرات ،واردات Yt  وXt، Mt، )۳(در رابطه 
دهد که اقتصاد با   کمتر، نشان ميLIT .و توليدهستند

  .کند توجه به سطح توليد خود کمتر در تجارت شرکت مي
  )Openness(شاخص درجه باز بودن اقتصاد

يک بخش را به صورت شدن  اين شاخص ميزان جهاني
  :کند گيري مي زير اندازه

 
1. Level of International Trade 
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 به ترتيب صادرات، GDPt وXt ،Mtدر رابطه باال 

  .واردات و توليدناخالص داخلي هستند
  

  نتايج و بحث
  ها  بررسي وضعيت انتشار آالينده

 SPM)(هاي منتشره  در ايران، از ميان انواع آالينده

,CH ,SO3 ,SO2 ,NOX ,Co ,CO2سهم Co2  ًتقريبا 
)) ۱(با توجه به جدول شماره ( درصد بوده است۹۸حدود 

ها   بيشترين سهم را در ميان ساير آاليندهCoو بعد از آن 
بررسي روند هريک از . به خود اختصاص داده است

دهد که اين روندها همواره در طي  ها نشان مي آالينده
ونه روند گاز دي اکسيد زمان صعودي بوده است، به طور نم

  ها داراست، کربن که بيشترين سهم را در بين آالينده
دهد که همواره طي زمان صعودي بوده است  نشان مي

  ).۲شکل (

   
  هزار تن:               واحد۱۳۴۶‐۸۵ها طي دوره   ميزان متوسط هريک از آالينده‐۱جدول                            
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۹۴,۵۹ ۱۵۷,۷۷ ۲۳۰۶۷,۶۳ ۲,۱۰ ۴۶۴,۴۷ ۱۲۳,۱۶ ۲۹,۸۷ ۵۲‐۱۳۴۶  

۲۳۷,۲۸ ۳۶۵,۱۶ ۴۰۵۲۶,۷۰ ۴,۸۲ ۱۲۹۵,۶۱ ۳۲۹,۱۹ ۷۳,۲۸ ۵۹‐۱۳۵۳  

۴۴۲,۰۴ ۶۸۶,۰۳ ۷۸۵۳۵,۳۴ ۹,۲۹ ۲۱۴۰,۶۰ ۵۶۶,۳۶ ۱۳۷,۹۵ ۶۸ ‐۱۳۶۰  

۷۲۰,۱۸ ۹۹۲,۰۸ ۲۰۳۰۱۹ ۱۳,۵۷ ۳۶۷۵,۱۶ ۹۳۵,۳۱ ۲۱۳,۶۷ ۷۶ ‐۱۳۶۹  

۱۰۷۵,۳۶ ۹۷۹,۹۵ ۳۲۷۳۱۹,۴۰ ۱۲,۵۴ ۶۸۷۱,۴۹ ۱۶۰۰,۰۲ ۲۹۱,۹۵ ۸۵‐۱۳۷۷  

  هاي تحقيق  يافته‐Energy Balance Sheet: ماخذ          
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        ۱۳۴۶‐۸۵هاي   روند انتشارگاز دي اکسيد کربن طي سال‐۲شکل 

  )ميليون تن: واحد(



 ۱۵  تاثيرآزادسازي تجاري برآلودگي محيط زيست درايران : و همکارانمهرابی بشرآبادی  

   براي متغيرهاي مدلADF نتايج آزمون ‐۲جدول 
 مقادير بحراني  انباشتگي همدرجه  گيريتفاضل بار يک  باADFآماره   در سطح ADFآماره  نام متغير

 I(۱) ‐۶۹/۲  ۵۴/۱ توليد ناخالص داخلي

*۶/۳‐  
**۹/۲‐  

***۶/۲‐  

 LIT ۸/۲‐ ۱/۳‐ I(۱)شاخص 

*۶/۳‐  
**۹/۲‐  

***۶/۲‐  

 Openness ۹/۲‐ ‐ I(۰)شاخص 

*۶/۳‐  
**۹/۲‐  

***۶/۲‐ 

 I(۰) ‐  ‐۵/۳ موجودي سرمايه

*۳۲/۴‐  
**۵/۳‐  
***۲/۳‐  

 I(۰) ‐ ‐۳۸/۳ نيروي کار

*۲۷/۴‐  
**۵۵/۳‐  

***۲۱/۳‐  

 I(۱) ‐۴۱/۴ ‐۲۱/۲ ه هاي منتشرهآاليند

*۲۲/۴‐  
**۵/۳‐  
***۲/۳‐  

  .باشد  مي  درصد۱۰ درصد و ۵ درصد، ۱ به ترتيب نشان دهنده مقادير بحراني در سطوح *** و**و*
  هاي تحقيق يافته: ماخذ

  
از آن رو که متغيرهاي به کار رفته در مدل همگي جزو 

 ايستايي باشند، به منظور بررسي زماني مي متغيرهاي سري
يافته استفاده شده  متغيرها از آزمون ديکي فولر تعميم

 بررسي ايستايي متغيرهاي توليد ناخالص داخلي. است
)GDP(، ها ميزان انتشار کل آالينده )CC(دهد  ، نشان مي

که متغيرهاي مورد نظر با در نظر گرفتن عرض از مبداء و 
 ايستا گيري با يک بار تفاضل% ۹۵روند و فاصله اطمينان 

شاخص  ،(k) اما متغير موجودي سرمايه. شود مي
Openness و نيروي کار شاغل (l) در سطح، ايستا 

  .باشد مي
به منظور بررسي تاثير آزادسازي تجاري بر آلودگي از 

به صورت  (Openness و LIT دو شاخص آزادسازي يعني
  .استفاده شده است) هاي جداگانه مدل

بر ) LIT( ادسازي تجارينتايج بررسي تاثير شاخص آز
. آورده شده است) ۵(آلودگي محيط زيست، در معادله 

دهد که در صورت آزادسازي تجاري که  نتايج نشان مي
زيست  شدن است، آلودگي محيط يکي از تبعات جهاني
رود با اجراي تجارت آزاد و  انتظار مي. کاهش خواهد يافت

 و جهاني شدن، بازارها از حالت ملي و محلي خارج جهاني

شدن قوانين و استانداردهاي  در اثر اين جهاني. شوند
شود وکشورها بر سر کيفيت توليدات  المللي حاکم مي بين

هاي بارز کاالهاي  يکي از ويژگي. نيز رقابت خواهند کرد
تحت رقابت، کاهش آاليندگي ناشي از توليد و مصرف آن 

 متغير مجازي است که جهت رفع شکست Du. کاالهاست
اعداد داخل پرانتز . (اختاري وارد مدل شده استس

 نيز نشان دهنده لگاريتم Lباشند و   ميtدهنده آماره  نشان
  ).باشد طبيعي متغيرها مي

  
۵(  LCC=- ۵۲/۴ + ۶۸/۰ LCC (-1) + ۴۶/۰ LGDP-

۲۸/۰ LLIT+ ۳۵/۰ Du+ ۰۹/۰ L(K/L) 

(- ۱۶/۱ ) ( ۷۱/۸ ) ( ۸۴/۱ ) (- ۰۴/۲ ) ( ۴۹/۲ ) ( ۳/۰ )   
2R = ۹۸/۰           F= ۲۳/۲۷۹      D.W= ۹/۱  

  
دهد افزايش توليد ناخالص  همانگونه که نتايج نشان مي

بدين معنا که به ازاي . داخلي تاثير مثبت بر آلودگي دارد
يک درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي کشور سطح 

اين ضريب . يابد  درصد افزايش مي۴۶/۰آلودگي به ميزان 
دهد که اصوالً رشد اقتصادي به  اين واقعيت را نشان مي



 ۱۳۸۹، ۱، شماره ۴۱‐۲قيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران، دوره مجله تح  ۱۶

 زماني که با استفاده بيشتر از منابع به دست آيد، ويژه
در ايران نيز توليد بيشتر . سبب تشديد آلودگي خواهد شد

هاي در دسترس ميسر شده است  با استفاده بيشتر از نهاده
ها  بسياري از آالينده. ها انرژي است که يکي از اين نهاده

هاي فسيلي است، که سهم  نيز ناشي از مصرف سوخت
را به خود اختصاص   مصرفي در توليد  از نهادهبزرگي
دهد که نسبت  نشان مي) ۵(همچنين معادله .  دهند مي

 .کار نيز بر آلودگي تاثير مثبت دارند سرمايه به نيروي
 نتايج بررسي تاثير شاخص آزادسازي تجاري

)Openness ( بر آلودگي محيط زيست، در معادله)۶ (
ه عبارت ديگر درجه باز شدن يا ب دهد که جهاني نشان مي

به عبارت ديگر . بودن اقتصاد تاثيرمنفي بر آلودگي دارد
  .دهد درجه بازبودن اقتصاد، آلودگي را کاهش مي

  

۶(  LCC=- ۸۱/۱ + ۶۵/۰ LCC(-۱)+ ۳۴/۰ LGDP-

۲۵/۰ LOpenness+ ۳۴/۰ Du+ ۴۶/۰ L(K/L) 

( ۸۲/۱ ) ( ۵۷/۷ ) ( ۵۴/۱ ) (- ۱۲/۲ )  ( ۶۶/۲ ) ( ۵۳/۱ ) 
2R = ۹۸/۰           F= ۱۲/۲۸۲      D.W= ۸۸/۱  

   
 همگام با بازشدن تجاري کشور، از سويي در فضاي 

شوند که آاليندگي کمتر دارند  رقابتي، کاالهايي توليد مي
گيرند که  و از سويي ديگر کاالهايي مورد تجارت قرار مي

استفاده کمتر از . بهاي تمام شده کمتري داشته باشند
بازده سبب  لي در توليدات کمهاي فسي انرژي و سوخت
توان  بنابراين مي. گردد شده محصول مي  تمام کاهش هزينه

چنين نتيجه گرفت که جهاني شدن باعث کاهش آلودگي 
دهد که همانند رابطه  نتايج همچنان نشان مي. خواهد شد

کار بر  ، توليد ناخالص داخلي و نسبت سرمايه به نيروي)۵(
ي باعث افزايش آلودگي آلودگي اثر مثبت دارند يعن

دهنده عواملي نظير  نهاده سرمايه نشان. شوند مي
و . آالت، انرژي و تجهيزات در فرآيند توليد است ماشين

ها  دهد که با افزايش بکارگيري اين نهاده نتايج نشان مي
 .زيست افزايش يافته است آلودگي محيط

بعد از تخمين معادله پويا بايد آزمون وجود يا عدم 
براي انجام اين آزمون . مدت را انجام داد د رابطه بلندوجو

بايد مجموع ضرائب با وقفه متغير وابسته، از عدد يک کسر 
آماره  ).۷ معادله(و بر انحراف معيارشان تقسيم شود 

 و ‐۵۷/۴محاسباتي براي دو مدل باال به ترتيب برابر 
ي به دليل آنکه اين اعداد از مقدار بحران. باشند  مي‐۳۷/۴

 بيشتر است بنابراين فرضيه صفر ١جدول بنرجي، دوالدو
بدين معنا . شود مبني بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد مي
  . باشند که دو مدل باال داراي رابطه بلندمدت مي
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 ضريب با وقفه متغير وابسته و  :که در آن

آماره محاسباتي به صورت  .باشد انحراف معيارضريب مي
  :زير حاصل شده است
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S
φ

۸(  0/ 68 1 4/ 57
0/07

−
= −

 
 
0/ 65 1 4/ 37

0/08
−

= −
 

  
پس از شناسايي تاثير آزادسازي بر آلودگي اثر 
. بلندمدت آزادسازي تجاري برآلودگي تحليل شده است

بر ) LIT( دسازي تجارينتايج بررسي تاثيرشاخص آزا
دهد که در  نشان مي) ۹(آلودگي محيط زيست در معادله 

تاثير منفي بر آلودگي کشور دارد، LIT) (بلندمدت شاخص
يعني آزادسازي تجاري در بلندمدت نيز آلودگي را کاهش 

توليد ناخالص داخلي و نسبت سرمايه به  .دهد مي
دگي دارند و کار نيز در بلندمدت تاثير مثبت بر آلو نيروي

  .شوند باعث افزايش آلودگي کشور مي
  

۹(  LCC=- ۴۸/۱۴ - ۸۹/۰ LLIT+ ۵/۱ LGDP+ ۲۹/۰  L(K/L) 

(- ۱۸/۱ )    ( ۳۲/۲‐ )      ( ۹۹/۱ )   ( ۲۵/۰ ) 
  
۱۰(LCC=- ۲۵/۵ - ۷۵/۰ LOpenness +LGDP + ۳۴/۱  L(K/L) 

( ۵۵/۰ )     ( ۶۵/۲‐ )  ( ۶۳/۱ )   ( ۷/۱ ) 
  

  بررسي نتايج تاثيرشاخص آزادسازي

بر آلودگي محيط زيست در ) Openness(  تجاري
دهد که در بلندمدت اين متغير تاثير  نشان مي) ۱۰(معادله 

منفي بر آلودگي کشور دارد يعني آزادسازي تجاري در 
 و GDPلگاريتم . دهد بلندمدت نيز آلودگي را کاهش مي

کار نيز در بلند مدت تاثير مثبت بر  نسبت سرمايه به نيروي
  . آلودگي دارند

                                                                                     
1. Banerji & Dolado 



 ۱۷  تاثيرآزادسازي تجاري برآلودگي محيط زيست درايران : و همکارانمهرابی بشرآبادی  

بر ) LIT( ي نتايج تاثيرشاخص آزادسازي تجاريبررس
آلودگي محيط زيست در کوتاه مدت نيز به شرح زير 

  :باشد مي
۱۱(DLCC=- ۴۶/۰+۵۲/۴ DLGDP- ۲۸/۰ DLLIT + ۰۵/۰ DU 

+ ۰۹/۰ DL(K/L)-  ۳۱/۰ ECM 

( ۱۶/۱‐ ) ( ۸۹/۱ ) (- ۰۴/۲ ) ( ۵/۰ ) ( ۳۱/۰ ) ( ۹۵/۳‐ ) 
2R =۰/۴۳         F= ۳/۴      D.W= ۹/۱  

  

دهد درکوتاه مدت  همان گونه که نتايج نشان مي
 تاثيرمنفي (LLIT) لگاريتم شاخص آزادسازي تجاري يعني

همچنين لگاريتم نسبت سرمايه به .بر آلودگي کشور دارد 
مدت بر آلودگي تاثير مثبت   در کوتاهGDPکار و  نيروي
 ‐ ۳/۰برابر ) ECM(جزء تصحيح خطا در اين مدل . دارند
، %۹۹نظر آماري  در سطح  د، اين ضريب که ازباش مي

دار است، نشان دهنده سرعت تعديل تعادل  معني
مدت به سمت تعادل بلندمدت است و نيز نسبت  کوتاه

معکوس آن سرعت تاثيرگذاري متغيرهاي مدل را 
بدين معنا که بعد از گذشت . دهد برآلودگي نشان مي

برآلودگي هاي اعمال شده   سال نتيجه سياست۵/۳حدود 
دهد که سرعت  اين ضريب نشان مي. مشاهده خواهد شد
) ۱۱( تعديل شده در رابطه R2. باشد تعديل نسبتاً کند مي

دهد که متغيرهاي سمت   شده است و نشان مي۴۳/۰برابر 
  . دهد  از تغييرات انتشار آلودگي را توضيح مي۴۳/۰راست 

 تجاري بررسي نتايج تاثيرشاخص آزادسازي
)Openness (مدت به  بر آلودگي محيط زيست در کوتاه

  .باشد مي) ۱۲( صورت رابطه
  

۱۲(DLCC=- ۳۴/۰+۸۱/۱ DLGDP- ۲۵/۰ DL openness + 

۰۳/۰ Du+ ۴۶/۰ DL(K/L)-  ۳۵/۰ ECM 

( ۵۵/۰‐ ) ( ۵۴/۱ ) (- ۱۲/۲ ) ( ۳۴/۰ )  ( ۵۳/۱ )          ( ۴‐ ) 
2R =۰/۴۵         F= ۴/۴      D.W= ۸/۱  

  

مدت  حاکي از آن است که درکوتاهبررسي نتايج 
لگاريتم شاخص آزادسازي تجاري يا به عبارت ديگر درجه 

همچنين . باز بودن اقتصاد تاثيرمنفي بر آلودگي کشور دارد
مدت   در کوتاهGDPلگاريتم نسبت سرمايه به نيروي کار و 

جزء تصحيح خطا در اين . بر آلودگي تاثير مثبت دارند
باشد، اين ضريب که ازنظر   مي‐۳۵/۰برابر ) ECM(مدل 

دهنده سرعت آماري به طور کامل معني دار است، نشان
مدت است و  مدت به سمت تعادل بلند تعديل تعادل کوتاه

نيز نسبت معکوس آن سرعت تاثيرگذاري متغيرهاي مدل 
 ۳دهد بدين معنا که بعد از گذشت  را برآلودگي نشان مي
آلودگي مشاهده هاي اعمال شده بر سال نتيجه سياست

دهد که سرعت تعديل  اين ضريب نشان مي. خواهد شد
  .باشد نسبتاً کند مي

  کاربرد منحني محيط زيستي کوزنتس

حال جهت بررسي شکل منحني زيست محيطي 
کوزنتس براي اقتصاد ايران، مي توان روند تغييرات آلودگي 
و درآمد سرانه را با فرض ثابت بودن ساير شرايط ترسيم 

گونه که  همان. نشان داده شده است) ۳(که در شکل نمود، 
شود با توجه به محدوده درآمد سرانه، شکل به  مالحظه مي

دست آمده تقريباً نيمه اول يک منحني زيست محيطي 
شود  گونه که مالحظه مي همان. دهد کوزنتس را نشان مي

اين منحني روند صعودي دارد، يعني آلودگي کشور در 
، ۹‐۱۲ با توجه به نتايج روابط .حال افزايش است

آزادسازي تجاري به عنوان يکي از الزامات جهاني شدن، 
  .تواند به کاهش آلودگي محيط زيست ايران کمک کند مي

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

جهاني شدن واقعيتي است که مثبت يا منفي با 
در اين حالت . سرعتي بسيار شتابان در حال پيشروي است

ت که کشور براي استفاده هرچه بهتر از وظيفه اين اس
يکي از . مزايا و جلوگيري از معايب آن آماده گردد

شدن در رابطه با يک اقتصاد  ترين نقشي که جهاني حياتي
کند نقشي است که در رابطه با محيط زيست يک  ايفا مي

بنابراين در اين مطالعه با استفاده از مدل . کشور دارد
اي گسترده، تاثير آزادسازي تجاري ه خودرگرسيوني با وقفه

 در کوتاه و بلندمدت بررسياقتصاد بر محيط زيست ايران 
بررسي نتايج مطالعه حاکي از آن است که آزادسازي . شد

تجاري به عنوان يکي از اثرات جهاني شدن، درکوتاه و 
بلندمدت سبب کاهش آلودگي محيط زيست کشور ايران 

 بخش کشاورزي، به با افزايش رشد و توسعه. شود مي
عنوان بخشي که در جهت خدمت به محيط زيست، 

  در‐کشور آلودگي  کاهش  به  پايداري و توليد سبز است،
چون در  .شود  کمک بزرگي مي‐فرآيند آزادسازي تجاري

گذاري الزم،  ايران صنايع سنگين به دليل کمبود سرمايه
د و رشد قابل توجهي نکردن...  کمبود دانش و تکنولوژي و

 از آنجا که بخش کشاورزي داراي صنايع کوچک و حتي
دستي بوده و اين صنايع کمتر در جهت صنايع آالينده 

   بخش سمت   به   نسبي هاي مزيت  افزايش   با باشند، مي
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   در ايران۱۳۴۶‐۸۵هاي   محيطي کوزنتس طي سال  روند منحني زيست‐۳شکل 

  
. شود  کنترل ميکشاورزي، آلودگي به ميزان قابل توجهي

گذاري بخشي از درآمد توليد جهت بازسازي  سرمايه
تخريب محيط زيست ناشي از رشد توليد، سبب کاهش 

نتايج نيز حاکي از آن است . آاليندگي صنايع خواهد شد
که توليد ناخالص داخلي و نسبت سرمايه به توليد که به 

باشد تاثير مثبت  هاي تکنولوژي مي عنوان يکي از شاخص

زيرا . شوند ر آلودگي دارند و باعث افزايش آلودگي ميب
آالت و صنايع  تر به معناي وجود ماشين تکنولوژي پيشرفته

سنگين وآالينده، که اين صنايع پيشرفته و آالينده به نوبه 
خود توليدات و در نتيجه توليد ناخالص داخلي کشور را 

فزايش افزايش داده و افزايش اين گونه توليدات به معناي ا
  .باشد آلودگي مي
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ABSTRACT 

Liberalization of international markets affects level of pollution in 
developing countries more than developed countries. Therefore impact of 
trade liberalization on environment pollution is a challenge for policy 
makers. In this paper we use Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) and 
Error Correction model (ECM) methods for study the relationship between 
trade liberalization and environment pollution in Iran, in long run and short 
run. Results indicated that pollution is negatively related to trade intensity 
and openness, while capital to labor ratio and gross domestic product (GDP) 
are positively related to pollution. Results also show that trade liberalization 
in the long run can solve environmental problems. At Last, this paper 
analyzes the Environmental Kuznets Curve for Iranian economies. 
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