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مسـائل  تالش كشورها در دستيابي به رشد سريع اقتصادي و عـدم توجـه كـافي بـه     
محـيط زيسـت كشـورها بـا     ،هـاي اخيـر  محيطي سبب شده است تا در سالزيست
ـ آسيب ثر بـر كيفيـت محـيط    ؤهاي جدي مواجه شود. از اين رو، بررسي عوامل م

هدف اصلي اين مطالعه، بررسي اثرات رشد اقتصـادي،  زيست اهميت زيادي دارد.
ران است. براي ايـن  مصرف انرژي و باز بودن تجاري بر كيفيت محيط زيست در اي

استفاده شـده اسـت. بـراي    1967-2007دوره درهاي سري زماني منظور از داده
انباشـتگي جوهانسـون و رهيافـت حـداقل مربعـات پويـا      برآورد مدل از روش هم

)DOLS  (.ـ     استفاده شده است ثير مثبـت متغيرهـاي   أنتـايج بدسـت آمـده بيـانگر ت
اكسـيدكربن بـه   اري بر انتشار سرانه ديرشداقتصادي، مصرف انرژي و باز بودن تج

محيطي است. همچنين نتايج بدست آمـده  هاي زيستعنوان معياري براي تخريب
معكوس بين انتشار سـرانه كـربن و درآمـد سـرانه را رد     Uاي به شكل وجود رابطه

كند.مي

.ايرانرشد اقتصادي، مصرف انرژي، باز بودن تجاري، كيفيت محيط زيست،:هاي كليديواژه

.JEL:Q49 ،O44 ،F18 ،C32بندي طبقه

مقدمه. 1
هـاي زيـادي را در سرتاسـر    گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوايي نگراني،هاي اخيردر دهه

هـا همزمـان بـا هـدف دسـتيابي بـه رشـد اقتصـادي بـاالتر،          ايـن نگرانـي  جهان فراهم آورده اسـت.  
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برانگيز تبديل كرده ي اقتصادي را به يك موضوع بحثهامحيطي ناشي از فعاليتمخاطرات زيست

پـس از مـذاكرات سـنگين بـا هـدف كـاهش انتشـار        1پيمان كيوتـو 1997از اين رو در سال است. 

اي كه عامل تغييرات آب و هوايي هستند، به امضـا رسـيد. براسـاس ايـن پيمـان در      گازهاي گلخانه

تر از سطح ايـن گازهـا   % پايين5دست كم به اي بايدگلخانهسطح گازهاي2008-2012طول دوره 

دهد ايران به سرعت در ايـن زمينـه بـه    اي نشان ميآمار توليد گازهاي گلخانه2برسد.1990در سال

تـن  466بـه  1990ميليون تن در سال 175اكسيدكربن از تازد. به عنوان مثال توليد گاز ديجلو مي

المللي انرژي، ايران بعد از چين بيشترين ميزان ان بينرسيده است. براساس آمار سازم2007در سال 

اكسيدكربن را داشته است و رتبـه پـنجم را در ميـان كشـورهاي در حـال توسـعه       افزايش توليد دي

دهـد كـه   هـا نشـان مـي   همچنين آمار3.شودداراست و دهمين كشور جهان در اين زمينه شناخته مي

برابر آمريكاست. عدم كارايي فني و 8رابر اتحاديه اروپا و ب7برابر ژاپن، 15شدت انرژي در ايران 

كننـده  اقتصادي مصرف انرژي، هدر رفتن نزديك به يك سوم از كل انرژي در فرايندهاي مصرف

محيطي ناشي از آن، از ديگـر معضـالتي اسـت كـه سالهاسـت ضـرورت       انرژي و مشكالت زيست

4.در كشور را آشكار ساخته استوري انرژيمديريت مصرف انرژي و باال بردن بهره

مروري بر ادبيات اقتصاد محيط زيست داللت بر اين دارد كه رشد اقتصـادي و  از سويي ديگر،

ثيرگذار است. اقتصادهاي نفتي از جمله ايـران،  جاري بركيفيت محيط زيست كشورها تأباز بودن ت

ت دارند كه براي اين منظور، سعي در بخش گسترش صنع،با هدف دستيابي به رشد و توسعه باالتر

رشـد اقتصـادي بـه عنـوان يكـي از      .انـد بـه صـنايعي كـه بسـيار آالينـده هسـتند، روي آورده      بعضاً

آيـد. بسـياري از   هاي مهم براي بررسي ميزان توسعه و پيشرفت يـك كشـور بـه شـمار مـي     شاخص

بـه رشـد بـاال تلقـي     ها براي رسـيدن اقتصاددانان، افزايش تجارت و آزادسازي آن را يكي از روش

كنند. اما رشد اقتـصادي و افزايش توليد مستلزم استفاده بيشتر از منابع طبيعي و انـرژي بـه ويـژه    مي

هاي فسيلي است كه آن هم به نوبه خود تخريب محيط زيست را به دنبال دارد. با توجه بـه  سوخت

بـا  »شكسـت بـازار  «گاه اران محـيط زيسـت از ديـد   هاي اخير، برخـي از طرفـد  دههدراين موضوع 

در حـالي كـه   5.اندتجارت آزاد و رشد اقتصادي مخالفت كرده و دخالت دولت را ضروري دانسته

1. Kyoto Protocol
2. Halicioglu (2009)

)1388(خسروي فرد .3

ايرانوري انرژيسازمان بهره.4

)1386(پژويان و مرادحاصل.5
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بعضي از محققان اعتقاد دارند كه تجارت و رشد اقتصادي باالتر، از طريق افزايش توانـايي دولـت   

هـاي  تخريـب هـاي مـردم و ... باعـث كـاهش    محيطي و افـزايش آگـاهي  در اعمال مقررات زيست

رو در نتايج مطالعات تجربي و ادعاهاي محققان درباره اثر تجـارت  گردد. از اينمحيطي ميزيست

خورد. اي تباين بسيار به چشم ميو رشد اقتصادي بر ميزان انتشار گازهاي گلخانه

اين تحقيق در پـي بررسـي رابطـه بـين رشـد اقتصـادي، بـاز بـودن تجـاري، مصـرف انـرژي و            

هاي كنوني در رابطه با گرم شـدن كـره   . چرا كه با توجه به بحثاستمحيطي هاي زيستآلودگي

محيطي، درك بهتري از رابطـه بـين رشـد اقتصـادي،     زمين، كيفيت هوا و ساير مسائل جدي زيست

گذاران كشور را در ريزان و سياستتواند برنامهميمصرف انرژي، باز بودن تجاري و محيط زيست 

محيطي و تجاري ياري دهد.هاي زيستب سياستتعيين و تصوي

شـود. سـپس بـه مطالعـات     هاي نظري مرتبط با موضوع پرداختـه مـي  در ادامه كار به تحليل پايه

الگـوي  سـوم شود. در بخش صورت گرفته در زمينه موضوع در داخل و خارج از كشور اشاره مي

-2007دوره درسـري زمـاني  هـاي  هبـا اسـتفاده از داد  چهارمنظري (مدل) معرفي شده و در بخش 

اثـر  بـه بررسـي   فراهم گرديده است، و ترازنامه انرژي ايراناز منابع آماري بانك جهانيكه 1967

شود. در ميه پرداختدر كشور ايران كيفيت محيط زيست رشد، باز بودن تجاري و مصرف انرژي بر

شود.گيري پرداخته مينتيجهوبنديبه جمعنيزپنجمبخش 

مروري بر ادبيات موضوع.2
هاي نظري موضوع بيان شده و در ادامه بـه بيـان مطالعـات انجـام گرفتـه در      در اين قسمت ابتدا پايه

شود.زمينه موضوع در داخل و خارج از كشور پرداخته مي

هاي نظري تحقيقپايه.2-1
uط زيسـت بـه صـورت    در ادبيات اقتصادي، رابطه بين توليد ناخالص داخلي سرانه و تخريب محي

) معـروف اسـت. ايـن فرضـيه تعمـيم نظريـه       EKC(محيطـي كـوزنتس  معكوس، به منحني زيسـت 

كند رابطه بين معيار نابرابري در توزيع درآمد و سطح درآمد به كه بيان مياست) 1955كوزنتس (

ختلـف  معكوس است. براساس اين نظريه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي به دليل عوامل مuشكل 

مانند اولويت باالي توليد و اشتغال نسبت به محيط زيست پاك، پايين بودن تكنولوژي توليد، پايين 

محيطـي  هـاي زيسـت  محيطي و ... رشد اقتصادي با افزايش تخريـب هاي زيستبودن سطح آگاهي
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همراه خواهد بود. اما بعد از رسيدن به يك سطح مشخصي از درآمـد سـرانه، ايـن رابطـه معكـوس      

تواند شده و افزايش رشد اقتصادي منجر به بهبود كيفيت محيط زيست خواهد شد كه دليل آن مي

محيطـي، تصـويب و اجـراي قـوانين     هـاي زيسـت  باال رفتن سطح تكنولوژي توليد، افزايش آگاهي

محيطي و ... باشد. همچنين در سطوح درآمدي باالتر، ساختار اقتصادي كشورها سختگيرانه زيست

توانـد  كند كـه ايـن خـود مـي    هاي پاك و توسعه بخش خدمات تغيير ميصنايع و فناوريبه سمت 

.)1(نمودارودگي در سطوح درآمدي باالتر باشد يكي از داليل كاهش آل

محيطي كوزنتسمنحني زيست.1نمودار

ه دليـل  در كشـورهاي فقيـر بـ   ،اندمطالعه خود به آن اشاره كردهدر1طور كه  لوپز و ميتراهمان

پايين بودن درآمد سرانه، مردم نسبت به ساير نيازهاي رفاهي خود، ارزش كمتري به محيط زيسـت  

رسند، مردم بـه محـيط زيسـت    قائل هستند اما وقتي كشورها به يك سطح كافي از درآمد سرانه مي

كنند چون با افزايش درآمد كشش درآمدي تقاضا براي محـيط زيسـت مطلـوب    توجه بيشتري مي

شود. ايـن  محيط زيست در اين كشورها به عنوان يك كاالي لوكس تلقي ميشتر از يك بوده وبي

دوين، تصــويب و اجــراي قــوانين شــود كــه ســاختار سياســي كشــورها از طريــق تــامــر باعــث مــي

اي مناسب و ساير اقداماتي كـه منجـر بـه بهبـود     هاي مالياتي و يارانهمحيطي مناسب، سياستزيست

شود، در مقابل مردم پاسخگو باشد.محيط زيست مي

) آغاز شد آنها رابطه بين كيفيت هـوا و  1995با كار اصلي گروسمن و كروگر (EKCادبيات 

كشور بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه رابطه بين رشد اقتصادي و 42رشد اقتصادي را در 

1. Lopez and Mitra (2000)
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EKCدر ايـن ادبيـات   1.معكوس اسـت Uاكسيدگوگرد به شكل غلظت ذرات معلق در هوا و دي

هـاي خـاص اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي هـر       نوعي براي همه كشورها، بدون توجه بـه ويژگـي  

سطح درآمد سـرانه در نقطـه برگشـت منحنـي     ،اينعالوه برشود.كشور، يكسان در نظر گرفته مي

EKC.باره ينده درا مطالعات روبه رشد و فزاام2براي همه كشورها يكسان در نظر گرفته شده است

محيطي كوزنتس، وجود رابطه منحصر به فرد بين درآمد سرانه و آلـودگي را  ادبيات منحني زيست

اند. اگر چه رابطه بين درآمد و كيفيت تري در اين زمينه ارائه دادهضعيف اعالم كرده و تفسير دقيق

در شـرايط  هسـت ولـي عـواملي ماننـد اخـتالف      EKCمحيط زيست در همه كشورها شبيه منحني 

، ميزان اهميـت كيفـت محـيط زيسـت در تـابع مطلوبيـت افـراد و        3جغرافيايي، منابع طبيعي و نهادها

باعث شده است كه سطح درآمد سرانه 5ادهاي دولتيميزان فساد در نه4هاي كاهش آلودگيهزينه

در نقطه برگشت منحني و نيز سطح اوج آلودگي براي هر كشور متفاوت باشد.

.هاي مختلفي وجود داردطه بين آزادسازي تجاري و كيفيت محيط زيست ديدگاهدر مورد راب

(از جملـه  هاي اقتصـادي به عقيده طرفداران محيط زيست، در اثر آزادسازي تجاري، حجم فعاليت

هاي آالينده) گسترش يافتـه و اسـتفاده از منـابع و انـرژي بـه شـكل نامناسـبي افـزايش پيـدا          فعاليت

هـاي داخلـي و رقبـاي    سترش تجارت آزاد و افزايش فشارهاي رقابتي بين بنگاهكند. همچنين گمي

شـود و حتـي تصـويب و    محيطـي مناسـب منتهـي مـي    هاي زيستتر شدن سياستخارجي، به ماليم

كنـد.  محيطي ملي را در مواجهه با فرايند آزادسازي تجاري با تأخير همراه مياجراي قوانين زيست

رت آزاد، آزادسـازي تجـاري را موجـب بهبـود وضـعيت محـيط زيسـت        در مقابل، طرفداران تجـا 

ها، با توجه به واكنش كشورها بـه فشـارهاي رقـابتي ناشـي از     كنند. براساس استدالل آنمعرفي مي

گسترش تجارت آزاد و دسترسي به مزيت نسبي، استفاده از منابع كارا شـده اسـت و بـدين ترتيـب     

6يابد.ربوط به آن كاهش مياتالف منابع و انرژي و آاليندگي م

رود، فرضـيه پناهگـاه آلـودگي    اي كه اغلب در زمينه محيط زيست و تجارت به كار ميفرضيه

محيطي كمتر، منبعي براي ايجاد مزيت نسـبي و تغييـر در   است. در اين فرضيه استانداردهاي زيست

1. Grossman and Krueger (1991)
2. Leitao (2010)
3. Brock and Taylor (2003)
4. Lieb (2004)
5. Leitao (2010) and Lopez and Mitra (2000)

)1387(برقي اسكويي.6
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ح شـد، آنهـا بيـان    مطـر 1توسـط تيلـور و كوپلنـد   1994. اين فرضـيه در سـال   استالگوي تجارت 

محيطي شديد در كشورهاي صنعتي، منجر به انتقال صنايع آالينده كنند كه استانداردهاي زيستمي

گـردد. در ايـن فرضـيه، كشـورهاي بـا      تـر مـي  محيطـي پـايين  به كشورهايي با استانداردهاي زيست

2.هستندتر، كشورهايي با درآمد پايين محيطي ماليمهاي زيستسياست

بينـي مبـاني تئوريـك مـرتبط بـا      رغـم پـيش  هاي مختلفي در اين خصوص كه چرا علياستدالل

اند. يك كنند، مطرحفرضيه پناهگاه آاليندگي، برخي از شواهد تجربي فرضيه مذكور را تأييد نمي

يـابي مجـدد صـنايع آالينـده مربـوط بـه       استدالل براي توجيه وجود شواهد تجربي كم براي مكـان 

شـان در  ته در كشورهاي درحال توسعه، وابستگي اين صـنايع بـه بـازار داخلـي    يافكشورهاي توسعه

محيطـي ماليـم، ممكـن اسـت     . از طرفي، كشورهايي بـا قـوانين زيسـت   استيافته كشورهاي توسعه

هـاي مناسـب، نااطمينـاني، ريسـك بـاال و      هاي معيني همچون فساد، نبود زيرسـاخت داراي ويژگي

محيطي رغم وجود قوانين و مقررات زيستها حتي عليود اين ويژگيثباتي قوانين باشند كه وجبي

گذاري و انتقال صنايع سـنگين بـه سـوي كشـورهاي در حـال      ماليم در اين كشورها مانع از سرمايه

3.شودتوسعه مي

تحقيقپيشينه.2-2
شده در زمينه مطالعات انجام از اي به دليل كثرت مطالعات انجام شده، در اين بخش به بيان خالصه

.شودموضوع پرداخته مي

مطالعات  خارجي. 1جدول 

حوزه مطالعاتيمحقق
دوره 
زماني

نتيجهروش

Antweiler, et
all (2001)

اثر تجارت آزاد بر محيط زيست
1990-

1976
پانل

تجارت رد فرضيه پناهگاه آلودگي،

تواند آزاد براي محيط زيست مي

خوب باشد.

Morancho and
Zarzoso (2004)

كشور 22براي EKCبررسي منحني 
OECD

1998-

1975

هاي داده

تلفيقي

براي اكثر كشورهاي تحت بررسي 

است.Nبه شكل EKCمنحني 

Matsura and 
takeda (2005)

-1999اثر تجارت بر محيط زيست

1986
پانل

تجارت رد فرضيه پناهگاه آلودگي،

تواند آزاد براي محيط زيست مي

1. Taylor and Kopland
)1388(دهقان.2

)1387(برقي اسكويي .3
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شد.خوب با

Temurshoev
(2006)

براي الملل بر محيط زيست اثر تجارت بين

كشورهاي چين و آمريكا

1997-

1992
ستاده-داده

رد فرضيه پناهگاه آلودگي و 

موجودي عوامل

FerdaHalicioglu
(2009)

،2COبررسي رابطه علي بين انتشار 

مصرف انرژي و توليد آزادسازي تجاري،

ناخالص داخلي در تركيه

2005-

1960

عليت 

گرنجر

وجود دو رابطه علي دوطرفه بين 

و مصرف انرژي و بين 2COانتشار

ييد فرضيه ، تأGDPو 2COانتشار 
EKC

مطالعات داخلي. 2جدول 

حوزه مطالعاتيمحقق
دوره 
زماني

نتيجهروش

صادقي و

سعادت

)1383(

بررسي رابطه علي بين رشد 

جمعيت، آلودگي 

قتصادي محيطي و رشد ازيست

در ايران

1380-

1346

عليت 

هيسائو

طرفه از رشد جمعيت به تخريب وجود رابطه علي يك

طرفه بين تخريب محيطي و رابطه دوزيست

محيطي و رشد اقتصاديزيست

پژويان و 

مرادحاصل

)1386(

براي EKCبررسي فرضيه 

هاي درآمدي كشورهاي گروه

متفاوت

2002-

1991
EKCييد فرضيه أتپانل

قي اسكويي و بر

)1386ياوري (

بررسي فرضيه پناهگاه آلودگي 

در ايران

2003-

1999
رد فرضيه پناهگاه آلودگي در ايرانپانل

پوركاظمي و 

)1387ابراهيمي (

محيطي كوزنتس منحني زيست

براي كشورهاي خاورميانه

2003-

1980
EKCفرضيه تأييد پانل

برقي اسكويي

)1387(

بر ثير آزادسازي تجاري تأ

2COانتشار 

2002-

1992
پانل

براي ،2COاثر آزادسازي تجاري بر انتشار 

مدي مختلف متفاوت هاي درآكشورهايي با گروه

است.

بهبودي، فالحي و 

برقي گلعذاني

)1387(

بررسي رابطه بين مصرف 

رشد اقتصادي و محيط انرژي،

زيست در ايران

1383-

1346
سري زماني

ن لگاريتم رشد وجود يك رابطه بلندمدت بي

اقتصادي، شدت انرژي، جمعيت شهرنشين، درجه باز 

كربن بيانگر اكسيدبودن تجاري و انتشار سرانه دي

اثرگذاري مثبت هر چهار متغير مستقل ذكر شده بر 

است.2COانتشار 

صديقه دهقان

 )1388(

الملل بر بررسي اثر تجارت بين

محيط زيست در اقتصادهاي 

نفتي

2005-

1980
نلپا

،اثر باز بودن تجاري در اقتصادهاي نفتي مثبت است

اما با تفكيك نمونه مورد بررسي اين اثر براي 

كشورهاي عضو اوپك منفي و براي كشورهاي غير 

عضو اوپك مثبت است.

فر و دهنويسليمي

 )1388(

در EKCمقايسه منحني 

كشورهاي در حال توسعه و 

OECDكشورهاي عضو 

2005-

1980
پانل

بيني محيطي كوزنتس. پيشمنحني زيستأييد ت

رشد ،كشورهاي در حال توسعهشود كه درمي

اقتصادي منجر به تخريب محيط زيست و در 

منجر به بهبود محيط زيست شود.OECDكشورهاي 
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،دهد كه عالوه بر توليـد ناخـالص داخلـي   بررسي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته نشان مي

ها و تخريب محيط زيست اثر دارند. در بعضـي از مـوارد   ميزان انتشار آاليندهعوامل ديگري نيز در

لـودگي و موجـودي   مواردي نيز فرضيه پناهگـاه آ در1گردد.محيطي كوزنتس رد ميفرضيه زيست

2عوامل رد شده است.

تـوان  اند، به نتيجـه واحـــدي نمـي   در مطالعاتي كه اثر تجارت را بر محيط زيست بررسي كرده

ت يافت. در بعضي از مطالعات نتيجه بدست آمـده دال بـر وجـود رابطـه مثبـت بـين تجـارت و        دس

.تخريب محيط زيست است و در مواردي ديگر به وجود رابطه منفي بين اين دو اشاره شـده اسـت  

. تفاوت مطالعه حاضر با مطالعـات قبلـي   نيستهاي موجود، چندان مورد تأييد بنابراين اعتبار فرضيه

عالوه بر دوره مورد بررسي، استفاده از رويكرد حداقل )1387(ه مطالعه بهبودي و همكاراناز جمل

.استهاي بلندمدت مربعات پويا براي برآورد كشش

هامعرفي مدل و داده. 3
 ,Haliciogluبا توجه به مباحث نظري ارائه شده و مطالعات تجربـي انجـام گرفتـه بـويژه مطالعـه      

شود:زير در نظر گرفته ميمدلي به صورت(2009)

)1(ttttt uLTRADELENGLGDPLCO ++++= 32102 ββββ

:استتعريف متغيرها به شرح زير 

tCO2حسب متريك تن)اكسيد كربن بر(دي: لگاريتم ميزان انتشار سرانه آاليندگي

GDPt 2000: لگاريتم درآمد سرانه (برحسب دالر آمريكا به قيمت ثابت سال(

ENGميزان مصرف نهايي انرژي (برحسب ميليون بشكه معادل نفت خام): لگاريتم

TRADE لگاريتم شاخص باز بودن تجاري :

utجز اخالل تصادفي :

به عنوان شاخصي براي كيفيت محيط زيست استفاده شده است. به دليل اثرات افزايش آن 2COاز 

را بـه عنـوان   2COمحققان انتشـار  بر روي گرم شدن كره زمين در نيمه دوم قرن بيستم، بسياري از 

به عنوان معياري بـراي  اند. شاخصي كه معموالًشاخصي براي استاندارد محيط زيست استفاده كرده

1. Morancho and Zarzoso (2004)
2.Emurshoev (2006)



97...بررسي اثرات رشد اقتصادي، مصرف انرژي و درجه باز بودن تجاري 

باز بودن تجاري توسط محققان زيادي استفاده شده است، نسـبت مجمـوع صـادرات و واردات بـه     

بـه  ين شاخص استفاده شده است.لذا در اين مطالعه نيز از هم؛) استtrade(توليد ناخالص داخلي

محيطي كوزنتس، مدل دوم به صورت زير در نظر گرفته شده است:منظور آزمون فرضيه زيست

)2(
ttt

ttt

uLTRADELENG

LGDPLGDPLCO

+++
++=

43

2
2102

ββ
βββ

هـا در ايـن   . منبـع داده اسـت توان دوم لگاريتم درآمـد سـرانه واقعـي    2LGDPطوري كه در آن به

ــاز بــودن تجــاري،  گــاز ديمطالعــه بــراي درآمــد ســرانه، انتشــار ســرانه  اكســيدكربن و شــاخص ب

) است و براي متغيـر مصـرف   WDI(يافتگي جهاني منتشره توسط بانك جهانيهاي توسعهشاخص

اسـت ايـن مطالعـه مبتنـي بـر      گفتنـي نهايي انرژي هم از ترازنامه انرژي ايران اسـتفاده شـده اسـت.    

1.گيرديران انجام ميبراي كشور ا1967-2007هاي سري زماني براي دوره داده

بررسي توصيفي متغيرها .4
در اين قسمت قبل از تخمين مدل، مروري توصيفي و كلي بر رفتار متغيرهاي مورد استفاده (توليـد  

اكسيدكربن، مصرف نهايي انرژي و شاخص بـاز بـودن   ناخالص داخلي سرانه، انتشار سرانه گاز دي

يك از متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، مصرف هرشود. رابطه توصيفي بينتجاري) ارائه مي

ارائه شده است.5تا 2انرژي و شاخص باز بودن تجاري با انتشار سرانه كربن در نمودارهاي 

بررسي توصيفي رابطه بين انتشار سرانه كربن و درآمـد سـرانه در نمونـه مـورد بررسـي، بيـانگر       

. افزايش سهم ارزش افزوده بخـش صـنعت از توليـد    استوجود يك رابطه مثبت بين اين دو متغير 

ناخالص داخلي، فرسوده شدن تكنولوژي توليد و عدم جايگزيني آن، پايين بودن كـارايي مصـرف   

هـاي  هاي اقتصـادي در كشـور بـا افـزايش آلـودگي     انرژي و ... سبب شده است كه افزايش فعاليت

.)2نمودار (محيطي همراه باشد زيست

هاي مربوط بـه شـاخص بـاز بـودن     به بعد موجود است و داده1967هاي مربوط به مصرف نهايي انرژي از سال به دليل اينكه داده. 1

محدود شده است.1967-2007موجود است، طول دوره زماني اين مطالعه به سال هاي 2007تجاري تا سال 
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3
4

5
6

7
C
 O
 2

1200 1400 1600 1800 2000 2200
GDP

)1967-2007(ابطه بين درآمد سرانه و انتشار سرانه كربنر.2نمودار

بررسي توصيفي رابطه بين مصرف انرژي و انتشار كربن حاكي از وجود يك رابطه يكنواخـت  

.)3نمودار (استوري انرژي در كشور مثبت بين متغيرهاي ياد شده بوده و بيانگر پايين بودن بهره

3
4

5
6

7
C
 O
 2

0 200 400 600 800 1000
ENG

)1967-2007(و انتشار سرانه كربنرابطه بين مصرف انرژي .3نمودار
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نشـان داده شـده   4رابطه توصيفي بين انتشار كربن و شاخص درجـه بـودن تجـاري در نمـودار     

شود در دوره مورد بررسي، افزايش درجه بازبودن تجاري در كشور است. همانطور كه مشاهده مي

با افزايش انتشار آلودگي همراه بوده است.

3
4

5
6

7
C
 O
 2

0 20 40 60 80
TRADE

)1967-2007(ن شاخص بازبودن تجاري و انتشار سرانه كربنرابطه بي.4نمودار

دهد.هاي آمار توصيفي متغيرهاي مورد استفاده در مدل را ارائه مياي از شاخصخالصه3جدول 

هاي توصيفي متغيرهاويژگي.3جدول
متغيرميانگينانحراف معياركمترينبيشترين

98/660/213/133/42CO

60/227006/112272/29367/1590GDP

40/97960/4905/25693/366ENG

77/7677/1360/1329/42TRADE

بـا رشـد متوسـط    1967مصرف نهـايي انـرژي در ايـران از سـال     ،طبق آمار ترازنامه انرژي كل

ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 4/979ميليون بشكه معادل نفت خام به 6/49% از 91/8ساليانه

برابـر شـده   19سال مصرف نهايي انرژي در كشور بـيش از  41رسيده است كه در طول اين 2007

است. 
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هابرآورد مدل و تجزيه و تحليل يافته.5
هـا اختصـاص دارد. در ايـن راسـتا در     اين قسمت از تحقيق به برآورد مدل و تجزيه و تحليـل يافتـه  

شود. در بخـش دوم وجـود   ها تعيين ميشتگي آنپايايي متغيرها بررسي شده و مرتبه انبا،بخش اول

هـاي  رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت در بخش سوم كشش

شوند.بلندمدت برآورد مي

بررسي پايايي متغيرها .5-1
تغيرهاي مورد پايايي م،هاي ريشه واحدقبل از برآورد مدل، در ابتدا الزم است با استفاده از آزمون

ها استفاده در مدل مورد بررسي قرار گرفته و در صورت عدم پايايي، وجود رابطه بلندمدت بين آن

صورت احتمال وجود رگرسيون سـاختگي وجـود داشـته و نتـايج     چرا كه در غير اين؛آزمون شود

بـا اسـتفاده از دو   بدست آمده از برآورد مدل قابل اعتماد نخواهند بود. نتايج بررسي پايايي متغيرها

ارائـه شـده اسـت.    2) در جـدول  PPپـرون ( -) و فليـپس ADFيافتـه ( فـولر تعمـيم  -آزمون ديكي

در PPو ADFشود، تمامي متغيرهـا براسـاس هـر دو آزمـون     مشاهده مي2همانطور كه از جدول 

بـارت ديگـر،   شوند. بـه ع گيري پايا ميبار تفاضل% در سطح ناپايا بوده و با يك5داري سطح معني

تمامي متغيرها انباشته از مرتبه يك هستند.

نتايج آزمون ايستايي متغيرها.4جدول 

متغير

ADFآماره آزمون  PPآماره آزمون 

در سطح و با 
و مبدأ عرض از 
روند

با يك مرتبه 
گيري و با عرض تفاضل

مبدأاز 

در سطح و با 
و مبدأ عرض از 
روند

گيري و با يك مرتبه تفاضل
أبا عرض از مبد

2LCO 83/1- ∗34/6- 93/1- ∗34/6-

LGDP 12/2- ∗∗33/3- 88/1- ∗∗08/3-

2LGDP 10/2- ∗∗33/3- 85/1- ∗∗08/3-

LENG 12/3- ∗∗32/3- 15/2- ∗08/4-

LTRAD 16/2- ∗36/4- 95/1- ∗40/4-

%1دار در سطح احتمال معني∗

%              5دار در سطح احتمال معني ∗∗
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بررسي بردار همگرايي.5-2
نتايج حاصل از آزمون پايايي متغيرها، حاكي از آن است كـه تمـام متغيرهـا انباشـته از مرتبـه يـك       

هستند. پس از تعيين مرتبه انباشتگي متغيرها، وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها بـا اسـتفاده از روش   

اصل از روش ماتريس حداكثر مقـادير  گيرد. نتايج حانباشتگي جوهانسون مورد بررسي قرار ميهم

كند. نتـايج در  ييد مي% بين متغيرهاي مدل را تأ1احتمال ويژه، وجود يك بردار بلندمدت در سطح 

ارائه شده است. 5جدول 

)maxλ(آزمون حداكثر مقادير ويژه.5جدول 
مدل اولمدل دوم

مقدار 
بحراني در 

%99سطح 
آماره آزمون

مقدار 
بحراني در 

%99سطح
فرضيه صفرفرضيه مقابلآماره آزمون

24/3299/4777/3809/511=r0=r

52/25∗42/2224/32∗39/292=r1�r
63/1811/752/2576/123=r2�r
65/684/163/1869/64=r3�r

برآورد مدل به روش حداقل مربعات پويا.5-3
جوهانسن حاكي از آن است كه يك رابطه تعادلي بلندمدت بـين انتشـار   انباشتگي نتايج آزمون هم

هاي آن (متغيرهاي توضيحي ملحـوظ در مـدل) در نمونـه مـورد بررسـي      كنندهسرانه كربن و تعيين

شود. در مطالعه حاضر از هاي بلندمدت پرداخته ميوجود دارد. لذا در اين قسمت به برآورد كشش

هاي بلندمدت استفاده شـده اسـت. نتـايج بـرآورد     براي برآورد كششرهيافت حداقل مربعات پويا 

ارائه شده است.6مدل به روش حداقل مربعات پويا در جدول 

مورد آزمـون  محيطي كوزنتس به دو شكل درجه يك و درجه دودر اين مطالعه فرضيه زيست

،هــاي مــدلاســاس نتــايج  بدســت آمــده بــراي مــدل درجــه دو، اگرچــه همــه متغير. برقرارگرفــت

بخـش نبـوده و رد   داري آماري ضرايب رضـايت هاي مورد انتظار را دارند ولي از نظر معنيعالمت

داري آماري ضرايب و قوت نتايج بدست آمده در مدل درجه يك، مدل گردد. با توجه به معنيمي

گيرد.ياد شده به عنوان مدل پايه مورد استناد قرار مي
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هاي بلندمدت با استفاده از رهيافت حداقل مربعات پويانتايج برآورد كشش.6جدول 
مدل اول مدل دوم

متغير ضريب انحراف معيار ضريب انحراف معيار

LGDP 95/0 49/6 ∗51/0 14/0

2LGDP 03/0- 44/0 - -

LENG ∗17/0 02/0 ∗17/0 02/0

LTRADE ∗33/0 09/0 ∗32/0 07/0

C 89/5- 96/23 ∗29/4- 78/0

R-squared 95/0 95/0
Adj R-
squared

92/0 93/0

Durbin-
Watson stat

73/1 68/1

%1دار در سطح معني∗

نتايج بدست آمده بيانگر وجود يك رابطه يكنواخت مثبت بين توليد ناخالص داخلـي سـرانه و   

Uو وجـود يـك رابطـه بـه شـكل     اسـت اكسيدكربن در نمونه مـورد بررسـي   انتشار سرانه گاز دي

توان بيان كرد كه توليد ، مي6با توجه به نتايج جدول كند. بين متغيرهاي مذكور را رد ميمعكوس 

ثيري مثبت بر انتشـار  أناخالص داخلي سرانه، درجه باز بودن تجاري و مصرف نهايي انرژي داراي ت

ر دااكسيدكربن هستند. ضرايب بدست آمده براي تمامي متغيرها از نظر آماري معنـي سرانه گاز دي

دار بودن آماري ضريب توليد ناخالص داخلي و با انتظارات تئوريكي سازگار هستند. مثبت و معني

-دهد كه در ايران افـزايش درآمـد سـرانه منجـر بـه افـزايش انتشـار سـرانه گـاز دي         سرانه نشان مي

اكسيدكربن شده است و به ازاي يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي سرانه با فرض ثابت 

يابـد. البتـه بـا توجـه بـه نبـود       درصد افزايش مـي 51/0بودن ساير شرايط، انتشار سرانه كربن حدود 

محيطي مناسب، كيفيـت نهـادي پـايين، پـايين بـودن تكنولـوژي توليـد، عـدم         استانداردهاي زيست

عدم كارايي فني در بخش حمـل و نقـل چنـدان دور از    وكارايي فني در توليد بويژه بخش صنعت

هاي زيست محيطي شود.ر نيست كه در ايران افزايش رشد اقتصادي منجر به افزايش تخريبانتظا

ضريب بدست آمده براي درجه باز بودن تجاري مثبت و از نظر آماري در سـطح يـك درصـد    

دار است و بيانگر اين است كه در ايران افزايش درجـه بـاز بـودن تجـاري، منجـر بـه افـزايش        معني

واحد درصد افزايش در شـاخص بـاز بـودن    1حيطي شده است و به ازاي هرمهاي زيستآلودگي

درصـد  32/0اكسـيدكربن در حـدود   تجاري با فرض ثابت بودن ساير شرايط، انتشار سرانه گاز دي
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اي دور افزايش يافته است. با توجه به وابستگي ساختار تجاري كشور به صادرات نفت چنين نتيجـه 

از انتظار نيست.

1ضريب بدست آمده براي مصرف نهايي انرژي مثبت و از لحاظ آمـاري در سـطح   در نهايت

كند كه با افزايش يك درصد مصرف نهايي انرژي بـا فـرض ثابـت    دار است و بيان ميدرصد معني

درصـد افـزايش يافتـه اسـت كـه      17/0اكسيدكربن حـدود  بودن ساير شرايط، انتشار سرانه گاز دي

نشان 2Rدر توليد و مصرف انرژي در كشور دارد. آماره ضريب تعيينحكايت از عدم كارايي فني 

درصد تغييرات انتشار كربن توسط متغيرهاي مسـتقل انتخـاب شـده توضـيح     94دهد كه حدود مي

. استشود كه بيانگر مناسب بودن متغيرهاي مستقل انتخاب شده داده مي

هاي سياستيبندي و توصيهجمع.6
ثير رشد اقتصادي، باز بودن تجاري و مصرف انرژي بر آلودگي أبررسي ت،ههدف اصلي اين مطالع

سـه  دهـد كـه هـر   . نتايج بدست آمده نشـان مـي  است1967-2007دوره درمحيط زيست در ايران 

داري بـر  متغير توليد ناخالص داخلي سرانه، باز بودن تجاري و مصـرف انـرژي، اثـر مثبـت و معنـي     

ربن دارنـد. نتـايج بدسـت آمـده بيـانگر وجـود يـك رابطـه مثبـت و          اكسـيدك انتشار سرانه گـاز دي 

دوره طولدهد كه در و نشان مياستمحيطي هاي زيستيكنواخت بين رشد اقتصادي و آلودگي

مورد بررسي، رشد اقتصادي در ايران سبب تنزل كيفيت محيط زيست شده است كـه داليـل آن را   

نسـبت بـه محـيط زيسـت پـاك در كشـور، پـايين بـودن         توان در اولويت باالي توليد و اشـتغال  مي

محيطي، پايين بودن تكنولوژي توليد، عدم كـارايي فنـي در توليـد و مصـرف     استانداردهاي زيست

ــايين نهادهــاي دولتــي و...    انــرژي، عــدم وجــود كــارايي فنــي در بخــش حمــل و نقــل، كيفيــت پ

ره مورد بررسي، با افزايش درجـه  دودرجستجوكرد. همچنين براساس نتايج بدست آمده، در ايران 

دهـد كـه بـا    محيطي افزايش پيدا كرده است. نتـايج نشـان مـي   هاي زيستباز بودن تجاري، تخريب

اكسـيدكربن افـزايش يافتـه اسـت كـه      افزايش مصرف نهايي انرژي در كشور، انتشار سرانه گاز دي

بيانگر اثر معكوس مصرف انرژي بر كيفيت محيط زيست در ايران است.

هاي سياستيتوصيه
با توجه به اينكه در نمونه مورد بررسي، با افزايش رشد اقتصادي انتشار آلودگي به طـور  −

اي كشـور  يابد و كاهش رشد اقتصادي هم مخالف اهداف توسـعه يكنواخت افزايش مي
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وري انـرژي در بخـش توليـد،    بردن بهره، لذا بايستي با اتخاذ راهكارهايي مانند باالاست

هاي تكنولوژيكي و ... سعي شود اثرات منفي رشد اقتصـادي بـر محـيط    ق نوآوريتشوي

زيست كاهش داده شود. 

هاي تحقيق، افزايش مصرف انرژي در كشور منجر به افزايش انتشار كـربن  براساس يافته−

كمتريانرژيمصرفكهباالاستانداردباهاييدستگاهازاستفادهراستا،اينشود. درمي

ودادهكـاهش مصـرفي بخـش درراانـرژي مصرفتوجهيقابلطوربهتواندميدارند،

هـا دسـتگاه ايـن مصـرف وتوليـد كهاستگفتني.شودهاآاليندهانتشاركاهشبهمنجر

بايستيانرژيبخشدرجوييصرفهزمينهدرهمچنين. شودحمايتدولتتوسطبايستي

.بگيردانجامتبليغاتيوفرهنگيكارهاي

محـيط آلـودگي بـر مثبتـي ثيرأتـ تجاريبازبودنكهحاكي از آن استتحقيقهاييافته−

بنابراين اگر هدف كاهش ميـزان آلـودگي باشـد، تغييـر تركيـب كاالهـاي       .داردزيست

هـا ايجـاد   تجاري كشور به سمت كاالهـايي كـه آلـودگي كمتـري در فراينـد توليـد آن      

ر به كاهش انتشار آلودگي در كشور شود.طور قابل توجهي منجتواند بهمي،شودمي
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