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Abstract 
The Environmental Kuznets Curve (EKC) suggests that environmental 
quality improves with income after the economy passes an income threshold. 
Many studies have examined the EKC but the results are mixed. This study 
Investigates how international trade has affected the EKC’s position. The 
study uses the ecological footprint, as an indicator of environmental 
degradation, in 149 countries divided into four income groups for the period 
1980-2014. From the panel model estimations, the results confirm an 
inverted U-shape relationship between the ecological footprint and income. 
Furthermore, they indicate that trade has altered the position of the EKC, in 
the entire sample. However, the results vary across income groups. 
Specifically, the EKC has been shifted by trade upwards in upper-income 
boundaries. The lower-income countries have not reached the income 
threshold suggested by the EKC and trade impact on the position of the EKC 
has not been significant. In this case, it can be inferred that trade worsens 

environmental degradation. 
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  زیست  محیط کیفیت و درآمد بین  رابطه در الملل بین تجارت نقش

  کانادا ساسکاتون، ساسکاچوان، دانشگاه اقتصاد گروه استاد،    سعید مشیري

    

  ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه عمومی سیاستگذاري و سیاسی اقتصاد گروه استادیار،  آرین دانشمند

    

  ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه اقتصاد، ارشد کارشناسی ختهآمو دانش  بهار نیازي

   چکیده

 تاثیرگـذار  نیـز  کشورها اقتصادي رشد بر دارد زیست محیط بر که مستقیمی اثر بر عالوه الملل بین تجارت

 منحنـی  فرضـیه ( زیسـت  محـیط  و اقتصـادي  رشـد  بـین  رابطـه  در تجـارت  نقـش  بررسـی  بنابراین،. است

 احتمـالی  نقـش  بـه  حاضـر  مقالـه  رو، ایـن  از. اسـت  برخـوردار  بسزایی اهمیت از) کوزنتس زیستی محیط

 روش چهـار  از مقالـه  ایـن  در. پردازد می کوزنتس زیستی محیط منحنی شکل و موقعیت تغییر در تجارت

 تفاضـل  و وینسـتن - پـریس  ثابـت،  اثـرات  معمولی، مربعات حداقل شامل تابلویی، هاي داده اقتصادسنجی

 149 شـامل  پـژوهش  ایـن  بررسـی  مـورد   جامعـه . اسـت  شـده  استفاده 2014- 1980 زمانی دوره رايب اول

 بـا  کشـورهاي  پـایین،  درآمـد  بـا  کشـورهاي  درآمـدي  گـروه  چهـار  به آن هاي گروه زیر که است کشور

ـاال  بـه  رو متوسـط  درآمـد  با کشورهاي پایین، به رو متوسط درآمد  تقسـیم  بـاال  درآمـد  بـا  کشـورهاي  و ب

. اسـت  شـده  گرفتـه  کـار  بـه  زیسـت  محـیط  کیفیت شاخص عنوان به اکولوژیک ردپاي هاي داده. ندا شده

 زیسـتی  محـیط  منحنـی  در تغییـر  باعـث  الملـل  بین تجارت کلی حالت در که دهند می نشان پژوهش نتایج

 رد کـوزنتس  زیسـتی  محـیط  منحنی  فرضیه باال، درآمد با کشورهاي گروه در همچنین. شود می کوزنتس

 .شود ینم

  الملل. بین تجارت زیست، محیط تخریب کوزنتس، زیستی محیط منحنیها: کلیدواژه

  .JEL: C23, F18, F64, Q56 يبندطبقه
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 مقدمه -1

ــترش تجارت جهاني طي دهه     ــواالتي را پیرامون چگونگي اثرگذاری    گسـ های اخیر سـ
ــت. با اين حال برای در  بهتر نقش    تجارت بر محیط  ــت مطرح کرده اسـ ،  تجارت زيسـ

زيست از اهمیت بسزايي برخوردار است. ادبیات    بررسي رابطه بین رشد اقتصادی و محیط   
هه    تجربي رشــــد اقتصــــادی و محیط تدای د چارچوب منحني    1990زيســــت از اب در 

ستي کوزنتس محیط سمن و کروگر      1زي سترش يافت )گرو سترن 1991، 2شروع به گ ، 3؛ ا
ماير  ؛2003 م  و (2005، 4کول و نیو ند و تیلور در ادا با بهره 2004) 5ه کوپل گیری از اين ( 

، زيست پرداختند. بر اين اساسهای اثرگذاری تجارت بر محیطچارچوب به تشريح کانال
کند ضــمن تبیین نقش تجارت در رابطه بین رشــد اقتصــادی و  مقاله حاضــر کوشــش مي

ــتي کوزيســت، اثر احتمالي تجارت بر شــكل و موقعیت منحني محیطمحیط نتس را  ززيس
 مورد بررسي دقیق قرار دهد.

زيســتي کوزنتس، کشــورهايي که هنوز به آســتانه در چارچوب فرضــیه منحني محیط
اند، احتماال نگاهي مطلق به رشد اقتصادی دارند و در اين   درآمدی مشخصي دست نیافته    
ــتفاده     با اسـ ــت  ــیر ممكن اسـ باعث       مسـ ــار آلودگي،  بیش از حد از منابع طبیعي و انتشـ

س  شورهايي که از         های قابل مالحظهیبآ ست که ک شوند. اين در حالي ا ست محیطي  زي
باکیفیت   زيستاند به دلیل افزايش تقاضا برای محیطآستانه درآمدی مشخصي عبور کرده

، 6دهند )بكرمنزيستي را در اولويت قرار ميهای خود مالحظات محیطگذاریدر سیاست
 (.2004تیلور،  ؛ کوپلند و2003، 7؛ نیوماير1992

زيســت، تعیین  بین رشــد اقتصــادی و محیط يكي از مســائل پیش رو در بررســي رابطه
زيست است. نكته مهمي که در اينجا بايد مورد توجه    شاخصي مناسب برای کیفیت محیط   

زيسـت ممكن اسـت به نوع آلودگي حسـاس     قرار گیرد اين اسـت که متغیر کیفیت محیط 
تواند باعث ايجاد انحراف در نتايج امناســب اين شــاخص ميباشــد به طوری که انتخاب ن

                                                           
1- Environmental Kuznets Curve 

2- Grossman & Krueger  

3- Stern  

4- Cole & Neumayer 

5- Copel& & Taylor 

6- Beckerman   

7- Neumayer  



 1399زمستان  | 79شماره  | 20سال  |اقتصادي  پژوهشنامه | 14

 

که در بردارنده  2(. در اين میان، شـــاخص ردپای اکولوژيک2000، 1شـــود )پرمن و آناند
ای تک هتواند در مقايسه با ساير شاخص   زيست است، مي  های متعدد تخريب محیطمولفه
 دهد. ردپای اکولوژيک ابزار زيست ارائه تری را از وضعیت محیط ای، تصوير جامع مولفه
زمین و مقدار پیشــي گرفتن  های کرهای اســت که به صــورت مشــتر  محدوديت بالقوه

 کند.گیری ميانسان از اين حدود را اندازه

سبه  صاص مي     در محا شوری اخت د يابشاخص ردپای اکولوژيک، جريان تجارت به ک

صرف  شده ب  کنندهکه م شاخص فاقد    نهايي کاالها و خدمات مبادله  شد. از اين رو، اين  ا

ست. در نتیجه زماني     ضرات و يا حتي عادالنه بودن تجارت ا هرگونه جانبداری از مزايا، م

لوژيک گیرد، ردپای اکوعنوان يک متغیر مستقل مورد بررسي قرار ميکه نقش تجارت به

شاخص    مي ساير  سبت به  شت   های محیطتواند تورش کمتری را ن ستي به همراه دا شد  هزي  با

  .(2013، 3)برو  و همكاران

ــي از تخريب     ــاخص ــتفاده از متغیر ردپای اکولوژيک به عنوان ش ــاس، با اس بر اين اس
سي نقش تجارت در تغییرات احتمالي منحني محیط   محیط ست به برر ستي ک زي وزنتس  زي
ــورهای با درآمد پايین          149برای  ــامل کشـ ــور در چهار گروه درآمدی شـ ، درآمد  4کشـ

ــط رو  ــط رو به باال    5به پايین  متوسـ  1980-2014طي دوره  7و درآمد باال   6، درآمد متوسـ
 پردازيم.مي

ــازمانده بخش هفتدر حاضــر  مقاله ــت؛ به اين صــورت که  يس ــده اس در بخش دوم   ش
مطالعات   نهیشــیپ شــده اســت. در بخش ســوم عنوان زيســتمحیط و تجارت ینظر چارچوب

ــتا ــبر مورد بحث موضـــوع یانجام گرفته در راسـ ،  چهارمدر بخش  گرفته اســـت. قرار يرسـ
سنج    یهاروش صاد ستفاده  ياقت ست    انیب مورد ا   در پژوهش یآمار یهاهيپا ها وداده و شده ا

پرداخته شده است    ها آن ریو تفس  جينتا به ارائه ششم  بخش  شده است. در   يمعرف بخش پنجم
 .ه استافتي اصاختص ياستیس یهاهیتوص وگیری ، نتیجهمطالب یبندجمعو بخش هفتم به 

                                                           
1- Perman & An&  

2- Ecological Footprint 

3- Borucke et al. 

4- Low Income Countries 

5- Lower Middle Income Countries 

6- Upper Middle Income Countries 

7- High Income Countries 



 15 |مشيري و همکاران 

 

 چارچوب نظري -2

 زیسترشد اقتصادي و کیفیت محیط -1-2
ود. به بیان شناخته ش   نرمال یکاال يا لوکس یکاال تواند به عنوانمي زيست محیط تیفیک

از يک  حتي ممكن است  مثبت وزيست  ديگر، کشش درآمدی تقاضا برای کیفیت محیط  
شد بزرگ شد درآمد به   اهمیت محیط توان گفت که. در حقیقت ميتر با ست با ر  مانه زي
ــتر از و يا  اندازه   عالوه بر  (.1992 ،1جهانيبانک و 1992 ،يابد )بكرمنميافزايش  آنبیشـ

شورهای ثروتمند به  سطه ظرفیت اين، ک ضای   های نهادی خود ميوا سخگوی تقا   توانند پا
 (. 2003زيست باشند )نیوماير، باالتر برای حفاظت از محیط

ــادی و محیط عمده  ــد اقتص ــیه ادبیات تجربي رش ــت به دنبال آزمون فرض منحني  زيس
رشــد اقتصــادی، تخريب  کند در مراحل اولیهزيســتي کوزنتس اســت که فرض ميمحیط
 2يابد که به عنوان نقطه بازگشــتزيســت تا ســطح مشــخصــي از درآمد افزايش مي محیط

ست بهبود مي یفیت محیطسرانه، ک  شود، پس از آن با افزايش درآمد شناخته مي  يابد. زي
 زيســت اســت. رشــددر اينجا نكته حائز اهمیت نحوه اثرگذاری رشــد اقتصــادی بر محیط

سه اثر    صادی با برآيند  ست تاثیر مي بر محیط 5و اثر فني 4، اثر ترکیب3مقیاس اقت گذارد زي
 پردازيم.. در ادامه به بررسي اين اثرات مي(1991)گروسمن و کروگر، 

ع ها همراه اســت؛ بنابراين در روند تولید از منابتولید با اســتفاده بیشــتر از نهاده افزايش
شــود. اين افزايش تولید باعث ايجاد ضــايعات و انتشــار   طبیعي بیشــتری نیز اســتفاده مي 

راه دارد. زيست را به همشود که تخريب محیطآلودگي بیشتر به عنوان محصول جانبي مي
صا    شد اقت شناخته مي   دی بر محیطاين اثر مخرب ر ست به عنوان اثر مقیاس  د. با اين شو زي

ــادی از طريق اثر ترکیب، اثرات مثبتي را برای محیط  ــد اقتص ــت بهوجود، رش همراه  زيس
سهم کاالی آلوده در درآمد ملي اندازه   توان بهدارد. اثر ترکیب را مي سطه تغییر  گیری وا

ــا  اندازه اسیاگر مقکرد.  ــدت انتش ــوند در آ ثابت نگه  آلودگي راقتصــاد و ش ــته ش ن داش
ي دهد، آلودگصــورت اقتصــادی که منابع خود را به تولید کاالی آالينده اختصــاص مي 

                                                           
1- World Bank  

2- Turning Point  

3- Scale Effects 

4- Composition Effects 

5- Technique Effects 
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ــتری نیز تولید مي  ــد درآمد انتظار    2004کوپلند و تیلور،  (کند  بیشـ (. عالوه بر اين، با رشـ
 غییر يابد.( تتر )با آلودگي کمترهای پا رود که ساختار اقتصادی به سمت فعالیتمي

آخرين اثر، اثر فني رشـــد اقتصـــادی اســـت. به دلیل اينكه کشـــورهای ثروتمند توان 
شتری برای تحقیق و توسعه   شرفت فناوری اتفاق      1پرداخت بی را دارند با رشد اقتصادی، پی

ــوند که باعث تر جايگزين ميهای جديد و پا با فناوری های آلودهافتد و فناوری  مي شـ
ــت ميمحیطبهبود کیفیت  ــود )کمن و همكارانزيسـ ــتي (. منحني محیط1997، 2شـ زيسـ

شان مي  شدن دارد،     دهد که در مراحل اولیهکوزنتس ن شد، اثر مقیاس، گرايش به چیره  ر
ــطه اثرات ترکیب و فني خنثي مياما در نهايت به ــود )ووکینا و همكارانواس (. 1999، 3ش

ــاد به احتمال زياد  ــاختاری در اقتصـ ــکننده بر محیطاثری تعیینتغییرات سـ ت دارند. زيسـ
ــدن بخش     تخريب محیط ــاورزی و بزرگ ش ــدن بخش کش ــت، همراه با کوچک ش زيس

دهد افراد نشــان  يابد. همچنین با فرض اينكه ترجیحات آشــكار شــدهصــنعت، افزايش مي
همچنان ارزش زيادی دارند، ممكن اســـت محدوديتي در        4محورهای آلودگي که کاال  
 (. 2003ییر الگوهای تولید وجود داشته باشد )نیوماير، تغ دامنه

 زیستمحیطکیفیت  و تجارت -2-2
تا،  زيست اثر بگذارد. در اين راستواند از طريق افزايش رشد اقتصادی بر محیطتجارت مي

سیاری از اقتصاددانان معتقدند که تجارت ريشه    زيست نیست )بیردسال و    تخريب محیط ب
ناد 1995، 6و رودولف ؛ جونز1993، 5ويلر لت -؛ لي و رو با افزايش حجم   1997، 7هو  .)

یت محیط    جارت، کیف کاهش مي   ت یاس  يب          زيســــت از طريق اثر مق عث تخر با بد و  يا
ــت ميمحیط ــود. همچنین تجارت از طريق اثرات ترکیب و فني مي  زيسـ یت   تواند کیف شـ
 حور از طريقمزيســـت را بهبود بخشـــد. آلودگي حاصـــل از تولید کاالی آلودگيمحیط

شور کاهش مي  شور ديگری    تجارت در همان زمان که در يک ک ست در ک يابد، ممكن ا

                                                           
1- Research & Development (R&D) 

2- Komen et al. 

3- Vukina et al. 

4- Pollution Intensive  

5- Birdsall & Wheeler 

6- Lee & Roland-Holst 

7- Jones & Rodolfo  
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ضیه افزايش پیدا  سبت داده مي  کند. اين اثر ترکیب به فر ، 1شود )ديندا پناهگاه آلودگي ن
، 2زيسـت مفید باشـد )آنتويلر و همكاران  تواند برای محیط(. با اين حال، تجارت مي2004
ــطح درآمد واقعي را افزايش مي  1995و رودولف، ؛ جونز 2001 دهد که به    (. تجارت، سـ

 .زيست با کیفیت شكل بگیردرود تقاضا بیشتری برای محیطدنبال آن انتظار مي
لفي های مختاز کانالاز يک طرف توان دريافت که تجارت توجه به اين مســائل مي با
ست اثر  تواند بر محیطمي ست که رابطه    از طرف ديگربگذارد و زي آن  بخشي از درآمد ا

. حال شــودزيســتي کوزنتس بررســي ميمنحني محیط زيســت در فرضــیهبا کیفیت محیط
سوال  ،دزيستي کوزنتس اثر بگذاربر موقعیت منحني محیط تواندمياينكه تجارت چگونه 
 اصلي اين پژوهش است.

ــیات موجود در چارچوب ارتباط میان تجارت و محیط ــیهيكي از فرضـ ــت، فرضـ   زيسـ
  مقررات و نیبا قوان یکشورهاهای آالينده از دارد فعالیتپناهگاه آلودگي است که بیان مي

يابند که پیامد يمانتقال  ترفیو مقررات ضع  نیبا قوان یبه کشورها  رانهیسختگ  يزيست محیط
با  یواقع کشورها  در. ها خواهد بودزيست در کشور پذيرنده اين فعالیت  تخريب محیط آن
ست محیط مقررات و نیقوان سب  تيمحور مزهآلود یکاالها دیدر تول فیضع  يزي يم دایپ ين
پا   یکاالها دیدر تول تریقو يزيستمحیطو مقررات  نیبا قوان یو در مقابل کشورها کنند
 (.2004 ،لوری)کوپلند و ت کننديم دایپ ينسب تيمز

 ادبیات پژوهش -3
ــان تجــارت و            هــای مهم اين پژوهش      يكي از بخش     ــد می ــي تجربي پیون برای بررسـ

ضیه   محیط ست، فر سیاری از محققین        منحني محیط زي سط ب ست که تو ستي کوزنتس ا زي
ــت. اين پژوهش  ــي قرار گرفته اس ــوری، بازهها از نمونهمورد بررس های زماني و های کش

ستفاده کرده     روش سنجي متفاوتي ا صاد ست که يا های اقت های  فتهاند پس دور از انتظار نی
زيستي کوزنتس رد  منحني محیط ها با هم متفاوت باشند. در برخي از مطالعات، فرضیه  آن

ــت به همین جهت نمي  ــده اسـ توان نتیجه گرفت که نظر واحدی و در برخي ديگر رد نشـ
 زيست وجود دارد. پیرامون اثر درآمد بر کیفیت محیط

                                                           
1- Dinda  

2- Antweiler et al.  
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ــتي کوزندر مطالعات تجربي مربوط به منحني محیط    ــاخصزيسـ ب های تخري  تس، شـ
ــار گازهای دی محیط ــت متعددی مانند انتشـ ــید کربنزيسـ ــید گوگرد، دی1اکسـ ، 2اکسـ

ــیدهای نیتروژن ــاير آلودگي 3اکسـ ها، ردپای اند. در میان اين شـــاخصکار رفتهها بهو سـ
ــعي تر بودن آن مورد توجه قرار دارد. از ايناکولوژيک به دلیل جامع رو، در اين بخش س

ک  مي ــود  به پژوهش        شـ تا حد امكان محدود  نه  ــی پای     ه مرور پیشـ که از رد ــود  هايي شـ
ــاخص تخريب محیط ــه اين     اکولوژيک به عنوان ش ــت. خالص ــده اس ــتفاده ش ــت اس زيس

 ( گزارش شده است.1ها در جدول )پژوهش

 زیستي کوزنتس و شاخص ردپاي اکولوژیکمنحني محیط . مروري بر مطالعات رابطه1جدول 

 روش پژوهش/ داده کشور/ منطقه ه زمانیدور نویسندگان

عدم رد فرضیه 
 زیستیمنحنی محیط

 کوزنتس

 4و آکار آشیکی
(2016) 

 بله مدل اثرات ثابت تابلویی کشور 116 2008-2004

المولعلی و 
 (2015) 5همکاران

 کشور 93 2009-1980

 یگشتاورهاهای مدل
و اثرات  6هیافت یمتعم

 7ثابت

بله، برای گروه 
ا درآمد کشورهای ب

 باال و متوسط

المولعلی و 
 (2016همکاران. )

 کشور 58 2009-1980

 یگشتاورهاهای مدل
ه و اثرات یافت یمتعم

 ثابت

 خیر

اودین و 
 (2016) 8همکاران

 کشور 22 2011-1960

حداقل مربعات  هایمدل
معمولی و حداقل 

مربعات معمولی بلند 
 مدت

 بله

 

                                                           
1- CO2 

2- SO2 

3- NOx 

4- Aşıcı & Acar 

5- Al-mulali et al. 

6- Generalized Method of Moment (GMM) 

7- Fixed Effects (FE) 

8- Uddin et al. 
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 . 1ادامه جدول 

 روش پژوهش/ داده کشور/ منطقه یدوره زمان نویسندگان

عدم رد فرضیه 
 زیستیمنحنی محیط

 کوزنتس

اوزترک و 
 (2016) 1همکاران

 کشور 144 2008-1988
 یمتعم یگشتاورهامدل 

 هیافت

بله، برای کشورهای 
با گروه درآمدی 

متوسط رو به باال و 
 متوسط رو به پایین

یوالک و 
 (2018) 2همکاران

2013-1961 

کشور  45
های )گروه

درآمدی باال، 
متوسط و 

 پایین(

 یروزرسانبههای مدل
مکرر و کامالً 

و رهیافت 3شدهیلتعد
 مکرر یروزرسانبه

 4تصحیح اریبی

 بله

باگلیانیا و 
 (2008) 5همکاران

 کشور 141 2001

های حداقل مربعات مدل
حداقل و  6معمولی

 7یمربعات وزن

بله، تنها برای تحلیل 
یه روش حداقل 

مولی مربعات مع
های روی مولفه

انفرادی ردپای 
 اکولوژیک

برتینلی و 
 (2008) 8همکاران

 بله های تابلوییداده کشور 116 2002-1961

 9بلو و همکاران
(2018) 

 مالزی 2016-1971

 یاآزمون کرانهرهیافت 
با  یخود بازگشت

 10یعیتوز یهاوقفه

 نامشخص

 

                                                           
1- Ozturk e al. 

2- Ulucak et al. 

3- Continuously Updated- Fully Modified (CUP-FM) 

4- Continuously Updated- Bias Corrected (CUP-BC) 

5- Bagliania et al. 

6- Ordinary Least Squares (OLS) 

7- Weighted Least Squares (WLS) 

8- Bertinelli et al. 

9- Bello et al. 

10- ARDL Bounds Testing Approach 
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 . 1ادامه جدول 

 روش پژوهش/ داده هقکشور/ منط دوره زمانی نویسندگان

عدم رد فرضیه 
 زیستیمنحنی محیط

 کوزنتس

 1جیا و همکاران
(2009) 

2006-1983 
چین، استان 

 2هانان

 یثرات تصادفمدل 
 یرفاه و فناور یت،جمع
حداقل  و 3یافتهیمتعم

 4یمربعات جزئ

 خیر

دزتک و 
 5همکاران

(2018) 

2013-1980 
کشور  15

 اروپایی

حداقل های مدل
 یمـولمربعـات مع

 شـده کامـل یلتعـد
حداقل مربعات  و 6فردی

 یاپو یمعمول

 خیر

الدین و شرف
 (2017) 7مرابت

2007-1975 
کشور  15

 8عضو منا

حداقل های مدل
 یمربعـات معمـول

 ،9شـده کامـل یلتعـد
 یحداقل مربعات معمول

تصحیح خطای و  10یاپو
 11برداری

بله، برای کشورهای 
 صادرکننده

هریس  -کاویگلیا
 12و همکاران

(2009) 
 کشور 40 2000-1961

های حداقل مربعات مدل
حداقل مربعات معمولی، 

و 13یادو مرحله یمعمول
 14آرنالو و باند

 بله

                                                           
1- Jia et al. 

2- Henan 

3- Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence & Technology 

4- Partial Least Squares (PLS) 

5- Destek et al. 

6- Individual FMOLS 

7- Charfeddine & Mrabet 

8- Middle East & North Africa (MENA) 

9- Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) 

10- Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) 

11- Vector Error Correction Model VECM Granger Causality 

12- Caviglia-Harris et al. 

13- Two Stage Least Squares-2SLS 

14- Arellano & Bound 
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 . 1ادامه جدول 

 روش پژوهش/ داده کشور/ منطقه دوره زمانی نویسندگان

عدم رد فرضیه 
 زیستیمنحنی محیط

 کوزنتس

 1وانگ و همکاران
(2010) 

2006-1986 

ال چین شم
،استان 
 2جیلین

مدل حداقل مربعات 
 معمولی

بله، برای رابطه میان 
شهرنشینی و سطح 

 ردپای اکولوژیک

محمد م. 
 (2010) 3مصطفی

 کشور 140 

حداقل مربعات  هایمدل
 ینیمدل گزمعمولی و 

بر اساس روش  یزیب
کارلو و مونت یهامدل

 4مارکوف یرهزنج

 خیر

مشیری و دانشمند 
(2019) 

 ایران 1976-2014

 یاآزمون کرانهت رهیاف
با  یخود بازگشت

 یعیتوز یهاوقفه
 خیر

 5مرابت و الثمره
(2017) 

 قطر 2011-1980

 یاآزمون کرانه هایمدل
با  یخود بازگشت

 یعیتوز یهاوقفه

 بله

 6هی و همکاران
(2019) 

 مالزی 2013-1978

 یاآزمون کرانهیافت ره
با  یخود بازگشت

 یعیتوز یهاوقفه

 یرخ

 7وانگ و همکاران
(2013) 

 کشور 150 2005
های تابلویی داده

 8فضایی

خیر، ردپای 
 اکولوژیک تولید

 9ارنهرویو و د
(2016) 

 کشور11 2007-1971

 یاآزمون کرانهت رهیاف
با  یخود بازگشت

 یعیتوز یهاوقفه

 خیر

                                                           
1- Wang et al. 

2- Jilin 

3- Mohamed  

4- Bayesian Linear Regression Model & Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 

5- Mrabet & Alsamara  

6- He et al. 

7- Wang et al. 

8- Spatial Panel Data 

9- Hervieux & Dame 
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توان به يزيست را م ه طور کلي، مطالعات انجام شده پیرامون اثرات تجارت بر محیط ب
ضیه برخورداری از عوامل.       ضیه پناهگاه آلودگي و فر سیم کرد؛ فر دو ديدگاه متفاوت تق

ــیه  ــورهای با  پناهگاه آلودگي بیان مي    فرضـ دارد که تجارت باعث انتقال آلودگي به کشـ
ضعیف مي   قوانین و مقررات محیط ستي  ضیه برخورداری از عوامل    زي شود و در مقابل فر

ودگي ممكن اســت در کشــورهای با فراواني ســرمايه متمرکز شــود.    کند که آلادعا مي
ــتیباني از فرضــیه  ــواهد اندکي در پش پناهگاه آلودگي ارائه   مطالعات اولیه در اين حوزه ش

 (. 2008، 3؛ لوينسون و تیلور2005، 2؛ ادرينگتون و همكاران2002، 1)گرينستوناندداده

ــان( 2001آنتويلر و همكاران )  ــتي با تحت   وانین و مقررات محیطکه ق  دادند  نشـ زيسـ

سمت افزايش هزينه تولید، بنگاه تاثیر قرار دادن هزينه سوق مي  ها را به  دهد رفع آلودگي 

ــیاری از  که خود مي ــور را تحت تاثیر قرار دهد. اين پژوهش و بس ــبي کش تواند مزيت نس

ــتفاده از    پژوهش ــبي اث    4هي تجز روشهای ديگر با اسـ ــي اهمیت نسـ رات مقیاس،  به بررسـ

سون  ترکیب و فني پرداختند  سون 2009، 6؛ گرتر و همكاران2009، 5)لوين ؛ 2015، 7؛ لوين

  (.2017، 9؛ برونل2015، 8شاپیرو و واکر

ه زيســتي کوزنتس و بي اثر تجارت بر منحني محیطبررســ به( 2004) کول مثال یبرا. 
صنايع آلوده از منا طور خاص به آزمون مهاجرت يا جابه سعه جايي  ل يافته به در حاطق تو

های پژوهش وی، شـــواهدی حاکي از  توســـعه )فرضـــیه پناهگاه آلودگي( پرداخت. يافته
دهد، اما اين اثرات به اندازه ساير متغیرها چندان وجود اثرات پناهگاه آلودگي را نشان مي

 قابل توجه نیست.
 زيســت محیط بر الملل بینتجارت  ( در بررســي تاثیر1396و همكاران )حســیني شــاه
ــار ب تجارتمثبت باز بودن  اثرکه با توجه به  دريافتندنفت  صــادرکننده یکشــورها ر انتش
. همچنین با شود نمي ردنفت  صادرکننده  یکشورها  یبرا آلودگيپناهگاه  فرضیه  کربن،

                                                           
1- Greenstone  

2- Ederington et al. 

3- Levinson & Taylor 

4- Decomposition Methods 

5- Levinson  

6- Grether et al. 

7- Levinson  

8- Shapiro & Walker  

9-  Brunel  
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ــكل N توجه به ارتباط ــار کربن در اين  ش ــرانه و انتش ــورها،  میان درآمد س اثر مقیاس کش
ــت. عالوه بر  هبود منفي ــرمايه رقابتي مزيت افزايش، ايناس ــتقیمگذاری و س  خارجي مس
 دهندهنشان  ترتیبکه به  شده نفت  در کشورهای صادرکننده   کربن انتشار  کاهشمنجر به 
 است.  بوده از تجارت ناشي منفيو اثر فني  مقیاساثر 

 رابطهرخصــوص که د يافتدر توانيپژوهش، م یشــینهو پ یبا توجه به چارچوب نظر
زيســت به صــورت مجزا محیط -تجارترابطه بین زيســت و محیط -یرشــد اقتصــادبین 
ــت  يمطالعات ــده اس ــاد  ینهاما در زم ،انجام ش ــد اقتص  یفیتک برو تجارت  یاثر متقابل رش
 يپژوهش  کشورها، همچنان خل بین  یدرآمد ایهبر تفاوت یدبا تاک يژهزيست به و محیط

ــ   وجود دارد. به کمک روش  پژوهش حاضـ عدی معرفي      ر  که در بخش ب ها و ابزارهايي 
 پردازد.زيست مياند به بررسي نقش تجارت در رابطه بین رشد و محیطشده

 روش اقتصادسنجي -4
سي اثر تجارت بر منحني محیط  ستي کوزنتس از داده با هدف برر امتوازن های تابلويي نزي

ــكل از  ــور 149متش ــورها و چهار گروه 1980-2014در بازه زماني  1کش  برای تمامي کش
درآمدی پايین، درآمدی متوســط رو به پايین، درآمدی متوســط رو به باال و درآمدی باال 

( تصريح  1خطي ارائه شده در رابطه )  -لگاريتمي استفاده شده است. مدل به شكل معادله    
  شده است.

(1) LEFit = β0 + β1GDPit + β2GDPit
2 + β3TRDit + β4(GDP

× TRD)it + β5BIOit +  εi 

لگاريتم ردپای اکولوژيک  LEFزمان اســت.  tنشــانگر کشــورها و   i(، 1در رابطه )
سرانه،   GDPسرانه،   تعامل میان درآمد  (GDP×TRD)شاخص تجارت،   TRDدرآمد 

ستي    BIOسرانه و تجارت و   شاخص ظرفیت زي ست.    به 2به عنوان  شده ا یز ن εکار گرفته 
ست.   ساير مدل     جزء اخالل ا سبت به  صريح اين مدل ن شابه نوآوری ت  )فرزانگان و های م

                                                           
 .آورده شده است )جدول الف( جدول مربوط به اسامي کشورها در پیوست -1

2- Biocapacity 
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، معرفي رابطه تعاملي بین درآمد و تجارت اســـت که امكان بررســـي (2018، 1مارکوارت
  کند.زيستي کوزنتس را میسر ميدقیق اثر تجارت بر منحني محیط

ــر از چهار روش    ، روش 2(Pooled OLS) حداقل مربعات تلفیقي   در پژوهش حاضـ
ــتاندارد پانلي   -مدل پاريس ، (FE)اثرات ثابت  ــتن با تصــحیح خطای اس و  3 (PW)وينس

ــل اول  ــیح دلیل   1برای برآورد رابطه ) 4(FD)مدل تفاض ــت. در توض ــده اس ــتفاده ش ( اس
ستفاده از اين چهار روش  شاره کرد که عالوه بر نواقص احتمالي مدل  ا ها که توسط   بايد ا

شوند، امكان اعتبارسنجي نتايج هم وجود دارد. در ای پس از برآورد مشخص ميهآزمون
 پردازيم. ها ميادامه به توضیح دقیق اين روش

وجود داشته باشد، باعث ايجاد جمله ثابت مشتر     5اگر در نمونه، واريانس ناهمساني 
با مشــكل  OLSشــود. بنابراين، احتماال نتايج حاصــل از تخمین با روش در پســماندها مي
ــكل،     تورش واريانس نا   ــورت، برای رفع اين مشـ ــاني همراه خواهد بود. در اين صـ همسـ

ــورت وجود          مي بت در صـ ثا ما روش اثرات  فاده کرد، ا ــت بت اسـ ثا توان از روش اثرات 
ستگي    ساني و خودهمب ست نمي  6واريانس ناهم صورت  نتايج قابل اطمیناني به د دهد. در 
 های جايگزين استفاده کرد.وجود اين مشكالت بايد از مدل
ــتفاده از آزمون وولدريج    ــتگي در داده( مي2002) 7با اسـ های  توان وجود خودهمبسـ

به          با  ــخیص داد. عالوه بر اين،  بت تشـ ثا مدل اثرات  لد،   پانلي را در  کارگیری آزمون وا
شــود که در ( شــناســايي مي2000) 9بســط داده شــده توســط گرين  8واريانس ناهمســاني
ــ  ــورت رد نش ــل از تخمین مدل اثرات ثابت و اثرات ص دن اين آزمون احتماال نتايج حاص

ری توان از روش ديگتصادفي دارای تورش هستند. برای برطرف کردن اين دو مشكل مي
ستفاده کرد. روش تخمین         -به نام مدل پريس ستاندارد پانلي ا صحیح خطای ا ستن با ت وين

تواند دو مشــكل کند، ميتولید مي 10يوينســتن که تصــحیح خطای اســتاندارد پانل -پريس

                                                           
1- Farzanegan & Markwardt 

2- Pooled Ordinary Least Square (Pooled OLS) 

3- Prais–Winsten with Panel-Corrected Standard Errors (PW) 

4- First-Difference (FD) 

5- Heteroskedasticity 

6- Serial Correlation 

7- Wooldridge (2002)    

8- Wald Test for Groupwise Heteroskedasticity 

9- Greene 
10- Panel Corrected Standard Errors (PCSEs) 
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ــتگي را برطرف کند که برای تخمین مدل  ــاني و خودهمبس ی هاهای دادهواريانس ناهمس
 شود.کار گرفته ميپانلي خطي به
ترين مراحل در اقتصادسنجي بررسي مانايي متغیرهای مدل است، زيرا در     يكي از مهم

ضراي صورت نامانا بودن متغیرها،   شده يک رابطه امكان اينكه  شان   ب برآورد  جعلي را ن
 1(IPS)آيم، پســـران و شـــین  . برای بررســـي مانايي متغیرها، از آزموندهند، وجود دارد
 استفاده شده است.

 هاي پژوهشداده -5

شاخص تمامي داده سعه های اين پژوهش از  شبكه  2جهاني بانک جهاني های تو ردپای  و 
ــده  3جهاني ــتخراج ش ــاخص تخريب  اند. متغیر اس ــته، ردپای اکولوژيک به عنوان ش وابس
ــامل  محیط ــتقل شـ ــت و متغیرهای مسـ ــرانه يناخالص داخل دیتولزيسـ و تجارت که با  سـ

صادرات و واردات   ستند.   تعريف ميتولید ناخالص  بهمجموع   ردپای اکولوژيکشود، ه
یعت در طب گیری تقاضــای فعالیت انســان بری اندازههاشــاخص ترينمهم ازبه عنوان يكي 
شرفته  جهان به مرحله شاخص جهاني و جامع     پی ست. ردپای اکولوژيک يک  سیده ا  ای ر
گیری زيست است که ظرفیت طبیعت در مواجهه با تقاضای انساني را اندازه    کیفیت محیط

ستي که کند. مي شان  همچنین از متغیر ظرفیت زي سفر یب تیظرف دهندهن ساز  یبرا و و  یباز
سان زندگ یو خدمات برا يعیمنابع طب ارائه ست  ي ان ش   ا ستفاده  ده به عنوان متغیر کنترلي ا

صیف متغیرها در جدول )    ست. تو ست.   2ا شده ا  ( خالصه 3همچنین در جدول ) ( آورده 
 متغیرهای پژوهش ارائه شده است. آماری هایتوصیف

ر ب زيســتي کوزنتس بايد بتوان اثر تجارت رامنحني محیط برای بررســي اعتبار فرضــیه
ــنجید.      ــرف کي اکولوژ یردپا »ردپای اکولوژيک سـ  یحاصـــل مجموع ردپاها     «مصـ

ــط     یو واردات منها يداخل دیتول کياکولوژ ــبه ردپا توس ــت. روش محاس ــادرات اس ص
شان     1996) 4سيواکرناگل و ر شده و ن سط داده  صرف ظرف  دهنده( ب سط   يست يز تیم تو
ــاکنان  ــا  کيس ــت. به منظور برآورد کل تقاض ــور اس  منابع و خدمات یبرا يخلدا یکش

                                                           
1- Im Pesaran Shin (IPS) 

2- World Development Indicators 

3- Global Footprint Network 

4- Wackernagel & Rees  
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که هم صــادرات شــده اســت مصــرف اســتفاده  کياکولوژ یاز ردپا تیجمع کياکولوژ
ــا  کيو خدمات اکولوژ يمنابع مل ــرف در س ــورها و هم واردات منابع و  ريمورد مص کش

 رییتغ نیمصــرف در ح کياکولوژ ی. ردپادربر داردخدمات مورد مصــرف در داخل را 
باالتر    ــرف  تار مصـ ندازه   آن دارد. اب  رییتغ یرا برا تی لقاب  نيرف حد ا هكتار  آن  یریگوا

شده با بهره    1يجهان ست که به هكتار نرمال  شاره    یورا سط در جهان ا دارد )گالي و  متو
تواند به انواع مختلف زمین تقســـیم شـــود، مانند: (. همچنین هر جزء مي2012، 2همكاران
 وساز.و ساخت ينیماش ی، رد پاجنگل ،مناطق ماهیگیریهای زراعي، چراگاه، زمین

 مستقل پژوهش وابسته و توصیف متغیرهاي. 2جدول 

 
 

  

                                                           
1- Global Hectare (gha) 

2- Galli et al.   

3- Global Footprint Network- National Footprint Accounts (2018) 

 منبع داده گیریواحد اندازه تعریف متغیر

ردپای اکولوژیک 
 (EF)سرانه

و آب مولد  نیسطح زم یریگاندازه ریمتغ
 یهمه منابع مصرف دیتول ازیمورد ن یستیز

است که  تیو فعال تیفرد، جمع کی
غالب و  یهایفاده از تکنولوژبتوان با است

منابع به اسکان  تیریمد یهاهویش
 ییهاو جذب زباله یشهر یهارساختیز

 پرداخت. ،شودیم دیکه تول

 هکتارجهانی
شبکه ردپای 

 3جهانی

تولید ناخالص 
داخلی سرانه 

(GDP) 

 دیتول ،سرانه یناخالص داخل دیتول
نه ساال تیبر جمع میتقس یناخالص داخل

 است.

به قیمت ثابت  دالر
 2010سال 

های شاخص
 توسعه جهانی

 (TRD)تجارت 
تجارت نسبت مجموع صادرات و واردات 

 است.به تولید ناخالص داخلی 

درصدی از تولید 
 ناخالص داخلی

های شاخص
 توسعه جهانی

ظرفیت زیستی 
 (BIO)سرانه 

 تینشان دهنده ظرف یکیولوژیب تیظرف
 یعیبع طو ارائه مناب یبازساز یبرا وسفریب

 است. یزندگ یو خدمات برا

 هکتارجهانی
ردپای  شبکه

 جهانی
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 هاي آماري متغیرهاتوصیف . خالصه3جدول 

 متغیر نام متغیر
تعداد 
 کشورها

 تعداد 
 مشاهدات

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

درآمدی هایهمه گروه  
لگاریتم ردپای 
 LEF اکولوژیک سرانه

149 

4844 0/864 0/ 672  -0/767 3/208 

تولید ناخالص 
 GDP 4709 10/843 16/262 0/056 111/969 داخلی سرانه

مربع تولید ناخالص 
 GDP2 4709 381/950 1044/621 0/003 12536/910 داخلی سرانه

 TRD 4612 0/777 0/479 0/0002 4/417 تجارت

ظرفیت زیستی 
 سرانه

BIO 4844 3/978 8/844 0/031 100/977 

های با درآمد پایینکشور  
لگاریتم ردپای 
 LEF اکولوژیک سرانه

28 

951 0/110 0/288 -0/632 0/668 

تولید ناخالص 
 GDP 887 0/554 0/233 0/132 1/348 داخلی سرانه

مربع تولید ناخالص 
 GDP2 887 0/360 0/325 0/018 1/818 داخلی سرانه

 TRD 892 0/565 0/224 0/144 1/997 تجارت

زیستی ظرفیت 
 سرانه

BIO 951 1/984 2/246 0/248 15/670 

به پایین کشورهای با درآمد متوسط رو  
لگاریتم ردپای 
 LEF اکولوژیک سرانه

33 

1091 0/368 0/518 -0/767 2/252 

تولید ناخالص 
GDP 1079 1/669 1/102 056/0 داخلی سرانه  7/292 

مربع تولید ناخالص 
 GDP2 1079 3/995 5/707 0/003 53/169 داخلی سرانه

 TRD 1031 0/702 0/315 0/002 1/696 تجارت

ظرفیت زیستی 
 سرانه

BIO 1091 3/562 6/044 0/334 33/944 

 



 1399زمستان  | 79شماره  | 20سال  |اقتصادي  پژوهشنامه | 28

 

 . 3ادامه جدول 

 متغیر نام متغیر
تعداد 
 کشورها

 تعداد 
 مشاهدات

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

 کشورهای با درآمد متوسط رو به باال
پای اکولوژیک لگاریتم رد

 سرانه
LEF 

42 

1290 0/866 0/378 -0/020 2/333 

تولید ناخالص داخلی 
 سرانه

GDP 1267 4/560 2/128 0/348 11/916 

مربع تولید ناخالص 
 GDP2 1267 25/23 23/804 0/122 141/978 داخلی سرانه

 TRD 1241 0/800 0/392 0/0002 2/804 تجارت

 BIO 1290 5/370 15/106 0/170 100/977 ظرفیت زیستی سرانه

 کشورهای با درآمد باال
لگاریتم ردپای اکولوژیک 

 سرانه
LEF 

46 

1512 1/580 0/364 0/59 3/208 

تولید ناخالص داخلی 
 سرانه

GDP 1476 29/135 18/580 1/324 111/969 

مربع تولید ناخالص 
 GDP2 1476 1193/769 1587/990 1/752 12536/910 داخلی سرانه

 TRD 1448 0/942 0/661 0/116 4/417 تجارت

 BIO 1512 4/347 4/669 0/031 21/879 ظرفیت زیستی سرانه

  های پژوهشمنبع: یافته

 نتایج و تفسیر مدل -6
سي مانايي متغیرهای موجود در مدل از آزمون   ش    م،يادر ابتدا برای برر سران و  رای ب نیپ

شد. نت   گروه ستفاده  سطح    های مختلف درآمدی ا شان دادند که برخي از متغیرها در  ايج ن
ها مانا شدند. آزمون مانايي برای متغیرها  آن گیری، همهنامانا هستند، اما با يک بار تفاضل  

 های درآمدی مختلف، نتايج متفاوتي را نشان دادند. در گروه

اثرات  های اثرات ثابت وبه منظور تعیین مدل بهینه رگرســیون پانلي پژوهش، بین مدل
، اين آزمون برای کل نمونه نشان داد که مدل  انجام شده است.   1تصادفي، آزمون هاسمن  

س   در سطح  ا راثرات تصادفي  و اثرات ثابت  نیب کیستمات یفرض صفر عدم وجود تفاوت 

                                                           
1- Hausman 
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ها نتايج اين آزمون متفاوت است. نتايج در ، اما برای برخي زيرگروهکندمي درصد رد 10
 ترجیح داده شد. ثابت اتمدل اثر ،نيبنابرااند، ( گزارش شده8( تا )4های )جدول

ستن   -های حداقل مربعات تلفیقي، اثرات ثابت، روش پريسنتايج تخمین به روش وين
( گزارش 8( تا )4های )با تصــحیح خطای اســتاندارد پانلي و روش تفاضــل اول در جدول

ل واريانس ناهمســاني و های اثرات ثابت اين اســت که در کنترشــده اســت. مشــكل مدل
ثابت از لحاظ             نابراين، مهم اســـت که مدل اثرات  ــتند. ب ــعیف هسـ ــتگي ضـ خودهمبسـ

ــود که مي       ــاني تقويت شـ ــتگي و واريانس ناهمسـ ــبه    خودهمبسـ خطاهای     تواند با محاسـ
ــورت پذيرد )آرنالو     ــتند ص ــكل مقاوم هس ــبت به اين دو مش ــتاندارد که نس و  1987، 1اس

وجود واريانس  3(، آزمون والد و وولدريج8( تا )4های )دول(. طبق نتايج ج1980، 2وايت
ستگي را رد نكردند. بنابراين، برای رفع مشكل واريانس ناهمساني و       ناهمساني و خودهمب

ستگي از مدل پريس    شكل خودهمب ستفاده       -م ستاندارد پانلي ا صحیح خطای ا ستن با ت   وين
 شده است.

 های درآمدی مختلف،  دريافت که در گروه   توان با نگاهي به نتايج آزمون مانايي مي      
د. به دلیل انگیری اولیه مانا شــدهاند که با تفاضــلمتغیرهای متفاوتي در ســطح نامانا بوده

های درآمدی يكســان نبودند از روش تفاضــل اول اســتفاده اينكه متغیرهای نامانا در گروه
صورت يكپارچه  ها بههگرو شده است تا از صحت نتايج اطمینان حاصل شود و برای همه      

ــل اول همه          مدلي واحد به    ــكالت مهم   کار برود. در نتیجه همانگونه که مدل تفاضـ مشـ
ند، کاقتصــادســنجي شــامل خودهمبســتگي، واريانس ناهمســاني و نامانايي را برطرف مي 

سي  ست )پومانیونگ و       برر شده ا ضل اول انجام  ساس نتايج روش تفا های اين پژوهش برا
  (. 2004، 5کول و نیوماير و 2010، 4کانكو

 هابرآورد مدل -6-1
همانطور که اشاره شد، تفسیر نتايج در اين پژوهش براساس روش تفاضل اول انجام شده        

های پس از تخمین کار رفته در اين پژوهش بعد از نتايج آزمونهای بهاســـت. ســـاير مدل

                                                           
1- Arellano 

2- White  

3- Wald and Wooldridge 

4- Poumanyvong and Kaneko  

5- Cole and Neumayer  
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ــان دادند که نتايج آن    ــتند. گزارش نتاي       نشـ نوان تواند به ع  ها مي ج مدل ها قابل اعتماد نیسـ
زيستي  منحني محیط اعتبارسنجي برآوردها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراين، اعتبار فرضیه

کوزنتس هم بر اســـاس نتايج مدل تفاضـــل اول بررســـي شـــده اســـت. به دنبال آن برای  
 ها رد نشده است، نقاط بازگشت محاسبه شده است. هايي که اين فرضیه در آنگروه

ــل از تجارت را با      میان تخريب محیط   ( نتايج رابطه  4جدول )  ــت و درآمد حاصـ زيسـ
شورهای مورد مطالعه     شاخص تجارت در تمامي ک ستفاده از  شان مي  ا  دهد.اين پژوهش ن

ضل اول مي    ساس نتايج روش تفا سرانه مثبت و      برا ضريب درآمد  شاهده کرد که  توان م
منحني   دار است. با توجه به اين نتايج، فرضیهنيدار و ضريب توان دوم آن منفي و معمعني
 شود.کشور رد نمي 149پژوهش، شامل  زيستي کوزنتس در کل نمونهمحیط

ضريب تجارت در اين مدل منفي است، اما اثر معناداری ندارد و شايد بتوان گفت که    
ــتر محیط           ــطح جهان به تنهايي باعث تخريب بیشـ ــت زياحتماال افزايش تجارت در سـ سـ

شود. ممكن است اين نتیجه حاصل برآيند سه اثر مقیاس، ترکیب و فني باشد. به اين        نمي
ت  شـــود. برای مثال، در مناطقي تجارمعني که تجارت باعث تقويت اثر ترکیب و فني مي

ــتانداردهای باالتر محیطمنجر به به ــط بنگاه کارگیری اس ــتي توس ــوها ميزيس د و اجازه  ش
(. 2002، 1کار گرفته شــوند )اســكلند و هريســونفني و مديريتي بههای دهد تا نوآوریمي

شاهد کاهش تخريب محیط بنابراين مي سترش تجارت جهاني       توان  صورت گ ست در  زي
ــي اثر تجارت بر رابطه    ــرانه و ردپای اکولوژيک، اثر        بود. به منظور بررسـ میان درآمد سـ

ــرانه  ــده که عالمت آن در نظر گر (GDP×TRD)تعاملي بین تجارت و درآمد سـ فته شـ
ست. در نتیجه نمي  سترش تجارت در جهان به مثبت ا عناداری طور متوان مطمئن بود که گ

ــرانه بر محیط ــديد مياثر مخرب افزايش درآمد سـ ــت را تشـ ــريب مثبت و  .کندزيسـ ضـ
شتر طبیعت برای بازسازی      معني ستي بیانگر اين است که توان و ظرفیت بی  ودار ظرفیت زي

ناب   ئه م مات برا   يعیع طبارا خد ندگ  یو  يب        ز يک و تخر پای اکولوژ عث افزايش رد با ي 
 شود. زيست بیشتر محیط
 

 

                                                           
1- Eskel& & Harrison  
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 هاي درآمديبرآورد مدل براي همه گروه جینتا. 4جدول 

 است. >P 01/0و  >1/0P< ،05/0 P*، ** و *** به ترتیب بیانگر  -
 است. 1000/1درآمد سرانه در مقیاس  -
 بازگشت در مقیاس یک به یک است.نقاط  -

 های پژوهش    منبع: یافته

 OLS FE PW FD متغیرها

GDP 
***063/0 

(240/72) 

***023/0 

(588/3) 

***037/0 

(717/5) 

***050/0 

(944/8) 

2GDP 

***0006/0
- 

(079/33-) 

***0003/0- 

(655/4-) 

***0003/0
- 

(70/4-) 

***0004/0
- 

(963/5-) 

TRD 
***220/0 

(506/11) 

023/0 

(437/0) 

014/0- 

(08/1-) 

110/0- 

(792/0-) 

(GDP×TRD) 
**002/0 

(100/2) 

***003/0 

(42/3) 

*0007/0 

(74/1) 

0008/0 

(960/0) 

BIO 
***008/0 

(700/11) 

011/0 

(163/1) 

***033/0 

(58/4) 

***101/0 
(300/7) 

 ثابت
***212/0 

(060/5) 
- - - 

 خیر بله بله خیر اثرات ثابت کشور

 بله بله بله بله اثرات ثابت زمان
2R 691/0 171/0  932/0  114/0  

   =χ2 970/136***  آزمون هاسمن

   =780/125F***  آزمون خودهمبستگی

آزمون واریانس 
 ناهمسانی

 ***750/17724 χ2 

= 
  

 4604 4604 4604 4604 تعداد مشاهدات

 149 149 149 149 هاتعداد گروه

     نقطه بازگشت

 75928$    بدون تجارت
 75928$    حداقل تجارت

 76833$    میانگین تجارت

 81075$    حداکثر تجارت
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س  یهااز راه يكي ست محیط يمنحن تیدر موقع رییتغ يبرر سب  يزي نقطه  هکوزنتس، محا
از   يدر چه ســطح دهدياز تجارت اســت که نشــان م يمختلف ريدر مقاد يبازگشــت منحن

ــت اتفاق م      ــان يمنحن مميماکز  ريتفاوت در مقاد   نیهمچن. افتد يدرآمد نقطه بازگشـ نشـ
دول جبه همین منظور در قسمت پايین   است.  يحنمن تیتجارت بر موقع یدهنده اثرگذار

ــت منحني محیط   (، 4) بازگشـ ــرايط بدون وجود تجارت،     نقاط  ــتي کوزنتس در شـ زيسـ
شت         ست. با نگاهي به میزان نقاط بازگ شده ا سط و حداکثر تجارت گزارش  حداقل، متو

ــطوح مختلف مي ــیدن به اين   توادر س ــطح جهاني رس ن دريافت که افزايش تجارت در س
ــت که موقعیت منحني محیطاندازد؛ يعني مينقاط را به تعويق مي ــتي  توان انتظار داش زيس

ــت که با    ــود. اين به معنای آن اس ــطح باالتری منتقل ش کوزنتس تحت تاثیر تجارت به س
ه بازگشت دست پیدا خواهد   افزايش سطح تجارت، جهان در سطح درآمد باالتری به نقط  

یه      ــ بارت ديگر، فرضـ به ع جارت جهاني را      کرد.  یت منحني کوزنتس بر اثر ت تغییر موقع
 توان رد کرد.نمي

در کشــورهای با  2GDPو  GDPتوان مشــاهده کرد که ضــرايب  ( مي5) در جدول
راين، بناب .نداردمعناداری با ردپای اکولوژيک  رابطه 2GDPدرآمد پايین مثبت هســتند و 

يک رابطه  دهندهزيســتي کوزنتس در اين گروه کشــورها که نشــان منحني محیط فرضــیه
ــت، رد مي       ــرانه و ردپای اکولوژيک اسـ ــود. از آنجا مثبت و خطي بین درآمد سـ که   شـ

ــورها  ــعه  هی در مراحل اول  1درآمد کم یکشـ ــاد توسـ رود با  ، انتظار مي قرار دارند  یاقتصـ
 يابد.زيست کاهش حیطافزايش رشد اقتصادی، کیفیت م

طه     مدل، راب تايج برآورد  طه      براســـاس ن  مثبتي بین تجارت و ردپای اکولوژيک و راب
ــرانه و تجارت بر ردپای اکولوژيک وجود دارد با اين حال   منفي بین اثر متقابل درآمد سـ
ستي، اثر مثبت و معناداری دارد که         ضريب ظرفیت زي ستند.  ضرايب معنادار نی هر دو اين 

وان انتظار داشــت باال بودن ظرفیت زيســتي در گروه درآمدی پايین باعث بدتر شــدن تمي
غیربهینه از منابعي که فراواني بیشتری دارند و   شود که شايد استفاده   زيست  کیفیت محیط

 توانند عامل رشد برای کشورهای با درآمد پايین باشند دلیل وقوع اين پديده است. مي
 
 

                                                           
ها اير گروهشوند و سيافته درنظر گرفته ميدر بسیاری از مطالعات گروه کشورهای با درآمد باال، کشورهای توسعه - 1

 .(2011، شارما و 2017 ،شوند ) لین و همكارانکشورهای در حال توسعه در نظر گرفته مي
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 درآمدي پایین رد مدل براي گروهبرآو . نتایج5جدول 

 OLS FE PW FD متغیرها

GDP 
***790/0  

(443/4)  

293/0  

(880/0)  

208/0  

(380/1)  

**274/0  

(000/2)  

2GDP 
***722/0-  

(970/5-)  

034/0-  

(196/0-)  

118/0  

(240/1)  

056/0  

(668/0)  

TRD 
***569/0-  

(920/4-)  

078/0-  
(690/0-)  

040/0  
(200/1-)  

002/0  
(045/0)  

(GDP×TRD) 
***850/0  

(930/3)  

193/0  

(980/0)  

006/0-  
(130/0-)  

024/0-  

(260/0-)  

BIO 
***039/0  

(150/10)  

**037/0  

(322/2)  

**070/0  

(769/6)  

***471/0  

(067/19)  

 ثابت
048/0-  

(540/0-)  
- - - 

 خیر بلی بلی خیر اثرات ثابت کشور

 بلی بلی بلی بلی اثرات ثابت زمان
2R 245/0  316/0  715/0  410/0  

=χ2  آزمون هاسمن 950/2    

F= 780/125  آزمون خودهمبستگی ***   

χ2= 390/562  آزمون واریانس ناهمسانی ***   

 857 857 885 885 تعداد مشاهدات

 28 28 28 28 هاتعداد گروه

 هستند. >P 01/0و  >1/0P< ،05/0 P*، ** و *** به ترتیب بیانگر  -
 .است 1000/1اس درآمد سرانه در مقی -

       های پژوهش  منبع: یافته

توان بیان کرد که در گروه کشورهای با درآمد متوسط ( مي6) با توجه به نتايج جدول
منفي  2GDPشود؛ چون ضريب   زيستي کوزنتس رد مي منحني محیط رو به پايین، فرضیه 
ند هست  دارعنيو ضريب ظرفیت زيستي مثبت و م   GDPدار نیست. ضريب   است، اما معني 

رود افزايش درآمد و ظرفیت زيستي باعث بدتر شدن کیفیت که در اين صورت انتظار مي
شورها معني      محیط ضرايب تجارت و اثر متقابل در اين گروه ک شوند.  ست  ستند،  دار نیزي
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ــريب جمله        توان نتیجه گرفت که احتماال درآمد      تعاملي، مي  اما با توجه به منفي بودن ضـ
 شود.زيست ميجارت باعث بهبود وضعیت محیطحاصل از ت

 نتایج برآورد مدل براي گروه درآمدي متوسط رو به پایین. 6جدول 

 OLS FE PW FD متغیر

GDP 
***214/0  

(540/5)  

***220/0  

(817/2)  

***294/0  

(434/3)  

248/0 *** 

(490/5)  

GDP2 
***032/0-  

(710/3-)  

011/0  

(888/0)  

020/0-  

(340/1-)  

010/0-  

(406/1-)  

TRD 
***535/0  

(060/6)  

***370/0  

(133/3)  

015/0  

(470/0)  

004/0  

(101/0)  

(GDP×TRD) 
*095/0-  

(960/1-)  

***125/0-  

(770/2-)  

011/0-  

(825/0-)  

008/0-  

(374/0-)  

BIO 
***035/0  

(850/14)  

001/0  

(105/0)  

**015/0  

(292/2)  

***051/0  

(130/3)  

 ثابت
**140/3-  

(050/3-)  
- - - 

رات ثابت کشوراث  خیر بله بله خیر 

 بله بله بله بله اثرات ثابت زمان

R2 335/0  434/0  895/0  166/0  

χ2= **920/9  آزمون هاسمن    

F= ***780/125  آزمون خودهمبستگی    

χ2= ***290/1228  آزمون واریانس ناهمسانی    

 997 997 1031 1031 تعداد مشاهدات

هاتعداد گروه  33 33 33 33 

 هستند. >P 01/0و  >1/0P< ،05/0 P*، ** و *** به ترتیب بیانگر  -
 .است 1000/1درآمد سرانه در مقیاس  -

 های پژوهشمنبع: یافته

توان مشاهده کرد که در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به باال،    ( مي7در جدول )
مثبت و  GDP شـــود، چراکه ضـــريب متغیرزيســـتي کوزنتس رد ميمنحني محیط فرضـــیه
ضريب توان دوم آن؛ يعني  معني ست، اما معني  2GDPدار و  دار نیست. در اين گروه  منفي ا

د مانند دار نیســتند. شــايکشــورها ضــريب تجارت مثبت و ضــريب اثر متقابل منفي، اما معني
گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به پايین بتوان حدس زد که در اين گروه هم با افزايش  
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ــل از تجارت کیفیت محیطدرآم ــت بهتر ميد حاص ــود. از نتايج تخمین اين گروه و زيس ش
ــتي مي مثبت و معني ــريب ظرفیت زيس ــت که باال بودن ظرفیدار بودن ض ت  توان انتظار داش
 زيست شود.تواند منجر به افزايش ردپای اکولوژيک و بدتر شدن وضعیت محیطزيستي مي

 روه درآمدي متوسط رو به باالنتایج برآورد مدل براي گ. 7جدول 

 OLS FE PW FD متغیر

GDP 
***128/0  

(927/6)  

***201/0  

(058/4)  

***106/0  

(975/6)  

***132/0  

(928/5)  

GDP2 
003/0-  

(581/1-)  

***012/0-  

(357/4-)  

002/0  

(137/1)  

002/0-  

(772/0-)  

TRD 
***242/0  

(030/5)  

007/0-  

(056/0-)  

***134/0  

(436/3)  

052/0  

(134/1)  

(GDP×TRD) 
002/0-  

(114/0-)  

003/0  

(121/0)  

028/0-  

(298/3-)  

008/0-  

(727/0-)  

BIO 
001/0  

(174/0)  

022/0-  

(355/1-)  

**007/0  

(547/0)  

**052/0  

(129/2)  

 ثابت
083/0  

(050/1)  
- - - 

 خیر بله بله خیر اثرات ثابت کشور

 بله بله بله بله اثرات ثابت زمان

R2 420/0  401/0  910/0  140/0  

χ2 = ***900/20  آزمون هاسمن    

F= ***780/125  آزمون خودهمبستگی    

χ2 = ***290/7547  آزمون واریانس ناهمسانی    

 1198 1240 1240 1240 تعداد مشاهدات

هاتعداد گروه  42 42 42 42 

 هستند. >P 01/0و  >1/0P< ،05/0 P*، ** و *** به ترتیب بیانگر  -
 .است 1000/1در مقیاس  درآمد سرانه -

 های پژوهشمنبع: یافته

دهد که در گروه کشورهای با درآمد باال ضريب درآمد سرانه مثبت  ( نشان مي8نتايج جدول ) 
دار است که در اين صورت اعتبار منحني کوزنتس    دار و ضريب توان دوم آن منفي و معني و معني

ضريب متغیر تجارت منفي ا   در اينجا رد نمي ست. با توجه به مثبت ست، اما معني شود.  بودن   دار نی
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میان درآمد و   توان نتیجه گرفت که اثر تجارت بر رابطه ضریب تعاملی بین درآمد و تجارت می 

زیست  زیست باعث افزایش ردپاي اکولوژیک و بدتر شدن وضعیت کیفیت محیط تخریب محیط

را بین این متغیر و ردپاي اکولوژیک  دار مثبت و معنی  شود. ضریب ظرفیت زیستی یک رابطه می

توان مشاهده کرد که در این گروه   دهد. با توجه به نقاط بازگشت این گروه درآمدي می نشان می

 دهد. افتد و روندي افزایشی را نشان می با افزایش تجارت رسیدن به نقطه بازگشت به تعویق می

  برآورد مدل براي گروه درآمدي باال نتایج. 8جدول 

تغیرم  OLS FE PW FD 

GDP 
***024/0  

)530/22(  

*017/0  

)788/1(  

*013/0  

)710/1(  

***032/0  

)677/5(  

GDP2 
***001/0-  

)670/12-(  

***001/0-  

)840/3-(  

001/0-  

)070/1-(  

***001/0-  

)190/4-(  

TRD 
024/0  

)210/1(  

083/0-  

)600/1-(  

***222/0  

)300/5(  

026/0-  

)589/0-(  

(GDP×TRD) 
***003/0  

)660/5(  

***004/0  

)091/5(  

***003/0-  

)880/5-(  

001/0  

)382/0(  

BIO 
***014/0  

)210/9(  

030/0  

)103/1(  

***123/0  

)060/9(  

***106/0  

)960/9(  

 ثابت
***183/1  

)740/23(  
- - - 

 خیر بله بله خیر اثرات ثابت کشور

 بله بله بله بله اثرات ثابت زمان

R2 510/0  260/0  970/0  190/0  

ون هاسمنآزم   χ2 = 510/3    

F= ***780/125  آزمون خودهمبستگی    

χ2 = ***080/10092  آزمون ناهمسانی واریانس    

 1398 1404 1448 1448 تعداد مشاهدات

ها تعداد گروه  46 46 46 46 

     نقطه بازگشت

 79483$    بدون تجارت

 79579$    حداقل تجارت

 80269$    میانگین تجارت

کثر تجارتحدا     $83172 

  هستند. >P 01/0و  >1/0P< ،05/0 P*، ** و *** به ترتیب بیانگر  -

  .است 1000/1درآمد سرانه در مقیاس  -

  نقاط بازگشت در مقیاس یک به یک است. -

 هاي پژوهش منبع: یافته
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 برآورد اثرات نهایی -6-2

یست، اثر نهـایی افـزایش در   ز به منظور تفسیر بهتر اثرات درآمد و تجارت بر کیفیت محیط

انحــراف معیــار درآمــد ســرانه در ســه ســطح مخلتــف تجــارت شــامل حــداقل، میــانگین و  

حداکثر آن بر لگاریتم ردپاي اکولوژیک محاسبه شده اسـت. بـراي ایـن منظـور، ضـرایب      

کـار گرفتـه شـدند. بـا      انـد، بـه   ) گـزارش شـده  8) تا (4هاي ( مدل تفاضل اول که در جدول

بـراي بررسـی اثـر یـک واحـد انحـراف       ) را 2) برحسب درآمد، رابطـه ( 1رابطه (از  استفاده

  خواهیم داشت.بر رد پاي اکولوژیک  GDPمعیار در 

)2(  ∂LEF/ ∂GDP = (β	� + 	2β	�GDP	 + 	β	�TRD)	std(GDP) 

  یعنـی همـه    ) گـزارش شـده اسـت. در کـل نمونـه؛     9نتایج ایـن محاسـبات در جـدول (   

دالر، یـک   81/10842 توجه به میانگین سطح درآمد سرانه بـه میـزان  هاي درآمدي با  گروه

دالر در میـانگین سـطح    59/16261 واحد افزایش در انحـراف معیـار درآمـد سـرانه معـادل     

درصد شـده اسـت    9/69باعث افزایش ردپاي اکولوژیک به میزان  776/0تجارت به مقدار 

افـزایش در انحـراف معیـار درآمـد     و با همان میزان از درآمد سرانه در صورت یک واحـد  

درصـد   4/74، ردپاي اکولوژیـک بـه انـدازه    41/4سرانه در حداکثر سطح تجارت به مقدار 

افزایش یافته است. بـا توجـه بـه حـداکثر سـطح درآمـد سـرانه و میـانگین سـطح تجـارت،           

 درصد کاهش پیدا کرده است. 2/37ردپاي اکولوژیک 

سـطح از تجـارت بـا یـک واحـد افـزایش در        دهنـد کـه در هـر    اثرات نهایی نشـان مـی  

انحراف معیار درآمد سرانه در هـر سـطح از میـزان درآمـد سـرانه بـه ترتیـب از حـداقل بـه          

زیست بهبود یافته و در سـطوح حـداقل و میـانگین درآمـد      حداکثر وضعیت کیفیت محیط

بـه  سرانه با یک واحد افـزایش در انحـراف معیـار درآمـد سـرانه در هـر سـطح از تجـارت         

زیسـت   ترتیب از حداقل به حـداکثر سـطح درآمـد سـرانه، اثـر مخـرب بـر کیفیـت محـیط         

افزایش پیدا کرده است. در حداکثر سطح درآمد سرانه با یک واحـد افـزایش در انحـراف    

معیار درآمد سرانه در هر سطح از تجارت به ترتیب از حداقل به حـداکثر، اثـر مطلـوب بـر     

 ست.زیست کاهش یافته ا کیفیت محیط
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 کولوژیکنتایج اثر نهایي درآمد سرانه بر لگاریتم ردپاي ا. 9جدول 

 هستند. >P 01/0و  >1/0P< ،05/0 P*، ** و *** به ترتیب بیانگر  -
 .است 1000/1درآمد سرانه در مقیاس  -

 های پژوهشمنبع: یافته

 ش دره، افزايسران  درآمدسطح  حداکثر توجه به درآمد پايین با  باورهای کش  در گروه
درآمد سرانه در میانگین سطح تجارت باعث افزايش میزان ردپای اکولوژيک شده است.     

تواند کاهش يابد. با توجه به میانگین سطح درآمد اين پديده در حداکثر سطح تجارت مي
تجارت، ردپای اکولوژيک افزايش يافته است.    سرانه افزايش در درآمد در میانگین سطح  

زيســـت در کشـــورهای با درآمد پايین با گســـترش تجارت کمتر بنابراين، تخريب محیط
ن زيست بهبود پیدا کرده و با افرايش درآمد سرانه تخريب آ  افزايش يافته و کیفیت محیط

  افزايش يافته است.
به پايین و گروه کشـــورهای با  های درآمدی متوســـط رو( برای گروه9نتايج جدول )

دهد که در حداکثر ســطح درآمد ســرانه با افزايش در درآمد متوســط رو به باال نشــان مي
سطوح تجارت به ترتیب از کم به زياد اثر مخرب بر محیط  ست کاهش يافته و همه  در  زي

 اثرات نهایی
 یک واحد افزایش در انحراف معیار درآمد سرانه بر لگاریتم ردپای اکولوژیک

 حداکثر درآمد میانگین درآمد حداقل درآمد وضعیت تجارت

 درآمدی هایهمه گروه

 -382/0*** 689/0*** 803/0*** حداقل تجارت

 -372/0*** 699/0*** 813/0*** میانگین تجارت

 -327/0*** 744/0*** 858/0*** تجارتحداکثر 

 کشورهای با درآمد پایین

 098/0*** 077/0*** 067/0** حداقل تجارت

 096/0*** 075/0*** 064/0** میانگین تجارت

 088/0** 067/0** 056/0 حداکثر تجارت

کشورهای با درآمد 
 به پایین متوسط رو

 124/0* 239/0*** 272/0*** حداقل تجارت

 119/0** 233/0*** 266/0*** ن تجارتمیانگی

 110/0** 225/0*** 258/0*** حداکثر تجارت

کشورهای با درآمد 
 متوسط رو به باال

 199/0*** 250/0*** 278/0*** حداقل تجارت

 187/0*** 237/0*** 265/0*** میانگین تجارت

 154/0*** 205/0*** 233/0*** حداکثر تجارت

 کشورهای با درآمد باال

 -242/0* 377/0*** 585/0*** حداقل تجارت

 -237/0** 382/0*** 590/0*** میانگین تجارت

 -215/0*** 404/0*** 612/0*** حداکثر تجارت
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سطوح درآمد به ترتیب از کم      سرانه در همه  سطوح میزان تجارت با افزايش درآمد   همه 
ضعیت محیط  ست. نتايج گروه   به زياد و ست بهبود پیدا کرده ا شورهای با درآمد باال   زي ک

ــان مي ــبیه رفتار اثر نهايي در کل  نش ــورها رفتاری ش دهد که اين پديده در اين گروه کش
توان دريافت که در کشــورهای با درآمد باال با از اين نتايج مي .اندگروه کشــورها داشــته
ــرا ــور، تخريب محیطافزايش درآمد س ــطوحي از   نه کش ــت کاهش يافته و پس از س زيس

ــرانه باعث بهبود محیط ــترش تجارت جهاني باعث   درآمد س ــت، اما گس ــده اس زيســت ش
 زيست شده است.افزايش تخريب و بدتر شدن کیفیت محیط
توان دريافت که در جهان در سطوح باالی درآمدی با نگاهي به روند اثرات نهايي مي

سترش تجا  سطحي از تجارت با        رت باعث تخريب محیطگ ست، اما در هر  شده ا ست  زي
ست. در همه   افزايش درآمد کیفیت محیط ست بهبود يافته ا -تر درآمدی سطوح پايین  زي
  زيست شده است.افزايش تجارت باعث بهبود کیفیت محیط -در هر سطحي از درآمد
يین در هر سطحي از تجارت دهند که در گروه کشورهای با درآمد پا نتايج نشان مي 

زيست شده است و در گروه کشورهای با افزايش درآمد باعث بدتر شدن کیفیت محیط
ــط رو به باال به نظر   ــورهای با درآمد متوسـ ــط رو به پايین و درگروه کشـ درآمد متوسـ

سطوح تجارت با افزايش درآمد بهبود وضعیت محیط    مي ست اتف رسد که در همه  اق زي
 افتاده است. 

 گیريبندي و نتیجهجمع -7

یت  ای در رابطه بین رشد اقتصادی و کیفافزايش نقش تجارت باعث تغییرات قابل مالحظه
زيست را   زيست شده است. اين مطالعه اثر متقابل تجارت با درآمد بر کیفیت محیط   محیط

فاده از داده    ــت يک     با اسـ پای اکولوژ یت       149های رد به عنوان شــــاخص کیف ــور  کشـ
ــال زيســتمحیط ــي مي 1980-2014های در بازه زماني س کند. با توجه به موضــوع بررس

 مورد پژوهش، کل نمونه به چهار گروه مختلف درآمدی تقسیم شده است.
های تجربي اين پژوهش نشان دادند که در کل نمونه پژوهش و گروه کشورهای   يافته

  شود. همچنین با محاسبهميزيستي کوزنتس رد نمنحني محیط با درآمد باال احتماال فرضیه
ــورها با افزايش تجارت، ردپای اکولوژيک            ــد که در اين کشـ ــاهده شـ اثرات نهايي مشـ

نتیجه   توانشـــود که در اين صـــورت ميزيســـت بدتر مييابد و کیفیت محیطافزايش مي
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ــتي کوزنتس اثرگذار بوده و باعث انتقال و تغیی    گرفت که تجارت بر منحني محیط    ر  زيسـ
 ه است. شیب آن شد
ــیه        بندی مي در يک جمع  ــتي منحني محیط توان گفت با توجه به نتايج، اعتبار فرضـ زيسـ

ست. به طور مشخص، در گروه کشورهای        کوزنتس در کل نمونه شده ا اين پژوهش رد ن
زيســتي کوزنتس رد نشــده، اما در گروه کشــورهای با  منحني محیط با درآمد باال فرضــیه

ط رو به پايین و درآمد متوســط رو به باال اين فرضــیه رد شــده درآمد پايین، درآمد متوســ
ــت که مي وارون  U( در ارتباط با رابطه 2004توان به چهار دلیلي که کوپلند و تیلور )اسـ

 مطرح کردند، اشاره کرد:
به طور کلي کیفیت محیط     -1 ما در        اثر درآمدی:  مال اســـت، ا کاالی نر يک  زيســـت 

کند، زيســت با رشــد اقتصــادی افزايش پیدا مييب محیطکشــورهای با درآمد پايین، تخر
ــبت به کیفیت محیط            ــت  چراکه افزايش درآمد برای تامین نیازهای اولیه زندگي نسـ زيسـ

یت               يل برای کیف ما خت و ت مد، توان پردا با افزايش درآ مان  باالتری دارد. همز ارزش 
و پايین بودن درآمد  رشــد رود. به عبارت ديگر، در مراحل اولیهزيســت هم باال ميمحیط

ــرانه با باال رفتن درآمد ابتدا تخريب محیط        ــت افزايش پیدا مي  سـ ــپ زيسـ س با  کند و سـ
شدن محیط   سطح درآمدی به بعد کاهش مي  ارزشمندتر  ست، تخريب آن از يک  ابد. يزي

سیده        سطحي از درآمد نر سط هنوز به  شورهای با درآمد پايین و متو ه  اند کاز آنجا که ک
درآمد  زيســت وگذاری کنند، رابطه میان تخريب محیطزيســت ســرمايهیطدر کیفیت مح

 وارون در اين کشورها برقرار نیست. Uمثبت است و در نتیجه منحني 
ــد: در مراحل اولیه -2 ــرمايه    منبع رش ــت س ــد اقتصــادی غالبا با تكیه بر انباش ــعه، رش توس

ــاني صــور  ــرمايه انس ــدن س یجه،  پذيرد. در نتت ميفیزيكي و در مراحل بعدی با فراگیر ش
توســعه   زيســت با رشــد درآمد در مراحل اولیه توان انتظار داشــت که تخريب محیطمي

های کند و ســپس در مراحل بعدی که ســرمايه انســاني و خدمات و در دهه  افزايش پیدا 
تری در رشـــد درآمد پیدا کردند، کاهش       اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهم     

زيست با رشد    توسعه هستند، تخريب محیط   اين، کشورهايي که در مراحل اولیه يابد. بنابر
توان به کشورهای  منابع رشد، مي  کند. در زمینهحاصل از انباشت سرمايه افزايش پیدا مي   

ــادرکننده  ــاره کرد که با توجه به رانت صـ ــرانه بااليي نفتي نیز اشـ های نفتي از درآمد سـ
ــیده برخوردارند، اما هنوز به ن ــت در منحني کوزنتس نرس گر، اند. به عبارت ديقطه بازگش
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ستخراج و صدور نفت است که آلودگي محیط         ستي  زمنبع اصلي رشد در اين کشورها ا ي
ــتر اين کشــورها، وابســتگي به بخش نفت و تولید آلودگي   زيادی به همراه دارد و در بیش

سا  ست به کیفیت نهادی  زياد با وجود درآمدهای باال همچنان ادامه دارد. اين م له ممكن ا
و حكمراني کشورها نیز بستگي داشته باشد. کشورهايي مانند نروژ و کانادا که در تولید و 
صادرات نفت مشابه کشورهای عضو اوپک هستند، از نظر تنوع ساختار اقتصاد و کیفیت          

ست    سیا ضو اوپک دارند        های محیطنهادی و  شورهای ع شمگیری با ک ستي تفاوت چ زي
 (.2015، 1یری)مش

ستانه  -3 سفت و      توسعه  ای: در مراحل اولیهاثر آ ست قانون و مقررات  صادی، ممكن ا اقت
زيســت وجود نداشــته باشــد و يا قوانین و مقررات اثر ســختي  برای کنترل تخريب محیط

ــند. بنابراين، در ابتدا تخريب محیط  ــته باش ــادی  ناچیزی داش ــد اقتص ــت همراه با رش  زيس
شخص و اجرايي يا الزامي      ياافزايش مي ستانه درآمدی م شدن از يک آ بد، اما پس از رد 

ست      سیا ست با افزايش درآمد کاهش  های رفع آلودگي، تخريب محیطشدن  ابد. يميزي
ــعیف بودن قوانین و مقررات           پس مي يا ضـ عدم وجود و  یل  به دل که  توان نتیجه گرفت 
زيســـت در اين کشـــورها با حیطزيســـتي در کشـــورهای با درآمد پايین، کیفیت ممحیط

ــیه افزايش درآمد، کاهش مي ــورها فرضـ منحني   يابد و احتماال به همین دلیل در اين کشـ
 .شودزيستي کوزنتس رد ميمحیط
تظار های رفع آلودگي، انهای رفع آلودگي: با افزايش مقیاس هزينهبازده فزاينده هزينه -4
ــت   يابد. ب  رود که کارايي آنها افزايش مي   مي ــیاسـ ي های رفع آلودگ نابراين، حتي اگر سـ

زيســـت کاهش بیشـــتری خواهد  مشـــخص، تخريب محیط تغییری نكنند با صـــرف هزينه
داشـت. اين مورد تلفیق جالبي از اثر مقیاس و اثر فني با خود به همراه دارد چون همانطور  

ید افزايش مي     بت، بنگاه          که مقیاس تول ثا یات آلودگي  مال با  بد، حتي  ب  يا تكنولوژی   هها 
توان نتیجه گرفت که چون در کشورهای آورند. از اين رو، ميتری از تولید روی ميپا 

با درآمد باال مقیاس تولید بزرگ اســت، منافع نهايي رفع آلودگي در اين کشــورها بیشــتر 
 يابد.زيست کاهش ميشود، پس با افزايش درآمد تخريب محیطمي

زيســتي کوزنتس در کشــورهای  عیت منحني محیطدر اين پژوهش، اثر تجارت بر موق
ست آمده مي      شد. با توجه به نتايج به د سي  شت که افزايش درآمد  جهان برر توان بیان دا

                                                           
1- Moshiri 
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زيســـتي کوزنتس به ســـمت باال حاصـــل از گســـترش تجارت، باعث انتقال منحني محیط
ستانه    مي سیدن به آ جارت بايد منحني کوزنتس، با افزايش ت شود. به عبارت ديگر، برای ر

 کاهش يابد.  زيسترود کیفیت محیطبه درآمد باالتری دست پیدا کرد. بنابراين انتظار مي
منحني  پژوهش و گروه درآمدی باال که اتفاقا فرضیه  ، در کل نمونهبه طور مشخص 

ــتي کوزنتس در آنمحیط ــرانه بر ردپای  زيس ــت، اثرات نهايي درآمد س ــده اس ها رد نش
شــابه يكديگر داشــتند؛ به اين صــورت که با افزايش درآمد ســرانه اکولوژيک روندی م

سرانه بر لگاريتم ردپای     شورها اثر نهايي يک واحد افزايش در انحراف معیار درآمد  ک
اکولوژيک کاهش يافته اســت يا شــیب نمودار کمتر شــده اســت. به اين معني که اثر    

سرانه در حال کاهش بوده و در حداکث  سرانه اين  مخرب افزايش درآمد  ر میزان درآمد 
ــت. در مقابل، با افزايش تجارت اين اثر   اثر باعث بهبود کیفیت محیط ــده اس ــت ش زيس

ــت. بنابراين، از اين پديده   ــده اسـ ــتر شـ ــیب منحني هم بیشـ افزايش يافته و در نتیجه شـ
یت                   مي يب کیف عث تخر با نده  به طور فزاي جارت  که افزايش ت فت  جه گر توان نتی
 کشورها شده است. زيست در اينمحیط

ها رد زيستي کوزنتس در آن منحني محیط های درآمدی که فرضیه اثر تجارت در گروه
شد، روندی مشابه داشته است. به اين صورت که هم با افزايش درآمد سرانه و هم با افزايش  
ــیب     ــت و ش ــرانه بر ردپای اکولوژيک کاهش يافته اس تجارت، اثر نهايي افزايش درآمد س

ش يافته  زيست کاهمتر شده است؛ يعني در هر صورت اثر مخرب بر کیفیت محیطمنحني ک
ــت. تنها در گروه درآمدی پايین با  و به اثر مطلوب بر کیفیت محیط ــده اس زيســت تبديل ش

افزايش درآمد ســرانه شــیب منحني بیشــتر شــده که در نتیجه در اين گروه کشــورها رشــد   
 زيست شده است.بر کیفیت محیطدرآمد سرانه باعث بیشتر شدن اثر مخرب 

شان دادن نتايج اين پژوهش از نمودار )  شان      1برای ن ست. اين نمودار ن شده ا ستفاده  ( ا
زيستي کوزنتس در هر دو حالت کل نمونه و گروه کشورهای با  دهد که منحني محیطمي

ار  چدرآمد باال با افزايش تجارت هم با انتقال به ســمت باال مواجه شــده و هم شــیب آن د
ــت.   ــده اسـ ــهتغییر شـ ــتي کوزنتس در حداقل میزان تجارت و  مقايسـ منحني محیط زيسـ

نه         حداکثر میزان آن نشـــان مي   تا ــ با آسـ با افزايش تجارت، اين منحني  باالتری   دهد که 
ت در زيســتوان انتظار داشــت که بهبود وضــعیت محیطرو شــده اســت. بنابراين، ميروبه

ه و در هر ســطح از درآمد ســرانه در شــرايط ســطح  ســطح درآمد ســرانه باالتری رخ داد
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ــت کمتر، تخريب محیط تجارت پايین   ــت.    زيسـ ــه تر اتفاق افتاده اسـ ــدت   در مقايسـ شـ
ــتي کوزنتس مياثرگذاری تجارت بر منحني محیط ــاهده کرد که اين اثر درزيس  توان مش
ــورهای با درآمد باال کم واند تميدلیل اين تفاوت  يک تر از کل نمونه اســـت.گروه کشـ
ها در کشــورهای با درآمد باال گیرانه و اجرای کارآمد آنوجود قوانین و مقررات ســخت
تواند وجود فناوری پیشــرفته در اين کشــورها باشــد و در نهايت باشــد. دلیل ديگر آن مي

ضا برای محیط  مي ن گروه زيست در اي توان گفت به دلیل مثبت بودن کشش درآمدی تقا
شورها اهمیت محیط  سطح درآمدی پايین       ک شت در  ست و نقطه بازگ ست باالتر ا تری زي

 نسبت به کل نمونه اتفاق افتاده است. 

. مقایسه منحني محیط زیستي کوزنتس در شرایط حداقل و حداکثر میزان تجارت بین 1نمودار 
 هاي درآمدي و گروه کشورهاي با درآمد باالهمه گروه

 
 های پژوهشمنبع: یافته
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 هادهاي سیاستيپیشن -7-1
ــت در ابعاد ديگر  محدود کردن تجارت به منظور حفاظت از محیط ــت ممكن اس زيس

باعث آســیب به ســاختار اقتصــادی شــود. برای مثال، تجارت باعث افزايش درآمد و رفاه 
ــادی مي ــاد،      اقتصـ ــود و محدود کردن تجارت بدون در نظر گرفتن اين وجه از اقتصـ شـ

هايي اقتصـــادی شـــود. به همین دلیل بايد به دنبال راه تواند باعث ايجاد آســـیب جدیمي
ــت که پیامد مخرب تجارت را برای محیط      ــاند. برای مثال،        گشـ ــت به حداقل برسـ زيسـ

های خود تمرکز داشته باشند و سیاست     2و رشد سبز   1توانند روی اقتصاد سبز  کشورها مي 
و  رشــد اقتصــادی، تجارت ريزی کنند تا بتوانند تعادل مطلوب میانرا در اين جهت برنامه

های گیرانه و مالیاتزيســت را ايجاد کنند. از آنجايي که قوانین و مقررات ســخت محیط
شــود به توانند مزيت نســبي کشــور را تحت تاثیر قرار دهند، پیشــنهاد ميزيســتي ميمحیط

بت      قا کاهش اثرات منفي روی ر لت    منظور  ــد، دو مالي      پذيری و رشــ تامین  ها برای 
 ی رفع آلودگي کشور، به استفاده از ساير منابع اقدام کنند. هافعالیت

زيست   یطتواند به محتوان دريافت که افزايش تجارت ميبا توجه به نتايج اين پژوهش مي
راری  زيســت، برقهای پیشــگیری از آســیب تجارت بر محیطکند. يكي از راهآســیب وارد مي

ستي های جهاني محیطنامهها و توافقپیمان ست. به عنوان نمونه، کنترل آثار محیط  زي ستي    ا زي
های مهم قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای آمريكای شمالي است. شايد بهتر      يكي از بخش

زيســتي رويكردهای اقتصــادی و تجاری به شــكل  های محیطباشــد که هنگام تنظیم اين پیمان
سعه ب     پررنگي در آن شورهای در حال تو شود، چراکه ک شتر از حفظ محیط ها اعمال  ست   زيی

ــتند و انگیزه ها و زيادی برای پیوســـتن به اين پیمان خود به دنبال رشـــد اقتصـــادی باالتر هسـ
زيســتي ندارند. با توجه به اين مطالب اگر رويكردهای رشــد اقتصــادی و های محیطنامهتفاهم

ارائه داده   هاييیاست ها و س ها دخیل باشند و راه تر در تنظیم اين پیمانتجاری به شكل پررنگ 
شوند که در صورت اعمال محدوديت بر تجارت، فرصت جبران رشد اقتصادی محقق نشده        

ــورت امكان دارد انگیزه ــازند در اين صـ ــعه پايدار برای   را ممكن سـ ــمت توسـ حرکت به سـ
زيســت را در يک  کشــورهای در حال توســعه به وجود بیايد و رشــد اقتصــادی و حفظ محیط

 ول قرار دهند.  تعادل قابل قب

                                                           
1- Green Economy 

2- Green Growth 
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ــت   ــیاس ــكل برای تبیین س ــد های تجاری که در آنو پیمانها به همین ش ها عموما رش
گیرد و سازوکارهای تجاری در اين راستا تنظیم   اقتصادی و افزايش درآمد هدف قرار مي 

ه ها وارد شوند. به اين معني ک زيست بیشتر به آن  شوند، رويكردهای حفاظت از محیط مي
زيسـت به  ها رويكردهای سـبز به نحوی مبسـوط در نظر گرفته شـوند و محیط   در تبیین آن

عنوان يكي از مســائل محوری و متمرکز در اولويت باشــد. در اين صــورت شــايد اين دو 
شد مطلوب با حفظ محیط     سمت ر سازگار به  ست  قطب پر اهمیت بتوانند در يک نظام  زي

 پیش بروند. 
ظار مي  يب مح     انت کاهش تخر یل  جارت در گروه     یطرود دل با افزايش ت ــت  زيســ

های جديد به اين کشــورها از کشــورهای با درآمد متوســط و درآمد پايین، ورود فناوری
ها برای کشــورهای در حال توســعه از طريق تجارت باشــد، اما هزينه خريد برخي فناوری 

حل اين  یکشورهای توسعه يافته به حدی باال است که توانايي پرداخت آن را ندارند. برا   
ست        سیا شايد بتوان با اتخاذ  شكل  شويقي اين هزينه م ينكه  ها را تامین کرد. نظر به اهای ت

نتس،  زيســتي کوزای منحني محیطيكي از داليل رســیدن به نقطه بازگشــت و حد آســتانه
ــبت به هزينه پديده ــايد بتوان با تمرکز بر اين نوع   بازده فزاينده نس ــت، ش رفع آلودگي اس
 زيست را تحت تاثیر قرار داد. از دو کانال تخريب محیط هاهزينه

ا تشــكیل  شــود که بزيســت، پیشــنهاد ميبا توجه به اثر مثبت تجارت بر تخريب محیط
 هایتجارت فناوری در کشــورها، اقدام به تامین مالي صــنايع برای هزينه صــندوق توســعه

گذاری شود؛  ندوق سرمايه های اين ص رفع آلودگي شود و سود حاصل از آن روی برنامه   
های رفع آلودگي وام تخصـــیص داده شـــود و به اين صـــورت که برای تامین مالي هزينه

 بازپرداخت وام درصدی از افزايش درآمد حاصل از رفع آلودگي تعبیه شود.
رســد در بســیاری از کشــورها نهادهای حاضــر در يک جامعه از آنجايي که به نظر مي

ر شــود دها و وضــع قوانین، مؤثر واقع شــوند، پیشــنهاد مي اســتتوانند روی اتخاذ ســیمي
شاخص های پژوهشمدل شوند و اثر تعامالت بین    های آتي  های نهادی هم به کار گرفته 

 ها مورد مطالعه قرار بگیرند.اين شاخص
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ت زيس تر در مورد اثر تجارت روی محیطدر مطالعات آينده به منظور اظهار نظر دقیق 
شــود که از کدهای پناهگاه آلودگي، پیشــنهاد مي بوط به آن مانند فرضــیهو فرضــیات مر

 ( استفاده شود. ISIC1های صنايع با شدت آلودگي باال )داده
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 پیوست

 هاي کشوريو گروههاي درآمدي کشورهاي مورد مطالعه در گروهجدول الف. 
 گروه کشورها های درآمدیگروه

 درآمد پایین

کینافاسو، بوروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، افغانستان، بنین، بور
گامبیا، گینه، گینه بیسائو،  کومور، جمهوری دموکراتیک کنگو، اریتره،

هائیتی، ماداگاسکار، ماالوی، مالی، موزامبیک، نپال، نیجر، رواندا، سنگال، 
سیرالئون، جمهوری عربی لیبی، جمهوری تاجیکستان، جمهوری تانزانیا، 

 دا، یمن، زیمبابوهتوگو، اوگان

 درآمد متوسط رو به پایین

آنگوال، بنگالدش، بوتان، بولیوی، جمهوری کبو ورد، کامبوج، کامرون، 
کنگو، ساحل عاج، مصر، السالوادور، گرجستان، غنا، هندوراس، هند، 

موریتانیا، مولداوی،  اندونزی، کنیا، جمهوری دموکراتیک خلق الئوس،
نیکاراگوئه، نیجریه، فیلیپین، سریالنکا، سودان  مغولستان، مراکش، میانمار،

 )سابق(، تونس، اوکراین، ازبکستان، ویتنام، زامبیا

 درآمد متوسط رو به باال

آلبانی، ساموآ، ارمنستان، آذربایجان، بالروس، بوتسوانا، برزیل، بلغارستان، 
چین، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، 

فیجی، گرانادا، گواتماال، گویان، جمهوری اسالمی ایران، عراق، جامائیکا، 
، مالزی، موریس، مکزیک، مونته نگرو، نیهاردن، قزاقستان، لبنان، مقدو

ورینام، س نامیبیا، پرو، رومانی،روسیه، ساموآ، صربستان، آفریقای جنوبی،
 جمهوری بولیواری، تایلند، تونگا، ترکیه، ترکمنستان

 د باالدرآم

آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، باهاماس، بحرین، باربادوس، 
بلژیک، برونئی دارالسالم، کانادا، شیلی، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، 

دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، اسرائیل، 
، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، ایتالیا، ژاپن، کره، جمهوری، کویت، لتونی

هلند، نیوزیلند، نروژ، عمان، پاناما، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلوونی، 
 اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان، ایاالت متحده آمریکا، اروگوئه

 منبع: بانک جهانی

 

 


