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آزادسازي تجاري، رشد اقتصادي و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحـث  
ـ ،باشد. در پـژوهش حاضـر  هاي اخیر میدر دهه ثیر گسـترش تجـارت و رشـد    أت

هـاي  کشور منطقه خاورمیانه طی سال11محیطی براي اقتصادي بر کیفیت زیست
هاي اقتصادسـنجی بـا اسـتفاده از    میالدي بررسی شده است. روش2010تا 1980
هاي معتبـر اقتصادسـنجی،   آزمونافزار استتا انجام شد.هاي پانل و تحت نرمداده

هاي رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و مدل با اثرات ثابت را از میان مدل
هاي پانل پویا، هر کدام از جود دادهیید قرار داد. به علت وأاثرات تصادفی مورد ت

وقفـه مجـاز نیـز    5وست بـا  -بوند و نیووي-آرالنوGMMهاي رگرسیونی مدل
برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.

هـاي  دار بر میزان آلودگی است و افزایشثیر مثبت و معنیآمد سرانه داراي تأدر
شـود. آزادسـازي   محیطـی مـی  رآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیسـت بیشتر د

محیطی دارد.لودگی زیستمعنی بر آتجاري نیز تأثیر منفی بی

.آزادسازي تجاري، محیط زیست، رشد اقتصادي، خاورمیانه، پانل دیتا:هاي کلیديواژه

.JEL:Q51 ،Q53 ،Q56بندي طبقه

مقدمه  . 1
له رشـد اقتصـادي و حفـظ کیفیـت     ئهاي اخیر، مسـ و قابل توجه در دههیکی از مسائل مهم، اساسی

ین توسـعه اقتصـادي و محـیط زیسـت از      زیست محیطی در جوامع انسانی بوده است. بررسی رابطه ـب
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ست هاگرچه مدتشود. هاي رشد و پایداري شروع میبا مطالعات مربوط به محدودیت1970دهه 

هـاي آخـر قـرن بیسـتم را بایـد      گی خود شده است، اما دههبشر متوجه اهمیت محیط زیست در زند

در ایـن دهـه توجـه اقتصـاد محـیط زیسـت بـه رشـد         محیطی دانسـت.  زمان اوج طرح مسائل زیست

اقتصادي معطوف شد که به جز عوامل نیروي کار و سرمایه، منـابع طبیعـی نیـز در تـابع تولیـد قـرار       

قتصادي بود کـه بـا توجـه بـه فـرض ثابـت بـودن        گرفت و هدف عمده آن بهترین مسیر بهینه رشد ا

هـاي  اولین موج بزرگ از نگرانـی 1.آیددست میناپذیر، بذخیره منابع تجدید ناپذیر و منابع تجدید

هـاي ناشـی از صـنعتی شـدن در     محیطی بـه طـور عمـده در آلـودگی    عمومی براي مشکالت زیست

محیطـی در تجزیـه و   هـاي زیسـت  ینگرانـ 1970اقتصادهاي پیشـرفته بوجـود آمـد. در اواخـر دهـه      

المللی محسـوب شـد   از مباحث مهم در مذاکرات بین1980هاي تجارت آغاز شد و در دهه تحلیل

برگـردان میـان درآمـد سـرانه و     U). از طرفی امکـان وجـود رابطـه    2000، 2و همکارانجایادواپا(

. از طـرف دیگـر   اسـت هـاي اخیـر بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه        در سالمحیطیزیستآلودگی

تواند با توجه به اصل مزیت نسبی کشورها در تولید کاالهـایی کـه در آن   سازي تجاري هم میآزاد

، 3ثر باشـد (کـول  ؤوري در تولیدات بـر میـزان آلـودگی مـ    نسبی دارند، از طریق افزایش بهرهمزیت 

ز طریق افزایش انتشـار  ) ا1: استثر ؤافزایش تجارت از دو طریق بر میزان انتشار آلودگی م). 2004

ــین  ــل ب ــی و ناشــی از حمــل و نق ــور وارد 2الملل ــال انتشــار از کش ــق انتق ــه کشــور  ) از طری ــده ب کنن

کننده، هاي ایجادکننده آلـودگی در کشـورهاي صـادر   کننده؛ در حالی که افزایش تولید کاالصادر

). مشـکل  2007، 4و همکـاران امکان افزایش آلـودگی در ایـن کشـورها را در پـی دارد (کریسـتیا     

ازي تجــاري محــدود بــه یــک منطقــه محیطــی ناشــی از رشــد اقتصــادي و آزادســآلــودگی زیســت

تـوان بـه   باشد؛ بلکه مشکل کل جهان است و دربردارنده مسائل مختلفی است که از جملـه مـی  نمی

5.ها و ... اشاره کردآلودگی آب و هوا، گرم شدن کره زمین، باال آمدن آب دریا

هـا در  ها و توانمنـدي جغرافیایی گوناگون جهان، منطقه خاورمیانه به دلیل قابلیتدر میان مناطق

،هاي اخیـر اجتماعی همواره و به خصوص در دهه-نظامی و فرهنگی-هاي اقتصادي، سیاسیزمینه

درباره گسـتره و  6.الملل حفظ کرداي راهبردي در سیاست بیناعتبار و نقش خود را به عنوان منطقه

)1387(پژویان و همکاران .1

2.  Jayadevappa, et al (2000)
3.  Cole (2004)
4.  Cristea, et al (2007)

)1384(فیروزي .5

)1390(ان زرقانی و همکار.6
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شـود تعریـف   اي که از حدود یک سده پیش با عنوان خاورمیانـه یـاد مـی   جغرافیایی منطقههايمرز

ه براسـاس رویکردهـاي بـومی و      و فراگیري وجود ندارد. لزوم بازیگانه تعریف اصـطالح خاورمیاـن

شـود و تعریـف خاورمیانـه اسـالمی     منافع کشورهاي اسالمی خاورمیانه بـیش از پـیش احسـاس مـی    

اي کـه مـا در   تـوان ارائـه نمـود. بنـابراین خاورمیانـه     سـت کـه در حـال حاضـر مـی     بهترین تعریفـی ا 

شناسیم، چنان که در مقاله نیز گذشت شـامل کشـور و واحـدهاي جغرافیـایی     هاي خود میپژوهش

ایران، ترکیه، عراق، عربستان صعودي، قطر، کویت، بحرین، امـارات متحـده عربـی، عمـان، یمـن،      

محیطـی منطقـه و شناسـایی    طین و مصـر اسـت. لکـن حفـظ امنیـت زیسـت      اردن، لبنان، سوریه، فلس

خاورمیانـه  آور در محیط زیسـت  ها و ارائه راهکارهاي عملیاتی جهت رفع تهدیدهاي اخاللآسیب

از نظر دور مانده است.

ایــن قطعـه از جهــان بــا دیگــر  هــاي منحصـر بــه منطقــه خاورمیانــه سـبب تمــایز   برخـی ویژگــی 

-ها در سه حلقه اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی   شود و عمده این ویژگیی میهاي جغرافیایموقعیت

ثبــاتی تــوان بــه وجــود منــابع طبیعــی خــدادادي، بــیتــاریخی قابــل بررســی اســت. از ایــن بــین مــی

هـاي اخیـر، تبـدیل شـدن بـه      هاي مرکزي و انتقال قدرت سیاسی کشورهاي منطقه در دههحکومت

گیري جوامع مدنی، توجه به رشد اقتصـادي،  اي، شکلمنطقهاهاي فرکانون تعارضات نظامی قدرت

هـا اشـاره   هاي جمعیتی در کنـار مسـائل اعتقـادي و آداب و سـنن ملـت     توسعه شهرنشینی و سیاست

در میان کشورهاي خاورمیانه، عضویت کشورهاي مصـر، کویـت، بحـرین، امـارات متحـده      1.کرد

ییـد سـازمان   مـورد تأ 2005تـا  1995هـاي  ن سـال عربی، قطر، اردن، عمان و عربستان به ترتیـب بـی  

جهانی تجارت قرار گرفته است.

محیطی منطقه خاورمیانه با میـزان رشـد   تشریح رابطه بین آلودگی زیست،هدف پژوهش حاضر

باشد. همچنین رابطـه میـان آزادسـازي تجـاري،     اقتصادي و آزادسازي تجاري کشورهاي منطقه می

هـاي  هاي اقتصادسنجی و رگرسیون دادهمحیطی با استفاده از روشترشد اقتصادي و آلودگی زیس

بخـش بحـث و بررسـی شـده اسـت.      7هاي منتخب منطقـه خاورمیانـه در قالـب    ترکیبی براي کشور

اي اقتصادســنجی مــورد اســتفاده هــهــاي محققــان و روشیافتــهقســمت ادبیــات موضــوع بــه برخــی 

ــانی نظــري عل مــی ــردازد. در بخــش مب ــین میــت انتزاعــی پ ــه ب ــهرابط ــاي ســهؤلف ــودگی ه ــه آل گان

گـردد.  محیطی، رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري با توجه به مشاهدات تجربی تصریح مـی زیست

)1389(عسگري .1
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) و تشریح روند 2012(1شناسی پژوهش مبتنی بر رابطه رگرسیونی معرفی شده توسط ماناجیروش

بردارنـده  باشـد. بخـش پـنجم در   ع میهاي مورد نظر براي هر کدام از مقاطها در دورهتغییرات متغیر

هـاي  هـاي پانـل و تفکیـک هـر کـدام از روش     مباحث تخصصی اقتصادسنجی مرتبط با تخمین داده

هـاي معتبـر تشـخیص روش مطلـوب از     تخمین مورد استفاده در پژوهش پیش روي و انواع آزمـون 

ایج ارائـه  ل تخمـین و واکـاوي نتـ   . سـپس در بخـش ششـم مراحـ    هاي تخمین استمیان سایر روش

گردد.     می

ادبیات موضوع. 2
» یک بار دیگر، آیا آزادسازي تجاري مطلوب است؟«اي با عنوان )، در مقاله2004لی و همکاران (

راي رشـد اقتصـادي و    کار بردن دو مـدل متفـاوت   هاي رگرسیونی و ببا استفاده از تجزیه و تحلیل ـب

به این نتیجه رسیدند که بهترین متغیر ابـزاري  GMM2هاي کنترلی و با استفاده از مدلافزودن متغیر

اب آیـد.  هاي زمانی متغیرهـاي آزادسـازي بـه حسـ    تواند براي انواع سريمسافت است که البته نمی

باشد.ثیر مثبت بر رشد میهمچنین آزادسازي داراي تأ

حـیط  آزادسازي تجاري، تخصص اقتصادي و م«اي تحت عنوان در مطالعه)1994(3جوهانسون

هـاي شـمیایی و اسـتفاده از    هاي مالی کشـاورزي، مصـرف کود  هاي حمایتبا بررسی داده» زیست

کـه نقـش علیتـی در    دریافـت  ،کشـور 16براي 1989تا 1979هاي آالت کشاورزي در سالماشین

اشـکال حمایـت از   محیطی وجود دارد. وي بسـیاري از  هاي زیستمللی و تغییر سیستمالتجارت بین

محیطـی عنـوان کـرد. همچنـین وي     تـر شـدن اوضـاع زیسـت    ها را باعـث وخـیم  اخلی کشورتولید د

محیطی ناشی از آزادسـازي تجـاري را   أثیرات زیستخطر بودن تهاي اقتصادي در تأیید بیاستدالل

از نظر تئوري، تجربی و شهودي ناقص دانست.  

» یر آن بــر محـیط زیســت ثأرشــد اقتصـادي و تـ  «اي بـا عنـوان   ) در مقالــه2013(4آتیـل آسیسـی  

2008تا 1970هاي پایین، متوسط و باال را بین سالکشور اعم از کشورهاي با درآمد213هاي داده

سازي کرد و به بررسی رابطـه بـین لگـاریتم    با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی پانل مدل

ایج او حکایـت از وجـود رابطـه    درآمد سرانه واقعی و لگاریتم فشار واقعی بر طبیعـت پرداخـت. نتـ   

1. Managi (2012)
2. Generalized Method of Moment
3. Johnstone (1994)
4. Atil Acisi (2013)
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أثیر در کشورهاي با درآمـد متوسـط از   مثبت میان درآمد سرانه و فشار سرانه بر طبیعت دارد و این ت

هـاي کمکـی متنـوع    ه از متغیردرآمد و با درآمد زیاد شدیدتر است. همچنین اسـتفاد کشورهاي کم

ثیر منفی افزایش تجارت أمحققان به تداد. این، وجود این تأثیر مثبت را نشان مینهادي و ساختاري

هاي با درآمد متوسط را بر محیط زیست پی بردند و ناپایداري رشد اقتصادي به خصوص در کشور

یید کردند. تأ

، مصـرف انـرژي،   2COتخمین پانل بـراي انتشـار   «) در تحقیقی با عنوان 2011(1شریف حسین

رابطـه علٌـی   »شـورهاي تـازه صـنعتی شـده    رشد اقتصادي، آزادسازي تجاري و توسعه شهرنشـینی ک 

هـاي  هاي کشـورهاي تـازه صـنعتی شـده و بـراي داده     هاي پانلمدت و بلندمدت را براي دادهکوتاه

ه کار برد. این تحقیق آزمون روش جدیدي را کـه بـ  ب2007تا 1971هاي هاي زمانی در دورهسري

قبـل از هـر رابطـه علـی میـان      ر داد و) مطرح شد مورد توجـه قـرا  2010(2و همکارانوسیله نارایان

،آزمـون ریشـه واحـد پانـل و در مرحلـه دوم     ،، در مرحلـه اول VARها با وجود ساختار مدل متغیر

سـویه  هاي علی یـک اکسید، رابطهتجزیه و تحلیل همگرایی پانل را انجام داد. براي انتشار کربن دي

سندي بر رابطه علـی بلندمـدت میـان    دست آمده است. هیچرشد اقتصادي و آزادسازي تجاري باز 

متغیرها از رشد اقتصادي تا مصرف انرژي، از آزادسازي تجاري تا رشد اقتصادي، از شهرنشـینی تـا   

رشد اقتصادي و همچنین از آزادسازي تجاري تا توسعه شهرنشینی وجود ندارد؛ اما در طـول زمـان   

دهـد. همچنـین   را نتیجـه مـی  2COشتر مصرف بیشتر انرژي در کشورهاي تازه صنعتی شده انتشار بی

دارد.2COدار منفی بر انتشار أثیر معنیمتغیر آزادسازي تجاري و توسعه شهرنشینی ت

محـیط زیسـت، توسـعه انسـانی و رشـد      «اي بـا عنـوان   ) در مقالـه 2008(3و همکـاران کستانتینی

ابسـته رشـد اقتصـادي و    تغیـر و بـردن م مدل فرضیه زوال منـابع و نقـش نهـادي را بـا بکـار     »اقتصادي

ط    هاي توضیحی تولید ناخالص داخلی، جهانیمتغیر سازي متمایز، متغیرهاي شرایط کـه دیگـر رواـب

دي و  کیفیـت نهـادي، بـراي    دهـد، توسـعه انسـانی و منـابع طبیعـی خـدادا      اقتصاد کالن را نشان مـی 

انـد. نتیجـه   دست یافتهها به سه نتیجه کلیاند. آنکشور بررسی کرده179و 2003تا 1970هاي سال

سوم آنان به طور مشخصی با موضوع مورد بحث ما مربوط است. کشـورهاي در حـال توسـعه بایـد     

تا جایی که ممکن اسـت حفاظـت از محـیط زیسـت را بهبـود دهنـد و کشـورهاي صـنعتی بایـد بـا           

1. Hossein (2011)
2. Narayan, et al (2010)
3. Costantini, et al (2008)
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ه از ها (آگاهی) و انتقال تکنولـوژیکی بـه ایـن رونـد کمـک کننـد؛ بـه طـوري کـ         هماهنگی دانسته

تخریب بیشتر و کاهش منابع طبیعی اجتناب شود.

به »هاها و واقعیترشد اقتصادي و محیط زیست: نظریه«در مطالعه خود با عنوان )2008(1بارتز

هایی را طرح کردند.مندي مردم به کیفیت محیط زیست اشاره کرده و سپس عملکردعالقه

کشـور را طـی دوره زمـانی    88ي مربوط بـه  هادادهGMM) با استفاده از روش 2012ماناجی (

کند نتایج حاصـل از محاسـبات او بـا نتـایج     مورد بررسی قرار داده است. او ادعا می2000تا 1980

کار برده هاي بشناسی تخمین تحقیق و دادهدیگران متفاوت بوده و در بیان علل این تفاوت به روش

ثیر أمـدت ناشـی از تـ   مـدت و بلند هـاي کوتـاه  کشـش هاي او بر منفی بودنکند. یافتهشده اشاره می

ثیر منفی بـراي هـر دو   أتBODحکایت دارد. در حالی که براي 2SOو 2COروش براي -مقیاس

گروه از کشورها مشخص شد. کشش ناشی از تجارت در هر دو مورد مثبت بوده است.

اري و رشـد  ثیرات آزادسـازي تجـ  أهـاي مختلفـی درخصـوص موضـوع تـ     در ایران نیز پژوهش

اقتصادي بر محیط زیست انجام شده است.

سیاست تجـاري و رشـد اقتصـادي: مـورد     «) در تحقیقی تحت عنوان 1384یاوري و همکاران (

کننده نفـت بـه   هاي صـادر با هـدف تحلیـل رشـد اقتصـادي در کشـور     »کشورهاي صادرکننده نفت

کشـور در گـروه   29نفتـی،  تصـاد کشـور در گـروه اق  21کشور شـامل  61هاي تابلویی بررسی داده

دوره پـنج سـاله طـی دوره    8کشور در گروه صادرکنندگان سـوخت در  61کنندگان نفت و صادر

وعه گـروه دوم و گـروه دوم نیـز    اند. به طوري که گروه اول زیرمجمپرداخته1990تا 1960زمانی 

گـذاري  مایه، سـر دهـد طـی دوره مـورد بررسـی    باشند. نتـایج نشـان مـی   وعه گروه سوم میممجزیر

ثبت و تورم و وفور منابع طبیعی ثیر مدن تجاري و بهبود رابطه مبادله تأبو، بازفیزیکی، سرمایه انسانی

ثیر منفی بر رشد اقتصادي این کشور ها دارد.تأ

بررسـی رابطـه رشـد اقتصـادي و آلـودگی      «) در پژوهشـی بـا عنـوان    1387پژویان و همکاران (

محیطـی ناشـی از   هـاي زیسـت  توجه به آسیب» سازي پویامدل شبیهمحیطی با استفاده از یک زیست

هـا از نظـر   درآمد سرانه بر سـایر متغیر بخش انرژي را امري ضروري دانستند. در مطالعه آنها معموًال

شـامل  ثیر بر کیفیت محیط زیست غلبه دارد. مدل مورد استفاده توسـط محققـان مـذکور، عمومـاً    تأ

ثر محیط زیستی و درآمد سـرانه را نشـان   ؤابطه بین یک شاخص میک فرم خالصه شده است که ر

اي نیز درآمد را برحسب نرخ ها درآمد سرانه است؛ اما عدهثر اغلب مدلؤدهد. متغیر معمول و ممی

1. Bartz (2008)



189بررسی ارتباط میان رشد اقتصادي، آزادسازي تجاري و آلودگی ...

ها را براساس پانـل  برند و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رگرسیونمبادله بازار بکار می

هاي کیفیـت محـیط زیسـت و    اند. متغیر وابسته شاخصکشور تخمین زده149براي 1990تا 1960

هـاي  دهد که با افـزایش درآمـد، برخـی شـاخص    متغیر توضیحی درآمد سرانه است. نتایج نشان می

ــت ــاخص     زیس ــی ش ــه و برخ ــود یافت ــالب بهب ــر آب و فاض ــی نظی ــق و   محیط ــد ذرات معل ــا مانن ه

هـاي دیگـر ماننـد اکسـیژن حـل      یابد. شاخصد میگوگرد نخست بدتر شده و سپس بهبواکسیددي

شود.اکسید به آهستگی بدتر میهاي شهري و انتشار کربن ديها، زبالهشده در رودخانه

یکپـارچگی اقتصـادي کشـورهاي در حـال     «اي بـا عنـوان   ) در مقالـه 1384یاوري و همکـاران ( 

ات بـه  درکشـش وا »گرایـی و همGMMهـاي تلفیقـی بـه روش    توسعه؛ کاربرد مدل جاذبه بـا داده 

تولید ناخالص داخلی و کشش صادرات به تولید ناخالص داخلی را بدون وارد کردن متغیـر نسـبت   

یافتـه عملـی بـا گزینـه اسـتحکام در      واردات به صادرات و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم

تـر  ، صادرات سریعبلندمدتشود دراند. در این حالت نتیجه گرفته میبرابر ناهمسانی برآورد کرده

کند. در برآورد دوم با هـدف آزمـون واحـد بـودن     از واردات نسبت به تولید ناخالص ملی رشد می

رات بـا رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی      صـاد برابري رشد واردات و،هاي وارداتی و صادراتیکشش

ه متغیـر وابسـته، یعنـی    مدت از وقفهاي کوتاهشود. در برآورد سوم به منظور بررسی کششیید میتأ

شـود. بـه ایـن ترتیـب از     واردات متقابل به صورت متغیر مستقل در طرف راسـت مـدل اسـتفاده مـی    

شـود. در کلیـه حـاالت    آرالنـو و بونـد اسـتفاده مـی    GMMو یا SLS2اي روش برآورد دومرحله

شود.مدت بزرگتر از ضرایب بلندمدت میضرایب کوتاهGMMو برآورد SLS2برآورد 

آثــار آزادســازي تجــاري بــر انتشــار گازهــاي  «) در تحقیقــی بــا عنــوان 1387ویی (برقــی اســک

بــا اســتفاده از مفــاهیم منحنــی »محیطــی کــوزنتساکســیدکربن) در منحنــی زیســتدياي (گلخانــه

ین درآمـد سـرانه و متغیرهـاي     زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلودگی به بررسی ارتباط ـب

محیطی پرداخت. برآورد مـدل بـراي چهـار گـروه از کشـورها (بـا درآمـد        زیستکنترلی با کیفیت 

سرانه پایین، با درآمد سرانه متوسط پایین، با درآمد سـرانه متوسـط بـاال و بـا درآمـد سـرانه بـاال) بـا         

ین درآمـد   استفاده از روش هاي اثرات ثابت و تصادفی انجام گرفت. نتایج حکایت از رابطه مثبت ـب

هاي با درآمد سرانه پایین و درآمد سرانه متوسط اکسیدکربن در گروه کشورشار گاز ديسرانه و انت

هاي با درآمـد  اکسید در گروه کشوربه پایین و رابطه منفی بین درآمد سرانه و انتشار گاز کربن دي

سرانه باال و درآمد سرانه متوسط به باال دارد. 
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مبانی نظري. 3
اند. یکـی  هاي مختلفی ارائه دادهشد اقتصادي و محیط زیست روشمحققان در بررسی رابطه میان ر

ثیر رشد اقتصـادي بـر ابعـاد گونـاگون کیفیـت محـیط زیسـت را        است که تأEKC1ها از این روش

اسـت. ایـن منحنـی رابطـه میـان      2برگـردان کـوزنتس  Uکند. این روش مبتنی بر منحنـی  بررسی می

دهد. طبق این منحنی توزیع درآمد در مراحل اولیه رشـد  توزیع درآمد و رشد اقتصادي را نشان می

یابد. در این بخش با توجه به تجـارت خـارجی بـه    شود و در مراحل بعد بهبود میاقتصادي بدتر می

از منحنـی  EKCمحیطـی بـه چگـونگی اقتبـاس     ثر بر رشد اقتصادي و اثرات زیستؤعنوان عامل م

پردازیم.کوزنتس می

) در مطالعه تجربی بـه توضـیح چگـونگی رابطـه بـین رشـد اقتصـادي و        2011(3و همکارانلی

. طبـق ایـن منحنـی، کـوزنتس     ندپردازمحیطی، مبتنی بر منحنی سیمون کوزنتس میآلودگی زیست

د       نتیجه می گیرد توزیع درآمد در یک کشور در حال توسعه در طـول زمـان بـه طـور یکسـانی روـن

یابـد و سـپس وارد رونـد کاهشـی     سطح معینـی افـزایش مـی   کند بلکه درآمد تا افزایشی را طی نمی

محیطـی  شود. با تعمیم روند منحنـی کـوزنتس بـه رابطـه میـان رشـد اقتصـادي و کیفیـت زیسـت         می

ت هماننـد یـک کـاال اســت. در    تـوان بـه دو مـورد اصــلی اشـاره کـرد: اول اینکـه محـیط زیســ       مـی 

راي کاالهاي محسوس از تقاضـا بـراي محـیط    یافته، تقاضاي بتر توسعهنیافته و کمهاي توسعهاقتصاد

رسـد، آنگـاه تقاضـا بـراي     به حد معینی مـی یابد و تر است. وقتی یک اقتصاد توسعه میزیست مهم

ثیر مقیـاس اقتصـاد و فنـاوري بـر     أیابـد. مـورد دوم تـ   محیط زیست با کیفیت مطلوب هم افزایش می

شـوند و  ابع طبیعی بیشتري مصرف مـی باشد. وقتی اقتصادي در حال رشد است، منمحیط زیست می

یابـد. امـا زمـانی مقیـاس اقتصـاد بـه آسـتانه        از طرف دیگر تولید کربن و ضایعات هـم افـزایش مـی   

شـوند.  ایگزین منابع مصرفی بخش صنعتی مـی تر جهاي با فناوري پیشرفتهرسد، بخشمشخصی می

هـاي حمایـت از   ت آن سیاسـت کاهش یافته و به مـوازا ،در این وضعیت انتشار آلودگی و ضایعات

محیطـی  سـبب بهبـود وضـعیت زیسـت    هـاي مناسـب   سالمت محیط زیست و اسـتفاده از تکنولـوژي  

یا چند کاال به دلیل شـرایط خـاص تجـارت و تقسـیم     کشور در تولید یکیک کهزمانیشود. می

ا را بـا  نهـ آتوانـد کاالهـاي مـذکور را صـادر نمایـد و      کنـد، مـی  المللی، تخصـص پیـدا مـی   کار بین

کننـد. در ایـن   اي کمتر و با کیفیت بهتري تولید مـی کاالهایی مبادله کند که دیگر کشورها با هزینه

1. Environment Kuznets Curve
2. Kuznets
3. Li (2011)
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کنـد، بـر درآمـد ملـی آن افـزوده      ن کـاال برتـري نسـبی پیـدا مـی     آدر تولید ي که ن کشورآحالت 

محققـان  .هـد دشود که این نیز به نوبه خود سطح تولید، اشتغال و رشد اقتصـادي را افـزایش مـی   می

هـاي  اند رشد نامتوازن اقتصادي و عوامل مختلـف ماننـد آزادسـازي تجـاري و سیاسـت     اثبات کرده

شود.محیطی موجب ایجاد منحنی مانند منحنی کوزنتس میزیست

هـا بـر رشـد اقتصـادي را بررسـی کردنـد. ایـن        ) اثر کاهش هزینـه 2001(1و همکارانآندرونی

ثر اسـت و رشـد   ؤهاي تولید بـر کـاهش هزینـه نهـایی مـ     اهش هزینهمحققان استنباط کردند ادامه ک

سازي کیفیت محیط زیست به عنـوان کـاالي نرمـال نتیجـه     اقتصادي را در پی دارد. از طرفی با مدل

-یابد و بدین ترتیب شکل منحنی آلودگیمحیطی با رشد درآمد افزایش میگرفتند تخریب زیست

درآمد را تعریف کردند.

کید داشتند. از نظر ) بر عوامل نهادي تأ2001(3و همکاران) و جونز1994(2کارانو همکروپر

این محققان کشورهایی با حقوق مالکیت قوي و نهادهاي کـارا ثـروت بیشـتري در اختیـار داشـته و      

هایی به منظور تنظیم آلودگی دارند. در تحقیق محققان مذکور قدرت بیشتري در اعمال محدودیت

براي کشورهاي مختلف از نظر قـدرت نهـادي بدسـت آمـد. در کشـورهاي داراي      شکل Uمنحنی 

ضعف از نظر قدرت نهادي، آلودگی با رشد اقتصـادي افـزایش و در کشـورهاي توانمنـد از لحـاظ      

یابد.حقوق مالکیتی و نهادي، آلودگی کاهش می

تجـارت  عامل هاي سیستماتیک در ت) در پژوهشی تجزیه و تحلیل1991(4و همکارانگروسمن

ر آلـودگی را بـه تفکیـک مطـرح      ؤثیرات مختلـف متغیرهـاي مـ   با محیط زیسـت را فـراهم و تـأ    ثر ـب

افزایش آلـودگی حاصـل از رشـد اقتصـادي بـه     ،ثیر مقیاسأاند. از نظر این محققان منظور از تکرده

همراهـی  فنـاوري تولیـد در اثـر    باشـد. تـاثیر فنـاوري بـه تغییـر      دلیل افزایش دسترسـی بـه بـازار مـی    

سازي تجاري است؛ بدین ترتیب که درآمد حاصل از رشد اقتصادي امکان افـزایش تقاضـا بـه    آزاد

هاي با منفعت بـراي  محیطی بیشتري را در پی دارد و تکنولوژيهاي زیستمنظور اعمال محدودیت

صاد کـه  ثیر ترکیب به تغییر در سطح تولید و تجارت اقتأت،الخرهاآورد. بمحیط زیست را فراهم می

پــردازد. در ضــمن تــأثیر ترکیــب، فعالیــت ممکــن اســت در اثــر آزادســازي تجــاري رخ دهــد مــی

ثیر ترکیـب  یابد. در اثر تسلط تأهاي تخصصی، افزایش میهاي داراي مزیت نسبی در فعالیتکشور

1. Andreoni, et al (2001)
2. Cropper, et al (1994)
3. Jones, et al (2001)
4. Grossman, et al (1991)
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بر فرآیند اقتصادي، تغییرات در شدت آلودگی در یک اقتصاد ممکن است در درجه اول ناشـی از  

ثیر أثیر آزادسازي تجاري بر آلودگی تـ أثیر ترکیب تحت تدر الگوي تجارت باشد. بنابراین تأتغییر

ثیر . محققـان مـذکور متوجـه اثـر منفـی تـأ      داردEKCترین ارتباط را با أثیر ترکیب بیشگذارد. تمی

ر ثیأدر مراحل اولیه رشد شدند؛ اما بعـد از سـطح آسـتانه، ایـن اثـر بـا اثـر مثبـت تـ         EKCمقیاس بر 

شـکل،  Uهايهاي دیگري وجود دارد و منحنیرود. البته دیدگاهفناوري و اثر ساختاري از بین می

N شکل وNاند.  معکوس را در بیان رابطه رشد اقتصادي و محیط زیست ارائه داده

شناسی تحقیقروش. 4
یت، اردن، عمـان،  کشور از منطقه خاور میانه (مصر، ایران، کو11هاي ترکیبی در این پژوهش داده

آوري شده است. بـه  جمع2010تا 1980هاي وریه، ترکیه، غزه و یمن)، طی ساللبنان، عربستان، س

هاي عراق، امارات متحده عربی، قطر و بحرین از آنها صرف هاي کشوردلیل عدم دسترسی به داده

ثیر آزادسـازي  أنل، تـ هاي اقتصادسنجی بر روي رگرسیون پانظر شده است. با انجام تجزیه و تحلیل

محیطی بررسی شد. متغیر وابسـته در معادلـه رگرسـیون،    تجاري و رشد اقتصادي بر آلودگی زیست

ا تأ اکسید برحسب تن میلگاریتم طبیعی انتشار کربن دي کیـد بـر معادلـه    باشد. در پژوهش حاضر ـب

و اسـتفاده شـده   )، مدل زیر طراحـی  2012کیفیت محیط زیست و درآمد ارائه شده توسط ماناجی (

است. 
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شود:معادله در زیر تعریف می) 1(هرکدام از جمالت 

itE 2: میزان انتشار سرانه CO کشورi در سالtحسب تنرب

itS:تولید ناخالص داخلی سرانه
2
itS ناخالص داخلی سرانه : مجذور تولید

itT معرف نسبت مجموع صادرات و واردات به :GDP

K/L نسبت سرمایه به نیروي کار براي هر کشور: بیانگر
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RK/Lهاي جهان ار براي یک کشور نسبت به کل کشور: رابطه سرمایه به نیروي ک

RS رابطه :GDPجهانيسرانه هر کشور به کل کشورها

iteجمله اخالل بوده و داراي توزیع تصادفی است :

2وitSشـود.  جانشین آزادسازي تجاري در نظـر گرفتـه مـی   itTدر اصطالح رشد، 
itS  در سـمت

itLKجمـالت د. کنراست معادله اثرات درآمد و تولید بر انتشار را بررسی می 2و)/(
itLK )/(

itLRKو بـر و  باشند و مزیت نسبی تولید کاالي سرمایهگر نسبت سرمایه به نیروي کار میبیان)/(

هاي درآمد سرانه، سـرمایه بـه نیـروي کـار و     کنند. مجذور هر کدام از متغیریا کاربر را مشخص می

دهند.اثرات مضاعف متغیرها را نشان می،مایه به نیروي کارنسبت سر

متغیر است. کلیه مشاهدات مربوط بـه هـر   13داراي )1(شود، معادله همان طور که مشاهده می

) از جداول بانک جهانی استخراج و تحـت برنامـه اکسـل    2010تا 1980ساله (31متغیر براي دوره 

هاي مـورد بررسـی،   بررسی درجه همگنی مجموعه کشـور ايمحاسبات عددي انجام شده است. بر

itEln،itS،itLKروند تغییرات زمانی چهار متغیر اصلی براي هرکدام از کشـورها  itTو)/(

بهتـر رونـد تغییـرات هـر کـدام از      شـود. بـه منظـور تشـخیص     در نمودارهاي جداگانه نشان داده مـی 

بـه وضـعیت انتشـار    1انـد. نمـودار   محدود شده1995-2010رها به بازه زمانی ها، کلیه نمواشاخص

آلودگی هر کدام از کشورها اشاره دارد:

ترین مقادیر انتشار آلودگی مربوط به کشـور کویـت و بعـد از    شود بیشهمانطور که مالحظه می

ر ایـران بعـد از عمـان در رده چهـارم قـرار دارد و کمتـرین مقـادیر انتشـار         آن اردن است. از این نظ

ها به طـور کلـی در طـی مـدت زمـان      شد. روند انتشار براي تمامی کشوربامربوط به مصر و غزه می

به بعـد بـراي عمـان و ایـران مشـاهده      2000هایی از سال مورد بررسی ثابت بوده است؛ البته افزایش

کشور رسم شده است.11اي هاي درآمد سرانهتفاوت2شود. در نمودار می

اص به ترتیب کویت، عمان و عربستان بیشترین درآمد سـرانه را بـه خـود اختصـ    ،2طبق نمودار 

گیرد و یمن بعد از غزه کمترین مقـدار  دهند. از این نظر ایران بعد از اردن در رتبه هفتم قرار میمی

هاي ایران، مصر، اردن و سـوریه از نظـر مقـادیر درآمـد     ، کشور2درآمد سرانه را دارد. طبق نمودار 

نسـبت سـرمایه بـه    3روند. نمودار ثابتی پیش میباشند و با روند تقریبًاسرانه نزدیک به یکدیگر می

نیروي کار است. این نمودار گویاي آن است که همه کشورهاي مـورد بررسـی (بـه جـز بعضـی از      

باشند.  مزیت نسبی مشابه یکدیگر میمقاطع زمانی کشور کویت) از نظر
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هاي پژوهشمأخذ: یافته

. لگاریتم طبیعی انتشار آلودگی1نمودار 

هاي پژوهشمأخذ: یافته

درآمد سرانه. 2نمودار 
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هاي پژوهشمأخذ: یافته

نسبت سرمایه به نیروي کار. 3نمودار 

شود:مینسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی دیده 4در نمودار 

هاي پژوهشمأخذ: یافته

نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی. 4نمودار 
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بـراي همـه   itTاي کـه اند. به گونهروند ثابتی را تجربه کردهها تقریبًاکشورکلیه ،در دهه اخیر

ه نسبت مورد نظـر  سال31درصد بوده است. در طی مدت زمان 100تا 50کشورها غیر از اردن بین 

درصـد  75درصد بـه حـدود   250درصد و لبنان با نرخ نزولی شدید، از 150براي اردن به حداکثر 

درصد تولید ناخـالص داخلـی خـود را    50هایی اندك، تقریبًارسیده است. ایران نیز با فراز و نشیب

رن بیسـت و یکـم دارا   هاي دهه اول قـ تجارت کرده است و قبل از ترکیه، کمترین مقدار را در سال

داده است. ءباشد. البته در دو سال آخر این دهه، روند نزولی مصر رتبه ایران و ترکیه را ارتقامی

هاي ترکیبی پویامدل اقتصادسنجی داده. 5
دار متغیـر وابسـته و   خطـا، مقـادیر وقفـه   ءوجود وقفه درون یک معادله رگرسیونی از سه طریق جـز 

اجـزاي خطـاي پویـا هنگـامی مطـرح      یابد. رگرسیون بایرهاي توضیحی نمود میدار متغمقادیر وقفه

ها حضور داشته باشد. یعنی:ندهکنداري در میان رگرسشود که متغیر وابسته وقفهمی

)2(TtNivXYY itiititit ,,,,,, KK 21211 ==+++= - mbq

انـد. از آن جـایی کـه   اي بررسـی کـرده  ) این الگو را به طور گسترده1982(1اندرسون و هسیاو

itYتابعی ازim ،1است-itY نیز تابعی ازim1است. از این رو-itY .با اجزاي خطا همبسته است

هـا بـه   itvاگر داراي تورش و ناسازگار است، حتی OLSزن دهد که تخمیناین موضوع نشان می

گروهـی موجـب حـذف    ، تبـدیل درون 2زن اثـرات ثابـت  طور سریالی همبسته نباشند، براي تخمـین 

im1شود، اماها می-itŶهنوز باitv̂ همبسته است؛ حتی اگرitvور سریالی همبسته نباشند.  ها به ط

هاي وابسـته بـه   ري را براي سطح و یا تفاوت متغیرهاي بیشت) وقفه1982و1981آندرسون و هسیاو (

به منظور حذف اثر 3هاي ترکیبی پویاهاي دادهصورت ابزاري براي متغیرهاي وابسته باوقفه در مدل

هـا، ابتـدا از   imدند براي خالص شـدن از  مقاطع پیشنهاد دادند. در واقع محققان مذکور پیشنهاد کر

)(اول گرفته و سپس از4الگو، تفاضل 322 --- -=D ititit YYY  2یـا صـرفًا-itY    بـه عنـوان متغیـر

)(براي5ابزاري 211 --- -=D ititit YYYهاي ابزاريشود. متغیراستفاده میitYDمحـل متغیـر   در

D-1وابسته و itYزن شود. تخمـین نزا موجب حذف اثر واحد میوقفه درودر محل متغیر باOLS و

1. Anderson (1982)
2. Fixed Effects
3. Dynamic Panel Data
4. First Difference
5. Instrument Variable
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آورد. بـراي رفـع ایـن    دار را به حسـاب نمـی  ایی (همبستگی) متغیر وابسته وقفهزگروهی، دروندرون

ح شده است:اخالل به صورت الگوي خطاي دوطرفه تصریء) جز3نقص در رابطه (

)3(20101980111 ,,,, KK ==++= tivu itiiit lm

imدهنده اثرات خاص هر کشور ونشانilدهنده اثرات خاص سال اسـت؛ بنـابراین   نشانSLS2

شود اثر دوره زمانی پارامتر ثابتی اسـت کـه بایـد بـه     شود. فرض میگروهی اجرا میدرونSIS2و 

هاي ترکیبی پویا تخمین زده شود. اثـرات  یبی مجازي از زمان براي هر سال در الگو دادهعنوان ضر

د کـه در ایـن صـورت الزم اسـت متغیرهـاي مجـازي       توان ثابـت فـرض کـر   خاص هر کشور را می

زن بـین گروهـی   زن حاصل شده یـک تخمـین  ) لحاظ شود. تخمین2ها در معادله (مربوط به کشور

هـا بـا یکـدیگر خودهمبسـتگی سـریالی نداشـته باشـند، ایـن ابزارهـا بـا          itvاست. مادامی که خـود  

1--=D titiit vvv هـاي  خودهمبسته نخواهند بود. ایـن روش تخمـین متغیـر ابـزاري بـه تخمـین      ,,

یـن  ه اشود. این موضوع بدین دلیل است کـ کارا براي پارامترهاي الگو منجر میسازگار اما نه لزومًا

گیري شـده را  هاي در دسترس استفاده نکرده است و ساختار تفاضلروش از تمامی شرایط گشتاور

ده است.ربه حساب نیاوitvDهاي باقیماندهروي اخالل

هـاي ایـن نـوع از    اي را بـراي پارامتر ) روش کلی سـازگار تخمـین لحظـه   1991(1آرالنو و بوند

هایی با مقاطع زیـاد و سـري زمـانی محـدود     د. این روش تخمین در مجموعه دادهانها ارائه دادهمدل

همبستگی وجود داشته باشـد. ویژگـی خـاص روش    رد است و نباید در جمالت خطا خودقابل کارب

GMMهاي پانل پویا این است که تعـداد شـرایط گشـتاوري بـا     براي دادهT  یابـد. دو  افـزایش مـی

آرالنو و بوند براي آزمون همبستگی سریالی مرتبه اول و دوم GMMش یابی با استفاده از روعیب

با فرض صفر مبنی بر اعتبار محدودیت بـیش  2شود. بنابراین آزمون سارگانها محاسبه میدر اخالل

اي وجود دارد که شرایط گشتاوري بسـیار زیـاد بـا    کنندهشود. شواهد مجاباجرا می3از حد شناسا

شود.دهد، باعث اریب میا افزایش میوجود اینکه کارایی ر

کند براي استفاده از مزیت کاهش اریب و از دسـت دادن کـارایی،   ) پیشنهاد می2005بالتاجی (

ایـن ایـده را بـا اسـتفاده از     ) 1991اي از این شرایط بکار گرفتـه شـود. آرالنـو و بونـد (    مجموعهزیر

1. Arellano and Bond (1991)
2. Sargan Test
3. Over-identifying
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1ایکـن، نیـووي و راسـن   -س مطالعـات هـولتز  اسـا برانـد. ء دادههاي در دسترس بیشتري، ارتقـا ابزار

هــاي متغیــر وابســته، )، بســیاري از وقفــه1982(2توســط هانســنGMM)  و گســترش روش 1988(

هـاي ابـزاري مجـاز شناسـایی شـدند.      هاي درونزا به عنوان متغیرهاي از پیش تعیین شده و متغیرمتغیر

imو itvهـاي  ولیـه یـا اخـالل   گونه دانشـی در مـورد شـرایط ا   مستلزم هیچGMMزن این تخمین

گیـري شـده   هاي تفاضـل مقدار باقیماندهitvDزن به جاينیست و براي عملیاتی کردن این تخمین

زن بدست آمـده  . تخمیندست آمده استبq̂زن سازگار مقدماتیشود که از تخمینقرار داده می

نامند.اي میآرالنو و بوند یک مرحلهGMMزن را تخمین

GMMهــاي زننــدههـاي ابــزاري، تخمـین  ) بـا اســتفاده از مــاتریس متغیر 1991آرالنـو و بونــد ( 

، آزمـون  3اي را ارائه کردند. براي جمله خطاهاي داراي واریـانس همسـان  اي و دومرحلهمرحلهتک

دو است. با این فرض آرالنو و بوند خودهمبستگی مرتبه کايبی داراي توزیع سارگان به طور مجان

) را براي تفاضل مرتبه اول جمله خطا آزمون کردند.2AR) و دوم (1ARاول (

اي مرحلـه هـا در روش دو زن) تحقیقـاتی بـراي رفـع خودهمبسـتگی تخمـین     2005(4ویندمیجر

یش از حـد  هـاي بـ  زمـون سـارگان محـدودیت   اي و آمرتبـه mصورت داد. آزمون خودهمبسـتگی  

زن هاي معیار سازگار را بـا اسـتفاده از تخمـین   توان خطارود. میمشخص، براي این منظور بکار می

پیشـنهاد شــده توســط نیـووي و وســت محاســبه کـرد. ایــن خطاهــاي معیـار، ناهمســانی واریــانس و     

ــار مقــاومهماننــکــامًالHACشــود. ) نامیــده مــیHAC(5خودهمبســتگی ســازگار 6د خطــاي معی

ها باید با تصـریح تعـداد دوره در محاسـبه میـانگین     خطاباشد؛ بنابراین خودهمبستگی مستعد در نمی

و تعـداد  7خطا و تخصیص وزن به هر پسماند در آن میانگین مقاوم شـود. میـانگین وزنـی بـه کرنـل     

، تـورش را کـاهش   یشـتر معـروف اسـت. پهنـاي بانـد ب    8ها جهت محاسبه میانگین به پهناي بانـد خطا

هاي مربوط را نادیده ، خودهمبستگیدهد و پهناي باند کوچکتردهد؛ اما واریانس را افزایش میمی

دهــد. ایــن تبــادالت منجــر بــه رهنمــود  انس را کــاهش و تــورش را افــزایش مــی گیــرد، واریــمــی

ه پهنـاي  شـود. چنـدین روش جهـت محاسـب    درست میجهت انتخاب پهناي باند دقیقًا9گلدیالکس

1. Holtz-Eakin and Newey and Rosen (1988)
2. Hansen (1982)
3. Homoscedastic (2005)
4. Windmeiger
5. Hetroskedasticity And Autocorrelation Consistent
6. Robust
7. Kernel
8. Bandwidth
9. Goldilocks
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ط معـروف    4(باند بهینه پیشنهاد شده است که متکی بـه انـدازه نمونـه هسـتند. رابطـه       ) یکـی از رواـب

است.

)4(921004 /)/(NB =

Bها جهت محاسبه در باشد که حداکثر تعداد وقفهعددي صحیح میHACکند. را تصریح می

هاتخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده. 6
محیطی و اثرات رشد اقتصـادي و آزادسـازي تجـاري    چگونگی رابطه آلودگی زیستبراي تشریح

1980-2010کشــور منطقــه خاورمیانــه طــی دوره 11هــاي مربــوط بــه در آن، در ایــن تحقیــق داده

1افـزار اسـتتا  ) مراحل ذیل به کمک نـرم 1برآورد و بررسی شد. براي انتخاب روش برآورد معادله (

شود. ابتـدا  پرداخته می2حله اول به انتخاب بین اثرات ثابت و اثرات تجمیعیدر مر.انجام شده است

aضریب 11رگرسون حداقل مربعات متغیرهاي موهومی را که یک رگرسیون کالسیک و داراي 

کنـیم. ضـرایب   هـاي توضـیحی) اسـت را بـرآورد مـی     (تعداد متغیرbضریب 12(تعداد کشورها) و 

) 1) رگرسیون حداقل مربعات متغیرهـاي موهـومی بـراي معادلـه (    5(موهومی است. معادله aمتغیر 

باشد.می

)5(

itititititit

itititititit

ititititit

itititit

eTRSLRKTRS

TRSTLRKTLRK

TSLKLKLK
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ها براي دیگر کشورها صفر است. آزمـون  iDو 1مربوط به کشور مصر و برابر 1Dبه عنوان مثال 

00براي رد یا پـذیرش فرضـیه عـدم (   3چاو =iH a:  گیـرد. نتیجـه بـرآورد آمـاره     ) تصـمیم مـیF

نشـان  1در جـدول  4آزمون چاو و ضریب تعیین مدل رگرسیون حداقل مربعات متغیرهاي موهـومی 

کید دارد. تأ5داده شده و بر پذیرش روش اثرات ثابت

1. Stata
2. Pooled
3. Chow test
4. Least Squares of Dummy Variables
5. Fixed Effects
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ي اثـرات  هـا قضـاوت میـان روش  1) بریش و پاگانLMدر مرحله دوم آزمون ضریب الگرانژ (

درصد در جدول 95گیرد. نتیجه برآورد در سطح اطمینان عهده میو اثرات تجمیعی را بر2تصادفی

دار نبوده و دلیلی براي رد فرضـیه عـدم مبنـی بـر     ست. این مقدار از نظر آماري معنیقید گردیده ا1

ند براي اسـتفاده از  توااستفاده از مدل اثرات تجمیعی وجود ندارد. نتیجه آزمون ضریب الگرانژ نمی

کننده باشد؛ زیرا اثرات ثابت بـه عنـوان روش رقیـب در مقابـل اثـرات تجمیعـی       اثرات تجمیعی قانع

مطرح است. 

نسـبت بـه انتخـاب بـین دو روش اثـرات      3در مرحله سوم با استفاده از آزمـون تصـریح هاسـمن   

ون تصـریح هاسـمن بـا    شود. در ایـن پـژوهش، آمـاره آزمـ    گیري میتصادفی و اثرات ثابت تصمیم

شـود. اطالعـات ایـن    ارائـه مـی  GLSبا استفاده از مدل اثـرات تصـادفی و روش   )1(برآورد معادله 

درصـد از نظـر آمـاري    95مینـان  منعکس شده است. ایـن آزمـون در سـطح اط   1آزمون در جدول 

گنی بـین  گذرانـده، همبسـتگی میـان نـاهم    بندي رهنمودهاي سه مرحله پیشباشد. جمعدار میمعنی

شود.کند و مدل اثرات ثابت تأیید میبا متغیرهاي توضیحی را شفاف میکشورها

در مرحله چهارم مدل مورد نظر به دلیل دارا بـودن یـک وقفـه از متغیـر وابسـته در محـل متغیـر        

افـزار اسـتتا   ) تحـت نـرم  1991اي آرالنـو و بونـد (  مرحلـه تـک GMMتوضیحی با استفاده از روش 

باشـند. متغیرهـاي   ، برونـزا مـی  itEln-1شده است. کلیه متغیرهاي توضیحی بـه غیـر از  تخمین زده 

ضـرایب و خطـاي اسـتاندارد    2اند. در جدول برونزا متفاوت از متغیرهاي ابزاري در نظر گرفته شده

ل هـاي ایـن جـدو   پویاي فوق گزارش شـده اسـت. تخمـین   اي مدلمرحلههاي تکزنمقاوم تخمین

هاي افزار استتا متغیر مجازي سالاساس فرض همسانی واریانس ارائه شده است. طبق گزارش نرمبر

هـاي  هـاي ابـزاري متفـاوت از متغیر   خطـی از لیسـت متغیر  به علت وجود هـم 2010و 1981، 1980

متغیـر اسـت.   250هـاي ابـزاري در ایـن تخمـین     و تعـداد متغیر 4ها کاهش یافتـه برونزا و لیست متغیر

5از لیسـت عملگرهـاي سـري زمـانی بـه صـورت حـذف شـده        2008مچنین متغیـر مجـازي سـال    ه

کند. بدین ترتیب تحـت  ممکن میتشخیص داده شده است. این حادثه انجام آزمون سارگان را غیر

شود. این اقدام با حـذف  از نمونه خارج می2008مجازي سال افزار استتا مشاهده نادرست متغیر نرم

در هر موقعیت ممکـن در محاسـبات لحـاظ    2008دارد؛ زیرا عملگر سري زمانی سال متغیر تفاوت 

1. Bruesh- Pagane
2. Random Effects
3. Husman
4. Dropped
5. Omitted
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هاي حاصل از وجود متغیر مجازي سال هاي بدست آمده مشابه تخمینشود. بدین ترتیب تخمینمی

پـذیر  باشد؛ ضمن آن که اجـراي آزمـون سـارگان و ادامـه مراحـل بعـدي امکـان       در مدل می2008

ارگان وجود ناهمسانی در جمالت خطا و همچنین اعتبار محدودیت بیش گردد. نتایج آزمون سمی

دهنده وجود خودهمبسـتگی مرتبـه اول   نتایج آزمون آرالنو و بوند نشانکند.از حد شناسا را رد می

و رد خودهمبستگی مرتبه دوم در جمالت خطاي تفاضلی مرتبه اول است و بدین ترتیب باید مـدل  

1دو آزمـون در جـدول   اده مـورد بررسـی مجـدد قـرار گیـرد. نتـایج ایـن       و یا ابزارهاي مورد اسـتف 

اند.  گنجانده شده

هانتیجه آزمون.1جدول 
probdfآمارهمقدار

0318/2279/321Fآزمون چاو

پاگان-آزمون بریشکاي دو35/0187/0

آزمون تصریح هاسمنکاي دو0773/72

گانآزمون سارکاي دو020971/262

بوند-آزمون آرالنو

0-36/13-Z)1(AR

0-93/0-Z)2(AR

اي بـا واریـانس ناهمسـانی مقـاوم ناشــی از     زن دومرحلـه بـراي مشـاهدات مـدل مـورد نظـر، تخمــین     

متغیر مجـازي عملگـر سـري    31متغیر ابزاري تفاضلی، 30خودهمبستگی ویندمیجر به علت ریزش 

هـیچ کـدام از ضـرایب    1قابـل بـرآورد اسـت. طبـق نتـایج آزمـون والـد       یرزا غمتغیـر برونـ  2زمانی و 

هـاي مجـاز بـراي    باشند. حداکثر تعداد وقفهگانه از نظر آماري برابر صفر نمی11متغیرهاي برونزاي 

قابـل  3وست در جـدول  -محاسبه گردیده و نتایج تخمین نیووي5برآورد مدل نیووي وست برابر 

از وجود رابطه مثبـت میـان متغیـر انتشـار     2در جدول GMMمین روش باشد. نتایج تخمشاهده می

ــودگی  ــايو متغیر2COآلــــــ itEln،itS،2-1هــــــ
itLK )/(،itit SLK .)/(،ititTRS و 2

itit TLRK ititوitEln ،itS-1ثیر أحکایت دارد. ت)/(2 SLK دار و از نظر آمـاري معنـی  )/(.

2هـاي باشند. هـر کـدام از متغیر  معنی میها از نظر آماري بیباقی متغیر
itSوititTRS ثیر أداراي تـ

1. Wald
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ــی ــودگی ه   معن ــار آل ــزان انتش ــر می ــی ب ــ دار منف ــتند و ت ــی متغیرس ــايأثیر منف itLKه )/(،itT،

itit TLRK itititو)/( TRSLRK معنی است. از نظر آماري بی)/(..

آرالنو و بوندGMMروش .2جدول 

PZضرایبانحراف معیار
028/4056/024/01-itEln

09/405/027/02-itEln
097/307e43/107e67/5

itS

001/019/3-14-e57/114-e5-2
itS

73/034/0-5-e42/16-e86/4-
itLK )/(

644/046/010-e38/310-e56/12
itLK )/(

005/080/212-e70/311-e04/1
itit SLK .)/(

526/063/0-4-e4/74-e7/4-
itT

601/052/0-4-e7/44-e46/2-
itit TLRK )/(

137/049/14-e58/24-e8/3-
itit TLRK 2)/(

004/0-9/2-5-e88/44-e42/1-
ititTRS

883/01/07-e23/38-e76/4
ititTRS 2

922/01/0-7-e03/35-e95/2-
ititit TRSLRK ..)/(

308:تعداد مشاهدات

250:تعداد متغیر هاي ابزاري

، متغیرهـاي 3وسـت در جـدول   -و نیـووي GMMاما با مقایسه نتایج هـر سـه روش اثـرات ثابـت،     

1-itEln،itS،2
itLK ititTRSو )/( ــ2 ــت و متغیرداري تــــــ ــايأثیر مثبــــــ 2هــــــ

itS ،iT ،

itit TLRK ititو)/( TLRK باشند. یم2COثیر منفی بر آلودگی ناشی از انتشار داراي تأ)/(2

گانههاي سه. مقایسه تخمین روش3جدول 
متغیرهاGMMروش روش اثرات ثابتوست-روش نیووي
000844/1683/024/01-itEln

--27/02-itEln
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7-e01/17-e02/17-e67/5
itS

15-e01/3-15-e75/2-14-e00/5-2
itS

6-e51/1-6-e02/9-6-e86/4-
itLK )/(

11-e73/610-e77/210-e56/12
itLK )/(

13-e19/1-13-e03/2-11-e04/1
itit SLK .)/(

4-e09/14-e4/7-4-e7/4-
itT

4-e58/2-4-e92/3-4-e46/2-
itit TLRK )/(

4-e03/14-e66/1-4-e8/3-
itit TLRK 2)/(

4-e88/3-4-e04/3-4-e42/1-
ititTRS

6-e42/26-e72/18-e76/4
ititTRS 2

5-e16/2-7-e37/15-e95/2-
ititit TRSLRK ..)/(

تعداد مشاهدات341341308

2R-درون کشورها-5159/0-

2R-بین کشورها-9915/0-

2R-کلی9341/00-

قابـل  4درصـد در جـدول   95گانه در سطح اطمینان هاي سهداري هرکدام از متغیرها در روشمعنی

دریافت است.          

گانههاي سهداري تخمین روشمقایسه معنی.4جدول 
متغیرهاGMMروش بتروش اثرات ثاوست-روش نیووي

94/059/013/01-itEln
--16/02-itEln

7-e07/1-7-e02/17-e87/2
itS

15-e07/1-15-e85/5-14-e08/8-2
itS

5-e22/3-5-e75/2-5-e29/2
itLK )/(

10-e65/6-10-e9/1-10-e06/5-2
itLK )/(

13-e58/7-13-e5/9-12-e12/3
itit SLK .)/(

4-e99/2-001/0-3-e9/1-
itT
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4-e72/7-4-e38/7-3-e16/1-
itit TLRK )/(

31-e31/2-4-e75/5-4-e22/1-
itit TLRK 2)/(

4-e5/6-4-e1/4-4-e37/2-
ititTRS

6-e07/17-e88/97-e86/5-
ititTRS 2

4-e54/4-4-e32/4-4-e24/6-
ititit TRSLRK ..)/(

گیرينتیجه. 7
یافتـه در ایـن مطالعـه باعـث حصـول نتـایج       هاي تعمیمهاي پانل پویا و روش گشتاوراستفاده از داده

تري شده است. مروري بر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که:طمئنم

ر مربـوط بـه آلـودگی دوره قبـل و     داأثیر بر آلـودگی در میـان متغیرهـاي معنـی    بیشترین ت.أ

ثیر براي درآمد سرانه است.أترین تکم

بـدون تغییـر در   افزایش درآمد سرانه و به همراه آن رشد اقتصادي با وجـود رونـد تقریبـًا   .ب

اکسید شده محیطی ناشی از انتشار کربن ديساله باعث افزایش آلودگی زیست31ه دور

به صورت مجذور هاي مضاعف درآمد سرانه (است. با حاکم بودن همین شرایط افزایش

تر شـود. ایـن نتیجـه بـا نتـایج بیشـ      محیطی میث کاهش آلودگی زیستدرآمد سرانه) باع

وسعه سازگار اسـت. زیـرا انتظـار    در حال تهايالعات تجربی و نظري در گروه کشورمط

هاي یافتگی، آلودگیهاي توسعهدرآمد سرانه در شرایط بهبود شاخصرود با افزایش می

هـا  ناشی از انتشار در اثر افزایش تقاضـا بـراي محـیط زیسـت سـالم و اعمـال محـدودیت       

اورمیانه درآمد براي کشورهاي منطقه خ-کاهش یابد و از این رو شکل منحنی آلودگی

هـاي مضـاعف   ثیر افـزایش گردان کوزنتس متصور است. البتـه تـأ  برUبه صورت منحنی 

ثیر درآمـد سـرانه بـر    تـر از تـأ  برابـر ضـعیف  107درآمد سرانه در کاهش آلودگی تقریبـاً 

افزایش آلودگی است. 

شـود. أییـد مـی  ها تناسب سطح درآمد سرانه با میزان انتشار آلودگی تبا مقایسه بین کشور.ج

انـد و  اي کویت، ایران و عربستان از بیشترین درآمد سرانه برخودار بودههبه ترتیب کشور

اند.  ین میزان انتشار آلودگی را داشتهتربا همین ترتیب بیش

هاي منطقه نسبت به مزیت نسبی در تولید کـاال حسـاس   آلودگی در کشوردر همین حال.د

نیـروي کـار بـا افـزایش سـهم سـرمایه یـا        هاي اولیه سرمایه به باشد. هرچند در نسبتنمی
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هـا را انتظـار داریـم؛ امـا در     کاهش تعداد نیـروي کـار در تولیـد کـاال، کـاهش آلـودگی      

کند. در تفسیر این نتیجه نبایـد فـرض قطعـی    هاي باالتر عکس این رابطه صدق مینسبت
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شود. موجب تشدید آلودگی می

دسـازي تجـاري   ها ، با توجه به تشابه نسـبت آزا معنی تجارت این کشوره) اثر منفی و بی.ه
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