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 چكيده

تتری   هتای فرامیت  ی ت  از م ت     رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیستت و آوتگد    آثار 
متدهای اقتصتادی، امتعتاو  و    اپی ،امروز در اقتصاد محیط زیست است. امروزههای مطرح  بحث
 شتده ییتد  أو ت پذیرفتته ای ای ناش  از تغییرات اقییع  در سراسر م ان به طتگر فاایدتده  تگسعه

 ،آیتد. در ایت  راستتا   پایدار به شعار م  ةمحیط زیست ی   از ارکان اصی  تگسع ،است. در واقع
 ةای طراحت  شتگد کته  تع  حداکزرستازی ارزش افتاود      تگسعه به  گنهیدد اشگد فرتالش م 
. در ای  پژوهش، بتا استتداده از   بی  نبردهای اقتصادی پگیای  تعادو  نظام طبیعت را از فعاویت
متدت و  کگتتاه  آثتار  VECM وVARهای و مدل 1389تا  1370های های سری زمان  سالداده

تصادی بر کیدیت محیط زیست در ایتران، کته در ایدجتا    تجارت و رشد اق ةثیر تگسعأبیددمدت ت
تعتادو    ةآن استت کته رابطت    بیتانرر . نتایج تحقیق شده استنظر است، بررس   آوگد   هگا مد

بیددمدت بی  متغیرهای تجارت باز، تگوید ناخاوص داخی ، مععیت ش رنشی ، مصرف انتریی و  
غیر مععیت ش رنشی  و مصرف انریی مت ،مدتاست. در حاوت کگتاه شاخص آوگد   هگا برقرار

مصترف انتریی    ةداشتته و در بیددمتدت نیتا ستران     2SO ثیر ذاری را بر میاان تگویتد أباالتری  ت
 .داشته است 2SO ثیر را بر آوگد  أباالتری  ت
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 آوگد   هگا، ایران، تجارت باز، رشد اقتصادی، سری زمان   :هاي کليديواژه
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 مقدمه

تری  های فرامی  ی   از م  رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیست و آوگد   آثار

متدهای اقتصتادی،   اپی ،. امتروزه استت های مطرح امروز در اقتصتاد محتیط زیستت    بحث

ای سراستر م تان بته طتگر فاایدتده     ای ناش  از تغییترات اقییعت  در   امتعاو  و تگسعه

خاطرنشان کترد کته دالیت  و     2006در سال  1استرن ة. نشریاست شدهیید أو ت پذیرفته

  .تگمه است شایانمدی و  نتایج بروز تغییرات اقییع  در سطح م ان مش ی  کامالً

آید و در ای  راستا تالش پایدار به شعار م  ةمحیط زیست ی   از ارکان اصی  تگسع

 ةای طراحت  شتگد کته  تع  حداکزرستازی ارزش افتاود      یدد تگسعه به  گنهاشگد فرم 

 )متراد حاصت  و   نظام طبیعت پگیای  تعادو  خگد را از دست ندهد های اقتصادیفعاویت

زمتی  دستتشگش بحتران     ةدهد که کرهای پیرامگن ما نشان م (. واقعیت1385ماید ، 

تغییتر   ،ایزمی ، افاایش  ازهای  یشانه شدن رم ،ازن ةتشریب الیمحیط  است. زیست

 و هتای استیدی  شتدت مشتاطرات طبیعت ، بتاران     ، تشدید تعتداد دفعتات وقتگ  و   اقیی 

در ایتران     راهاکدگن که ه  محیط  هستددم ان  زیست آثارهای  از زدای  مزال بیابان

 .)سازمان حداظت محیط زیست( دنشگنیا مشاهده م 

 در  یترد. مت   قترار  نظتر  مد آوگد   انگا  از خاص هایهودکاربردی، محد مطاوعات در

 کته  چترا ؛ استت   رفته وع  قرار مبدای هگا آوگد   ،هاآوگد   مجعگ  از نیا مطاوعه ای 

 بیشتری ( شیگ  ...و صگت  آوگد   آب، )آوگد   دیرر انگا  با مقایسه در آوگد   نگ  ای 

 دهتد مت   قترار  ثیرأتحت تت  تریوسیع طیف در را هاانسان زند   نسب  صگرت به و رددا

آوتگد   هتگا    . یردهگا صگرت م  بر آوگد   کیدأت با هاتحیی  از ای  رو ؛(2008،  بران)

 (NOX)هتا نیتترات   (CH)هتا ، هیتدروکرب  (2CO) اکستیدکرب   شام  دی هوعدبه طگر 

)کتازرون    است. ( SPM) معیق( و ذرات 2SO گ رد ) دی اکسید ، (CO)مگنگکسیدکرب 

 از و استت نظر متد  هتگا  آوتگد    ها،آوگد   ةمجعگو از ،تحقیق ای  . در(1389و فشاری، 

 شتاخص آوتگد     ودتگان  بته  (2SOدی اکستید  تگ رد )   مگمگد ة ازهای آالیدد مجعگ 

 ستایر   تگ رد بتا   اکستید  دی انتشتار  میاان باالی دوی   هعبستر  به است. شده انتشاب

واکتدش ستریع ایت   تاز بتا بشتار آب و تگویتد استیدهای         آالیدتده و هعندتی      ازهای

. دشتگ مت   باران اسیدی تگوید ،رسددهای مگی به زمی  م که هعراه ریاش ،سگودگریک

                                                 
1. Stern 
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هتا و  رودخانته   PHمتدن  آمگمب پایی  باران اسیدیای  است که  نشان دهددةها بررس 

 ایتت بته کتاهش    ندر و  شتگد مت  خگردن تعادل اکگوگییک در بستیاری از مدتاطق    هبه

خسارت به  یاهان و غیتره   تگقف تگویدمز  ماه ، خسارت به آبایان، ،حاصیشیای خاک

 .(1389خگاهد شد ) ی ار و فرهعدد، مدجر 

 رهاشده آوگد   ک  برای معیار مداسب  (2SOدی اکسید  گ رد ) انتشار و تگوید میاان

 واو  واقتع  در مگ گ  ای  آید.م  شعار به زیست محیط کیدیت شاخص  برای و اقتصاد در

 مقطع هر در هگا در هاآوگد   هعامان انگا  ومگد به با تگمه که چرا است؛ مشاهده قاب  نیا

ترکیبتات   قاوب در را فراوان  بیشتری   گ رد اکسید دی که  از است شده مشاهده زمان، از

 در کته  استت  ذکتر  شایان (.1387دارد )پژویان و تبریایان،  آالیدده  ازهای انگا  از مشتیف

 چتگن مدحدت    هتای  پدیتده  بررست   درخصتگص  نیتا  کشتگر  از مشتابه ختار    تحقیقتات 

 . رفته است قرار مد نظر آوگد   چدی  روی ردی و  ریا اه  کگزنتا محیط  زیست

 زیستت  محتیط  کیدیتت  و رشد اقتصتادی  تجارت، حج  بی  ةرابط بررس  ةزمید در 

 کشتگرهای  در مطاوعتات  ایت   ةوعتد  که  رفته صگرت کشگر خار  در مطاوعات متعددی

 به نیا  رفتهصگرت تجرب  مطاوعات ربیشت در ،ای  بر والوه؛ است شده یافته انجامتگسعه

 پرداختته  محیط زیست کیدیت هایشاخص بر تجارت اثر بررس  به بی  کشگری صگرت

 و زیستت  محتیط  آالیدتد    شتاخص  انتشتاب  بته  تحقیتق  نتایج صگرت در ای  که شده

 (.1388فشتاری،   بگد )کتازرون  و  خگاهد حساس بررس  مگرد  روه کشگرهای هعندی 

 بته  کشتگر،  یتک  متگرد  در مداستب  سیاست  ةتگصی ةارائ برای که رسدم  نظر به  روری

 هتای شتاخص  و رشتد اقتصتادی   تجارت، بی  حج  ةرابط بررس  به ،کشگری تک صگرت

مگامع انسان  نیتا بته بته محتیط زیستت طبیعت         .شگد پرداخته محیط زیست کیدیت

د. شتگ م   از تقاب  انسان و محیط زیست محسگب مت    بشش وابسته هستدد و مععیت

 ةناپتذیر بته تگستع   اقتصادی به صگرت امتدتاب  ةهای اقتصادی تگسعاز آنجا که در آمگزه

ی مصترف  هعراه با آن اثر ش رنشتید  نیتا رو   ،ر انریی وابسته استیمصرف مدابع و ذخا

آ اه  از پیامتدهای   .(1389)یاوری و احعدزاده،  م  استأانریی و محیط زیست قاب  ت

ریتای و  مصرف انتریی در ایتران بترای برنامته     ةتغییرات مععیت  با تگمه به روند فاایدد

 تگاند اثربشش باشد.های آت  م  ذاریسیاست

د اقتصتادی بتر   تجتارت و رشت   ةبتی  تگستع   ةابطت ر شده استسع   ،در ای  پژوهش 
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 ةمتدت و بیددمتدت در دور  کگتتاه  آثتار در اقتصاد ایران با تگمه بته  کیدیت محیط زیست 

از زمتان  آزمتگن و صتحت هریتک      هتای ستری  بتا استتداده از داده   زمان  مگرد بررست  

 شگد. تحقیق ارزیاب  های هفر ی

 مروري بر مبانی نظري موضوع

 استت  اقتصتادی پایتدار   ةتگسع به برای دستیاب  یاقتصاد محیط زیست روی رد ،در واقع
را هعتراه بتا    بیددمتدت اقتصتادی   رشد محیط قگانی  زیست اوعال از طریق تگاندم  که

تجربته هت  نشتان داده     د.کدت ایجاد م  وداوت امتعاو و  محیط تعادل زیستبرقراری 

رشتد  محیطت  ب تتر بتگده استت، اقتصتاد نیتا       های زیستت  است در مداطق  که شاخص

اند )مزت  کشتگرهای    ماهای  که اقتصاد ب تری داشته مطیگب  داشته و از طرف دیرر در

پایتدار روی ترد نتگی      ةو تگسع اند محیط  ه  ب تر بگدههای زیست یافته(، شاخصتگسعه

م ان متعدن را حرکت از محیط زیست  اقتصادی بته ستگی اقتصتادی محتیط زیستت       

 .(1389)نصراو   و غداری،  داندم 

 کشگرها امتعاو  و اقتصادی ةتگسع نیازهایپیش تری اساس  از انریی تأمی  ،امروزه

 مریتان  ی اکتار  در  تعف  بر والوه ش رنشید  رشد و تغییرات مععیت  .رودم  شعار به

 پتاک،  و مطعتئ   مدتابع انتریی   بته  الزم وابستر نداشت   و مصرف تگزیع، انتقال، تگوید،

هتای  روش که حاو  در .است دهشآن  مدابع سریع مصرف و انریی تقا ای افاایش مگمب

 دد،هستت  زیستت  محتیط  دنکتر آوگده در کدددهتعیی  وگام  از خگد انریی تگوید و تأمی 

 و انتریی  هتای بحتران  بته  هاآوگد   افاایش و انریی مدابع تجدیدناپذیر شدنت   سروت

 .(1385 انریی، ةاند )ترازنامتبدی  شده زیست محیط

 ؛استت  محیط زیست آثار مدشأ و مدبع درخصگص م   وگام  از ی   اقتصادی رشد

 محیطت  زیستت  و مدتابع طبیعت    از بیشتر ةاستداد باوث ه  اقتصادی رشد افاایش زیرا

 تشریتب  در کته  را به دنبال دارد هاو آالیدده نامطیگب هایخروم  افاایش ه  و شگد م 

ستگدمدد بتر    آثتار و هت  دارای   مضتر  آثاررشد اقتصادی ه  دارای  .مؤثرند محیط زیست

مقیتاس صتدعت و    مضر از طریق اثر آثارکیدیت محیط زیست است. به ودگان یک کییت 

های پاک آمتده استت   تر و تگوید روشهای پاکمدید از طریق شیدت به سعت بشش آثار

 .(2009 )فران  ،

یط زیستتت فشتتارهای مععیتتت  و تتتری  وگامتت  تشتتدیدکدددة آوتتگد   محتت از م تت 
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که در مدت پدج سال، افاایش رشتد مععیتت برابتر    طگریتگان نام برد، بهش رنشید  را م 

تتری  بترآورد   بیدانته سال اخیر بگده است. ستازمان میت  بتا ختگش     90افاایش مععیت در 

ط میییارد ندر با میاان ثابت و در بتدتری  شترای   7/7حدود  2060مععیت م ان را تا سال 

میییتارد ندتر بترآورد     2/14بتاوغ بتر    21میییارد ندر و در آخر قرن  8باوغ بر  2025تا سال 

 (.1389کرده است ) ی ار و فرهعدد، 

 دو دیتد اه  نیتا  محتیط زیستت   آوتگد    و ش رنشتید   مععیت بی  ةرابط مگرد در 

 آوگد   بر مععیت ش ری افاایش تأثیر که کددم  اشاره اول دید اه. دارد ومگد متداوت

 و ونق حع  ها،از زیرساخت استداده ش رنشید  افاایش با زیرا است؛ مزبت محیط زیست

محتیط   آوگد   افاایش باوث نیا به صدعت کشاورزی از انتقال نیا و یابدم  افاایش انریی

 مصرف تا شگدم  باوث ش رنشید  فرهدگ که کددتأکید م  دوم دید اه .دشگم  زیست

 ةرابطت  نتیجته  در. یابد کاهش آوگد   و دشگ ترب یده به روستاها نسبت ش رها در انریی

باشتد )وتاو  و    مددت   یا مزبت تگاندم  محیط زیست آوگد   با مععیت ش ری رشد بی 

 (.2007دیرران، 

زیرا تجارت به رشد  ؛خگد را از طریق رشد اقتصادی شتابان دارد آثارتجارت برخ  از 

 ةتگستع  ةشتگد. در مراحت  اوویت   مت  مدجتر   ذاری، پیشرفت ت دگوگیی   و غیتره  سرمایه

از او    اقتصادی، ارمغان رشد وخامت در محیط زیست است اما سپس بته ستطح خاصت   

در ای  نقطه رشد تعای  به ب بگد در محتیط زیستت دارد. در ن ایتت، مع ت       رسد وم 

هتا  د و آنکددت های آوگده تشصص  را در فعاویت است آزادسازی تجارت برخ  از کشگرها

دتد. بتر   کدصادر  محیط  باالترکشگرها با استانداردهای زیست محصگالت خگد را به دیرر

شدن اثر اصی  خگد را بر روی طگر کی  م ان ه ب و "پداهراه آوگد  "اساس ای  فر یه 

 (.2009 )فران  ،  ذاردتگزیع آوگد   در سراسر کشگرها م 

یافتر  و باالرفت  رشد اقتصتادی و  ویت اید ه اقتصاد در مسیر تگسعهدر ایران نیا به 

 آثتار دارد، تگمته بته    ام بتر مت    WTOدر راستای پیگست  به  شدن وصدعت  تجارت و

 آزادسازی تجارت و تجارت آزاد بر محیط زیست بیش از پیش اهعیت دارد.

 مروري بر مطالعات تجربی

تجارت و رشد اقتصادی با کیدیت محیط زیست مطاوعتات   در زمیدة بررس  رابطة بی  تگسعة 

 در خار  از کشگر صگرت  رفته اما در داخ  کشگر مطاوعات زیادی انجام نشده است.
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 مطالعات داخلی

آوتگد   محتیط    تجتارت بتی  کشتگرها و   "ودتگان   باای مقاوه در( 1381) زنگر سیعانپگر

آوتگد   محتیط زیستت بررست       در سداریگهای مشتیف اثر انگا  تجتارت را بتر   "زیست

 86داده از  2556پس از بیان مبان  تئگریک بحث، بتا استتداده از    ،کدد. در ای  مقاوه م 

کشگر دنیا، اثر متغیرهای مستق   گنا گن تجارت بر شاخص محیط زیستت  دی اکستید   

نگیسدده با است.  شده با استداده از یک مدل ر رسیگن  خط  تشعی  زده (SO2)  گ رد

محیط  تا حدودی به کاهش آوگد   محیط ه به نتایج بیان داشته  که قگانی  زیستتگم

پس کشگرها باید تالش کددتد در اقتدام  هعاهدتگ بتا تگمته بته       . شگدزیست مدجر م 

هتا را امترا   محیطت  بپردازنتد و آن  ای و م ان  به و ع قگانی  زیستت های مدطقهپیعان

   رفع معضالت  گنا گن آن باشدد.کددد تا شاهد کاهش آوگد   در م ان و 

 فر تیة  قاوتب  در را هتگا  آوتگد    بر رشد اقتصادی اثر (1386 (حاص  مراد و پژویان

 شتام  ) متدتاوت  درآمتدی  هتای  تروه  با کشگر 67برای  کگزنتس محیط زیست مدحد 

و   Fهتای یافتته و آزمتگن  های پان  و مدل حداق  مربعات تععی با استداده از داده( ایران

 محیط ،زیست قگانی  ش ری، مععیت رشد اقتصادی، اثر مدظگر بدی  اند.آزمگده هاسع 

 وحتا   ختگد  بررست   در هتگا  آوتگد    میتاان  را بتر  اقتصاد بازبگدن درمة و خگدرو تعداد

کترده و هعندتی     تأییتد  را کتگزنتس  محیط زیست مدحد  فر یة ایشان نتایج .اند کرده

ودگان ی   از وگام  اصی  تشریب محیط زیستت شتداخته   تعرکا مععیت ش رنشی  به 

شده است. تگصیة سیاست  تحقیق برای کشتگرهای در حتال تگستعه ایت  استت کته بتا        

شتتداخت کامتت  از و تتعیت حتتاک  ختتگد در قاوتتب و تتع  تتگابط و استتتانداردهای      

 محیط  کعتری ط  کددد.تگاندد فرایدد تگسعه را با هایدة زیست محیط  م  زیست

بتتا استتتداده از روش  1386تتتا  1350( در بتتازه زمتتان   1389فشتتاری ) صتتادق  و

مگهانس ، سیییسیگس نشان دادند که رابطة تعادو  بیددمدت  بی  متغیرهای صادرات و 

 ذاری خارم  محیط  برقرار است و متغیرهای صادرات و سرمایهشاخص کیدیت زیست

دارنتد. بتا تگمته بته ایت        محیطت  های کیدیت زیستتأثیر مدد  و معداداری بر شاخص

نتایج، تگصیه شده است که دووت به مدظگر حداظت از محیط زیست و کتاهش آوتگد     

بتر بته متای    هگا باید ارمحیت خگد را روی ترکیب مداسب  از کاالهای کتاربر و سترمایه  

 ذاران شگد سیاستبر آالیدده متعرکا سازد؛ هعندی  پیشد اد م کاالهای صرفاً سرمایه
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های مداسب به کاهش تراک  نسب  مععیت مبتادرت ورزنتد و   ی با اوعال سیاستاقتصاد

 از ای  طریق مگمبات کاهش آوگد   محیط زیست را فراه  سازند.

ای به بررس  رابطة شاخص وعی ترد  ( در مطاوعه1390)معدری صعیع  و احعدپگر 

از روش  یافتته بتا استتداده   محیط زیست و رشد اقتصادی در کشگرهای مدتشتب تگستعه  

پرداختدتد.   2007و  2006هتای  مقطعت  درستال   -های پان  و ترکیب سری زمتان  داده

یافته رشد اقتصادی بر وعی رد محیط زیستت تتأثیر   نتایج نشان داد در کشگرهای تگسعه

ای که در بازه مگرد بررس  افاایش رشد اقتصادی به کتاهش کیدیتت   مدد  دارد، به  گنه

 تذاری مستتقی  ختارم  و    مگد رابطة مدد  بی  سرمایهشگد. ومحیط زیست مدجر م 

 تذاری مستتقی  ختارم  بتر وعی ترد      وعی رد محیط زیست بیانرر تأثیر مدد  سترمایه 

 محیط زیست است.

 خارجی مطالعات

 مگستیییگس  ی  مگهانس ای با استداده از روش هعررامطاوعه ( در2007) 1خیی  و هع اران

 آثتار  متدت بته بررست  رابطتة کگتتاه      ECMاستتداده از روش بررس  رابطة بیددمدت و بتا   به

 ایت   در هتا انتد. آن پاکستتان پرداختته   در کشتگر  آب و هگا آوگد   میاان بر تجاری آزادسازی

 متغیتر  از آب و هتگا  آوگد   های شاخص بر تجاری آزادسازی آثار دادننشان مدظگر به مطاوعه

 ناختاوص  تگویتد  بته  تجارت حج  نسبت صگرت به که اندباز بگدن تجارت استداده کرده درمة

 تجتارت بته   بتازبگدن  درمتة  افتاایش  کته  رستیدند  نتیجه ای  به هاشگد. آنم  داخی  تعریف

متغیتر   ودتگان  بته  داخیت   ناختاوص  تگویتد  افتاایش  و شگدم  مدجر آب و هگا آوگد   افاایش

پیشد اد وا تح تحقیتق معرفت      .دارد محیط زیست کیدیت هایشاخص بر مدد  اثر مقیاس

های دوستدار محیط زیست در م ت کعک به تگستعة پایتدار استت و استتانداردهای     نگآوری

هتای فقیتر مامعته     اوعیی  انتشار باید به دنبال حداظت از محیط زیست داخیت  و بشتش  بی 

 اند.باشد که به طگر مستقی  برای امرار معاش خگد به محیط زیست وابسته

 از محیط زیست آوگد   کدددةتعیی  وگام  تأثیر بررس  ( به2007اران )هع  و واو 

 بتر  ش رنشتید   مععیتت  رشتد  و شتدت انتریی   رشد اقتصادی، ک ، مععیت رشد معیه

 به هعندی  اند؛پرداخته 2005 -1971های سال برای پاکستان در محیط زیست آوگد  

آوتگد     و انتریی  مصترف  ش رنشی ، مععیت رشد ک ، مععیت رشد تأثیر هعامان طگر

                                                 
1. Khalil et al. 
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 روش بته  متدل  تشعتی   انتد. نتتایج  کترده  بررست   اقتصتادی  بتر رشتد   زیستت را  محیط

دی اکستید    تاز  و انتشتار  انریی شدت  رایب که است ای   گیای مگسیییگس یگهانسگن

 مزبت استت.  در نظر  رفته شده وابسته متغیر ودگان به اقتصادی رشد که مدو  در کرب 

 مزبتت   تأثیر ش رنشی  مععیت رشد و ک  مععیت رشد که دهدنشان م  تحقیق نتایج

 و مددت   تتأثیر  دارای متغیرهتا  بیددمدت هعی  در اما اندمحیط زیست داشته آوگد   بر

  .اندبگده اقتصادی رشد بر معداداری

رشتد  متغیرهای کالن اقتصادی و  یرتأث  ای به بررسدر مطاوعه (2008)1دی  و الوو 

ها تابع سگد را آن .ی  پرداختددهای چهگا و آب در استان  آوگد  هایتجارت بر شاخص

 با استداده از مدل المیت تگدرتگ و با استداده از روش حداکزر راستدعای  تشعتی  زدنتد.  

و  ستترش    ختارم  ی مستتق   ذارییهسرما یشکه افاا دهد نشان م مطاوعه ی ا یجنتا

در  یستت ز یطمحت   های آوگد هش شاخصبر کا داری مزبت و معد تأثیر حج  تجارت

هتای پراکدتده شتده    تد ا باوث افاایش اندازة بششنه و کشگر داشته استی  های ااستان

است، بی ه متگسط شدت آوگد   را ه  کاهش داده است شتگاهد بیتانرر آن استت کته     

هتای صتدعت  استت تتا     بیشتری  کاهش میاان آوگد   به ویت تغییر در شدت آوتگد   

در اورگهای تجاری و اید ه افاایش در میاان رشد درآمد باوتث کتاهش در میتاان    تغییر 

 تذاران  پیشتد اد مشتشص تحقیتق بته سترمایه      شتگد. ای مت  رشد تگوید  ازهای  یشانه

 هاست.های سباتر از هعتایان داخی  آنخارم  آوردن ت دگوگیی

پان  بته   هایداده ت دیک و هعامان معادالت سیست  از استداده ( با 2005) 2م  ه 

شتاخص آوتگد   هتگا      ذاری مستقی  ختارم  بتر  سرمایه تأثیر به بررس   GMMروش

 رفتته کته    نتیجته  مطاوعته  ای  در وی چی  پرداخته است. های( در استان2SO )ذرات و

 ذاری خارم  بر آوگد   از طریق آثار مقیاس و ت دی   استت و در  بیشتری  اثر سرمایه

 یتری از  است؛ بدابرای  پیشد اد اصی  تقگیت اثر ت دی   بتا ب تره   ک  اثر بسیار کگچ  

 شگد. ذاری مستقی  خارم  است که به رشد اقتصادی مدجر م سرمایه

ای بر روی رشتد اقتصتادی، تجتارت بتاز و انتشتار      در مطاوعه (2011)3شریف حسی 

2CO   ید  اثتر  در کشگرهای تازه صدعت  شده نشان داد متغیرهای تجارت بتاز و ش رنشت

                                                 
1. Dean & Lovely 
2. Jie H   
3. Sharif Hossain 
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دارند. در ای  تحقیق، وی به بررس  روابط وی   2CO مدد  شایان تگم   بر روی انتشار

ای، مصترف انتریی، رشتد    مدت و بیددمدت بتی  تگویتد  ازهتای  یشانته    ت معیگو  کگتاه

-2007اقتصادی، آزادی تجاری و ش رنشید  با استداده از پان  سری زمتان  بترای دورة   

اقتصادستدج  پرداختته و نتیجته  رفتته استت کته رشتد         هتای متدرن  و ت دیک 1971

شتگد و در مصترف انتریی بیشتتر آوتگد        مت   2CO اقتصادی و تجارت باز باوث انتشار

بیشتر محیط زیست را خگاهی  داشت و پیشد اد داده استت کته ایت  کشتگرها نیازمدتد      

هستتدد؛  زیستت و مصترف انتریی    های حداظت  سشتریرانه برای محتیط  اوعال سیاست

ناپتذیر از فرایدتد   های پاک باید بشش متدای   ذاری در انرییهعندی  تحقیق و سرمایه

 شگد. 2CO کدترل 

وتحییی  تجرب  بر روی رابطة دیدامیک انریی، اقتصتاد و  در تجایه ،(2011) 1هان و زو

های سری زمان  متغیرهای مصرف انتریی، تگویتد   زیست در چی  با استداده از دادهمحیط 

هتای   و بتا استتداده از نظریته     VARناخاوص داخی  و انتشار آوگد   و بتا استتداده از روش  

بته ایت     1983-2009در بتازة زمتان      VECMانباشتر  مگهانست  و متدل  اقتصادی ه 

نتیجه رسیدند که یک رابطة بیددمدت پایدار و یک سیست   ردشت  متقابت  بتی  مصترف     

آوتگد   محتیط زیستت دارای تتأثیر      د دارد وانریی، رشد اقتصادی و محیط زیستت ومتگ  

مدد  بر رشد اقتصادی و مصرف انریی دارای تأثیر مزبت بر رشد اقتصادی است؛ هعندی  

آوگد   محیط زیست یک رابطتة بیددمتدت انحصتاری بتا رشتد اقتصتادی دارد و آوتگد          

 ای بر رشد اقتصادی است. تدریج تحت تأثیر مصرف انریی نقش بازدارندهمحیط زیست به

ای به بررس  رابطة بی  تجارت، رشد و تگوید  از ( در مطاوعه2012) 2کان سگ و یدگ

در چی  بتا استتداده از معتادالت هعامتان و     1990-2007در بازه زمان   2SOای  یشانه

هاستع  و روش حتداکزر راستتدعای      -هتای وو محیط  کگزنتس و آزمگنمدحد  زیست

درصد افتاایش در تگویتد    61اوعیی  باوث درصد افاایش در تجارت بی  1ه نشان دادند ک

شگد. نتایج هعندی  نشتان داد کته آثتار مقیتاس آوتگد   بتر اثتر        ای م  ازهای  یشانه

کدتد و تگصتیة م ت     کدد و ای  فر تیة پداهرتاه آوتگد   را تأییتد مت      ت دی   غیبه م 

  برای درآمدهای رو به رشتد استت کته    محیطتری  قگانی  زیستاستداده از سشتریرانه

 های نگی  تگوید.مشگق  باشد در م ت استداده از ت دیک

                                                 
1. Han & Zhu 

2. Kankesu & Ying 
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 معرفی متغيرهاي مدل و روش برآورد الگو

های سری زمان ، ابتدا بته بررست  مانتای  متغیرهتا و ستپس      استداده از داده تگمه به با

 ةل تصحیح خطتا و رابطت  مدت و تشعی   مدبرآورد بردار هعررای  و بررس  پگیای  کگتاه

 بیددمدت بی  متغیرها پرداخته شده است.

مگستیییگس استتداده    -انباشتتر  مگهانستگن  برای تشعی  مدل تحقیق از روش ه 

 ةب یدت  ةسپس مرتب وپایای  متغیرهای مدل بررس   ةابتدا مرتب ،در ای  روششده است. 

( SBCبیتای  )  -اتشتگار ( و AIC) هتای آزمتگن آکائیتک    با استداده از مالک VARمدل 

شتگد. پتس از    انباشتر  مشتشص مت    تعداد بردارهای ه  ،بعد ةدر مرحی شگد.م تعیی  

های آزمگن اثر و حتداکزر مقتادیر    با استداده از آماره ،انباشتر تعیی  تعداد بردارهای ه 

 های اقتصادی است انتشاب و به تداسب آن اورتگی  ویژه بردار ب یده که متداسب با نظریه

VECM ةبرداری یا معادوت   تصحیح خطای
 ةهعت  اطالوتات  و بترآورد شتده استت. آمتار     1

زمتان    هایسری اطالوات بانک از 1389تا  1370صگرت سری زمان  فصی   به متغیرها

 ةمرکای مع گری اسالم  ایران و سایت بانک م تان  استتشرا  شتده استت. دور     بانک

 آمارهای الزم انتشاب شده است.  ةبگدن هعزمان  تحقیق با تگمه به دردسترس

 برداری، برای خگدر رسیگن اورگی قاوب در متغیرها بی  متقاب  روابط بررس  از پس

 آ اه  سپس برای و واحد ةریش آزمگن زمان ، هایسری ماهیت به تگمه با مدل تشعی 

 انجتام  مگستیییگس -یگهانست   انباشتتر  هت   آزمتگن  انباشتر ،ه  بردار نبگد یا ومگد از

 ایت   که ای  است مگسیییگس-یگهانس  انباشتر ه  از روش استداده دوی  . رفته است

 بتا  و استت   رفتته  نظتر  در را متدل  متغیرهای بی  انباشتر بردار ه  یک از بیش روش

 بگد. خگاهدد 2مجانب  ی اکار دارای هازنددهتشعی  ای  روش از استداده

STIRPATمدل ای  مطاوعه بر رفته از 
)که یک مدل آنتاویا آثتار متغیرهتای مشترب      3

ویژه مطاوعات واو  و هع تاران  و مبتد  بر مطاوعات تجرب  به 4کیدیت محیط زیست است(

 مصترف  سترانة  متغیر تگوید ناخاوص داخیت ،  کردنوحا  با  )2011) 5( و هان و زو2007)

ع آوتگد   محتیط   ی تتاب ستاز در واقع، برای مدل. ش رنشید  است رشد و تجارت باز انریی،

                                                 
1. Vector Error Correction Model 

2. Asymptotic Efficiency  

3. Stochastic Impacts by Regresion Population , Affluence and Technology 

4. Richard York , Eugene A. Rosa, Thomas Dietz , 2003 

5. Han & Zhu 
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SO)2 زیست )انتشار
کددتدة،  از متغیرهای رشد مععیت ش رنشی  که تا حتدی متدع س   1

اثر افاایش مععیت در آوگد   هگاست و تگوید ناخاوص داخی  به ودتگان متغیتر مقیتاس و    

و تجارت استداده شده است تا مدل مداسب  با تگمه به س   2های سرانة مصرف انرییداده

 ای فگق در آوگد   محیط زیست ایران تصریح شگد.هریک از متغیره

 ، تتأثیر تگ تیح بترداری  گسیییگس و خگدم-یگهانس  انباشتر ه  از روش استداده با 

 ةدور شتد. بررست    زیستت  محتیط  آوگد   بر ش رنشید  و اقتصادی رشد انریی، مصرف

شتده  هتای فصتی  استتداده    از داده و است 1389-1370زمان  مگرد بررس  ای  مطاوعه 

  :است تصریح شده  زیر صگرت به نظر ردمگ است. مدل

(1) 
SO f (GDP,OPEN,EUP, URP)

LnSO ln PGDP ln OPEN ln EUP ln URP



        

2

2 1 2 3 4 5

 

2SOدی اکسید  گ رد )ت ( ةسران : انتشار 

PGDP: ریال( )میییارد 1376 ةپای سال ثابت قیعت به سرانه داخی  ناخاوص تگوید 

EUPمعادل ندت خام  انریی مصرف ة: سران(BTU)3 

URPش رنشید  مععیت : رشد 

OPENبازبگدن تجاری ة: درم 

دت تجتاری بته   بازبگدن تجاری از شاخص ش ة یری درمدر ای  پژوهش، برای اندازه

X)شدت تجتاری )   شاخص شگد.م  صگرت زیر استداده M) / GDP):  تتری    مععتگل

 یری بازبگدن تجاری نسبت تجارت یک کشگر )مجعگ  صادرات و واردات(  شاخص اندازه

آن و  ةتتری  مایتت ایت  شتاخص ستاد   محاستب      . م ت  استت به تگوید ناخاوص داخی  

سبه آن در مطاوعتات بتی    کشگرهای مشتیف برای محا مگرد نیازهای  دراختیاربگدن داده

و  آنشتدن  تری  برتری ای  شاخص، وعییتات  (. م  1997)آندریامانجارا، کشگری است 

 است.های تحقیق بگدن دادهساد   مد گم و دردسترس

(2) 
t t t tT (X M ) / GDP   

                                                 
 ها: بانک م ان مدبع داده 1.

 های مشتیفنیرو، سالها: وزارت . مدبع داده2

3. British Thermal Unit 
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 t ،Mمیتاان صتادرات در ستال     t ،X شاخص شدت تجتاری در ستال   Tکه در ای  رابطه 

 .است tمیاان تگوید ناخاوص داخی  در سال  نیاGDP  و t میاان واردات در سال

کرد نگ  کاالی تگویدشده و نتگ  کتاالی مصترف  در یتک کشتگر       باید تگمه ،در واقع

کشگر را تغییر دهد. مایت نسب  یک کشگر در تگوید یتک  آن تگاند میاان آوگد   در  م 

ی تگانتد از وگامت  م ت  تگویتد یتک کتاال      کاال و میاان مگاهب طبیعت  یتک کشتگر مت     

کدتد و در   خصگص در یک کشگر باشد و نگ  تجارت بتا شترکای تجتاری آن را تعیتی      به

آوتگد   در   أتگانتد مدشت  یک کاال و صادرات و واردات آن مت   ن ایت با تشصص در تگوید

تگانتد در انتشتار   تجارت و میاان تجتارت یتک کشتگر مت      بدابرای  روند ؛یک کشگر باشد

مگاهتب طبیعت     بته  کشگر ایران بتا تگمته   ،اشد. در واقعثیر ذار بأآوگد   در آن کشگر ت

هتای  محیطت  متدی و بستیاری مایتت    انریی ندت و  از در کشگر و نبگد قگانی  زیستت 

پتروشیع  و پاالیشراه  حرکت  ةاقتصادی دیرر به سعت تگوید کاالهای کزیف و آالیدد

 یافته است.کرده و در تگوید ای  کاالها در صادرات مایت نسب  

ایت  آزمتگن    .شتد  امترا یافتته  آزمگن دی   فگور تععتی  برای بررس  مانای  متغیرها 

. قتدر مطیتق   آزمایتد م واحد )نامانای ( را در مقاب  مانای  متغیر مگرد نظر  ةریش ةفر ی

 شگد.( رد م 0H) صدر ةتر است پس فر یبارگ 1مقدار بحران  مک کیدگن

د که فر یة نامانای  هعة متغیرها پتس از یتک   آیدست م  ای  نتیجه به 1بر اساس مدول 

انباشتتر  از    یری رد شده است، در نتیجه هعة متغیرهای مگمتگد دارای مرتبته هت    بار تدا  

  اند. یری مانا شدههستدد و متغیرهای اورگ با یک مرتبه تدا   I(1درمة یک )

 قيتحق يرهايمتغ ییمانا یبررس .1 جدول

 متغيرها tآمارۀ  احتمال نتيجه

I(1) 0047/0 77/3- انریی مصرف سرانة 

I(1) 000/0  سرانه داخی  ناخاوص تگوید -99/5 

I(1) 0008/0  درمة بازبگدن تجاری -32/4 

I(1) 0003/0  ش رنشید  مععیت رشد -61/4 

I(1) 000/0 24/9- دی اکسید  گ رد سرانة انتشار 
 های تحقیقمدبع: یافته

                                                 
  1. MacKinnon critical values 
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(ECM) الگوي تصحيح خطا مدت از طریقبرآورد کوتاه
1  

متدت   تعدی  کگتتاه  از ترکیب اطالوات بیددمدت با سازوکار ،در اورگی تصحیح خطای برداری

مدت یتک متغیتر بته مقتدار بیددمتدت آن      های کگتاهنگسان ،به وبارت دیرر ؛شگداستداده م 

هعررای  به ودگان یتک متغیتر    ةمعالت پسعاند حاص  از معادو ،د. در ای  اورگشگمرتبط م 

 شگد.مدت تیق  م  ریب تعدی  کگتاه هاد و  ریب آنن یرمگرد استداده قرار م 

نتایج حاص  از برآورد اورگی تصتحیح خطتای بترداری متغیرهتای متدل تحقیتق در       

 ارائه شده است: 2مدول 

 ECM. نتایج حاصل از برآورد مدل 2جدول                    

 احتمال tآمارۀ  ضریب متغيرها

 89/0 12/0 25/0 ورض از مبدأ

 02/0 29/2 28/0 انریی مصرف سرانة

 0 7/5 40/1 تگویدناخاوص داخی 

 0 12/3 15/0 درمة بازبگدن تجاری

 0 56/3 88/1 ش رنشید  رشد مععیت

 (1-) ECM 61/0- 19/5- 0 

R-squared= 96/0  Durbin-Watson stat= 84/1  

F-statistic=368 

Prob(F-statistic)=0 

 های تحقیقمدبع: یافته

دار است؛ زیرا مقتدار   بگده که از وحا  آماری نیا معد  -61/0 ریب مدل تصحیح خطا 

شتگد. بتا   مبد  بر صدربگدن  ریب معادوه رد مت   0Hاست و فر یة  05/0احتعال کعتر از 

تگان بیان کترد کته ایت   تریب در واقتع       م  ECMتگمه به  ریب تصحیح خطا در مدل 

دهد که چداننه شگک  به متغیرهای تحقیق وارد آید و معادوه از حاوت بیددمتدت  نشان م 

درصد خطای تصحیح و انحتراف از رابطتة بیددمتدت اصتالح      61/0خار  شگد، در هر دوره 

یتده و مقتدار   خطای ودم تعادل تعدی   رد 61/0طگری که در هر دوره حدود شگد. به م 

کدتد و ایت  بیتانرر ایت       به سعت مقدار تعادو  و بیددمدت خگد می  مت   2SOمدت کگتاه

                                                 
1. Error Correction model 
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مدت به سعت بیددمدت تقریباً باالست؛ به بیان  ب تتر،  است که سروت تعدی  خطای کگتاه

داربتگدن  شگد. والوه بر ای ، معد  زمان کعتری تعدی  م مدت در مدتخطای تعادل کگتاه

 2SOدهد که ارتباط ویّ  بیددمدت بی  متغیرها ومگد دارد؛ یعدت      نشان م  ریب تعدی

 تابع  از متغیرهای مستق  مگمگد در مدل است.

 VARمدل  بهينه وقفةحاصل از تعيين تعداد  نتایج. 3جدول 

 مقدار آمارۀ شوارز بيزین مقدار آمارۀ آکائيک تعداد وقفه

0 - 66870/12  - 51651/12  

1 - 06677/31  - 00035/30  

2 - 67450/31 * - 15360/30 * 

3 - 31158/31  - 87646/28  

 های تحقیقمدبع: یافته

 طتگل  بر هاآماره اکزر تأیید به تگمه با و ب یده ةبا تگمه به نتایج حاص  از تعیی  وقد

 ةد )تعتداد وقدت  شتگ مت   استتداده  بیددمدت تعادو  روابط برآورد برای وقده ای  از 2 ةوقد

 بیای  حاص  را داراست(. -شگارتا چرا که بیشتری  مقدار آکائیک و است؛ 2ب یده 

 انباشتگیتعيين بردارهاي هم

هتای اثتر و حتداکزر    انباشتر  بی  متغیرهای مدل از آزمتگن برای بررس  ومگد بردار ه 

 ارائه شده است. 5و  4های مقادیر ویژه استداده شده است که نتایج آن در مدول

 اثر  سیآزمون ماتر. نتایج  4جدول

 مقدار ویژه فرضية صفر
مقدار آمارۀ 

 آزمون
مقدار بحرانی 

 %95در سطح 

ارزش احتمال 
 %95در سطح 

r *0 320628/0 64577/80 06141/60 0004/0 

r *1 269890/0 87861/50 17493/40 0030/0 

r  2 228208/0 65752/26 27596/24 0246/0 

r  3 082529/0 711467/6 32090/12 3548/0 

r  4 001027/0 079136/0 129906/4 8174/0 

 های تحقیقمدبع: یافته
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 ژهیو ریآزمون حداکثر مقاد جی. نتا5 جدول

 فرضية صفر
بيشترین 

 مقدار ویژه

مقدار آمارۀ 

 آزمون

مقدار بحرانی 

 %95در سطح 

ارزش احتمال 

 %95در سطح 

r *0 320628/0 76716/29 43961/30 0605/0 

r *1 269890/0 22109/24 15921/24 0491/0 

r * 2 228208/0 94606/19 79730/17 0234/0 

r  3 082529/0 632331/6 22480/11 2832/0 

r  4 001027/0 079136/0 129906/4 8174/0 

 های تحقیقمدبع: یافته

صدر بیانرر تعتداد روابتط بیددمتدت یتا بته وبتارت  تعتداد         ةفر ی ،در ای  دو آزمگن

معع  باید برای تعیی  تعداد بردارهای ه  متغیرهای اورگ است. معع  بی بردارهای ه 

 .درصتد پرداختت   95شده در سطح اطعیدان آزمگن با مقدار بحران  ارائه ةآمار ةبه مقایس

آزمتگن مدتدر  در ستطر اول و     ةشگد که کعیت آمتار های باال مشاهده م ولمطابق مد

درصد  95در سطح  مگسیییگس-گهانس ی از سگیشده دوم و سگم از مقادیر بحران  ارائه

مععت  بته تشعتی  روابتط تعتادو       در نتیجه بتا اطعیدتان از ومتگد هت      ،دار استمعد 

 پردازی .م  2SO ةبیددمدت با متغیر وابست

 بلندمدت ةشده و استخراج رابطانباشتگی نرمالبرآورد بردار هم

انباشتتر   انباشتتر  و هت   انباشتتر ، بتردار هت    با تگمه بته تعتداد بتردار هت      ،در ادامه

 آورده شده است. 6انباشتر  برآوردی در مدول زنی . بردار ه شده را تشعی  م  نرمال

 بلندمدت رابطة یب. برآوردضرا6 جدول

 نام متغير
انتشار 

2SO 
 تجارت باز

جمعيت شهر 
 نشين

توليد ناخالص 
 داخلی

 مصرف انرژي

 

 708278/1 222446/0 586312/1 147636/0 1  ریب

 (07792/0) (00297/0) (09411/0) (03720/0) ----- انحراف معیار
 های تحقیقمدبع: یافته
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انباشتر  مگرد نظتر نستبت بته    بردار ه  ،شگدمشاهده م  6طگر که در مدول هعان

هریک از  رایب تشعی  زده شده  بتا تدستیر    باال،در مدل است.  نرمال شده 2SOمتغیر 

که نعایانرر ایت  امتر استت کته یتک درصتد افتاایش در هریتک از          دشگکشش بیان م 

د. بر اساس متدول بتا افتاایش    شگمتغیرهای مستق  مدل به چدد درصد تغییر مدجر م 

 هتای تراک  مععیت، تجارت، تگوید ناخاوص داخی  و مصرف انریی میاان انتشار آالیدتده 

مصرف انریی در مقایسته بتا   نسبت به  2SOکدد و کشش انتشار  از هگا افاایش پیدا م 

دهد که با افتاایش مصترف انتریی بته     سایر متغیرهای مدل بیشتر است. نتایج نشان م 

از انتریی و   نادرستت  ةیابد. استدادافاایش م درصد  7/1میاان آالیدد    درصد 1میاان 

 هتای انتریی بتا   بر و نیا استداده زیاد از برخت  حامت   بگدن ت دگوگیی وسای  انرییپایی 

 آالیدد   باال از دالی  اصی  آن است.

 گيري و پيشنهادهانتيجه

اوص داخیت   بیددمدت بی  وراریت  متغیرهتای تگویتد ناخت    نتایج حاص  از تشعی ، رابطة

سرانه، شدت انریی، درمة بازبگدن اقتصاد، مععیت ش رنشی  و انتشتار سترانة  تاز دی    

انتشتار  بیانرر اثر ذاری مزبت هر چ ار متغیر مستق  بتر متغیتر وابستته )    اکسید  گ رد

معدتاداری آن    تریب مربتگط بته مصترف انتریی و      .( استسرانة  از دی اکسید  گ رد

ثیر آن بتر  أاران درخصتگص تگمته بته مصترف انتریی و تت      ذ مدی به سیاست یهشدار

 ش رنشتید    ستترش  چتگن  ،مععتگالً  پایدار است. ةیدد تگسعاآوگد   محیط زیست و فر

 و ششصت   خگدروهای و انریی ةکدددمصرف کار یری محصگالتبه تدگ  افاایش با مقارن

 .استت  تگمیته  قاب  متغیر دو ای  مزبتة رابط است، ونق  وعگم حع  هایسیست  سایر

نسبت به تجارت در مقایسه با سایر متغیرهتا ناشت  از    2SO بگدن کشش انتشار  ازپایی 

که افاایش میاان انتشتار آوتگد   در ایتران بیشتتر ناشت  از مصترف انتریی و        ای  است 

 از و استت  های فسیی سگخت ایران در انرییة وعد مصرف؛ چراکه افاایش مععیت است

 فستیی   هایسگخت از که است  گ رد دی اکسید  از انتشار هگا آوگد   بعامد م عتری 

 اصی  دالی  از تگاندایران م  در انریی وریب ره بگدنپایی افاون بر ای ،  ؛شگدم  مدتشر

 مدشتأ  .باشد انریی به شدت نسبت دی اکسید  گ رد  از ةسران انتشار کشش شدنمزبت

 از شتدت استتداده   نامتداستب  افتاایش  در  تگ رد  اکستید  دی ةسران انتشار افاایش اصی 
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 و نادرستت  ةاستداد انریی، اتالف ،فد  کارای  فقدان قبی  از مسائی  و است ن دته انریی

   .دارد خگد بط  در را غیره

های پتاک  انریی مایرای  کردن  انریی از طریق اصالح اورگی تگوید و یافاایش کارا

آالت فرستگده و  کتردن ماشتی   از رده ختار  های آالیدتده،  به مای انریی و کعتر آالیدده

محیطت   ا ایجاد اواامات زیستهای برتر بآالت مدید با ت دگوگییمایراید  آن با ماشی 

کتاهش مصترف انتریی و هعندتی       پذیر خگاهد بگد.ام ان ونق در بشش صدعت و حع 

هتای مداستب و   زمیدته کتردن  فتراه  حداظت از محیط زیست و  ةسازی در زمیدفرهدگ

در م تت   تام  متؤثر    روستاها  تع  برقتراری یتک تتگازن مععیتت  مداستب       ةتگسع

میگ یری از ش رنشید  شتتابان از   .است نشی مععیت ش ر ةرویمیگ یری از افاایش ب 

و ارتقتای   صتدعت و در ن ایتت اصتالح    ةیدد ش رنشید  هعرام با تگستع اطریق کدترل فر

 هعراه بتا  ها به مدظگر کاهش میاان اتالف انرییها و کار اهکارخانه ها،یرو اهت دگوگیی ن

تتر  هتای پتاک و کع  یدتده بته انتریی   ی آالهااصالح اورگی تگوید و مصرف انریی از انریی

هتای انتریی   انتقال و تگزیع حام  ،و استداده از پتانسی  بشش خصگص  در تگوید آالیدده

 شگد.پیشد اد م  های تععیر و نر داری با روی رد افاایش کارای و نیا سیست 
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 منابع

 1384 سال ترازنامه و اقتصادی (.  اارش1386ایران ) اسالم  مع گری مرکای بانک .1

 ت ران. اقتصادی، ایران. معاونت اسالم  مرکای مع گری بانک

(. بررس  اثر رشد اقتصادی بر آوگد   هگا. 1386) نییگفر مرادحاص ، پژویان،معشید، .2

 . 141-160، 4های اقتصادی،  فصیدامه پژوهش
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