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  چكيده 
شهرنشيني، افزايش جمعيت و حركت از سمت توليد سنتي به صنعتي، روند رشد و توسعه اقتصادي كشـورها را سـرعت بخشـيده و بـه مـوازات آن،      

ثير متغيرهاي مختلفي از جملـه آزادسـازي تجـاري، مزيـت     أهدف اين پژوهش بررسي ت. اي بر جاي گذاشته است پيامدهاي زيست محيطي قابل مالحظه
در انجام محاسبات از نرم افـزار  . اكسيدكربن در كشورهاي مختلف جهان است توليد و ديگر متغيرهاي مهم و اثرگذار بر ميزان انتشار گاز دينسبي، سطح 

Stata11 نتايج تحقيق حاكي از آن اسـت كـه آلـودگي محـيط     . است 1980-2010هاي  كشور طي سال 77بلويي و مربوط به ها تا بهره گرفته شد، داده
تحت بررسي با آلودگي دوره قبل ارتباط مستقيم دارد، با درآمد سرانه رابطه مستقيم و  ي، در هر چهار گروه از كشورهاCo2و به طور خاص انتشار  زيست

ري در گـروه  با مجذور آن رابطه عكس دارد، با نسبت سرمايه به نيروي كار رابطه مستقيم و با مجذور آن رابطه عكس دارد و در نهايت با آزادسازي تجـا 
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  2 1 مقدمه
هاي اخير، صنعتي شدن مسيري براي رشد درآمد سرانه در  در دهه

كشورهايي كه بـه تجـارت بـين    . كشورهاي مختلف فراهم كرده است
هايشـان را فراتـر از    تري نشـان داده انـد، پتانسـيل    الملل اشتياق بيش

تـر،   دسترسي به بازارهـاي جهـاني و بـزرگ   مرزهاي داخلي به منظور 
هاي بـزرگ جهـاني از   جايي كه تجارت در بازار از آن. افزايش داده اند

شـود،   مـي  محسـوب  داليل مهم رشد اقتصادي در بسياري از كشورها
اين كشورها با سرعت بخشيدن به توليدات كاالها و تجـارت گسـترده   

  . اند ايجاد مشكالت زيست محيطي نيز شدهها، باعث  آن
د كه تجـارت آزاد بـين   اكثر اقتصاددانان بر اين واقعيت توافق دارن

، اما آيا زماني كه )17(بخشد  كشورها، سطح رفاه اقتصادي را بهبود مي
مواد آالينده براي محيط زيست  براي تجارت، باعث ايجاد توليد كاالها

شود نيز اين مطلب الزاما صحيح است؟ آيا شواهدي بر اين مطلـب   مي
 كه تجارت براي محيط زيست مفيد يا مضر است، وجود دارد؟

هـاي گذشـته از    يست محيطي آزادسازي تجـاري در دهـه  اثرات ز
كشورهاي مختلف توسعه سواالت اساسي بوده و تحقيقات مختلفي در 

كـه   در حـالي ). 9(يافته و درحـال توسـعه روي آن انجـام شـده اسـت      
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شـود، توليـد    شورها باعـث افـزايش رفـاه مصـرفي مـي     تجارت بين ك
هـايي از جانـب تجـارت بـر جامعـه       ها منجر به اعمـال هزينـه   آالينده

  . گردد مي
ين بمحيطي تجارت  ستياكثر مطالعاتي كه به دنبال يافتن اثرات ز

هـاي سـنتي تجـارت، مزيـت نسـبي و       الملل هستند، بر مبناي تئوري
باشـند كـه از آن جملـه     ر فراواني عوامل توليـد متمركـز مـي   تفاوت د

و ) 24(لـور  يت ،)15(، كوپلند )11(توان به مطالعه آنتويلر و همكاران  مي
تئوري سنتي تجارت داللت بر تفاوت در . اشاره كرد) 18( فرانكل و رز

ها نسبي عوامل توليد بين كشورها دارد و بر اين اساس كشوروجودي م
ي مزيت  نسبي هسـتند تخصـص پيـدا    در توليد كااليي كه در آن دارا

د نسـبت بـه   يـ ثير الگوهاي سنتي تجارت، بازدهي تولأتحت ت. كنند مي
درايـن  . فرماسـت  مقياس ثابت بـوده و رقابـت كامـل بـر بـازار حكـم      

له كرده و رفـاه  شده را با يكديگر مبادچارچوب، كشورها كاالهاي توليد
بـه   ابل، تمايل فزاينده كشورهاي جهاندر مق. دهند خود را افزايش مي

ات تجارت محصوالت همگن متمايز و تجارت درون صـنعت، از اتفاقـ  
اند كـه   شواهد تجربي نشان داده. باشد مهم در تبادالت جهاني كاال مي

 قالب تجـارت درون صـنعت   سهم فزاينده اي از تجارت بين الملل، در
 ).22(اتفاق افتاده است ) در مقايسه با تجارت بين صنعت(

هاي اخير گسترش تجارت بين كشورها، رفاه تعداد زيـادي   در دهه
بـا گسـترش تجـارت بـين     . از كشورهاي جهان را افزايش داده اسـت 

هـا   الملل، درآمد بسياري از كشـورها رشـد كـرده و رفـاه مصـرفي آن     
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ابد، اما اين رشد درآمد و افزايش رفـاه در نتيجـه تجـارت    ي افزايش مي
زيسـت پـيش رود    لوب است كه در جهت حمايـت از محـيط  زماني مط

ايش توانـد توليـد و درآمـد را افـز     از آن جايي كه تجارت آزاد مي). 19(
ها را از طريـق اثـر مقيـاس و اثـر تكنيـك       دهد بنابراين انتشار آالينده

بررسـي اثـرات آزادسـازي تجـاري بـر روي      . دهـد  مي ثير قرارأتحت ت
كيفيت محيط زيست، مستلزم تجزيه اين اثرات به سه اثر مقياس، اثـر  

 اثر مقياس به دليل دسترسـي بـه بـازار   ). 9(تركيب و اثر تكنيك است 
با ثابت بودن ساير شرايط، . دهد يتر دراثر آزادسازي تجاري رخ م بزرگ

د كننـده در نتيجـه آزادسـازي    با افزايش مقياس بازار در دسترس توليـ 
تر خواهد شد، زيرا توليـد   بيش اقتصادي، تخريب محيط زيست احتماالً

تواند اثر  تر توليد است كه مي هاي بيش تر مستلزم استفاده از نهاده بيش
هـاي   اثر تكنيك به تغيير شيوه. بگذاردمنفي روي محيط زيست به جا 

، با افزايش درآمد سـرانه در  توليد ناشي از آزادسازي تجارت اشاره دارد
حيط زيست و بـه كـارگيري   م ياثر تجارت و رشد اقتصادي، تقاضا برا

د و مصرف به طور معمول افزايش محيطي در حوزه تولي مقررات زيست
اثـر  . ابد كه اين اثر ممكن است به نفع محيط زيسـت تمـام شـود   ي مي

سـاختار   ،سـازي تجـاري  هم به اين معناست كـه پـس از آزاد   تركيبي
يافته و هر كشوري در توليد محصـول خاصـي    صنعتي اقتصادها تغيير

ثير أبنابراين ت. كند اراي مزيت نسبي است تخصص پيدا ميكه در آن د
نهايي اثر تركيب در محيط زيست به عوامل تعيين كننده مزيت نسبي 

  .)13(يك كشور بستگي دارد 
اثـر   كـه اوالً  شـود  قاله به ايـن سـواالت پاسـخ داده مـي    در اين م

ـ  در جهان چگونه اسـت؟ و ثانيـاً   Co2آزادسازي تجاري بر انتشار  ثير أت
مختلف بر حسب ميزان درآمدشان بـه   يهاآزادسازي تجاري در كشور

  .چه صورت خواهد بود
  

  ادبيات موضوع
كشــور از ســال  43را در SO2  غلظــت) 11( آنتــويلر و همكــاران

ها به اثر مثبـت مقيـاس، اثـر منفـي      آن. ل كردنديتحل 1996تا  1971
يافتند، بنـابر ايـن از   تكنيك و اثر منفي تركيب ناشي از تجارت دست 

ها  جايي كه اثر تكنيك به طور متوسط بر اثر مقياس غالب است آن آن
  .نتيجه گرفتند كه تجارت آزاد با كاهش آلودگي همراه است

هـا   ار آاليندهانتش) 14(و كويل  )13(به طور مشابه كويل و اليوت  
-در سطح كشور و مصرف سرانه انرژي را تحليل كردند و اثر تكنيـك 

هـا   هـاي آن  به طـور كلـي يافتـه   . برآورد كردند مقياس و اثر تركيب را
ايـن نتـايج نشـان داد كـه آزاد سـازي      . ييد كردأنتايج آنتويلر براي رات

 شـار دهد اما باعث افـزايش انت  را كاهش مي SO2تر انتشار سرانه  بيش
BOD و NOX  شود و افزايش مصرف انرژي مي.  

هاي رگرسيوني و  ، با استفاده از تجزيه و تحليل)7(لي و همكاران 
هـاي  براي رشد اقتصادي و افزودن متغيربه كار بردن دو مدل متفاوت 

GMM كنترلي و بـا اسـتفاده از مـدل   
بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه       1

هـا   آن. رشد اقتصـادي اسـت   ثير مثبت برأآزادسازي اقتصادي داراي ت
الـي   1961-1965هـاي   ساله، براي سال 5پانل هشت دوره  هاي داده

  .كشور بررسي كردند 100را در مورد  2000-1996
نيز مدل براي كشورهاي گروه ) 8( در مطالعه مهرگان و همكاران

اقتصـاد جهـان را در    درصـد 65كشور صنعتي جهان كه  8(جي هشت 
ديگر كشورهاي در حـال توسـعه بـا اسـتفاده از     در مقابل ) دست دارند

تخمين  1990-2004روش پانل و رهيافت اثرات پويا طي دوره زماني 
نتايج تخمين مدل داللـت بـر ايـن دارد كـه افـزايش      . زده شده است

جـي هشـت بـه     آزادسازي تجاري و درآمد سرانه در كشورهاي گـروه 
در . انجامـد  مـي ه هاي آاليندكربن و ساير گازكاهش انتشار دي اكسيد

تـر   تـر توسـعه يافتـه بـيش     انتشار اين گازها در كشـورهاي كـم   مقابل
  .شود مي

مـدت   بر اساس نتايج تخمـين مـدل كوتـاه   ) 6( عاقلي و همكاران
ثر از تغييـرات جـاري   أبيان كردند كه تخريب محيط زيست نه تنها متـ 

 درجه باز بودن اقتصاد است، بلكه از عدم تعادل ميان تخريـب محـيط  
ـ   زيست و درجه باز بودن اقتصاد دوره گذشته به نسبت كـم  ثير أتـري ت

زيسـت مثبـت    اكسيدكربن و تخريب محـيط  پذيرد و رابطه بين دي مي
  .باشد دار نمي است ولي معني

به بررسي رابطه بين دو نوع آلـودگي  ) 3( حسيني نسب و پايكاري
در حال  سعه يافته وهوا، آب و رشد اقتصادي در دو گروه كشورهاي تو

كه بر پايه مبـاني نظـري منحنـي     1980-2000هاي  توسعه طي سال
نتايج بـه دسـت آمـده از    . تندزيست محيطي كوزنتس استوار بود پرداخ

هاي مورد بررسي منحني كوزنتس را براي هر دو نوع آلودگي در  نمونه
ييد قرار داد اما براي گروه كشورهاي در أكشورهاي توسعه يافته مورد ت

ي سعه تنها آلودگي آب با منحني كوزنتس منطبق بوده و آلودگحال تو
نيز بـه  ) 1( اصغري و محمدي. كند هوا از منحني كوزنتس پيروي نمي

بررسي اثر آزادسازي تجـاري در بخـش صـنعت روي كيفيـت محـيط      
هـاي   به دست آمده بـا اسـتفاده از داده  زيست ايران پرداختند كه نتايج 

 1338-1388ت ايران در دوره زمـاني  هاي مختلف صنع پانل در بخش
هاي مختلف صـنعت   آن است كه آزادسازي تجاري در بخشحاكي از 

چنـين، فرضـيه پناهنـدگي     هم. روي كيفيت محيط زيست منفي است
 .باشد ييد ميأآلودگي مورد ت

  
  ها مواد و روش

ح جهـاني اسـتفاده   ها در سط از نمونه بزرگي از دادهدر اين مطالعه 
نكتـه قابـل    .از بانك جهاني به دست آمـده اسـت   ها ادهشده كه اين د

توجه و متمايز در اين مطالعه آن است كـه كشـورها براسـاس ميـزان     

                                                 
1- Generalized Method of Moment 
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اي بين چهار  شده اند و مطالعه به صورت مقايسهبندي  درآمدشان دسته
تـر از متوسـط و    م درآمد، با درآمد پاييندسته از كشورهاي پر درآمد، ك

ه است كه مبناي آن بـر  باالتر از متوسط انجام شدكشورهاي با درآمد 
توسـط   2012شورها بـر اسـاس درآمـد در سـال     بندي ك اساس تقسيم

  ). 26(باشد  بانك جهاني مي
ــن مطالعــه از داده  ــابلويي   در اي كشــور  27(كشــور 77هــاي ت

كشـور بـا درآمـد بـاالتر از متوسـط و      22كشور كم درآمـد، 11پردرآمد،
مـورد   1980-2010هاي  طي سال) ز متوسطتر ا كشور با درآمد كم17

  .  استفاده قرار گرفته است
انك جهاني از ب شده در اين مطالعه عمدتاً آمار و اطالعات استفاده

از مركـز تحليـل اطالعـات كـربن      Co2هاي  داده. به دست آمده است
از بانـك   2000ر در ، درآمد سرانه بر حسب ارزش ثابت دال1اكسيد دي

. ي سرمايه و نيروي كار نيز از همين بانك تهيـه شـد  ها جهاني و داده
درجه باز بودن تجارت با استفاده از نسبت مجمـوع واردات و صـادرات   

دست آمد كه اطالعات مربوط به آن نيـز از  ه به توليد ناخالص داخلي ب
 . بانك جهاني گرفته شده است

  
  2مدل اقتصاد سنجي داده هاي تركيبي پويا

هـاي مطالعـه حاضـر از     گرديد در تحليل دادهنه كه اشاره گو همان
تـر از   به دليل تناسب بـيش . هاي تابلويي استفاده شده است روش داده

وجـود وقفـه درون يـك معادلـه     . هاي پويا بهره گرفته شده است پانل
غير وابسته و مقادير دار مت از سه طريق جز خطا، مقادير وقفه رگرسيوني

 رگرسـيون بـا  . شـود  ل حاضـر مـي  دار متغيرهاي توضيحي در مـد  وقفه
داري  شود كه متغير وابسته وقفـه  اجزاي خطاي پويا هنگامي مطرح مي

  :يعني. ها حضور داشته باشد در ميان رگرس كننده
itiititit vXYY    1 i=1,2,…,N    t=  1 ,2,…,T  

                                                                                      )1(  

اي بررسـي   اين الگو را به طـور گسـترده  ) 10(و تاندرسون و هسيا
iابعي از نيز ت 1itYاست،  iتابعي از itYجايي كه از آن. اند كرده
اين موضـوع نشـان   . با اجزاي خطا همبسته است1itYرو از اين. است
داراي تورش و ناسازگار است، حتي اگـر OLS  دهد كه تخمين زن مي

itv 3ها به طور سريالي همبسته نباشند، براي تخمين زن اثرات ثابـت ،
1شود، اما  ها ميiگروهي موجب حذفتبديل درون 

ˆ
itY    هنـوز بـا

it̂ همبسته است؛ حتي اگرitvها به طور سريالي همبسته نباشند .  
تري را بـراي سـطح و يـا     هاي بيش وقفه) 10(آندرسون و هسياو 

تفاضل متغيرهاي وابسته به صورت ابزاري براي متغيرهاي وابسـته بـا   

                                                 
1- CDIAC 
2- Dynamic panel data 
3- Fixed effects  

قـاطع  هاي تركيبي پويابـه منظـور حـذف اثـر م     هاي داده وقفه در مدل
ها پيشنهاد كردند بـراي رهـايي ازاثـرات     در حقيقت آن. پيشنهاد دادند

i ــالول گر ــو، تفاضــ ــدا از الگــ ــا، ابتــ ــپس از هــ ــه و ســ فتــ
)( 322   ititit YYY2ا صرفا يitY  به عنوان متغير ابـزاري

)(براي  211   ititit YYYهـاي ابـزاري   متغير. استفاده شود
itY 1در محل متغير وابسته و itY در محل متغير با وقفه درون-

  .شود مي واحدزا موجب حذف اثر 
 متغيـر ) همبسـتگي (زايي  درون گروهي، درون OLSتخمين زن  

براي رفع اين نقـص در رابطـه   . آورد وابسته وقفه دار را به حساب نمي
  :جز اخالل به صورت الگوي خطاي دو طرفه تصريح شده است) 2(

itiiit vu   i= 11,...,1       t= 2010                     )2(  
i  نشان دهنده اثرات خاص هر كشور وλi   نشان دهنده اثـرات

درون گروهـي اجـرا    SIS2و  SLS2و بنابراين . خاص سال است
شود اثر دوره زماني پارامتر ثابتي است كه بايـد بـه    فرض مي. مي شود

هاي تركيبي  هر سال در الگو دادهز زمان براي عنوان ضريبي مجازي ا
تـوان ثابـت فـرض     اثرات خاص هر كشور را مي. ده شودپويا تخمين ز

ها د كه در اين صورت الزم است متغيرهاي مجازي مربوط به كشوركر
تخمين زن حاصل شده يك تخمين زن بين . لحاظ شود) 1(در معادله 

 بـا يكـديگر خـود همبسـتگي    هـا  itمادامي كه خـود  . گروهي است
هـا بـا   سريالي نداشته باشند، ايـن ابزار 

1,,  titiit   خـود
هـاي   روش تخمين متغير ابزاري به تخمـين اين . همبسته نخواهند بود
شود بـه دليـل    ا براي پارامترهاي الگو منجر ميكار سازگار اما نه لزوماً

سـتفاده  رس اهاي در دسـت شـرايط گشـتاور  كه اين روش از تمـامي   آن
هـاي باقيمانـده    گيري شده را روي اخالل نكرده است و ساختار تفاضل

itروش كلـي سـازگار   ) 12(آرالنو و بونـد  . به حساب نياوده است
  .اند ها ارائه داده براي پارامترهاي اين نوع از مدل اي را تخمين لحظه

هايي با مقـاطع زيـاد و سـري     مجموعه دادهاين روش تخمين در  
زمــاني محــدود قابــل كــاربرد اســت و نبايــد در جمــالت خطــا خــود 

بـراي   GMMويژگـي خـاص روش   . همبستگي وجـود داشـته باشـد   
افـزايش   Tهاي پانل پويا اين است كه تعداد شرايط گشتاوري با  داده
نـو و بونـد بـراي    آرال GMMابي با استفاده از روش ي دو عيب. ابدي مي

هـا محاسـبه    اول و دوم در اخـالل آزمون همبسـتگي سـريالي مرتبـه    
 بنـابراين آزمـون سـارگان بـا فـرض صـفر مبنـي بـر اعتبـار         . شود مي

اي  شـواهد مجـاب كننـده   . شـود  محدوديت بيش از حد شناسااجرا مـي 
دهد، شرايط گشـتاوري بسـيار زيـاد بـا وجـود       وجود دارد كه نشان مي

  . شود دهد، باعث اريب مي را افزايش ميكه كارايي  اين
كند براي استفاده از مزيت كاهش اريب و  پيشنهاد مي) 2(بالتاجي 

اي از اين شـرايط بـه كـار گرفتـه      يي، زير مجموعهآاز دست دادن كار
هاي در دسـترس  ابزاراين ايده را با استفاده از ) 12(آرالنو و بوند . شود
ايكـن، نيـووي و    -بر اساس مطالعات هـولتز  .  اند تري، ارتقا داده بيش
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، بسـياري از  )20(توسط هانسـن   GMMو گسترش روش ) 21(راسن 
هاي متغير وابسته، متغيرهاي از پـيش تعيـين شـده و متغيرهـاي      وقفه

اين تخمـين  . هاي ابزاري مجاز شناسايي شدندمتغيردرون زا به عنوان 
ــا شــي در مــورد گونــه دان مســتلزم هــيچ GMMزن  شــرايط اوليــه ي

زن بـه   ت و براي عملياتي كردن اين تخميننيسiو itهاي  اخالل
شـود   داده مـي گيري شده قرار  هاي تفاضل مقدار باقيماندهitجاي 

زن  تخمـين . اسـت به دست آمده ̂زن سازگار مقدماتي  كه از تخمين
اي  آرالنـو و بانـد يـك مرحلـه     GMMدست آمـده را تخمـين زن   ه ب

  . نامند مي
ز مــاتريس متغيرهــاي ابــزاري، بــا اســتفاده ا) 12(آرالنــو و بونــد 

. اي را ارائه كردنـد  اي و دو مرحله تك مرحله GMMهاي  زننده تخمين
براي جمله خطاهاي داراي واريانس همسان، آزمون سارگان بـه طـور   

بــا ايــن فــرض آرالنــو و بونــد . مجــانبي داراي توزيــع چــي دو اســت

را بـراي تفاضـل   AR)2(و دوم AR)1(خودهمبستگي مرتبه اول 
  .مرتبه اول جمله خطا آزمون كردند

هاي اشاره شده در ايـن بخـش مـدل تجربـي      مه با رهيافتدر ادا 
  . گرفته است مورد برآورد و تحليل قرار

  
  مدل تجربي

اي بـه اثـرات    ثر بر توليـد گازهـاي گلخانـه   ؤدر اين مدل عوامل م
 ةهمچنـين وقفـ  . اسـت  تكنيك و اثرات تركيبي تجزيـه شـده   مقياس،

اين مـدل  . ده استپويا وارد مدل شمتغير وابسته براي كنترل اثر روند 
كيد بر معادله كيفيت محـيط زيسـت و درآمـد ارائـه شـده توسـط       أبا ت

طراحي و براي بررسي آثار تجـارت و رشـد روي محـيط     )22(ماناجي 
  .زيست بكار برده شده است

ititTitRSitLRKitTitRSitTitRSitTitLRKitTitLRKitTitSitLKitLKitLKitSitSitEcitE 1)(12
2

1110
2)(9)(87)(6

2)(5)(4
2

321ln11ln    

itiit 111  
 

  :در اين معادله
itE :انتشار سرانه آالينده )Co2 ( كشورi ام در سالtباشد ام مي .

  ).به طور مثال كيلوگرم كربن دي اكسيد سرانه(
itS : عنـي  يتوليد ناخالص داخلي است كه به همراه توان دوم آن

2
itSبه عبارت ديگر اين دو متغير . منعكس كننده اثر مقياس مي باشد

ثرات منحني زيست محيطـي كـوزنتس   با يكديگر نشان دهنده وجود ا
باشند، زيرا انتظار بر آن است كه در مراحـل اوليـه افـزايش توليـد      مي

تـر   بـيش  هـاي  ر آلودگي افزايش يابد ولي افزايشناخالص داخلي انتشا
  . شد ودگي خواهدباعث كاهش انتشار آل

itT :    نسبت مجموع صادرات كـل و  واردات كـل بـرGDP   كـه
شـود بـه عنـوان     در مطالعات انجـام شـده مشـاهده مـي     كهطور همان
  .شود آزادسازي تجارت در نظر گرفته مي ن ميزانيجايگز

GDP

EXIM
T




 
IM :                        واردات كلEX  :             صادرات كل  

RS :GDP   سرانه نسبي است كه از تقسيم توليد سرانه داخلي بـر
  . آيد توليد سرانه متوسط جهاني بدست مي

: LK      ونسبت سرمايه به نيـروي كـار يـك كشـورLRK :
نسبت سرمايه به نيروي كار نسبي است كه از تقسيم نسبت سرمايه به 

. آيـد  نسبت در سطح متوسط جهـاني بدسـت مـي   نيروي كار به همين 
كه يك كشور با نيروي كار فراوان داراي مزيت نسبي در توليد  درحالي

توليـد  كاالهاي كاربر است، كشورهاي با وفور نسـبي سـرمايه نيـز در    
رو در يـك كشـور بـا     ايه بر مزيت نسبي داشته و از ايـن كاالهاي سرم

تر، به دليل وجـود مزيـت نسـبي در     نسبت سرمايه به نيروي كار بيش
اي و آلـودگي   بر، ميزان انتشار گازهاي گلخانـه  توليد كاالهاي سرمايه

توليد كاالهاي سرمايه بـر بـا    تر است، زيرا عمدتاً زيست محيطي بيش
 و) LK(اين اثرات به شكل . تر همراه است هاي بيش آاليندهر انتشا

)LRK ( و ياRS   اسـت كـه نشـان     در اين مدل مـنعكس شـده
ي مورد اشاره يـك اثـر را   رو متغيرها از اين. باشد دهنده اثر تكنيك مي

 دهنده نسبت سرمايه بـه نيـروي كـار   دهند بلكه اولي نشان  نشان نمي
دهنده سرمايه بـه نيـروي    ، دومي نشان)رمايه بر بودن توليدكاربر يا س(

و سومي نشان دهنده توليد ناخـالص  ) مزيت نسبي در توليد( كار نسبي
) دهنده اندازه اقتصاد در مقايسه با متوسـط جهـاني   نشان( داخلي نسبي

. شار آلودگي خواهنـد داشـت  است كه هر كدام اثرات متمايزي روي انت
به عالوه افزايش در تجارت، افزايش توليد كاالهاي سـرمايه بـر را در   

داراي مزيـت نسـبي هسـتند تشـويق      كشورهايي كه در ايـن كاالهـا  
ititكنــد كــه ايــن اثــرات در   مــي TLRK ititو )( TLRK 2)(

كيبـي  متغيرهـاي تر گردد كه اين متغيرها به همراه سـاير   منعكس مي
  . باشند نشان دهنده اثرات تركيبي مي

it1 : ميزان خطا است و شامل اثر منحصر به فرد هر كشورi1 
 .است it1و جز اخالل تصادفي 

  
  برآورد مدل 

  آزمون ايستايي )الف
مـدل رگرسـيون، ناايسـتا    چه متغيرهاي سري زماني در يك  چنان
در مرحلـه  . انجامـد  ورد ضرايب به يك رگرسيون كاذب مـي باشند، برآ

اول به منظور جلوگيري از انجـام رگرسـيون كـاذب و تسـت سـكون      
. گيـرد  احد بر روي متغيرهاي مدل صورت مـي متغيرها، آزمون ريشه و

 . گردد استفاده مي 1آزمون لوين، لين و چو در اين پژوهش از

                                                 
1- Levin, Lin & Chu 
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  نتايج آزمون ديكي فولر روي تفاضل مرتبه اول متغيرها -1جدول

  كم درآمد  پايين تر از متوسط باالتر از متوسط  پردرآمد 
 

  متغير
 آزمون درسطح

  درصد 5
آزمون بر روي

  تفاضل مرتبه اول
آزمون درسطح

    درصد 5
آزمون بر روي

  تفاضل مرتبه اول
درسطح آزمون
  درصد 5

آزمون بر روي
  تفاضل مرتبه اول

 آزمون درسطح 
  درصد 5

آزمون بر روي 
  تفاضل مرتبه اول

Co2 
10450/2  

)9780/0(  
8139/16- 

)0000/0(  
07541/2 

)9810/0(  
4399/19-

)0000/0(  
24777/2  

)9877/0( 
7895/19-

)0000/0(  
36527/0  

)6425/0(  
3389/14-  

)0000/0(  

S  18632/0  
)5739/0(  

7765/10-
)0000/0(  

41909/9
)0000/1(  

1055/10- 
)0000/0(  

47690/8  
)0000/1(  

30656/8-  
)0000/0(  

6014/27  
)0000/1(  

56846/2-  
)0051/0(  

RS  75985/0-  
)2237/0(  

9191/26-
)0000/0(  

19946/1
)8848/0(  

6458/23-
)0000/0(  

04172/0-
)4834/0(  

5025/21-  
)0000/0(  

13395/0  
)5533/0(  

9560/16-  
)0000/0(  

k/l  04645/5 
)0000/1(  

42758/26- 
)0000/0(  

7160/12 
)0000/1(  

87335/1- 
 )0.0305(  

23989/4  
)0000/1(  

2444/14- 
)0000/0(  

05839/0  
)0000/1(  

1651/13-  
)0000/0(  

T  43594/0  
)6686/0(  

5699/23-
)0000/0(  

10956/1-
)1336/0(  

5839/20- 
 )0000/0(  

18039/0  
)5716/0(

3609/17-
)0000/0(  

06099/1-  
)1443/0(  

7860/15-  
)0000/0(  

Rk/l 
07731/9 

)0000/1(  
561/154-

)0000/0(  
20877/3  

)9993/0(  
5510/14-

 )0000/0(
00422/2  

)9775/0(  
6637/16-

)0000/0(  
69689/0-  

)2429/0(  
2468/21-  

)0000/0(  
 .باشددرصد براي آزمون فيشر مي 5احتماالت در سطح اعداد داخل پرانتز مقادير  هاي تحقيق؛يافته: منبع  

  
بررسـي مقـادير   . ي متغيرهاستفرضيه صفر آزمون، بيانگر ناايستاي

دهـد كـه    هـا نشـان مـي    اي محاسبه شده و احتمال پذيرش آنه آماره
درصد رد  95اطمينان  فرضيه صفر مبني بر ناايستايي متغيرها در سطح

البته برخي متغيرها در موردكشـورهاي بـا سـطوح در آمـدي     . شود مي
گيـري ايسـتا    تا نبود كه همگي با يك بار تفاضـل خاص در سطح  ايس

 .شدند
ه چـ  چنـان . انباشتگي متغيرهاي تحقيـق بررسـي شـد    درادامه، هم

) رابطه تعـادلي بلندمـدت  (انباشتگي  نظريه اقتصادي مبني بر وجود هم
ميان متغيرها صادق باشد، جمله خطاي حاصل از تخمين اوليـه ايسـتا   

انباشـتگي، رويكـرد    هاي متداول براي آزمـون هـم   از روشكي ي. است
مدت با روش حداقل در اين رويكرد، ابتدا رابطه بلند. انگل گرنجر است
 شود و سپس در مرحله دوم، تخمين زده ميOLS)(مربعات معمولي 

هــاي مرحلــه اول، بــه روش  مانــايي پســماندهاي حاصــل از تخمــين
. شود آزمون ميADF)(يا ديكي فولر تعميم يافته DF)(فولريديك

اگر جمالت خطا ايستا باشند، آنگاه متغيرهاي مورد نظـر هـم انباشـته    
حـداقل مربعـات   بنابراين ابتدا مـدل مـورد نظـر بـا روش     . خواهند بود
انباشـتگي بـر اسـاس     مين زده شده و پس از آن آزمون هممعمولي تخ

بـوده و فرضـيه   رويكرد مذكورانجام شد كه نتايج مطابق جـدول زيـر   

انباشـتگي رد شـد كـه نشـانگر وجـود رابطـه        صفر مبني بر عـدم هـم  
 .بلندمدت بين متغيرها است

  
ن آزمو( انتخاب ميان اثرات ثابت و اثرات تجميعي )ب

  ):چاو
ليمر بررسي Fةناهمگني كشورها توسط آمار ةابتدا در مدل مسأل

هـاي تـابلويي    تأييد ناهمگني، مدل از طريـق داده در صورت . شود مي
تخمـين زده   OLS صـورت، بـه روش   شـود، در غيـر ايـن    برآورد مـي 

هـا   تفاوت ميان آناند و  هم انباشته شدهها روي  شود، زيرا فقط داده مي
كه معـرف  ها، iفرضيات اين آزمون بر اساس . شود ناديده گرفته مي

  :ها هستند، به صورت زير است اثرات بخشي و يا ناهمگني
0 1 2: .... 0NH      

 

  1H:ها مخالف صفر است iحداقل يكي از
  :ذكر شده به شكل زير قابل تعريف است ةآمار

  / 1

/

RRSS URSS N
F

URSS NT K N

 


   

  
  نتايج آزمون هم انباشتگي -2جدول

  كم درآمد  تر از متوسطپايين باالتر از متوسط  پردرآمد
  احتمال درسطح

 احتمال درسطح  مقدار آماره  درصد 5 
  احتمال درسطح  آمارهمقدار   درصد 5

  احتمال درسطح  مقدار آماره  درصد 5
  مقادير آماره  درصد 5 

0000/0 5544/17- 0000/0 8922/14- 0000/06235/13-  0000/0  57906/9-  
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تعداد T تعداد متغيرهاي توضيحي،K  تعداد كشورها، N كه در آن،

ــان،    ــول زم ــاهدات در ط ــذورات    RRSSمش ــوع مج ــانگر مجم نش
 URSSو ) برآورد مدل از طريق روش اثرات ثابـت ( 1پسماندهاي مقيد

برآورد مدل از طريـق روش  ( 2مجموع مجذورات پسماندهاي غير مقيد
نشـان   3نتايج آزمون در جدول شـماره  . ستا) حداقل مربعات معمولي

ال و سـطح احتمـ  با توجه به مقدار آماره محاسبه شده . داده شده است
هاي  يرفت و بنابراين مدل به روش دادهتوان پذ آن، فرض صفر را نمي

 .تابلويي برآورد خواهد شد
  

 انتخــاب ميــان اثــرات تصــادفي و اثــرات تجميعــي )ج
) آزمون( LM:  

ابتـدا  . شـود  تفاده ميبراي اين منظور از آزمون ضريب الگرانژ اس 
آزمون ضريب الگرانژ را  كرده و سپسمدل با اثرات تصادفي را برآورد 

 .ارائه شده است 3نتايج در جدول . شود انجام مي
  

آزمــون (اثــرات ثابــت يــا تصــادفي  انتخــاب ميــان )د
  ):هاسمن
 عمومي روش و به طوركليد تابلويي هاي داده با مدل تخمين براي

جهـت  .اثـرات تصـادفي   و ثابت اثرات روش از اند كه عبارت دارد وجود
در . ودش مي بكار گرفته هاسمن بكارگيري روش مناسب، آزمونتعيين 

شـود عـرض از مبـدأ بـراي هـر يـك        تخمين اثرات ثابت، فرض مـي 
باشد و اين عرض  ارد كه متفاوت از ساير كشورها ميازكشورها وجود د

تواند با متغيرهـاي توضـيحي مـدل همبسـتگي داشـته يـا        ز مبدأ ميا
 (LSDV) داقل مربعات مجـازي نداشته باشد كه اين روش به روش ح

تنها شود و  كه در اين مدل اثر زمان ديده نمي ضمن اين. معروف است
كـه در مـدل اثـرات     در حـالي . شـود  اثرات بخشي در نظر گرفتـه مـي  

ند، ولـي در ميـان   تصادفي، اثرات انفرادي در طول زمـان ثابـت هسـت   
هاسـمن بـراي    ةكـه احتمـال آمـار    ضمن ايـن . كنند كشورها تغيير مي

هاسمن بـه   ةانتخاب اين دو اثر به عنوان مدل برتر، كافي است و آمار
 .تواند داللت كافي جهت انتخاب مـدل برتـر داشـته باشـد     تنهايي مي

  :گردد به صورت زير بيان ميفرضيه صفر در آزمون هاسمن 
:o FE REH    

1 : FE REH    
، روش اثـرات ثابـت، سـازگار و    0Hة رضيدر صورت رد شدن ف 

روش اثرات تصادفي ناسازگار است و بايد از روش اثرات ثابت استفاده 
 .كرد

                                                 
1-Restrict residual sum squares. 
2-Unrestricted residual sum squares. 

در مرحله بعد مدل مورد نظر به دليل دارا بودن يك وقفه از متغير 
تك  GMMوابسته به عنوان يك متغير توضيحي، با استفاده از روش 

ا تخمـين زده شـده   تحت نرم افـزار اسـتت  ) 12(آرالنو و بوند اي  مرحله
ــه متغير. اســت ــر از  كلي ــه غي هــاي توضــيحي ب

1ln itE ــرون زا ، ب
زا متفاوت از متغيرهاي ابزاري در نظر گرفته  برونهاي متغير. باشند مي
 .اند شده

 
چنين  وجود ناهمساني در جمالت خطا و هم ،نتايج آزمون سارگان

نتايج آزمون آرالنو و  .كند حدوديت بيش از حد شناسا را رد مياعتبار م
دهنده وجود خود همبستگي مرتبه اول و رد خودهمبسـتگي   بوند نشان

بـدين ترتيـب    مرتبه دوم در جمالت خطاي تفاضلي مرتبه اول است و
. هاي مورد استفاده مورد بررسي مجـدد قـرار گيـرد   بايد مدل و يا ابزار

مدل براي مشاهدات . اند گنجانده شده 3 دو آزمون در جدولنتايج اين 
اي با واريانس ناهمساني مقاوم ناشـي   مورد نظر، تخمين زن دو مرحله

متغير ابزاري تفاضـلي،   30از خودهمبستگي ويندميجر به علت ريزش 
زا غيـر قابـل    متغيـر بـرون   2عملگر سري زمـاني و   متغير مجازي 31

هيچ كدام از ضـرايب متغيرهـاي    3مون والدطبق نتايج آز. برآورد است
 .باشند گانه از نظر آماري برابر صفر نمي 11زاي  برون

 
  نتايج برآوردها

بندي بانك جهاني به چهار  اين مطالعه، كشورها بر اساس دستهدر 
تدا آزمون ايستايي در مورد متغيرها انجام شد كه گروه تقسيم شده و اب

ــار  درصــد  5هــا در ســطح همگــي متغير ــا يــك ب ــد و ب ناايســتا بودن
يل آزمون هم انباشتگي در مـورد  گيري ايستا شدند به همين دل تفاضل

هستند و داراي انباشته  شد و نتايج نشان داد كه همگي هم ها انجام آن
هـا بـا    هـاي الزم مـدل   پس از انجام آزمون. باشند اثرات بلند مدت مي

 .كمك روش اثر ثابت تخمين زده شد
هـاي مختلـف    هـا در مـورد گـروه    از برآورد اين مدلنتايج حاصل 

ثير أتــ 4در جــدول .  گــزارش شــده اســت 5و  4كشــورها در جــداول 
آزادسازي تجارت در گروه كشورهاي پردرآمد و كشـورهاي بـا درآمـد    

در مـورد   متوسط به باال مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت كـه نتـايج       
گشتاورهاي تعميم  هاي اثرات ثابت و روش كشورهاي پردرآمد با روش

تنهـا در   GMMنتـايج تخمـين روش   . يافته با هم مقايسه شده است
تـر از   و كشـورهاي بـا درآمـد كـم    ) 4درجـدول  ( كشورهاي پر در آمد

هـاي بهتـري را بـه     داراي جواب بوده و تخمـين ) 5جدول در (متوسط
 .دست داده است

 

                                                 
3-Wald 
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  ها نتايج آزمون-3جدول

  ها آزمون   كم درآمد ترمتوسط و پايين متوسط و باالتر  پردرآمد
سطح
  احتمال

درجه
سطح   مقدار  آزادي

  احتمال
درجه
سطح  مقدار  آزادي

  احتمال
درجه
سطح   مقدار  آزادي

  احتمال
درجه 
    آماره  مقدار  آزادي

000/0 26 46/26  000/0  21 41/16 000/0 12 89/83 000/0  12  54/38  F آزمون چاو  
  پاگان - آزمون بريش  كاي دو  53/38  1  000/0 69/13 1 002/0 98/151 1  000/0  60/58 1 000/0
  آزمون تصريح هاسمن  كاي دو  55/32  10  000/0 77/42 11 000/0 -44/93 9  000/0  96/75 10 000/0
  آزمون سارگان  كاي دو  4/268  241  108/0 7/422 341 001/0 53/371 311  007/0  7/518 426 001/0
0/0  -  77/18

-  63/0  -  47/0  00/0  -  06/14-  00/0  -  27/11-  Z
   

 بوند-آزمون آرالنو

AR(1) 

12/0  -  52/1-  02/0  -  25/2-  00/0  -  95/2-  89/0  -  13/0  Z
   

 بوند-آزمون آرالنو
AR(2)  

 هاي تحقيق يافته:منبع

 
 كشورهاي با درآمد باالتر از متوسطبرآورد اثرات زيست محيطي آزاد سازي تجارت در كشورهاي پردرآمد و  -4جدول 

   كشورهاي پردرآمد كشورهاي با درآمد باالتر از متوسط
 GMM Fixed effectروش  Fixed effect  متغيرها

  ضريب  احتمال ضريب احتمال ضريب  احتمال
004/0  0001573/0 000/0698759/0 000/0  6987592/0 ln  
104/0 0001035/0-095/00798326/0 026/0 0798326/0ln  
000/0  0025904/0 029/00000218/0 000/0  0000218/0  
694/0  0000000964/0- 016/000000000451/0- 000/0  0000000451/0-   
530/0  0001494/0 098/00000556/0 067/0  0000556/0 /  
000/0  00000038/0- 270/00000315/0- 235/0  0000315/0- /  
933/0  0000235/0- 032/00000228/0 147/0  0000228/0 /  
039/0  00639/0- 474/00004166/0- 344/0  0004166/0-  
000/0  1462449/0 228/00004234/0 041/0  0004234/0 
000/0  0161852/0 559/00000308/0- 281/0  0000308/0- 
000/0  3147253/0- 184/00002976/0- 051/0  0002976/0-   
000/0  4948229/0 186/00000551/0 093/0  0000551/0  
043/0  000000000488 

39/0  436/0 0000264/0-  325/0  0000264/0-  /  
12/2 AIC = 
88/1- SBC =  

07/2D.W =  
    

62/2-AIC = 

1/2- SBC =  
07/2D.W =  

  

  
د بحث در كشورهاي بـا درآمـد   نيز اثر متغيرهاي مور 5در جدول 

تر از متوسط و كشورهاي با درآمد كم مورد مقايسه قـرار گرفتـه    پايين
آورد اثر تك تك متغيرها بر روي انتشار آالينده بردر اين مرحله . است

ترين متغير توضيحي و به عبارتي مطالعه   شد و اثر تجارت آزاد كه مهم
ايـن نتيجـه بـه دسـت آمـد كـه        شـد و نهايتـاً   بررسيآن مد نظر بود 

درآمـد و بـا درآمـد    در كشـورهاي پر  CO2آزادسازي تجارت بر انتشار 
هـر چـه درجـه     خواهد داشـت؛ بـه عبـارتي   باالتر از متوسط اثر منفي 

تر باشد دركشورهاي پردرآمد و با درآمد متوسط  سازي تجارت بيش آزاد
در مقابل آزاد سازي تجـارت بـر   . تر خواهد بود كمCO2به باال، انتشار 

تـر از   رهاي كـم درآمـد و بـا در آمـد پـايين     انتشار اين آالينده در كشو
ه با افزايش حجم تجـارت در ايـن   متوسط اثر مثبت دارد به اين معنا ك

تر خواهد  ها بيش اكسيد كربن در آن ز كشورها، ميزان انتشار ديگروه ا
  . شد

 :مروري بر ساير نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه



  1393پاييز ،  3، شماره 28، جلد نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي     220

 
 تر از متوسط و كشورهاي كم درآمدبرآورد اثرات زيست محيطي آزاد سازي تجارت در كشورهاي با درآمد پايين  -5جدول

 كشورهاي با درآمد پايين تر از متوسط كشورهاي كم درآمد
  متغيرها

  Fixed effect  روشGMM Fixed effect 

  ضريب احتمال ضريب احتمال  ضريب  احتمال
000/0  6238796/0  000/0 5605178/0 000/0 5605178/0  ln  
009/0 137411/0 487/0 0464023/0 373/00464023/0 ln  
589/0  0004064/0  000/0 000958/0 000/0 000958/0   
481/0  00000725/0-  002/0 00000193/0- 014/0 00000193/0-   
000/0  0025508/0  795/0 0000285/0 813/0 0000285/0  /  
774/0  0000246/0-  200/0 0001042/0- 165/0 0001042/0-  /  
044/0  0001635/0-  444/0 0000861/0 373/0 0000861/0  /  
000/0  00631558/0  005/0  0045536/0  000/0  0045536/0   
177/0  0627659/0-  000/0 0272422/0- 000/0 0272422/0-  /  
434/0  3273333/0-  000/0 0467243/0 002/0 0467243/0  /  
063/0  0988124/0-  446/0 0002567/0 280/0 0002567/0    
051/0  366343/1  862/0 0050737/0 847/0 0050737/0   
511/0  3711553/0  338/0 0190654/0 297/0 0190654/0  /  

207/1-AIC = 

93/0- SBC =  
12/2D.W =  

    
54/0-AIC = 

29/0- SBC =  
11/2D.W =  

  

  
افزايش درآمد سرانه و به همراه آن رشـد اقتصـادي  باعـث     )الف

اكسيد در هـر   ست محيطي ناشي از انتشار كربن ديافزايش آلودگي زي
بـا حـاكم بـودن همـين شـرايط       .چهار دسته از كشـورها شـده اسـت   

) به صـورت مجـذور درآمـد سـرانه    (هاي مضاعف درآمد سرانه  افزايش
در هـر چهـار دسـته از     باعث كاهش آلودگي زيست محيطي بـاز هـم  

تر مطالعات تجربي و الگـوي   اين نتيجه با نتايج بيش. شود كشورها مي
در  درآمـد سـرانه  رود بـا افـزايش    نظري سازگار است، زيرا انتظار مـي 

هاي ناشي از انتشـار   هاي توسعه يافتگي، آلودگي شرايط بهبود شاخص
لم و اكسيد كربن در اثر افـزايش تقاضـا بـراي محـيط زيسـت سـا       دي

 -ل منحنـي آلـودگي  رو شـك  ها كاهش يابد و از ايـن  اعمال محدوديت
برگـردان   Uهاي مورد مطالعه بـه صـورت منحنـي    درآمد براي كشور

هاي مضاعف درآمد سرانه در  ثير افزايشأت البته. كوزنتس متصور است
 كاهش آلودگي در كشورهاي مختلف متفـاوت بـوده اسـت و معمـوالً    

 . ثير درآمد سرانه بر افزايش آلودگي استأتر از ت ضعيف
تحت بررسـي، نسـبت بـه     يهاميزان انتشار آلودگي در كشور )ب

اوليه هاي  هرچند در نسبت. باشد مزيت نسبي در توليد كاال حساس مي
سرمايه به نيروي كار با افزايش سهم سرمايه يا كاهش تعـداد نيـروي   

هـاي   ها را انتظار داريم؛ اما در نسبت ار در توليد كاال، افزايش آلودگيك
اي كه اين رابطه  كه تنها مطالعه كند باالتر عكس اين رابطه صدق مي

ي بـر  باشد كه تاييد ه است مطالعه ماناجي و هيبيكي ميرا بررسي كرد

رو در مراحل اوليه صنعتي شدن، اسـتفاده   از اين. )22( اين رابطه است
تـر محـيط    بيشتر از سرمايه به جاي نيروي كار همراه با آلودگي بـيش 

تـدريج  ه از رسيدن به درجاتي از صنعتي شدن، ب زيست است، اما پس
با محيط زيست حركت هاي سازگار  ه سمت استفاده از فنĤوريصنايع ب
رو تداوم صنعتي شـدن باعـث كـاهش آلـودگي محـيط       از اينكرده و 

ــد  ــد ش ــد خودر. زيســت خواه ــتفاده از  تولي ــا اس ــدي ي ــاي هيبري وه
هاي نسل جديد،  نرژي خورشيد و يا برق در اتومبيلهايي مثل ا سوخت

محـيط زيسـت    پس از يك دوره طـوالني توليـد خودروهـاي آالينـده    
ذكر است كـه ايـن اثـرات    البته الزم به . باشد شاهدي بر اين مدعا مي

بـا يكـديگر    5و  4هاي مختلف كشورها مطابق نتـايج جـداول    درگروه
  .متفاوت است

با تركيب اثر آزادسازي تجارت و سرمايه به  CO2رابطه انتشار  )ج
ــر ( نيــروي نســبي ــا ) مزيــت نســبي در توليــد كاالهــاي ســرمايه ب   ي

)itit TLRK در كشورهاي با درآمد متوسط و باالتر، مثبت و ايـن  ))(
تـر از متوسـط و كـم درآمـد منفـي       رابطه در كشورهاي با درآمد پايين

ها مزيت  به عبارت ديگر تجارت كاالهاي سرمايه بري كه در آن. است
نسبي وجود دارد، در كشورهاي با درآمد متوسط به بـاال، باعـث آلـوده    

كه اين نتايج مطابق بـا نتيجـه    د شدتر محيط زيست خواه شدن بيش
طـور   همـين . )22( حاصل از پژوهش ماناجي و هيبيكـي بـوده اسـت   

در همه كشورها البته به جز كشورهاي كم درآمد، با  تقريباً CO2انتشار 
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ضرب آزادسـازي تجـارت در مجـذور مزيـت نسـبي كاالهـاي        حاصل
itit( سرمايه بر TLRK   .رابطه مثبت دارد ))(2

ضرب آزادسازي تجارت در درآمـد   با حاصل CO2رابطه انتشار  )د
نسبي براي همه كشورها منفي اسـت كـه البتـه ايـن رابطـه تنهـا در       
كشورهاي با درآمد باالتر از متوسط معنادار است قابل ذكـر اسـت كـه    

راينـد اثـر تجـارت و    به اين معنا كـه ب . ايران نيز در اين دسته قراردارد
هر چه . تواند روي آلودگي محيط زيست اثر گذار باشد مد نسبي ميآدر

در ضمن . تر خواهد بود تر باشد، آلودگي محيط زيست كم اين اثر بيش
ضرب آزادسازي تجارت در مجـذور درآمـد    با حاصل CO2رابطه انتشار 

نسبي براي همه كشورها مثبت اسـت كـه البتـه ايـن رابطـه تنهـا در       
  .سط معنادار استكشورهاي با درآمد باالتر از متو

زاد در كشورهاي پر درآمد و با درآمد باالتر از متوسـط رابطـه آ   )ز
است ولي در كشـور هـاي كـم     يها منف سازي تجارت و انتشار آالينده

تر است ايـن   ن از سطح متوسط پاييندرآمد و كشورهايي كه در آمدشا
آزاد سـازي تجـاري انتشـار     باشـد يعنـي بـا افـزايش     رابطه مثبت مـي 

و يـا متوسـط بـه     با درآمد كـم ( ها دركشورهاي در حال توسعه يندهآال
ورهاي در هاي تجاري در كشـ  رو سياست از اين. يابد افزايش مي) پايين

هـاي   نگ با سياسـت اي تنظيم گردد كه هماه حال توسعه بايد به گونه
 . صيانت از محيط زيست باشد

  

  بندي و پيشنهادات جمع
ثر بـر آلـودگي محـيط    ؤعوامل منتخب مدر اين مطالعه به بررسي 

تفاوت مطالعه با ساير . كيد بر آزادسازي تجاري پرداخته شدأزيست با ت
بنـدي   اخـل و خـارج از كشـور اوال در طبقـه    مطالعات انجام شده در د

چهار گروه درآمدي است تا بتوان به تفكيك اثر متغيرهاي كشورها در 
لـودگي محـيط زيسـت    مستقل تحقيق را روي متغيـر وابسـته يعنـي آ   

استفاده از روش پانل پويا از خصوصيات متمايز اين  بررسي كرد و دوماً
نتـايج  . تر در ساير مطالعـات اسـتفاده شـده اسـت     مطالعه است كه كم

حاصل از پژوهش در برخي موارد مشابه نتايج ساير مطالعـات در ايـن   
 آن ازخالصه نتايج تحقيق حاكي  به طور ).22, 11, 9( حوزه بود است

، در هر Co2آلودگي با  است كه آلودگي محيط زيست و به طور خاص
چهار گروه از كشورها با آلـودگي دوره قبـل ارتبـاط مسـتقيم دارد، بـا      
درآمد سرانه رابطه مستقيم و با مجذور آن رابطه عكس دارد، با نسبت 
سرمايه به نيروي كار يا مزيت نسـبي در توليـد كاالهـاي سـرمايه بـر      

كـت  مستقيم و با مجـذور آن رابطـه عكـس دارد يعنـي بـا حر     نسبت 
هـاي   توان به سمت فنـĤوري  اي مي تخصص در توليد كاالهاي سرمايه

. سازگار با محيط زيست حركت كرده و از آلودگي محيط زيست كاست
با آزادسازي تجاري در گروه كشورهاي با درآمد باال و متوسط به بـاال  

با درآمـد كـم و متوسـط بـه پـايين       اثر معكوس و در گروه كشورهاي
بــه همــين ترتيــب اثــراتش را در مــورد ســاير  . ارتبــاط مســتقيم دارد

  . متغيرهاي تحقيق نيز ميتوان مورد بحث و بررسي قرار دارد
بندي بانك جهاني در گـروه   قسيمرو از آنجا كه ايران طبق ت از اين

گـردد   د مـي سط به باال قرار دارد پيشـنها كشورهاي با درآمد سرانه متو
هـاي سـنتي،    توليد كاالهاي صنعتي داراي مزيت نسبي به جاي روش

Ĥوري برتر و سازگار با محيط زيست سوق پيدا هاي با فن به سمت روش
تر تجارت، از توليد كاالهاي با آالينـدگي زيـاد    كند و با آزادسازي بيش

 . براي محيط زيست اجتناب گردد

  

  در چهار دسته كشورهاي مورد مطالعه ثير هريك از متغيرهاي تحقيق بر انتشار آاليندهأت -6جدول 
  كم درآمد پايين تر از متوسط باالتر از متوسط پردرآمد نام متغير
ln   *مثبت  *مثبت *مثبت *مثبت 
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