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Abstract 

According to the Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV) theory, besides labor force and capital 
other production factors such as energy and indicators of environment quality may affect 
exporting potentials of goods and services in an economy. Accordingly, the objective of this 
paper is to explore the effects of the main determinants, particularly carbon dioxide emission 
intensity, which is a proxy for environment quality, on the net exports of the selected 
manufacturing products (auto parts and petrochemical products) between Iran and its major 
trading partners. Basically, an econometric model for Iran’s net exports is applied to these 
trading products specifying two panel regression equations using the data of 21 Iran’s 
partners over 2000-2019. Empirical results have been obtained by estimating two regression 
equations of auto parts and petrochemical products net exports using panel GLS method. 
Based on the empirical results, there is a significant and negative effect of the ratio of Iran’s 
carbon dioxide intensity to that of its trading partner on net exports of auto parts, which 
implies a decrease in the trade deficit of these products. In contrast, the results show that the 
environmental quality significantly and negatively affects the net exports of the 
petrochemical products implying a rise in the ratio of Iran’s carbon dioxide intensity to that 
of its trading partner, which decreases Iran’s net exports of the petrochemical products. 
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: ایران در صنعتی کاالهای صادرات خالص هایکنندهتعیین  
 زیست محیط کیفیت اثربخشی

 ایران ، اصفهان اصفهان، دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشکده اقتصاد، دکتری دانشجوی   داديان اهلل ليال
  

  طيبي کميل سيد

 ،ایران ،اصفهان اصفهان، دانشگاهگروه اقتصاد،  اقتصاد، و اداری علوم دانشکده استاد 
  

 یرانا اصفهان، اصفهان، دانشگاهگروه اقتصاد،  اقتصاد، و اداری علوم دانشکده استادیار، کياني غالمحسين

  چکيده
 شاخص و انرژی مانند دیگری عوامل سرمایه و کار یروین متآیرهای بر عتوه ،(HOVك ونک -اوهلین -هکشر نظریه اساس بر

 این هدف ،ارتباط این در. باشد اثرگذار کشور یک در محصوالت صادراتی پتانسیل ایجاد بر تواندمی نیز زیسامحیط کیفیا
 زیسامحیط یفیاک هایشاخص از یکی عنوان به اکسیدکربن دی انتشار شدت ویژهبه کنندهتعیین عوامل اثرات ارزیابی مطالعه

 اساس، نای بر. اسا بوده پتروشیمی محصوالت و خودرو قطعات شامل صنعا بخش منتخف محصوالت صادرات خالص بر
 دوره در شده اشاره کاالهای گروه برای رگرسیونی دو شامل تجاری شریک 21 با ایران صادرات خالص اقتصادسنجی الگوی
 مطالعه این نتایج. شد برآورد تابلویی هایداده محیط در و( GLSك یافته یمتعم مربعات حداقل روش به 2000-2019 زمانی
 شدت که زمانی خودرو، قطعات صادرات خالص معادله در زیسامحیط متآیر ضریف داریمعنی به توجه با دهدکهمی نشان
 اسا، گرفته کاربه گیرانهلسه زیستیمحیط هایسیاسا کشور و یافته افزایش تجاری شرکای به نسبا ایران اکسیدکربندی

 مشابهی زیستیمحیط سیاسا کشور که زمانی برعکس. اسا یافته کاهش خودرو قطعات کاالیی گروه در ایران تجاری کسری
بنابراین، . ااس یافته کاهش ایران پتروشیمی محصوالت صادرات خالص اسا، گرفته کاربه را( زیسامحیط نهاده فراوانیك

 محصوالت صادرات خالص کاهش سبف( گیرانهسهل زیستیمحیط هایسیاسا کارگیریبهك یسازمحیط نهاده وفور
 تشد کاهش طریق از زیسامحیط کیفیا بهبود و زیستیمحیط گیرانهسخا سیاسا اعمال صورت در. شودمی پتروشیمی

 .شودمی حاصل ایران پتروشیمی محصوالت و خودرو قطعات در نسبی مزیا اکسیدکربندی

  نکو -اوهلین -هکشر  نظریه زیستی، محیط سیاست   خارجی، تجارت الگوی بازارها: يدواژهکل
(HOV)، صادرات خالص. 

 .JEL: C23, F11, F18 يبندطبقه
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  مقدمه -1

ی های اقتصادآلودگی، جریان ورودی بیش از حد پسماندها و مواد زاید ناشی از فعالیا
ه در تبدیل کاز فرآیند تولید و مصرف اسا زیسا اسا. در واقع آلودگی ناشی به محیط

شود. طبیعا فقط تا حدودی قادر اسا بین ورودی و عوامل تولید به محصول ایجاد می
خروجی و پسماند تعادل ایجاد کند. به عبارت دیگر، توان بازیافا طبیعا محدود اسا 

، 1هالینگریابد كکه این توان با افزایش دخالا انسان در طبیعا به میزان زیادی کاهش می
2008 .) 
قاضا ت ، سطوح پایین درآمدی یکی از دالیل پایین بودنرکشورهای درحال توسعهد

 در کشورهای در حال توسعه اینکهه دلیل باسا. همچنین  زیسابرای کیفیا محیط
تری از فعالیا اقتصادی را تشکیل یک نسبا بزرگ کشاورزی استخراج منابع طبیعی و

 حال کشورهای در دیگر همشخص کند.به شدت تنزل می زیسامحیط دهد، کیفیامی
ه آلودگی که نسبا باسا های اقتصادی فردی کوچک کشاورزی و فعالیا مقیاس ،توسعه
ن همچنی ند.کناثرات خارجی زیسا محیطی را درونی قادر نیستندپذیرترند و آسیف

ای هفعالیا قوانین برای در های موجودکاستی( نشان دادند که 1993ك 2گراسمن و کروگر
زیسا محیط کند به همین خاطریتر مبا مقیاس کوچک، جبران اثرات آلودگی را مشکل

تری بزرگ سبانبه  اثر نسبا به کشورهای توسعه یافتهکشورهای درحال توسعه  بر تولید
 ارد. د

 دزیسا و تجارت در سه گروه مطالعات مورارتباط محیطبر اساس ادبیات موجود، 
ی بر رشد اقتصاد اولین گروه مطالعات به دنبال ارزیابی اثر سا.ا گرفته بررسی قرار

با اضافه کردن معیار باز بودن تجارت  آن را تعدادی از این مطالعات اسا.زیسا محیط
جریان  و های مقابله با آلودگیهزینهبین ارتباط  ت،از مطالعا مگروه دو. کنندمی بررسی
 گراسمن گروه از مطالعات پیشگام بوده ودر این (1990ك 3توبی که دهدنشان می را تجارت

داده ،مطالعات دادند. گروه سوم نشان 4این ارتباط را در بستر توافق نفتا (1993ك و کروگر
ساخا معیارهای شدت آلودگی  کار برده و برایهکشورها را بآلودگی های شدت پخش

                                                           
1- Holinger, K. 

2- Grossman, G. M. & Krueger, A. B. 

3- Tobey, J. 

4- North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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وال مورد . سکنندبه صنایع تمیز و آلوده تقسیم میصنایع را  ،های تولید و تجارتجریان
 شدت آلودگی صادرات یا تولید در طول زمان چگونگی تآییر ،مطالعات این گروهبررسی 
 اسا. 
ارتباط تجارت و  یعنی ؛این پژوهش، سوال مورد بررسی به گروه دوم مطالعات در
زیستی یطمح هایساقوانین و سیابودن  که چگونه سختگیرانه گرددزیسا برمیمحیط

ثر اکاالهای منتخف صنعتی كقطعات خودرو و محصوالت پتروشیمی(  بر جریان تجارت
زیستی سختگیرانه باشد، کیفیا و منابع موجود در های محیطوقتی سیاساگذارد؟ می

تواند به عنوان نهاده بر تولید کاالهای قابل تجارت زیسا دارای قیما شده و میمحیط
 ظیرن های مختلفنظریهقالف  طالعات نه چندان زیادی در این حیطه و در. ماثرگذار باشد

ه جاذبمدل و  HOV)2كونک  -اوهلین -هکشرنظریه  ،1هکشر اوهلین ساموئلسن نظریه
کاالها و  ه(یافتدرحال توسعه و توسعهكکه بسته به نوع کشورهای مدنظر  انجام گرفته

ده مورد بررسی به نتایج گوناگونی منجر ش صنایع در نظر گرفته شده و توافقات تجاری
 اسا.

جارت زیسا بر الگوی تهدف این پژوهش، بررسی تاثیرگذاری شاخص کیفیا محیط
خارجی با تمرکز بر خالص صادرات گروه کاالهای صنعتی منتخف كقطعات خودرو و 

ریه ظمحصوالت پتروشیمی( در ایران بوده اسا. بنابراین، الگوی این مقاله در چارچوب ن
( تصریچ شده اسا که 1990( و توبی ك2004ك 3ونک به پیروی از فینسترا-اوهلین  -هکشر

بر  زیسا به عنوان نهاده اثرگذاردر آن متآیرهای توضیحی از جمله شاخص کیفیا محیط
شود. کشورهای طرف تجاری منتخف که مزیا صادراتی کاالهای بیان شده، معرفی می

اند، شامل افآانستان، برزیل، بوده 2000-2019با ایران در دوره  دارای بیشترین رابطه تجاری
چین، آلمان، فرانسه، هند، عراق، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مالزی، هلند، عمان، پاکستان، 

کنگ اسا. گروه سوئیس، ترکیه، ترکمنستان، روسیه، امارات، اوکراین و هنگ
ار گرفتند، جزو اقتم عمده صادارتی و یا که در این مطالعه مورد استفاده قرکاالهایی

، کاالهای با کد (HS)بندی شده وارداتی ایران در بخش صنعتی هستند. از مجموعه طبقه

                                                           
1- Heckscher-Ohlin-Samuelson 

2- Heckscher-Ohlin- Vanek (HOV) 

3- Feenstra, R. 
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( و محصوالت 8708چهار رقمی انتخاب شده که به ترتیف شامل قطعات خودرو ك
 ( اسا. 2711پتروشیمی ك

خش دوم، مبانی نظری ساختار پژوهش حاضر در ادامه به این صورت اسا که در ب
چهارم  اسا. در بخشپژوهش مطرح و در بخش سوم، پیشینه پژوهش به تفصیل بیان شده 

به تصریچ مدل و در بخش پنجم به پایه آماری، پرداخته شده اسا. در بخش ششم به تفسیر 
ه گیری حاصل از این مطالعه ارائه شدبندی و نتیجهجمعنتایج تخمین پرداخته و در انتها 

 اسا. 

 مباني نظري -2
های فرضیه پناهگاه نام هب زیساموجود تجارت و محیطادبیات  سه فرضیه رقیف در

فرضیه پناهگاه آلودگی در وجود دارد . 3رو فرضیه پورت 2و فرضیه وفور عوامل 1آلودگی
محصوالت  تولید نسبا ضعیف دربه زیستی های محیطکه مناطق با سیاساشودمطرح می
سیاسا اذ، اتختحلیل اقتصادی. براساس کرد خواهند تخصص پیدا (ک یفكبر  آلودگی

 شورهاییک در ؛ بنابراین،دهدهای تولید را افزایش میهزینه سختگیرانه، زیستیهای محیط
 بر گیمحصوالت آلود سازی درزیستی سختگیرانه دارند، تخصصیمحیط هایسیاسا که

 که ای( به گونه1986، 6گوریکمو  1977 ،5تسیبر ؛1976 ،4پتینگ(یابد کاهش می
ای حساس شان را در تولید کاالهمزیا رقابتی گیرانهزیستی سهلکشورهای با قوانین محیط

  دهند.افزایش می كآلودگی بر( زیستیمحیط

گوی هیچ اثری بر ال زیستیهای محیطکه سیاسا کندبینی میفرضیه وفور عوامل پیش
امل استانداردی نظیر تفاوت در ورودی عوامل یا تکنولوژی، عوض عو تجارت ندارد و در

تجارت  جریانفرضیه وفور عوامل،  (. طبق2003، 7تیلور وکاپلند( کنندتجارت را تعیین می
االی ک اگر ،بنابراینشود. مینورودی عوامل تعیی وسیله فراوانی نسبیهکشور ب در هر
وما شود که فراوانی سرمایه دارند و نه لز کشورهایی تولید بر اسا باید درسرمایه، ک یف

                                                           
1- Pollution Havens Hypothesis 

2- Factor Endowments Hypothesis (FEH) 

3- Porter Hypothesis  

4- Pethig, R. 

5- Siebert, H. 

6- McGuire, M. C. 

7- Copeland, B. R. & Taylor, M. S. 
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آزمون تجربی فرضیه وفور  مشکل. گیرانه دارندزیستی سهلکشورهایی که قوانین محیط
زیستی و های محیطسیاسا ،هادولا معموال عوامل و پناهگاه آلودگی این اسا که

ماال هم احت هیافتتوسعهکشورهای چون  در نتیجه کرده تجاری را به صورت همزمان اتخاذ
 بر یافتهسعهکمتر تو شورهایكک زیستی سختگیرانه دارندفراوانی سرمایه و هم قوانین محیط

 ود.شیک بر جریان تجارت اثرگذارند، مشکل می( در نتیجه آزمون اینکه کدامعکس
یطکند وجود قوانین محفرضیه مشهوری به نام فرضیه پورتر بیان می عتوه بر این،

اد انگیزه بلکه سبف ایج ،گذاشا جریان تجارت نخواهد اثرسوئی بر نه تنهازیستی دقیق، 
ای هخود به دنبال ابداع روش کاهش هزینه تولیدشود تا برایبرای تولیدکنندگان می

 د اسا بعضیپورتر معتقباشند.  کمتر آن هزینه پخش دنبالکمتر و بهآلودگیبرایتولیدی 
باشند و  اطتعهای تولیدی کمتر بیهای تولیدی با هزینهیها امکان دارد از استراتژبنگاه

ها زینهاتخاذ کرده و ه ییهااستراتژی چنینکرده تا  وادار ها رازیستی، بنگاهمحیط قوانین
  پذیری را بهبود بخشند.را کاهش و به دنبال آن رقابا

های این دو پژوهش و ارائه (H-Oك اوهلین -هکشر عوامل تولید به وسیله نظریه وفور
باشد،  فراوان یک کشور در که عوامل اولیه تولید یک کاال اقتصاددان نشان داد هنگامی

 ر نسبیه وفویعنی کشورهایی کشود؛ میکاال از مزیا برخوردار آن کشور در تولید این 
 ریروی کانوفور نسبی که  کشورهایی بر وسرمایه دارند، اقدام به صادرات کاالهای سرمایه

 کنند.صادرات کاالهای کاربر می ند، اقدام بهدار
ای سهلهکه تحا سیاسازیسا محیطفراوانی آلودگی به عنوان استفاده از  پخش

تا قبل از  د.وش تفسیر زیسامحیط تواند به صورت یک نهادهمیپذیرد، گیرانه صورت می
ی هیچ قیمتی زیستزیستی نهادینه شوند، منابع محیطآلودگی محیط کنترل اینکه معیارهای

 از که حاکی شوندمی استفاده های اقتصادیبخشندارند و به صورت مجانی به وسیله 
های آلودگی كسیاساکنترلپس از اتخاذ معیارهای اسا. زیسامحیط همگانی کاالی
ای تعیین هزیسا به منظور فرار از جریمهکنندگان محیطگیرانه(، آلودهزیستی سخامحیط

ر اسا. بها هزینهکنندکه برای آنشان استفاده میهایی برای کاهش آالیندگیششده از رو
یسا به زکنندگان محیطآلودهشود کهزیستی دقیق باعث میهای محیطبنابراین، سیاسا

 ا مواجه شوند.زیسزیسا استفاده نکنند و با کمیابی کیفیا محیطصورت مجانی از محیط
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 صورت بالقوه عمل ا به عنوان یک نهاده در تولید بهزیسکه درآن محیط هاییروش 
نهاده با  وریزیستی بر محصول با تآییر بهرهعوامل محیط. کامت متفاوت اسا ،کندمی

همین . بهگذارندمی رها اثتولید شده و یا با کاهش عرضه موثر نهاده که تآییر محصولی
ستند زیستی سختگیرانه ههای محیطدهنده سیاسادلیل در این پژوهش به عواملی که نشان

شود نهاده محیطشود. بدین صورت فرض میزیسا، اشاره میبه عنوان نماینده محیط
گیرانه نسبا به کشورهای با زیستی سهلهای محیطزیسا درکشورهای با سیاسا

 زیستی سختگیرانه، فراوانی بیشتری دارد.های محیطسیاسا

 پيشينه پژوهش  -3

( به صورت تجربی ارتباط الگوی تجارت جهانی و معیارهای کیفیا 1993و  1990توبی ك
های را با داده (HOV)ونک  -اوهلین -زیستی را آزمون کرد. توبی، مدل هکشرمحیط

مقطعی برآورد کرد تا فرضیه پناهگاه آلودگی و فرضیه فرار صنایع را آزمون کند. در 
از  های فیلترینگ و ممانعاتند که هزینهبر،کاالهایی هسمطالعه توبی کاالهای آلودگی

درصد کل هزینه تولید آن کاال باشد. با  85/1تر از شان در آمریکا برابر یا بزرگآلودگی
بر کاال، گروه کاالی آلودگی 24گروه کاالی کشاورزی و صنعتی،  64این معیار در میان 

را به پنج گروه کاالیی کاال  24های اقتصادسنجی توبی گیرند. با کاربرد روشنام می
عامل تولید کشور  11سازی کرده و خالص صادرات هر گروه کاالیی را روی جمعی

دهد، ان میزیستی را نشهای محیطآمریکا و یک متآیر مجازی که سختگیرانه بودن سیاسا
ان داری میکند که هیچ ارتباط خطی معنیبرازش کرده اسا. نتایج آماری مشخص می

دارد بر وجود نزیستی سختگیرانه و خالص صادرات کاالهای آلودگییطهای محسیاسا
 داری روی الگوی تجارت جهانی ندارد. زیستی اثر معنیهای محیطو سیاسا

گیرانه روی  زیساااتی ساااخا  اثر منفی قوانین محیط ( به 1997ك 1ون دنبرگبیرز و  ون
صادرات و اثر  شاره کرده م بتش روی جریان واردات  جریان  تواند میعتقدند این اثر م Tا

سط مداخله دولا نظیر  صنایع آلودگ  یارانه تو دات روی تولی و محدودیا واردات بریبه 
توه عهمچنین  ، از بین برود.کنندزیسااتی را رعایا نمیخارجی که اسااتانداردهای محیط

عوامل بنیانی اقتصااادی دیگری نظیر  گاهی توسااط زیسااتی، محل صاانایع بر هزینه محیط

                                                           
1- Beers, V. & Denbergh, V. 
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ضه و کیفیا نیرو  دستر  شد   خانتقال تعیین  هایکار و هزینهیسی به منابع و بازار، عر واهد 
  کنند.زیستی غلبه میهای محیطاین عوامل بر عامل هزینه هک

زیستی روی جریان دوطرفه سازی اثر قوانین محیط مدل( به 2002ك 1انهریس و همکار
شورهای  ضو   تجارت ک سا    گذاریاثر و پرداخته1990-96در دوره  OECDع های سیا

 تحلیل کل تجارت و .کردندروی جریان تجارت خارجی دوطرفه مطالعه را زیستی  محیط
،  رانهزیستی سختگیهای محیطکه سیاسا ا کردهاز این فرضیه حمای 2دتجارت صنایع آزا

ستی  زیاما استانداردهای محیط ،دارد و صادرات صنایع آزاد صادراتکل تاثیر منفی روی 
نابع صنایع م در که به این معنا .نداردبر کاالهای آلودگیاثر معناداری روی صادرات هیچ 

سبا   وجود ،برمحورآلودگی ستانداردهای محیط به منابع ن ستی در تعیین رقابا ا پذیری زی
زیساااتی  که قوانین محیط کشاااورهایی  دهد مینشاااان ها  آن نتایج  اساااا.تری عامل مهم  
حمایا از  به منظور به طور همزمان اندکرده تحمیلان شدگانتر روی تولیدکننسختگیرانه

  .انداعمال کرده ای بر وارداتتعرفهرموانع غیصنایع داخلی
ت آزمون الگوی تجار  بررا زیساااتی قوانین محیط اثرگذاری  ،(2003ك 3کول و الیوت

رانه  گیسخا ونک، اثر -اوهلین -هکشرآزاد، نظریه  تجارت نظریهدر چارچوب کردند و 
کردند. بررساای بربر خالص صااادرات محصااوالت آلودگی را زیسااتیبودن قوانین محیط

  کنندهتعیینعامل   زیساااتی شاااواهدی مبنی بر این که معیار قوانین محیط    دادنتایج نشاااان  
خالص صادرات صنایع   د. همچنین اسا، وجود ندار  برآلودگی خالص صادرات تولیدات 
که فراوانی ساارمایه دارند، باالترین مقدار اسااا  رهاییدرکشااو شاایمیایی و آهن و فوالد

خمیرکاغذ به ترتیف در  که خالص صاااادرات فلزات غیرآهنی و صااانایع کاغذ ودرحالی
شورهایی  س  که فراوانی مواد معدنی و جنگل دارند، باالترین مقدارک  اینکه هب توجه با ا.ا

                                                           
1- Harris, M., et al. 

تواند در هر مکان بدون اثر عواملی از قبیل منابع و یا می اسااا که یصاانعا آزاد، یک اصااطتح کلی برای صاانعت  -2

محصوالت با توجه    که هزینهرد که به معنی آن اسا  دا های ثابا فضایی این صنایع اغلف هزینه  .و نقل قرار گیردحمل

شده تآییر   صول مونتاژ  شه  د.کننمی به جایی که مح صنایع نوپا  الماس و ترا سا.  های کامپیوتری چند نمونه از این  این ا

سترده نتواصنایع می  به   هاتولید آنعتوه بر این،  .دها بدون توجه به مواد اولیه خاص قرار گیرای از مکانند در طیف گ

جزء ی ها به طور کلایناسا.  ترمحیطی کارآمد کارگیری نیروی کار کمتر و از نقطه نظر زیساهب ،نسبا کمبه مقدار 

 گیرند.قرار نمی صنایع آالینده

3- Cole, M. A. & Elliott, R. J. R. 
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شورهای  سعه  ک   این در آهن و فوالد و شیمیایی  صنایع  اند،سرمایه  یفراوان دارای یافتهتو
 کشااورهای به گیرانهسااخا زیسااتیمحیط قوانین با مواجهه صااورت در حتی کشااورها

سعه  درحال ستهای    دارای تو ستی  محیط سیا  مورد در. کنندنمی مکان نقل گیرانهسهل  زی
 رخورداریب برای هسااتند، متکی محلی منابع بر چون نیز، غیرآهنی فلزات و کاغذ صاانایع

ستی محیط قوانین افعمن از شان  هاآن. کنندنمی مهاجرت ترساده  زی  مدل درون که دادند ن
  کنندهنتعیی زیساااتیمحیط قوانین معیار اینکه بر مبنی شاااواهدی ونک، -اوهلین -هکشااار
 . ندارد وجود اسا، برآلودگی تولیدات صادرات خالص معنادار

مورد  اروپا  برایالت جاذبه   در معاد  را زیساااتیقوانین محیط (2005ك 1اجاگ و میرز 
زیساااتی یک متآیر مهم در تعیین جریان که قوانین محیطدادند نشاااان ارزیابی قرار داده و 

یرانه  گمعیار ساااخابه عنوان  آلودگی اروپافیلترینگ های های هزینهداده. تجارت اساااا
ستی، بودن قوانین محیط ستفاده می  زی ستی   ق ارزیابی مخارج محیطیطر تحلیل از. شود ا زی

ایج نت .گرفا امیافته انجزا و انجام تخمین با روش گشاااتاورهای تعمیم    صاااورت درون به 
بیشااتر  آلودگی فیلترینگهای هزینهاز  دهد صاانایع آلوده نساابا به صاانایع پاکنشااان می
 کنند.ضرر می

را در مورد کشااورهای اتحادیه اروپا و کشااورهای   3( فرضاایه پورتر2010ك 2اصااآری
فارس آزمون کرد. نتایج این فرضایه را در مورد کشاورهای اتحادیه اروپا و   حاشایه خلیج  

کشورهای حاشیه خلیج فارس تایید کرد. همچنین آزادسازی تجاری سبف افزایش پخش      
 اکسیدکربن در این مناطق شده اسا.سرانه دی

سانتوز  ستی قوانین محیط نقش (2011ك 4دی  صلی    جریان تجاری  را بر زی شورهای ا ک
حاد  پا بررسااای کرد و  یه  ات به                ارو جان ند به، اثرکلی سااااه توافق چ جاذ له  عاد لف م قا در 
دهد نشان می  وی نتایج زد. اروپایی تخمین کشور  14 زیستی را بر صادرات دوطرفه  محیط

اثر م با روی  ،1988-2008های زیسااتی چندجانبه در سااالعضااویا در توافقات محیط
عتوه بر  .کندتآییر می درصااد 35تا  22از  اشکشااور اروپایی دارد که دامنه 4صااادرات 

                                                           
1- Jug, J., & Mirza, D. 

2- Asgharim, M. 

 این فرضیه در ادامه مقاله توضیچ داده شده اسا. -3

4- De Santis, R. 
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زیستی  و توافقات محیط2و اتحادیه اروپا  1سازمان تجارت جهانی عضویا پیوسته در   این، 
 . اروپایی دارد کشور 15اثر متقابل م با روی صادرات  3چندجانبه

های سااایاسااااکارایی الملل و ارتباط میان تجارت بین (2014ك 4همکاران دوگانای و
ستی را طمحی سال     111برای  زی شور از  شاخص  کردند.  آزمون 1980-2009ک بهبود در 

ای ه منجر به کاهش هزینه    (اکسااایدکربن برحساااف انتشاااار دی ك زیساااتیکارایی محیط 
شد    محیط ستی ر شورهایی که شده و  زی ستی کارایی محیط ک شیدند،  بخ بودشان را به زی

با میان ارتباط م کردند.  افته تجربهرا از طریق صااادرات افزایش ی بر تجارت اثرات قوی
هبود های جهانی برای باز تتش را تایید کرده و فرضاایه پورتر ،بهبود کارایی و صااادرات

 کرد. ها حمایازیستی کشورکارایی محیط
شاااواهد  را با   زیساااتی بر تجارت خارجی  اثر قوانین محیط( 2016ك 5همکاران ونگ و  

که تنها    دادنتایج نشاااان  کردند.   مطالعه   1985 -2010 دوره چین برای تجربی از اقتصااااد
 ضررکند و در  ،زیستی دقیق و سختگیرانه  صنعا شیمیایی ممکن اسا تحا قوانین محیط   

صنایع دیگر این اتفاق نمی  صنایع ممکن اسا از    و حتی افتد مورد    رای چنیناج بعضی از 
سود ببرند.  قوانین محیط ستی  سختگ  در حقیقا با رعایا زی صادرات یرانه، خالقوانین   ص 

ای با  که تولیدات کارخانه      حالی  کند در کاهش پیدا می  بر گیبر و آلودکه منابع   تولیداتی 
 د.کنافزوده باال و سبز ارتقا پیدا می ارزش

جارت و              باط ت عات ارت طال طه گروه اول م جام شااااده در حی عات داخلی ان طال اک ر م
زیسا  ی و آزادسازی تجاری را بر محیط های تجارزیسا قرار گرفته و اثر سیاسا   محیط

 بررسی کردند. 
ها را بر میزان ( اثرات رشاااد اقتصاااادی و نقش دولا1389زاده كپژویان و لشاااکری

یافتگی متفاوت از جمله کشاااور منتخف با ساااطوح توساااعه 56های مهم هوا در آالینده
سی کردند.آن  سیدندکه با وجود تاثیر م ب ایران برر شد ا ها به این نتیجه ر صادی بر  ا ر قت

هایی همچون دی اکساید گوگرد  ها، ارتقای تکنولوژی در کاهش آالیندهمیزان آالینده

                                                           
1- WTO  

2- EU 

3- MEA 

4- Doganay, S. M., et al. 

5- Wang, Z., et al.  
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اکساایدکربن نقش های مربوط به اثر ساایاساای در کاهش آالینده دی و بهبود شاااخص
 مهمی داشته اسا. 

به بررسااای نقش تجارت بر کیفیا محیط    1392شاااجری و همکاران ك  زیساااا در ( 
خلیج فارس پرداخته و با تایید منحنی کوزنتس در مورد کشاااورهای  کشاااورهای منتخف 

حوزه خلیج فارس نشاااان دادند کشاااورهای حوزه خلیج فارس به ویژه ایران باید به دنبال 
 زیسا بوده و به افزایش تولیدات دانش محور بپردازند.صنایع سازگار با محیط
زیساااا برکیفیا محیط  ( با مطالعه اثر آزادساااازی تجارت     1397طیبی و همکاران ك 

ا دستیابی به توانند بکننده نفا نتیجه گرفتند که کشورها میکشورهای صادرکننده و وارد
فتی و های نزیساااا را بهبود بخشاااند. با توجه به اثر شاااوک تجارت آزاد، کیفیا محیط

با انرژی          با جایگزینی نفا  پاک می  افزایش قیما نفا، کشاااورها  ند آلو های  دگی توان
 سا را کاهش دهند. زیمحیط

دنبال بررسااای اثر تجارت میان ایران و شااارکای تجاری        ( به 1399پور و طیبی كیونس
ودند زیسا کشور بمنتخف همسایه شرق آسیا و تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا بر محیط  

و به این نتیجه رساایدند که ماهیا روابط تجاری ایران با شاارکای تجاری منتخف، بیانگر  
ور  زیساااا کشااا دن بخش تجارت خارجی ایران با حفظ و بهبود کیفیا محیط    همراه نبو

 بوده اسا. 

حاضااار، اثرات شاااااخص      عه  طال خف محیط   در م هاده    های منت که معرف ن زیسااااا 
سی قرار         محیط شرکای تجاری مورد برر صادرات ایران با  سا بر جریان خالص  سا ا زی

بر جریان  زیستیهای محیطساکه در عمده مطالعات قبلی اثر سیا گرفته اسا در صورتی
ضر در توافقات تجاری م ل    شورهای حا سا. عتوه بر    OECDتجارت ک شته ا تمرکز دا

سی قرار گرفته و          صنایع و پناهگاه آلودگی مورد برر ضیه فرار  ضوع فر شینه مو این، در پی
زیساااا بر جریان تجارت کاالهای عمده صاااادراتی و        کمتر به ارزیابی اثر نهاده محیط   

ه اسا. پرداخته شد تی كآلودگی بر یا پاک(کشورهایی مانند ایران با شرکای تجاریواردا
ها (، داده1990( و توبی ك2002عتوه بر این، در مطالعات پایه این پژوهش کول و الیوت ك

وی که در مطالعه حاضر الگ اند درصورتی به صورت مقطعی و کاال و کشورها تآییر کرده  
شوری( برآورد   هایمطالعه درمحیط داده تابلویی برای کنترل ناهمگنی در مقاطع كزوج ک

 و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته اسا.
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 شناسي پژوهشروش -4

و اثرگذاری عوامل بسیاری مانند   (H-Oكاوهلین  -هکشر  نظریه گسترش  و بسط  در ادامه 
الملل، بین تجارت های کشورها در عرصهسطچ تکنولوژی و سرمایه دانش در تبیین مزیا

 ساابین كوفور تولید عوامل تفاوت را براساااس تجارت الگوی اینکه جای ( به1986ونک ك
ر د به عبارت دیگر،   کرد. مطرح محتوای عاملی تجارت   بر مبنای  را کند، آن  بیان  عوامل( 

 از یک ره تاثیر دارند و تراکم میزان چه تولید وارداتی، عوامل و صادراتی تولید کاالهای
 اسا؟  چگونه وارداتی و صادراتی درکاالهای تولید عوامل

 HOVزیسا به عنوان نهاده در الگوی های محیطهدف مطالعه حاضر، ورود شاخص 
شاخص      سا،  شرکای تجاری ا  هایی که بهو آزمون اثر این نهاده بر تجارت میان ایران و 

شده        عنوان نماینده محیط ضیچ داده  شده در ادامه تو سا در مدل وارد  سا. یکی زی از  ا
وضااعیا  اوهلین از -دو عاملی و دو کشااوری هکشاار  الگوی بسااط HOV مزایای دیگر

 چند  وکاال چند کشااور، چند فرض با الگویی به تولیدی دو عامل با و کاال دو دوکشااور،
 عامل تولیدی اسا. 

شور  چنان شور   ستاده  N×1بردار  j ،Yjچه در ک صنعا برای ک ر بردا Djو   jها در هر 
ضای  شد،  ستانده  تقا سا از كرابطه       NXjها با شور عبارت ا صادرات خالص آن ک بردار 

 ((:1ك

NXj   (1ك  =  Yj − Dj 

 Fj تعریف شااده که یک بردار 2هم محتوای عاملی تجارت توسااط رابطه ك )S×1  .اسااا
Fkاجزای این بردارشااامل 
j  اسااا که وقتی م با باشااد عاملk وقتی منفی  صااادر شااده و

کار و ساارمایه، محتوای عاملی تجارت وارد شااده اسااا. با دو نهاده نیروی kباشااد، عامل 
 ((:  2عبارت اسا از كرابطه ك

Fj  (2ك = ANXj  ⇒  [
Fl
j

Fk
j ] = ANXj  ⇒  Fj =  A Yj − ADj      
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مدل هکشااار     ع      -اوهلین -هدف  باط بین محتوای  نک، برقراری ارت جارت   و املی ت
A NXi     شور سی ک سا سا.  i و فراوانی عوامل ا ضای      ا شتآال کامل، تقا شرایط ا با توجه به 

سبتی   ADiشود. همچنین بردار مصرف کشور   عوامل با موجودی عوامل برابر فرض می با ن
 برابر اسا.  siADwاز بردار مصرف دنیا 

 (3ك

 A Yj = Vi   

 {D
i = siDw      

ADi = siADw
⇒  ADi = siADw = siAYw = siVw  ⇒  

 Fi =  A NXi = Vi − siVw 

 Nبردار  jQ فرض شااود،  jکشااور وساایلهبه تولید شااده i کاالی ijQعتوه بر این، اگر 
سا.       شور ا صول در این ک شور   kورودی عامل  kjVمح سا.   عامل Sبردار  Vو   jدرک ا
شدت عامل     صر   Aضرایف ماتریس  شده در     k، بیانگر مقادیر عامل  kiaهم با عنا ستفاده  ا

γو  iقیما کاالی   ipاسا.   iتولید یک واحد کاالی 
k

درآمد اسمی    jGو  k قیما عامل 
پذیر اسااا، معادله محصااول مربع و معکوس Aاسااا. با توجه به اینکه ماتریس   jکشااور 
 شود.( تصریچ می4ابطه كبه صورت ر  jکشور 

Qj (4ك = A−1Vj  

توان گفا مصااارف هر کاالیی در هر ( می3با توجه به فروض ارائه شاااده در رابطه ك
 cهای داده شده یک نسبا ثابا از درآمد ملی کشورها اسا که در آن     کشور در قیما 

 ((.    5بطه كبه عنوان ضریف مخارج به عنوان سهمی از نهاده و مصرف جهانی اسا كرا

Cj (5ك = cGj  

شااود ( بازتعریف می6( با فرض برابری تولید و مصاارف جهانی در رابطه كcضااریف ك
  شود(.نشان داده می wكمقادیر جهانی با اندیس 
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c (6ك =
A−1Vw
Gw

 

ید و مصااارف             فاوت تول چه ت به این روابط، چنان با توجه  معرف  (jC-j=QjNXكحال 
 cو   jمصرف برای کشور   دار بر jCکه طوریباشد به   jدر کشور   (jNXك خالص صادرات 

سا. با توجه به روابطه   سهم مخارج روی همه کاالها ا توان رابطه ( می5( و ك4های كبردار 
 ( را به دسا آورد.   7ك

NXj (7ك = A−1Vj − A
−1Vw (

Gj
Gw
⁄ ) 

( به این صورت خواهد بود و رابطه 8باشد، رابطه ك A−1عناصر تعریف شده در a̅ij اگر 
  ( متعاقف آن به دسا خواهد آمد. 9ك

NXij  (8ك =∑[a̅ik −
γ
k

Gw
(∑ a̅isVsw

s

s=1

)] Vkj              

s

k=1

 

NXij (9ك =∑ bikVkj     

s

k=1

 

به فراوانی   jکشااور  iادرات کاالی دهد که خالص صاا(، نشااان می9( و ك8دو رابطه ك
 bikد. کننهایی بسااتگی دارد که در تولید کاالی موردنظر نقش اساااساای را ایفا می  نهاده

توان خالص صادرات یک  که میطوریبه دهد( را نشان می 8ك قسما درون براکا رابطه 
وی ورودی منابع که رهاییاز داده را کاالی قابل تجارت در اقتصاد جهانی Nکشور از هر 

بینی  به طور پیوسااته وجود دارد و با پارامترهایی که در طول کشااورها ثابا هسااتند، پیش 
تاکید بر معادله       1990در پژوهش توبی ك (.2003کرد كکول و الیوت،  با   )(HOV)   مدل
 ( طراحی و استفاده شده اسا.10ارائه شده در رابطه ك

NXij (10ك = CSTi0 + bi1V1j + bi2V2j +⋯+ bi11V11j + μij  
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 Nij   خالص صادرات کاالیi    به وسیله کشورj    ،اساV1j  ورودی منبعkك ،k=1,2,3, 

ضااارایبی هساااتند که کل اثر افزایش در منبع روی خالص        bikو  j( در کشاااور 11,…
 بخش ثابا معادله اسا.  CSTi0دهد. صادرات کاالی مشخص را نشان می

 الگوي تجربي -1-4
در مطالعه حاضاار زمان و کشااور تآییر کرده و برای هر گروه کاال به صااورت جداگانه مدل   

(، الگوی خالص ایران  9گیری معادله تصریچ شده در رابطه ك  تخمین زده شد. با توجه به شکل  
 شود.( تعریف می11به صورت رابطه ك HOVبا شرکای تجاری منتخف و بر مبنای نظریه 

NXfjt (11ك = CSTfi0 +∑bkj

5

k=1

Vkjt + ufjt 

با شاااریک تجاری         NXfjtکه در آن،    f درکاالی موردنظر    jخالص صاااادرات ایران 
شیمی( در زمان     صوالت پترو سا.   tكقطعات خودرو و مح روی  kاثر افزایش نهاده  bkjا

ام درکشااور ایران به k ه، نساابا نهاد Vkjtو   jخالص صااادرات ایران با شااریک تجاری 
شامل        tدر زمان   jشریک تجاری   شریک تجاری به عنوان مقطع  شورهای  سا. تعدادک ا

 .( اسااا(t=1,2,…,20مشاااهده  20ها دارایتعداد سااال ( وj=1,2,…,21مشاااهده ك 21
های قبلی و اسااتفاده از چهار ( با تکیه بر بحث نظری مطرح شااده در بخش11حال رابطه ك

زیسا ( و شاخص کیفیا محیط3V(، انرژی ك2V(، سرمایه ك1Vکار كرویشاخص نهاده نی
 شود.( بازتعریف می12( به عنوان متآیرهای توضیحی در فرم رابطه ك4Vك

NXfjt (12ك = CSTfi0 + b1jV1jt + b2jV2jt + b3jV3jt + b4jV4jt + μfjt   

شورهای مورد ن  اهمیا کیفیا محیط سا در ک سا  زی سیا ای هظر به میزان دقیق بودن 
ور و محهای نهادهزیستی در آن کشورها بستگی دارد که از طریق دو گروه شاخصمحیط
سی می ستاده  شاخص   محور برر سعه     1محورهای نهادهشوند.  ساس مخارج تحقیق و تو برا

یه        ما خارج سااار یا م نده        عمومی  کاهش آالی جاری در کنترل و  خارج  ها  گذاری و م

                                                           
1- Input-Oriented Indicator 
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زیسااتی طراحی براساااس قوانین محیط 1محورهای سااتادهشااوند. شاااخصگیری میاندازه
با این فرض   می یا محیط   شاااود  یساااتی  ززیساااتی بهتر مبتنی بر قوانین محیطکه کیف

شاخص   سختگیرانه  سا.  ستاده تر ا شاخص   های  سبا به  اند تومحور میهای نهادهمحور ن
 زیستی باشد.                                                               ی محیطهاگیرانه بودن سیاسانماینده بهتری برای سخا

نه بودن قوانین محیط      عات مختلف ساااختگیرا طال فاوت     م به صاااورت مت زیساااتی را 
وساایله توبی هکه ب 1979در سااال  2وشاااخص والتر و آگل، برای م ال د.کننمی گیریاندازه

شده یک معیار     (1990ك ستفاده  سا  ستاده  نرمالا کند از یک تا هفا تآییر میکه محور ا
  د.کنمی زیسا عملمحیط نهادهبرای  یک تقریفو به عنوان 

 1992زیسااتی در سااال محیط دو معیار سااختگیرانه بودن قوانین (1997ك بیرز و دنبرگ
ا  ر زیساااتیقوانین محیط اثر کلی، اسااااس هفا شااااخص اجتماعی که اولی بر سااااختند

سال      کند. مشخص می  و از تآییر   1980معیار دوم از دو شاخص از سطچ شدت انرژی در 
  .اشده اس بندی ساختهوسیله روش رتبههب 1980-1991 شدت انرژی از

براسااس شاش    را زیساتی گیرانه بودن قوانین محیطساخا ( 2002ن كهریس و همکارا
 . دنگیری کردهانداز اعم از مصرف انرژی نسبی یا عرضه نسبی انرژی شاخص مختلف

نعتی  دود ص دی اکسیدکربن و دی اکسیدگوگرد و ( میزان انتشار2009كژانگ و همکاران
 .فتندزیستی در نظرگرهای کیفیا محیطبه عنوان شاخص را ضایعات جامد صنعتیمیزان و 

اکسااایدکربن به عنوان شااااخص کیفیا       در الگوی این مطالعه، متآیر شااادت نشااار دی   
ر متآیر  و میزان اثرگذاری آن ب ت صنعتی مورد استفاده قرار گرفته  زیسا برای محصوال  محیط

خالص صااادرات گروه کاالی صاانعتی منتخف كقطعات خودرو و محصااوالت پتروشاایمی(     
های انرژی و کیفیا    شاااود. در واقع، عتوه بر سااارمایه و نیروی کار از شااااخص    آزمون می

شر دی    محیط الگوی   دهنده درهای تولید توضیچ اکسید کربن( به عنوان نهاده زیسا كشدت ن
  -اهلین -خالص صادرات قطعات خودرو و محصوالت پتروشیمی در چارچوب نظریه هکشر    

ن  شااوند. بنابرایای نیز محسااوب میشااود که به عنوان کاال یا عامل واسااطهونک اسااتفاده می
ریه چند  ظاهلین به ن-تصااریچ الگو به منزله گذار از نظریه تجارت ساانتی و دو عاملی هکشاار   

 زیساااا( وونک اساااا که در آن عوامل تولید كمانند کیفیا محیط        -اهلین-عاملی هکشااار 

                                                           
1- Output-Oriented Indicators 

2- Walter and Ugelow Index 
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هـاي مزیـت نسـبی منجـر بـه خـالص        کننـده  اي دیگر (مانند انرژي) نیـز تعیـین   کاالهاي واسطه
 صادرات این صنایع هستند.

زیسـتی و فراوانـی یـا عـدم      هاي مـورد نظـر محـیط   )، جهت تغییر شاخص1در نمودار (
 زیست ترسیم شده است. فراوانی نهاده محیط

 زیستی هاي محیطت تغییر شاخص. جه1نمودار 

 
 هاي پژوهشماخذ: یافته

اکسـیدکربن در یـک کشـور بـاالتر باشـد، کیفیـت        در عمل هـر چـه شـدت نشـر دي    
هـاي  تـر بـوده و بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه سیاسـت        زیست در آن کشور پایین محیط
رج زیستی سختگیرانه در آن کشور برقـرار نیسـت و بـرعکس. هـر چـه میـزان مخـا        محیط

زیست نیـز   تحقیق و توسعه در یک کشور باالتر باشد، نشان از این است که کیفیت محیط
در وضــعیت بهتــري در آن کشــور قــرار دارد، چراکــه صــنایع آالینــده بــراي ممانعــت از  

کننـد. بنـابراین،   هـاي تحقیـق و توسـعه اسـتفاده مـی     هاي انتشار آلودگی از فعالیـت جریمه
گیرانـه در  زیستی سـخت  هاي محیطنشان از برقراري سیاست مخارج تحقیق و توسعه باال،

بري درتولید یک محصول بیشـتر باشـد بـه معنـی آن     آن کشور است. هرچه شدت انرژي
 هــايزیســت اهمیــت چنــدانی نداشــته و سیاســت  اســت کــه در آن کشــورکیفیت محــیط

 اکسیدکربن ایران به کشورهاي طرف تجاري نسبت باالي (پایین) شدت پخش دي

ي ایران به کشورهاي طرف تجارينسبت باالي (پایین) شدت مصرف انرژ  

نسبت پایین (باالي) مخارج تحقیق و توسعه ایران به کشورهاي طرف تجاري ایران  

 گیرانه (سختگیرانه) در ایران نسبت به شرکاي تجاريزیستی سهل هاي محیطبرقراري سیاست

زیست در ایران نسبت به شرکاي تجاري قیمت نسبی پایین (باالي) محیط  

زیست در ایران نسبت به شرکاي تجاري (عدم فراوانی) نسبی نهاده محیط فراوانی  
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زیساااتی ساااختگیرانه در آن کشاااور برقرار نبوده اساااا. بنابراین، مخارج تحقیق و محیط
صورت گرفته برای توسعه     ، یک معیار زیسا پایدار و البته با حفظ محیط توسعه، مخارج 

اکساایدکربن و شاادت انرژی، زیسااتی و دو معیار دیگر، شاادت نشاار دیمحور محیطنهاده
 محور مورد استفاده در این مطالعه هستند. معیارهای ستاده

 هاي آماريپايه -2-4
شااامل: افآانسااتان،   کشااور طرف تجاری ایران ك 21های ترکیبی ( از داده12در برآورد رابطه ك

برزیل، چین، آلمان، فرانساااه، هند، عراق، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مالزی، هلند، عمان،            
های  ی سال کنگ( طپاکستان، سوییس، ترکیه، ترکمنستان، روسیه، امارات، اوکراین و هنگ     

  شاااد. این کشاااورها به دلیل اینکه شااارکای عمده تجاری ایران در         اساااتفاده  2000تا   2019
های موردنیاز برای صاااادرات و واردات    اند، انتخاب شااادند. داده   صاااادرات یا واردات بوده 

اکسید   کار و سرمایه و شدت دی  های نیرویو برای داده 1کاالهای موردنظر از سایا تجارت 
سایا بانک جهانی      شدت انرژی و تولید انرژی از  سعه و  شده      2کربن و تحقیق و تو ستفاده  ا

گذاری ناخالص داخلی و طول  جودی سرمایه در این مطالعه براساس سرمایههای مواسا. داده
ساله سرمایه محاسبه شده اسا به این صورت که میزان سرمایه هر سال یک کشور را         10عمر 

 آید. دسا میسال گذشته به 10گذاری ناخالص آن کشور در از جمع سرمایه

شریک مورد    های تراز تجاری ایر(، داده1با توجه به جدول ك شورهای  ان با مجموع ک
ای قطعات خودرو و پتروشااایمی در دوره مطالعه در گروه محصاااوالت صااانایع کارخانه 

شاااود تراز تجاری ایران در که متحظه میطورگزارش شاااده اساااا. همان 2019-2000
شیمی طی دوره مورد        صوالت پترو سی قطعات خودرو، منفی و در مح صول مورد برر مح

 ده اسا.بررسی، م با بو

به عبارت دیگر، ایران در این دوره محصااول قطعات خودرو دارای خالص صااادرات  
صادرات م با كمازاد        شیمی، دارای خالص  صوالت پترو سری تجاری( و در مح منفی كک

 تجاری( بوده اسا.
 

 

                                                           
1- www.comtrade.com 

2- www.worldbank.com 
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اي منتخب )واحد دالر(خالص صادرات صنايع کارخانه -1جدول   

 قطعات خودرو محصوالت پتروشیمی سال

2000 298514524 277607601- 

2001 314731237 380838033- 

2002 319509971 603438009- 

2003 387463458 885739226- 

2004 451157217 061/1+ E9- 
2005 603925063 024/1+ E9- 

2006 1251771379  975414249- 

2007 1497742433 066/1+ E9- 

2008 1416045185 027/1+ E9- 

2009 955865867 148/1+ E9- 

2010 1484938603 509/1+ E9- 

2011 1877814843 613/1+ E9- 

2012 1784560133 767712801- 

2013 377542183 481850650- 

2014 76071373 660597243- 

2015 121374902 917948696- 

2016 91204305 854285258- 

2017 883488499 1105296686- 
2018 839464307 1063710549- 
2019 5/774443214 1003237659- 

   www.comtrade.comهای پژوهش و ماخذ: یافته

 برآورد الگو و تحليل نتايج تجربي -5
های مورداستفاده های تابلویی در حالا کلی فرض بر آن اسا که دادهدر الگوی داده

لین گام در آزمون دهد که او( نشان می2007ك 1با این حال، پسران استقتل مقطعی دارند.
های تابلویی، اجرای آزمون وابستگی مقطعی اسا. عتوه بر این، در بین داده 2علیا گرنجر

ل اجزای ای و اقتصادی، وابستگی متقابهای منطقهتواند به واسطه ارتباطوابستگی مقطعی می

                                                           
1- Pesaran, M. H 

2- Granger Causality Test 
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داشته های محاسف نشده و عوامل غیرمعمول مشاهده نشده در بین مقاطع وجود ماندهباقی
(. همچنین آزمون وابستگی مقطعی از این نظر مهم اسا 1397خندان، باشد كفتاحی و گل
 هایب کرد. برای بررسی مانایی دادهتوان آزمون ریشه واحد را انتخاکه براساس آن می

، ایم، پسران ADF)1های ریشه واحد مانند دیکی فولر تعمیم یافته كتوان از آزمونتابلویی می
ها نیازمند بررسی وجود استفاده کرد که انتخاب آزمون مناسف از بین آن PSI)2و شین ك

های (، اما آزمون وابستگی مقطعی برای روش داده2005، 3وابستگی مقطعی اسا كبالتاجی
 (. 1395گیرد كدهقان شبانی و شهنازی، تابلویی پویا مورد استفاده قرار می

فاده در این مطالعه متنوع و متعلق به یک از آنجا که شرکای تجاری ایران مورد است
منطقه نبوده و از ساختار اقتصادی متفاوتی برخوردارند، فرضیه استقتل مقاطع را قوت 

آزمون بررسی وابستگی مقاطع برای الگوهای پویا از نوع علیا  بخشد. عتوه بر این،می
مطالعه از چنین روشی  های تابلویی کاربرد دارد؛ حال آنکه در اینگرنجر در بین داده

ته در یافاستفاده نشده و الگوی ساختاری خالص صادرات به روش حداقل مربعات تعمیم
 های تابلویی برآورد شده، استفاده شده اسا.محیط داده

( IPS( به روش ایم، پسران شین ك12های متآیرهای رابطه كبر این اساس، تنها مانایی داده
 ( ارائه شده اسا. 3ر جدول كشود که نتایج آن دآزمون می

 آزمون ريشه واحد ايم پسران شين در مورد محصوالت پتروشيمي و قطعات خودرو -3جدول 
 محصول

 متغیر
 قطعات خودرو محصوالت پتروشیمی

Z(tbar) prob Z(tbar) Prob 

 0013/0 -3 04/0 -76/1 خالص صادرات

 63/0 34/0 81/0 86/0 نسبت انرژی ایران به انرژی کشورهای طرف تجاری

نسبت نیروی کار ایران به نیروی کار کشورهای طرف 
 تجاری

33/0- 37/0 13/1- 12/0 

 68/0 48/0 99/0 7/2 نسبت سرمایه ایران به سرمایه کشورهای طرف تجاری
اکسیدکربن ایران به شدت نسبت شدت انتشار دی

 اکسیدکربن کشورهای طرف تجاریانتشار دی
68/0- 25/0 93/1- 02/0 

 های پژوهشماخذ: یافته

                                                           
1- Generalized Augmented Dickey-Fuller 

2- Im, Pesaran And Shin 

3- Baltagi, B. H. 
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فرضیه صفر در آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین، وجود ریشه واحد اسا و همان
دهد برای اک ر متآیرها در معادالت گروه محصوالت ( نشان می3طورکه اطتعات جدول ك

 دبوده اسا. بنابراین، فرضیه وجو 05/0منتخف، مقدار احتمال پذیرش فرضیه صفر بیشتر از 
های متآیرهای تواند رد شود که حاکی از نامانایی بعضی از دادهها نمیریشه واحد در آن

 الگو بوده اسا. 
های متآیرهای الگو مانا و تعدادی هم نامانا اسا از آزمون از آنجا که تعدادی از داده

، از آزمون راینشود. بنابانباشتگی برای سنجیدن رابطه بلندمدت میان متآیرها استفاده میهم
انباشتگی پانلی بین متآیرهای الگوی تصریچ شده استفاده شده اسا برای ارزیابی هم 1کائو

انباشتگی پانلی مورداستفاده دارای قدرت (. از این رو، آزمون هم2000، 2كکائو و چیانگ
. انباشتگی برای هر مقطع به صورت جداگانه اساهای همو اعتبار بیشتری نسبا به آزمون

مدت و اندازه نمونه کوچک باشد، حتی در شرایطی که دوره زمانی کوتاه ن آزمونای
 ( گزارش شده4(. نتایج آزمون کائو در جدول ك2005قابلیا استفاده را دارند كبالتاجی، 

که متآیرها در دو معادله خالص صادرات مربوط به قطعات خودرو و اسا به طوری
های از روابط تعادلی و مانا بین متآیر تند که حاکیانباشته هسمحصوالت پتروشیمی، هم

 الگو در بلندمدت اسا. 

 آزمون هم انباشتگي کائو براي گروه محصوالت منتخب -4جدول 
 T-Statistic p-value معادله

    𝐍𝐗𝐚𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭 85/7- 0001/0 

𝐍𝐗𝐠𝐚𝐬 19/2 04/0 
 های پژوهشماخذ: یافته      

 H)4، آزمون تشخیص هاسمن ك3لیمر Fهای شناختی شامل آزمون ه به نتایج آزمونبا توج
گزارش شده اسا از روش حداقل  (6( وك5های كکه در جدول LR)5وآزمون درستنمایی ك

                                                           
1- Kao 

2- Kao, C. & Chiang, M. S.  

3- F-Leamer 

4- Hausman 

5- Likelihood Ratio 
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های تابلویی برای انتخاب رهیافا پانل و تعدیل در محیط داده GLS)1مربعات تعمیم یافته ك
 ( استفاده شده اسا.12واریانس در برآورد رابطه ك اثرات خود همبستگی و ناهمسانی

حداقل معادله خالص صادرات قطعات خودرو را به روش ( نتایج برآوردی 4در جدول ك
آمده  2019 -2000های تابلویی و در دوره زمانی ( درمحیط دادهGLSمربعات تعمیم یافتهك

شرکای  ن به تولید انرژیبراساس نتایج گزارش شده، متآیر نسبا تولید انرژی ایرااسا. 
نداشته اسا.  قطعات خودرودار برخالص صادرات تجاری از لحاظ آماری اثری معنی

ران دهد هر چه نسبا سرمایه ایدار ضریف متآیر سرمایه نشان میعتوه بر این، برآورد معنی
 ایران باالتر باشد، قدرمطلق خالص صادرات ایران سرمایه در کشورهای طرف تجاری به

در محصول قطعات خودرو افزایش یافته اسا. با توجه به کسری تجاری ایران در این 
محصول، افزایش نهاده سرمایه، سبف افزایش کسری تجاری شده اسا؛ بنابراین، نهاده 

کننده در ایجاد مزیا نسبی قطعات خودرو و موازنه م با تجاری بین سرمایه، عامل تعیین
 اسا. ایران و شرکای تجاری نبوده 

خودرو: به روش پانلي حداقل  قطعات صادرات خالص معادله برآوردي نتايج -5جدول 
 يافتهمربعات تعميم

Pr > |Z|  آمارهZ متغیر ضریب 
 (Constantثابت ) 13/0 23/7 001/0

018/0 33/1 7e- 3.67 
نسبت تولید انرژی ایران به تولید انرژی کشورهای 

 (V1)طرف تجاری ایران 

03/0 19/2 003/0 
نسبت سرمایه ایران به سرمایه کشورهای طرف 

 (V2)تجاری ایران 

01/0 58/2- 006/0- 
نسبت نیروی کار ایران به نیروی کار کشورهای 

 (V3)طرف تجاری ایران 

001/0 77/5- 09/0- 
اکسیدکربن ایران به شدت نسبت شدت دی

 (V4)اکسیدکربن کشورهای طرف تجاری دی

Wald chi2(4) =44.93                              Prob > chi2=0.000 
LRchi2(12) =1997.36                             Prob > chi2=0.000 

H=3.96                                               Prob>chi2=0.26 
F(12,52) =41.17                                   Prob > F = 0.000 

  های پژوهشذ: یافتهماخ  

                                                           
1- Generalized Least Squares 
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ر کار کشورهای طرف تجاری بدار نسبا نیروی کار ایران به نیرویاثر منفی و معنی
ران کار در ایکه فراوانی نیرویخالص صادرات قطعات خودرو نشانگر این واقعیا اسا

نسبا به کشورهای طرف تجاری، سبف کاهش کسری تجاری و افزایش مزیا نسبی ایران 
کننده در تجارت این محصول کار نهاده تعیینت خودرو شده و نیرویدر محصول قطعا

 بوده که حاکی از کاربر بودن آن اسا. 
اکسیدکربن در ایران دهدکه شدت دی( نشان می5نتایج تجربی ختصه شده در جدول ك

داری بر قدرمطلق خالص صادرات نسبا به کشورهای طرف تجاری، اثر منفی و معنی
دکربن اکسیشته اسا به طوری که با افزایش كکاهش( نسبا شدت دیقطعات خودرو دا

کسری تجاری قطعات خودرو کاهش كافزایش( یافته اسا. بنابراین، باتوجه به وجود 
-زیسا از طریق برقراری سیاساتجاری ایران در این محصول، وفور نهاده محیطکسری 

جاری و افزایش صادرات گیرانه در ایران سبف کاهش کسری تزیستی سهلهای محیط
 قطعات خودرو شده اسا. 

بن در اکسیدکرشدت دیشود که در این پژوهش، افزایش الزم اسا به این نکته اشاره 
ی سهلزیستهای محیطایران نسبا به کشورهای طرف تجاری به معنای برقراری سیاسا

ای هسیاسا گیرانه در ایران در مقایسه با کشورهای طرف تجاری بوده اسا. همچنین
زیسا در ایران تر بودن قیما نسبی محیطگیرانه در ایران به معنای پایینزیستی سهلمحیط

نسبا به شرکای تجاری و وفور نسبی این نهاده در تولید قطعات خودرو نسبا به شرکای 
کننده تجارت ، نهاده تعیینHOVزیسا براساس نظریه تجاری اسا. بنابراین، نهاده محیط

های کار و در مجموع، نهاده بوده اسا. خودرو بین ایران و شرکای تجاریقطعات 
کننده تجارت محصول قطعات خودرو بین ایران و شرکای های تعیینزیسا، نهادهمحیط

  تجاری اسا.
( نتایج برآوردی معادله خالص صادرات محصوالت پتروشیمی را برای ایران 6جدول ك

نتایج کند. ( گزارش می2000-2019حا مطالعه كو شرکای تجاری منتخف در دوره ت
دهد که نسبا انرژی ایران به انرژی کشورهای طرف تجاری تجربی این جدول نشان می

درصد( بر خالص صادرات  1دار كدر سطچ اهمیا ایران، اثر م با و از لحاظ آماری معنی
ان در د تجاری ایرمحصوالت پتروشیمی ایران به آن کشورها داشته اسا. با توجه به مازا

((، هرچه ایران انرژی بیشتری را نسبا به کشورهای طرف تجاری 2این محصول كجدول ك
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 کار برده اسا، خالص صادرات در این محصولخود در تولید محصوالت پتروشیمی به
نسبی  کننده در حفظ و افزایش مزیااسا. بنابراین، نهاده انرژی، عامل تعیین افزایش یافته

 یرویکار ایران به ن در محصوالت پتروشیمی بوده اسا. با این حال، نسبا نیروی ایران
داری بر خالص صادرات کار کشورهای طرف تجاری از لحاظ آماری، اثر معنی

 محصوالت پتروشیمی ایران به کشورهای طرف تجاری نداشته اسا.

 به روش: ر مجازيپتروشيمي بدون متغي محصوالت صادرات خالص برآوردي نتايج -6جدول 
 يافتهپانلي حداقل مربعات تعميم

Pr > |Z|  آمارهZ متغیر ضریب 
 (Constantثابت ) 33/0 13/4 001/0

003/0 95/2 00005/0 
نسبت تولید انرژی ایران به تولید انرژی کشورهای طرف تجاری 

 (V1)ایران 

13/0 50/1 009/0 
ی ایران نسبت سرمایه ایران به سرمایه کشورهای طرف تجار

(V2) 

0001/0 73/4- 03/0- 
نسبت نیروی کار ایران به نیروی کار کشورهای طرف تجاری 

 (V3)ایران 

001/0 29/3- 23/0- 
اکسیدکربن اکسیدکربن ایران به شدت دینسبت شدت دی

 (V4)کشورهای طرف تجاری 

Wald chi2(4) =33.11                             Prob > chi2=0.000 
LRchi2(12) =377.71                             Prob > chi2=0.000 

H=4.05                                             Prob>chi2=0.26 
F(12,52) =8.46                                   Prob > F = 0.000 

 های پژوهشماخذ: یافته  

اکسیدکربن ایران به شرکای ا شدت دی(، نسب7شده در جدول ك طبق نتایج گزارش
درصد( بر خالص صادرات محصوالت  1داری كدر سطچ تجاری اثر منفی و معنی

 پتروشیمی ایران به کشورهای طرف تجاری داشته اسا. 
اکسیدکربن خالص صادرات به عبارت دیگر، با افزایش كکاهش( نسبا شدت دی

ن ش( یافته اسا. این نتیجه بیانگر ایكمازاد تجاری( محصوالت پتروشیمی کاهش كافزای
اکسید کربن در ایران به کشورهای طرف تجاری واقعیا اسا که هر چه نسبا شدت دی

ه گیرانه در ایران نسبا بزیستی سهلهای محیطبیان دیگر، سیاسا باالتر رود و به
زیسا( خالص صادرات کشورهای طرف تجاری برقرار شود كفراوانی نهاده محیط
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خاهای سدر مقابل، سیاسا یابد.الت پتروشیمی ایران به آن کشورها کاهش میمحصو
صادرات  شود خالصاکسیدکربن باعث میزیسا مبتنی بر کاهش شدت دیگیرانه محیط

محصوالت پتروشیمی افزایش یابد. از آنجایی که دوره زمانی مورد مطالعه در یک بازه 
ترین وقایع در این دوره از ا، ارزیابی مهمتعریف شده اس 2019تا  2000ساله بین  20

ها بر خالص های قبل و بعد از برجام و اثرات آنو تحریم 2015جمله توافق برجام در سال 
 صادرات محصوالت صنعتی دارای اهمیا اسا. 

پتروشيمي با لحاظ متغير مجازي  محصوالت صادرات خالص برآوردي نتايج -7جدول 
 يافتهش پانلي حداقل مربعات تعميمبه رو: هاي آمريکاتحريم

Pr > |Z|  متغیر ضریب Zآماره 
0001/0  (Constantثابت ) 29/0 87/3

004/0 88/2 00005/0 
نسبت تولید انرژی ایران به تولید انرژی کشورهای 

 (V1)طرف تجاری ایران 

36/0 92/0 005/0 
نسبت سرمایه ایران به سرمایه کشورهای طرف 

 (V2)تجاری ایران 

0001/0 84/4- 03/0- 
نسبت نیروی کار ایران به نیروی کار کشورهای 

 (V3)طرف تجاری ایران 

003/0 96/2- 19/0- 
اکسیدکربن ایران به شدت نسبت شدت دی

 (V4)اکسیدکربن کشورهای طرف تجاری دی

0001/0 64/2 064/0 
-USهای بعد از خروج آمریکا از توافق برجامتحریم

(US-Sanc.) 

Wald chi2(4) =44.31   Prob > chi2=0.000
LRchi2(12) =380.05   Prob > chi2=0.000 

H=4.47        Prob>chi2=0.34
F(12,52) =8.34  Prob > F = 0.000

های پژوهشماخذ: یافته

، 2015تا  2011المللی در دوره های بینبر این اساس سه متآیر مجازی مربوط به تحریم
در الگوی  2019و  2018های های آمریکا در سالو تحریم 2016 توافق برجام در سال

خالص صادرات قطعات خودرو و الگوی خالص صادرات محصوالت پتروشیمی وارد شد 
دار بر خالص محصوالت ( اثر م با و معنی.US-Sancهای آمریکا كمتآیر تحریمکه تنها 

های آمریکا بعد از ((. به عبارت دیگر، با تحمیل تحریم7پتروشیمی ایجاد کزد كجدول ك
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خروج از برجام، خالص صادرات محصوالت پتروشیمی افزایش یافته اسا. با توجه به 
ت نفا ایران به کشورهای طرف تجاری داشته اسا ها اثر مستقیم بر صادرااینکه تحریم

رسد ایران به دنبال جایگزینی صادرات محصوالت پتروشیمی به جای صادرات به نظر می
 های اخیر بوده اسا.نفا خام در سال

 گيريبندي و نتيجهجمع -6
( به بررسی اثربخشی عوامل HOVونک ك -اوهلین -در این مطالعه و براساس نظریه هکشر

ثیرگذار بر پتانسیل صادراتی دو گروه کاالهای صنعتی ایران شامل قطعات خودرو و تا
محصوالت پتروشیمی ایران پرداخته شد. از این رو، عتوه بر متآیرهای نیروی کار، سرمایه، 

یدکربن به اکسزیسا؛ یعنی شدت انتشار دیکننده کیفیا محیطانرژی، شاخص تعیین
شریک  21لص صادرات ایران در یک الگوی اقتصادسنجی با کننده خاعنوان عوامل تعیین

تجاری تصریچ شد. این الگو شامل دو معادله رگرسیونی برای گروه کاالهای مطرح شده 
( در محیط GLSبه روش حداقل مربعات تعمیم یافته ك 2000-2019و در دوره زمانی 

 های تابلویی برآورد شد. داده
ان داد که در دوره مورد بررسی، متآیرهای نسبا سرمایه های تجربی این مطالعه نشیافته

ایران به سرمایه شرکای تجاری منتخف و نسبا نیروی کار ایران به نیروی کار شرکای تجاری 
دار م با و منفی بر خالص صادرات كکسری تجاری( قطعات خوروی به ترتیف اثرات معنی

اکسیدکربن ایران به شدت ایران داشته اسا. همچنین ضریف متآیر نسبا شدت دی
دار بر خالص صادرات كکسری اکسیدکربن شرکای تجاری دارای عتما منفی و معنیدی

تجاری( داشته اسا. این نتیجه گویای این واقعیا اسا که با افزایش كکاهش( نسبا شدت 
 اکسیدکربن کسری تجاری قطعات خودرو کاهش كافزایش( یافته اسا.دی

ن مطالعه همچنین نسبا تولید انرژی ایران به تولید انرژی در های ایبر اساس یافته
کشورهای شریک تجاری منتخف، نسبا سرمایه ایران به سرمایه شرکای تجاری منتخف 

الص داری بر خهای آمریکا بعد از برجام دارای اثرات م با و معنیو متآیر مجازی تحریم
ده اسا. در مقابل نسبا نیروی صادرات كمازاد تجاری( محصوالت پتروشیمی ایران بو

به  اکسیدکربن ایران به شدتکار ایران به نیروی کار شرکای تجاری و نسبا شدت دی
 داری بر خالصاکسیدکربن در کشورهای شریک تجاری ایران اثرات منفی و معنیدی

صادرات كمازاد تجاری( محصوالت پتروشیمی داشته اسا. بنابراین، در نتیجه اثرگذاری 
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ن منجر به اکسیدکربزیسا، هر افزایش كکاهش( در نسبا شدت دیر کیفیا محیطمتآی
 کاهش كافزایش( در خالص صادرات محصوالت پتروشیمی شده اسا.

سبا به اکسیدکربن ایران نهای این مطالعه بیانگر این واقعیا اسا که اگر شدت دییافته
گیرد، کسری  کارگیرانه بهسهل زیستیمحیط هایشرکای تجاری افزایش یابد و کشور سیاسا

 اکه کشور سیاسیابد. برعکس زمانی تجاری ایران در گروه کاالی قطعات خودرو کاهش می
 کار گیرد، خالص صادرات محصوالتزیسا( را بهزیستی مشابهی كفراوانی نهاده محیطمحیط

های ری سیاساکارگیهزیسا كبیابد. به بیان دیگر، وفور نهاده محیطپتروشیمی ایران کاهش می
 ود. شگیرانه( سبف کاهش خالص صادرات محصوالت پتروشیمی میزیستی سهلمحیط

بود  زیسااتی و بهگیرانه محیطهای سااخاتوصاایه ساایاسااتی این مطالعه در اعمال ساایاسااا
زیا  اکسیدکربن برای ایجاد م هایی مانند دیویژه آالیندهزیسا به های کیفیا محیطشاخص 

 1 های صادراتی در محصوالت قطعات یدکی و پتروشیمی ایران اسا.ش پتانسیلنسبی و افزای
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