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 چکیده
هاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شده و انباشت صنايع آالينده اليتتجارت منجر به توسعه مقياس فع

د. از آنجا که استانداردهاي زيست محيطي در اين کشورها پايين کنمحيط زيست را در اين کشورها بيشتر مي
يات تر شود. در ادبزيست آلودهمحيط ،شوددر کشورهاي در حال توسعه باعث مي ويژهبهاست، گسترش تجارت 

قرار گرفته است. اگر چه  هاي مختلف مورد بررسيروش بازيست آزادسازي تجاري روي محيط تأثيراقتصادي 
اند، و تجربي مورد بررسي قرار گرفته نظريزيست و آلودگي آن به صورت ثير تجارت روي محيطتاً سازوکارهاي

گذارند چندان مورد زيست ميدات روي محيطکدام از عناصر تجارت خارجي يعني صادرات و وار اما اثراتي که هر
زيست در کشور اثرات حاصل از صادرات نفت روي تخريب محيط پژوهشبررسي دقيق قرار نگرفته است. در اين 

انباشتگي و الگوي و رويکرد هم 2011الي  1998هاي سري زماني دوره د. با استفاده از دادهشوايران بررسي مي
VAR  اکسيدکه افزايش صادرات نفت خام باعث افزايش انتشار گازهاي متان و دي مده استدست آبهاين نتيجه 
گذاران در کشور بايد به رو سياستدهد. از اينزيست شده و همچنين آلودگي آب را افزايش ميدر محيط کربن
و آلودگي هاي نفتي که موجب تخريب هاي صريح و ضمني افزايش صادرات، نسبت به صادرات فرآوردههزينه
 ند.هاي خود تجديد نظر کندر سياستدر صورت لزوم د، توجه بيشتري نشان داده و شوزيست ميمحيط
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 مقدمه

 و تجاری آزادسازی بین ارتباط 1990 دهه اوایل از اقتصادی ادبیات در موجود مباحث از يکی

 1960 دهه در محیطيزیست مسائل به عمومي توجه موج آغاز. است بوده زیستمحیط تخریب

 افزون روز رشد دلیل به صنعتي، هایآلودگي بر هانگرش این اصلي تمرکز و شد مطرح

 زیستمحیط و تجارت به بوطمر مسائل میالدی، 1970 دهه اواخر در. بود صنعتي اقتصادهای

 از ناشي زیستيمحیط اسفناک وضعیت به اعتراض در زیستمحیط طرفداران و گرفت اوج

 ترتیب جهان مختلف نقاط در ایگسترده هاینشست و هامخالفت تجارت، روزافزون توسعه

  (.1389 همکاران، و بشرآبادی مهرابي) دادند

زیست را به صورت تجربي و لملل و کیفیت محیطابین تجارت بین یمحققان زیادی رابطه

مختلف یک همگرایي و  هایبررسياند. اگرچه بین نتایج تجربي علمي مورد بررسي قرار داده

بندی کرد. در در سه گروه عمده تقسیم ها راآن توانمي به طور نظریاما  ،توافق عام وجود ندارد

 رشد اقتصادی؛ هایلااز طریق کان زیستالملل ممکن است روی محیطواقع تجارت بین

 (.1388مقدسي و رحیمي، ) اثر بگذارد.، و تعدیل تعرفه گرایي در تجارت؛تخصص

یعني اثرات متفاوت  سازوکاردست آمده از طریق تجارت توسط سه هرشد و پیشرفت اقتصادی ب

اینکه  گذار است. اولزیست اثرمحیط برآوری و اثرات ترکیب محصوالت مقیاس، اثرات فن

( باعث افزایش سطح آلودگي GDPافزایش اندازه اقتصاد )افزایش تولید ناخالص داخلي یا 

های اقتصادی موجب افزایش تقاضا برای شود، زیرا افزایش مقیاس فعالیتزیست ميمحیط

 زیست خواهد شد. دوم با فرض اینکه کیفیتهای آالینده محیطها از جمله نهادههادهتمامي ن

-دلیل تجارت باعث ميهدست آمده بهر بدرآمدهای باالتت یک کاالی نرمال باشد، زیسمحیط

موضوع تولیدکنندگان را  زیست سالم را افزایش دهند و اینمردم تقاضایشان برای محیط ،شود

رو تجارت باعث تشویق ز اینند. اهای پاکتر تولید حرکت کنمت تکنیککند تا به ستشویق مي

لودگي را کمتر خواهد کرد. که آلودگي کمتر را به دنبال داشته و سطح آ شودهایي ميسیاست

اینکه آزادسازی تجاری از طریق رشد اقتصادی، ترکیب محصوالت تولید شده در  در نهایت

زیست اثرگذار باشد. این اثر اقتصاد را تغییر داده و این موضوع ممکن است بر روی محیط

در  ود،تر ششود که این کشورها آلودهباعث مياحتمال  بهترکیبي تجارت در کشورهای فقیر 

شود این کشورها پاکتر بمانند. محققان مختلف که در کشورهای ثروتمند باعث مييحال

های مختلف مقطع زماني، پیامدهای زیست محیطي ناشي از آزادسازی تجاری را توسط مدل
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، . ماناجي و همکاران2004 ،تیلورو  دکپلن) اندآن مورد بررسي قرار داده مانندو سری زماني 

به اثرات مثبت ناشي از تجارت روی  ها،پژوهشدر اکثر این (.  2009 . بیک و همکاران،2009

. 2002، دین. 2001همکاران،  آنت ویلر و) زیست فیزیکي اشاره شده استکیفیت محیط

زیست تجارت روی محیطها، اثر پژوهشکه در برخي دیگر از ، در حالي ( 1999، زل و رفرانک

 ( 2009و همکاران،  بیک. 2008، کلنبرگ) بسته به سطح توسعه کشورها متفاوت بوده است

 (.1388)مقدسي و رحیمي، 

زیست و آلودگي آن اثرگذار محیط بربر اینکه از طریق رشد اقتصادی  افزونآزادسازی تجاری 

فرضیه پناهگاه  بنابرزیست اثر بگذارد. یطمحبر تواند فرضیه پناهگاه آلودگي نیز مي بنابربوده و 

وسعه در زیست سالم یک کاالی نرمال است، کشورهای در حال تآلودگي، از آنجا که محیط

محیطي محکم و تمایل چنداني برای پذیرش قوانین زیست ،یافتهمقایسه با کشورهای توسعه

است. از این رو آزادسازی  محیطي در آنها ضعیفمقررات زیست طور عمدهبهقوی را نداشته و 

وسعه شود، تجاری ممکن است منجر به رشد صنایع با آلودگي بیشتر در کشورهای در حال ت

تر بوده و در کشورهای محیطي سختگیرانهستاندارهای زیستیافته ازیرا در کشورهای توسعه

 کراگر و گروسمن ،1990 توبيین استانداردها وجود ندارد. فقیر ظرفیت الزم برای وضع ا

جدی وارد  ار فرضیه پناهگاه آلودگي انتقادهایاعتب زمینهدر  1995 و دیگران ، جفي1995

های مربوط به موجودی توسط مالحظهتجاری بیشتر  هایباور دارند جریانزیرا . اندکرده

کشورها های کاهش آلودگي در بین های مربوط به هزینهشوند و به تفاوتتعیین مي هااملع

ا ب هاها نیز از مهاجرت صنایع و کارخانهپژوهشحال برخي از هرچنداني ندارند. به  ارتباط

برخي از کشورهای در حال توسعه )به دلیل قوانین ه به یافتآلودگي بیشتر از کشورهای توسعه

. یکي ( 2009،کلنبرگ. 2009و همکاران،  بیک)  کنندتر( حمایت ميمحیطي راحتزیست

الملل ممکن است منجر به تغییر در کیفیت تجارت بین ،یي که توسط آنهاسازوکاردیگر از 

عوارض وضع شده بر  هاینوع و ویژگيها است. این موضوع به زیست شود، تعدیل تعرفهمحیط

-وری کاالهای وارد شده به برخي کشورها افزایش ميت اشاره دارد که همراه با سطح فرآواردا

محیطي برای های زیستهای تدریجي باعث آسیبکه تعرفهباور دارند یابد. برخي محققان 

. عالوه بر این تبعیض در تعرفه (1995 ،1سازمان تجارت جهاني) کشورهای صادرکننده هستند

های شود فعالیتوری محصوالت وارداتي باعث ميآواردات و ربط دادن تعرفه به سطح فر

                                                           
1 WTO 
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وری شده، بیشتر به سمت آت فراقتصادی در کشورهای صادرکننده به جای صادرات محصوال

ث افزایش این سیاست باع ،رود. از ایناولیه متمرکز شو تولید و صادرات محصوالت خام و

ست زیکننده شده و  باعث  تخریب محیططبیعي در کشورهای صادراستخراج بیشتر از منابع

  (.1388خواهد شد )مقدسي و رحیمي، 

 ستیزطیو مح یتجار ین آزادسازیارتباط بزمینه در که  یاقابل مالحظه یهايرغم بررسيعل

 برصادرات و واردات  يعنی يتجارت خارج یهر کدام از اجزا تأثیررفته است، یصورت پذ

 بر يتجارت ممکن است اثرات متفاوت یقرار نگرفته است. اجزا يست چندان مورد بررسیزطیمح

 به احتمال،ست یزطیمح برواردات  يبیاثر تخربه عنوان مثال بگذارند.  یست بر جایزطیمح

)صادرات  ن اجزاء مختلف صادراتیهمچنست است. یزطیب محیتخربر کمتر از اثر صادرات 

شده، صادرات  یورآ، صادرات محصوالت خام، صادرات محصوالت فری، صادرات کشاورزينفت

با ساختار  یيان رو کشورهیست. از ایکسان نیست یزطیمح بر تأثیرشان زین آن( مانند و يصنعت

 يست خواهند گذاشت که مستلزم بررسیزطیمح بر يت متفاوتااثر ،مختلف یو اجزاء تجار

 .ق استیجداگانه و دق

 است نفت صادرات به وابسته شدت به اقتصادی رشد نفت، صادرکننده کشورهای از بسیاری در

 هاکشور آن درآمد و خارجي ارزی درآمدهای اصلي منبع عنوان به محصول این صادرات و

 تولید افزایش باعث آنها صادرات افزایش و نفتي هایفرآورده برای تقاضا افزایش. است مطرح

 واردکننده کشورهای در هم و صادرکننده کشورهای در هم را زیستمحیط رواین از و شده آنها

 ریزینامهبر و اصولي راهکارهایي تدوین با که دارد وجود امکان این بنابراین،. کندمي تخریب

 شود، کاسته اقتصادی مختلف هایبخش تولیدات کیفیت یا اقتصادی رشد از آنکه بدون مدون،

 جو در آالینده این افزایش با نتیجه، در. شود جلوگیری اکسیدکربندی گاز حجم افزایش از

 حتت برای روی،این از. بگنجانند خود برنامه در را آن کنترل یا آلودگي کاهش و کرده مقابله

 بنابراین،. است عمومي مداخله و اقدام به نیاز پایدار توسعه تحقق و آلودگي آوردن در کنترل

 اهمیتدارای   کشورها این در زیستمحیط کیفیت و نفت صادرات رشد بین رابطه بررسي

 در جالبي تعمیم 1کوزنتس محیطيزیست منحني(. 1389 فشاری، و کازروني توکلي) باشدمي

 کیفیت تغییرات بر آن تاثیر و نسبي رفاه سمت به فقر از کشور یک تقالان نحوه مورد

 افزایش با کشور، یک توسعه درمسیر که کندمي بینيپیش منحني این. است زیستمحیط

                                                           
1 Environmental  Kuznets Curve 
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 هاآلودگي سرانه، درآمد افزایش با اما. یابندمي افزایش زیستمحیط هایآلودگي ابتدا درآمد،

 هایآلودگي نفتي، هایفرآورده صادرات از ناشي ارزی رآمدهاید لذا. کنندمي کاهش به شروع

 شدن صنعتي دیگر سوی از. دهدمي افزایش صادرکننده کشورهای در را محیطيزیست

 به گاز و نفت سنگ،زغال مانند فسیلي هایسوخت از ترفشرده و بیشتر برداریبهره به ،هاهجامع

 شدن آزاد موجب هاسوخت این احتراق. است شده منجر ونقلحمل و تولید در استفاده منظور

 زمینه این مواد در این کننده تولید کشورهای روی،این از. شودمي اتمسفر در کربن اکسیددی

 مشکالت درباره هاآگاهي اقتصادی، رشد اولیه مراحل در. (2004، دینا) دارند سزایي به نقش

 از ندارد. قرار دسترس در نیز زیستمحیط اب سازگار هایفناوری و محیطي پایین استزیست

 یابد،مي افزایش محیطي زیست کیفیت افت آستانه، سطح رسیدن به تا درآمد افزایش با رو این

 برای اگر. یابدمي بهبود نیز زیستمحیط کیفیت سرانه درآمد بهبود با رفته رفته آن از پس اما

 مشکالت بنابراین باشد رقرارب کوزنتس محیطيزیست منحني هایضفر اقتصاد، یک

 حل نیز یابد،مي افزایش اقتصادی رشد و زمان گذشت با همواره که اقتصاد آن محیطيزیست

 با و اقتصادی هاینظریه بر تکیه با تا کندمي تالش پژوهشاین  لذا(. 2004 دینا،) شودمي

 از استفاده با را تزیسمحیط کیفیت و نفت صادرات رشد رابطه موجود، تجربي شواهد به توجه

 .کند بررسيبرای ایران  خودرگرسیون برداری الگوی

زیست صورت گرفته محیط بر اثر تجارت زمینهدر  یمعدود هایپژوهشن ارتباط در ایران یدر ا

 شود.ترین آنها اشاره ميبه مهم ادامهاست که در 

 -ستانده اقتصادی -اده، با استفاده از تکنیک دخود پژوهشدر  (،1390) مبرقعيو  فرنعیمي

( SPM, CH, NOX, SO2CO ,2نوع آالینده هوا ) 5مقادیر انتشار  و1378محیطي سال زیست

محیطي در کننده استاندارهای زیستمینراهکارهای مناسب تاًبه بررسي  بخش اقتصادی 18در 

 امدهایپی که نشان داداین محققان  نتایج. اندپرداختهجریان سیاست تجاری توسعه صادرات 

صنایع غذایي کمتر از پیامدهای  و کشاورزیبخش محیطي در گسترش صادرات منفي زیست

 مثبت اقتصادی آن است. 

 زیست در ایرانثیر آزادسازی تجاری بر آلودگي محیطتاً(، 1389) و همکاران هرابي بشرآبادیم

تجاری و درجه بازبودن  آزادسازیکه  دهدنشان مي انهای آناند. یافتهرا مورد بررسي قرار داده

کار و تولید دهند، این در حالي است که نسبت سرمایه به نیرویآلودگي را کاهش مي ،اقتصاد

شوند. همچنین ناخالص داخلي تاثیر مثبت بر آلودگي دارند و باعث افزایش آلودگي مي
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 .دهدرا کاهش محیطي ناشي از رشد مشکالت زیست تواندمي آزادسازی تجاری در بلندمدت

های کیفیت نیز به برآورد رابطه بلندمدت صادرات و شاخص (1389صادقي و فشاری )

-( پرداخته و از دو شاخص انتشار گاز دی1350-1386) هایسال درمحیطي در ایران زیست

های مدل اند. یافتهزیست استفاده کردهبرای کیفیت محیط های قابل کشتاکسیدکربن و زمین

دهد که رابطه تعادلي بلندمدت بین متغیر صادرات وسیلیوس نشان ميج -همجمعي جوهانسن

خارجي تأثیر  گذاریزیست برقرار بوده و متغیرهای صادرات و سرمایهو شاخص ترکیبي محیط

بررسي  (، با1389توکلي و فشاری ) زیست دارند.های کیفیت محیطشاخصمنفي و معناداری بر

نشان محیطي در ایران صنعتي و شاخص کیفیت زیسترابطه بلندمدت بین صادرات کاالهای 

صادرات کاالهای صنعتي و شاخص آلودگي هوا رابطه  ، میانبررسيدوره مورد  دراند که داده

تعادلي بلندمدت برقرار بوده و متغیرهای صادرات کاالهای صنعتي، تولید ناخالص داخلي و 

ربن زیست دارند. در اکسیدکر گاز دیدار بر میزان انتشاثیر مثبت و معنيتراکم جمعیت تاً

دهد که تاثیر متغیر صادرات کاالهای نشان مي پژوهش،از این  دست آمدهبههای نهایت، یافته

 .باشدمتغیرها مي دیگراکسیدکربن مثبت و لیکن به مراتب کمتر از صنعتي بر انتشار گاز دی

های تابلویي به بررسي تأثیر داده خود با استفاده از رویکرد پژوهش(، در 1387) برقي اسکویي

محیطي اکسیدکربن و نیز بررسي ارتباط منحني زیستانتشار گاز دی برزادسازی تجاری آ

گروه کشور، با  4محیطي کوزنتس، درقالب کوزنتس با فرضیه تعادل آالیندگي، منحني زیست

و درآمد سرانه پایین در  سرانه متوسط باال، درآمد سرانه متوسط پایین درآمد سرانه باال، درآمد

پرداخته است. نتایج برآورد الگو داللت بر این دارد که افزایش آزادسازی  2002تا  1992دوره 

تجاری و درآمد سرانه در کشورهایي با درآمد سرانه باال و کشورهایي با درآمد سرانه متوسط باال 

توسط پایین و کشورهای با اکسیدکربن و در کشورهای با درآمد سرانه مبه کاهش انتشار دی

شود. از این رو در کشورهای با اکسیدکربن منجر ميدرآمد سرانه پایین به افزایش انتشار دی

-زیست و در کشورهای با درآمد پایین باعث آلودهتر شدن محیطدرآمد باال تجارت باعث پاکیزه

 د. شوزیست ميتر شدن محیط

اکسیدکربن و رشد اقتصادی یمصرف انرژی، نشر د ( به بررسي رابطه بین2010) ژانگ و چنگ

اکسیدکربن با رشد انرژی و انتشار دی کاربرددهد که ها نشان ميدر چین پرداختند. نتایج آن

 اند. اقتصادی آن کشور ارتباط معناداری نداشته
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 به این نتیجه رسیدروماني  کشور در زیستمحیط و تجارت بین رابطه بررسي در( 2008) بران

خود بررسي ( در 2008) شندارد.  زیستمحیطداری بر کیفیت که صادرات تاًثیر اندک و معني

های تابلویي به بررسي اثرات مقیاس، ترکیب و فناوری بر تخریب داده روشبا استفاده از 

 پرداخته است. 2002تا  1993 هایهای کشور چین در دوره زماني سالدر ایالت زیستمحیط

های کشور چین برای ایالت 1تولید هایبرخورداری از عامل دهد که فرضیهن مينتایج وی نشا

 زیستمحیطهای )انتشار بیشتر آالینده زیستمحیطتاًیید شده و افزایش صادرات به تخریب 

توسط  چندین پژوهش دیگر کهیاد شده، در  هایپژوهشبر  افزونشود. منجر مي (2SO مانند

( و 2004(، والدریچ و گوپینات )2003اسکلند و هریسون )(، 2002ژینگ و کولستاد )

اند که فرضیه ماًمن ( انجام شده است، این پژوهشگران نتیجه گرفته2005جاورسیک و وی )

آالیندگي در کشورهای در حال توسعه تاًیید شده و گسترش صادرات و افزایش درآمد سرانه 

 دارد. در این کشورها زیستمحیطتاًثیر مخربي بر کیفیت 

های دلیل استفاده از شاخصهمختلف ب هایپژوهشد نتایج شوگونه که مالحظه ميهمان

رو مختلف و کاالهای مختلف برای متغیر تجارت و یا صادرات با یکدیگر هماهنگ نیست و از این

کید بر صادرات و یا واردات بخشي به جای تجارت به صورت بخشي و با تاً هابهتر است پژوهش

از صادرات  ناشياثرات در این پژوهش، شده،  یادلذا با توجه به مطالب  ي انجام پذیرد.خارج

 . دشوزیست در ایران بررسي ميبر تخریب محیطنفت 

 روش تحقیق
 و است شده استفاده برداری خورگرسیون الگوهای اقتصادسنجي روش از پژوهش، این در

 برای وقفه طول آزمون و متغیرها مانائي یبرا فولر – دیکي آزموني همچون مختلف هایآزمون

 و ویژه مقدار حداکثر آزمون جوهانسون، آزمون همچنین و بهینه وقفه طول آوردن بدست

 شده داده قرار بررسي مورد الگوها این تحلیل و تجزیه ابزارهای همچنین نمود، اشاره اثر آزمون

 بر متغیرها تاثیرگذاری يچگونگ تحلیل تجزیه و بررسي جهت مدل برآورد با سپس .است

 استفاده( VD) واریانس تجزیه معیار از و (IRFضربه ) العملتوابع عکس معیارهای از یکدیگر

 .است شده

 :ارائه کرد ریرا به صورت ز  VARالگوی رها،یتمام متغ یيزابا فرض درون مزیس : Var2 الگوی 

                                                           
1 Factor Endowment Hypothesis 
2 Vector Autoregressive 
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(1) eYAYAYAAY tptp2t21t10t
......... 



 

  p A از جزء عرض از مبدأ، (n×1)بردار 0Aموجود در الگو،  ریمتغ  nاز (n×1)، بردار (1)ر رابطة د

 باشدمي الگو خطای هایجمله جزء از( n×1)بردار te برآورد شده الگو هایبیاز ضر (n×n) بردار

( در p) نهیتعداد وقفة به نیی، تعVARدر برآورد الگوی  يمرحلة اساس ک. ی(1378، ي)گجرات

، در هاکه این ضریب گردندبرآورد مي VAR. پس از تعیین وقفه بهینه، ضرایب الگوی الگو است

مدتي است که بین متغیرهای موجود در الگو وجود دارد. این کوتاه هایهدهندة رابطواقع نشان

و نقش  بودهتعادلي بین متغیرها  هایهدهندة رابطبلندمدت، نشان هایاست که ضریبدر حالي 

( که در 1ECM) رو الگوی تصحیح خطاهای اقتصادی دارند. از اینای در تحلیلندهکنتعیین

 هابررسيای در باشد، جایگاه ویژهمدت به صورت توأم ميبلندمدت و کوتاه هایبردارندة ضریب

 (.1378گجراتي) پیدا کرده است

ل ماتریسي یک الگوی خود توضیح برداری را در شک :(2VECM) یبرداری خطا حیالگوی تصح

 .نشان داد (2رابطه )توان به صورت مي

(2) UYAYAYAY tptp2t21t1t
......... 


 

،  i=1…Pبرای  iAمربوط به الگو هستند و  k×1های آن بردارهایو وقفه tYکه در این رابطه 

اخالل الگو  هایهمربوط به جمل K×1بردار  tUالگو هستند و  هایضریب K×Kهای ماتریس

توان رابطة به مقادیر تعادلي بلندمدت، مي tYمدت هستند. اکنون برای ارتباط دادن رفتار کوتاه

 زیر درآورد: زیر را در قالب الگوی تصحیح خطای برداری به صورت

(3) UYYBYBYBY tpt1-pt1-p2t21t1t
......... 

   

(4) uΔyΓyΔy t1t1,11tt
βα 



 

که طوریهب
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مدت به بلندمدت، ماتریس کوتاه هایهتعدیل رابط هایتریس ضریبما 

 ββ
1

1, جمعي و ماتریس دهنده بردار همنشان















γγ

γγ
Γ

22,121,1

12,111,1

1

مدت بین کوتاه هایضریب 

 (.1378گجراتيمتغیرهاست )

برآورد  سیاترم ژةیو ریابتدا مقاد بلندمدت، هایهتعداد رابط نییدر روش جوهانسن برای تع

 (:2008، مدسن) دیآيدست مهب کیمشخصة مرتبط با هر  یشده و بردارها

                                                           
1 Error Correction Model 
2 Vector Error Correction Model 
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(5) k1,.......,ri  
آمارة دو صفر هستند.  هیمخالف صفر بوده و بق r ژةیکه فقط مقدار و کنديفرض عنوان م نیا

 ارائه شده است:آزمون  برای این 2ژهیحداکثر مقدار و ، و1آزمون اثر

(6) )Ln(1T
k

1ri
itrace λλ 



         )nLog(1 λλ 1rmax 
  

 الگوی و توزیعي وقفه با توضیحخود  الگوهای از متشکل )که چند متغیره الگوهای شناسایي

 و الگو متغیرهای تعیین شامل( هستند برداری خطای تصحیح الگوی و برداری خودتوضیح

 این در باید که متغیرهایي اولیه انتخاب. دباشمي آنها مناسب هایوقفه تعداد تعیین همچنین

 مهم مرحله یک. است تجربي هایبررسي و اقتصادی هاینظریه از گرفته الهام شوند وارد الگوها

 (.2006 والترس،) الگوست در مناسب وقفه تعیین برداری، خطای تصحیح الگوی برآورد در

همبستگي بین جمالت  وجود خود ز عدمای صورت گیرد که اگونهبه  باید الگو در وقفه انتخاب

 یک باید ابتدا مناسب وقفه تعداد تعیین برای د.کراطمینان حاصل  نرمال آن خطا و توزیع

 معیارهایي یا و LR3 از آزمون استفاده با سپس و شود گرفته نظر در آزمون برای وقفه حداکثر

 کند(مي حداقل را بینيیشخطای پ )که ( وقفه مناسبCIS5( و شوارتز )AIC4آکاییک ) مانند

 ،120 از کمتر نمونه حجم با الگوهایي برای کیلیان، و ایوانو نظر براساسد. انتخاب شو

برداری  خطای تصحیح الگوی برآورد هدف، که شرایطي در. است شوارتز معیار ترینمناسب

(VECMباشد )، الگوست وقفه انتخاب برای مالک بهترین نمونه، حجم هر برای معیارشوارتز .

 معیار وقفه، انتخاب در که دادند نشان سازیشبیه هایپژوهش براساس نیز پرون و فیلیپس

 .(2005، لوتکپول) است آکاییک معیار از بهترطور عموم به شوارتز

کند که توسعه اقتصادی در مراحل ( در فرضیه خود اثبات مي1955) : کوزنتسمنحنی کوزنتس

بری درآمد را افزایش دهد اما در مراحل بعدی توسعه اقتصادی، توزیع اولیه تمایل دارد که نابرا

( برای آزمون این فرضیه تعریف شده 7. معادله )(2010)لي و همکاران،  یابددرآمد بهبود مي

 است:

(7) Ln (OGEX) t = α0 + α1 Ln (GDP)t + α2 [ln (GDP) t]2 + Ut 

                                                           
1. Trace 

2. Maximum Eigenvalue 
3 Likelihood Ratio 
4 Akaike Information Criterion 
5 Schwarz Information Criterion 

0:λH i0
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 t ،tLn (GDP)در سال  زیستمحیطیب لگاریتم شاخص تخر i,tLn (OGEX)(، 7در رابطه )

 =tهمچنین اندیس  باشد.جزء عرض از مبدا مي t ،α  للگاریتم تولید ناخالص داخلي در سا

1,2,…T شود تا ارتباط میان تولید از این معادله استفاده ميدهد. های زماني را نشان ميدوره

 برآورد شود: زیستمحیطناخالص داخلي و میزان تخریب 

-مي tLn (GDP) و tLn (OGEX) باشد، به معنای عدم وجود ارتباط بین α1α=2= 0اگر -

 باشد.

باشد، یک ارتباط در  1α>0 باشد یعني تابع خطي است. به طوری که 1α≠0و 2α=0 اگر -

 1α>0که اگر وجود دارد. در حالي Ln (GDP)و  Ln (OGEX)حال افزایش یکنواخت بین 

 وجود دارد.  Ln (GDP)و  Ln (OGEX) خت بینارتباط در حال کاهش یکنوا باشد، یک

 2α<0و  1α>0که اگر طوریباشد، یعني تابع درجه دوم است. به 2α≠0و  1α≠0 اگر -

وجود  Ln (GDP)و  Ln (OGEX)شکل معکوس بین  Uباشد به معنای وجود ارتباط 

 دارد. 

میزان  متغیر است. 1998 -2011مربوط به دوره  پژوهش،های این داده :ها و متغیرهاداده

های بخش نفتي محیطي توسط سه شاخص عمده که ارتباط نزدیکي با فعالیتزیست تخریب

های و شاخص 1های بانک جهانياز مجموعه داده شده است که همگي آنهادارند نشان داده 

های دست آمده است. این متغیرها شامل میزان انتشار سرانه گاز متان بخشهب 2توسعه جهاني

، پاالیشگاهي و نیروگاهيبخش  کربناکسیددییروگاهي، میزان انتشار سرانه گاز گاهي و نپاالیش

 سرانه است. 3و میزان اکسیژن خواهي بیولوژیکي

-ن نقش دارد. همانگرم شدن جهاني و آلودگي هوای اوزای است که در یک گاز گلخانه متان

درصد در انتشار گاز  20کاهش داده شده است،  نشان (2007همکاران )توسط وست و گونه که 

مرگ زودرس  370.000باعث کاهش حدود ، کنونيهای انساني از سطوح متان ناشي از فعالیت

 پاالیشگاهي و نیروگاهيبخش . خواهد شد 2030الي  2010های در سراسر جهان بین سال

ای و هیک گاز گلخان اکسیدکربندیبر این  افزوناست.  کربناکسیددیاولین منبع انتشار 

 زیست مطرح است.زیست است که به عنوان یک آالینده اصلي محیطکننده مهم محیطتخریب

                                                           
1 World bank 
2 WDI 
3 BOD 
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BOD1 پسماندهاها برای تجزیه معیاری برای اکسیژن مصرف شده توسط میکرواورگانیسم 

آلي مسئولیت دارند.  پسماندهایها برای تجزیه ها از جمله باکتریاست. میکرو اورگانیسم

های کوتاه شده، کودها، ها، سبزهانده مواد آلي از جمله گیاهان مرده، برگمباقي هنگامي

یند ها فرآغذایي در آب وجود داشته باشد، باکتری پسماندهاو یا حتي  نفتي و صنعتي فاضالب

ب وجود داشته آلي در آ پسماندهازیادی یزان اگر مکنند. را آغاز مي پسماندهاشکستن این 

را بر عهده خواهند داشت. در این حالت  پسماندهادی نیز کار تجزیه این های زیاباشد، باکتری

 باال خواهد بود BODهای زیاد( و از این رو سطح دلیل باکتریهتقاضا برای اکسیژن زیاد بوده )ب

بر حسب نیز سرانه  GDP متغیر. (2008، 2ییل سیاست و قوانین زیست محیطي )مؤسسه

 باشد. بر حسب دالر مي 2005سال  (PPPالمللي)های ثابت بینقیمت

های زیادی برای نشان دادن های تجربي، شاخصگفتني است، بر اساس مباني نظری و مدل

های خاص )مانند از انتشار آالینده هاپژوهشوجود دارند. برخي  زیستمحیطمیزان تخریب 

2CO  2وSO توانند بازتاب شرایط نمي طور کاملها بهاند و از آنجا که این شاخص( استفاده کرده

های بنابراین شاخص ندارد.اعتبار باالیي  هاپژوهشباشند، نتایج این دست  زیستمحیطتخریب 

دارند و در این پژوهش اولویت های انفرادی آلودگي در مقایسه با شاخص زیستمحیطترکیبي 

ن انتشار سرانه میزاکه یک شاخص ترکیبي از متغیرهای  زیستمحیطشاخص میزان تخریب از 

بخش  کربناکسیددیهای پاالیشگاهي و نیروگاهي، میزان انتشار سرانه گاز گاز متان بخش

توسط مؤسسه  و سرانه است پاالیشگاهي و نیروگاهي، و میزان اکسیژن خواهي بیولوژیکي

 گرفته شده است.محیطي ییل منتشر شده است، بهره سیاست و قوانین زیست

 نتایج و بحث

ستي وقفه بهینه الگوی خود توضیح بای مدل وردآبر برای و انباشتگي هم درجه تعیین از پیش

با توجه  2وقفه نتایج انتخاب تعداد وقفه بهینه با تعیین حداکثر طول مشخص نمود.  رابرداری 

 هایشود، معیارده ميدیگونه که نشان داده شده است. همان (1)به حجم نمونه، در جدول 

AIC  وLR  کنند. با توجه به کوچک بودن حجم نمونه و در را در الگو پیشنهاد مي هارچوقفه

در این شرایط نتایج بهتری دارد، وقفه یک برای برآورد الگو انتخاب  SICنظرگرفتن اینکه معیار 

 باشد.لذا الگوی مورد بررسي از نوع خود توضیح برداری درجه اول مي شده است.

                                                           
1 Biological Oxygen Demand 
2 Yale Center for Environmental Law and Policy 
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 VARی بهینه الگوی قفهنتایج آزمون تعیین و (1)جدول 

 (LRآماره ) (AIC)آماره آکاییک  (SCآماره شوارتز ) هاتعداد وقفه

0 25/1 66/0 - 

1 *85/3- 79/4- 13/228 

2 57/3- 87/4- 59/16 

3 46/3- 11/5- 44/20 

4 37/3- *37/5- *42/19 

AIC  ،معیار اطالعاتي آکائیک :SIC ،معیار اطالعات شواتز :LRنمایي، : نسبت راست 
 * : معني دار در سطح پنج درصد

 های تحقیق: یافتهمنبع 

یکي از عوارض انتخاب نامناسب وقفه برای الگو ایجاد خودهمبستگي در جمالت باقیمانده است. 

مانده الگو نیز تحت تاثیر همین انتخاب است. باقي هایبر این شرایط نرمال بودن جمله افزون

 2JBو  1LMمبستگي و نرمالیتي به ترتیب بر اساس آزمون آزمون عدم خودهبدین منظور، 

ییدکننده انتخاب وقفه مناسب برای الگو بود. نتایج آزمون ثبات صورت گرفت که نتایج آن تاً

 ثبات سیستم برآورد شده است.گویای الگوی برآورد شده نیز 

. است زماني ایهسری در ایستایي بررسي برای هاروش معتبرترین از یکي واحد ریشه آزمون

 در الگو متغیرهای بررسي. است ضروری کاذب، رگرسیون از پرهیز منظور به ایستایي آزمون

 پایه بر متغیرها ایستایي پژوهش، این در. است زماني هایسری در روند وجود بیانگر زمان، طول

 جدول در مونآز این نتایج. شودمي بررسي  Eviewsافزارنرم از استفاده با و فولر دیکي آزمون

 .است شده آورده (2)
 در سطح و تفاضل مرتبه اول برای متغیرهای مدل ADFنتایج حاصل از انجام آزمون  (2) جدول

 بدون روند با روند 

 t-statistic ایستایي مقدار بحراني وقفه t-statistic ایستایي مقدار بحراني وقفه 

  سطح متغیر در

tE  045/1- 
 

 نا ایستا -51/3 1 -37/1 نا ایستا -93/2 1

OGEX 74/1- 0 95/2- نا ایستا -55/3 1 - 54/1 ناایستا 

  تفاضل مرتبه اول

tE 67/4- 1 95/2- ایستا -52/3 1 -31/5 ایستا 

OGEX 02/4- 0 95/2- ایستا -52/3 0 -94/3 ایستا 

 %95در سطح   AICمعیار، های تحقیقه: یافتنبعم

                                                           
1 Lagrange Multiplier  
2 Jarque  Bera 
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itEزیست کشور دهنده میزان تخریب محیطنشانi  در دوره زمانيt  .استOGEX  میزان

 است( ناایستایي) واحد ریشه وجود فولر دیکي آزمون در صفر فرض باشد.مي صادرات نفت خام

 میزان برای درصد 5 سطح در واحد ریشه آزمون صفر فرض شود،ميدیده ( 2) جدول بررسي با

 میزان نبودن ایستا. کرد رد تواننمي را خام نفت صادرات میزان و کشور زیستمحیط تخریب

 و کندنمي میل معین حد یک به خام نفت صادرات که است آن گویای خام نفت صادرات

 در فولر-دیکي آزمون نتایج. دارد خام نفت صادرات میزان بر دائمي اثر اقتصادی هایشوک

میزان صادرات  زماني سری که است آن مؤید دست آمدهبه نتایج که است دهش آورده( 2) جدول

 د.باشمي واحد درجه از ایستا زیست کشورمیزان تخریب محیطو  نفت خام

برای برآورد الگو تصحیح خطا برداری، اولین مرحله تعیین  (:VECMالگو تصحیح خطا برداری)

در تفاضل  VECMالگوی  هایعداد وقفهها در الگوست. اما از آنجا که توقفه مناسب برای تفاضل

مرتبط است، با آگاهي از تعداد وقفه در  VARهای سطح متغیرها در الگو متغیرها با تعداد وقفه

شود. در قسمت قبل وقفه شناسایي مي VECMاین الگو، تعداد وقفه تفاضل متغیرها نیز در الگو 

صفر خواهد  VECMمتغیرها در الگو یک انتخاب شد، بنابراین وقفه تفاضل  VARبهینه الگوی 

بلندمدت بین متغیرهای الگوست. از  هایهدر اینجا، تعیین تعداد رابط بود. هدف از برآورد الگو

رابطه بلندمدت بین آنها وجود دارد. برای یک متغیر است، امکان وجود دو آنجا که الگو شامل 

اما  .شودکثر مقدار ویژه استفاده ميروش جوهانسن از آماره اثر و حدا بنابرآزمون این مسئله 

پیش از تعیین تعداد بردارهای همجمعي، با دو مسئله تشخیص وجود روند و عرض از مبدأ در 

مدت و فضای همجمعي بلندمدت و تعیین رتبه ماتریس یا همان تعیین تعداد بردارهای کوتاه

رای تعیین تعداد نتایج آزمون همگرایي جوهانسن برو هستیم. هروب همجمعي بلندمدت

در الزم به ذکر است  آورده شده است. (3) های مختلف در جدولهای بلندمدت در حالتهرابط

( و آزمون Trace) روش یوهانسن به منظور تعیین تعداد بردارهای همجمعي، از آزمون اثر

 شود.( استفاده ميMax-Eigen Valueویژه ) حداکثر مقدار
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 های مختلفیی جوهانسن برای تعیین تعداد روابط بلندمدت در حالتنتایج آزمون همگرا (3)جدول 
 روند درجه دوم روند خطي روند خطي بدون روند بدون روند هانوع روند داده

 حالت آزمون

 حالت پنجم حالت چهارم حالت سوم حالت دوم حالت اول

 از مبدأ با عرض با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ بدون جزء ثابت

 با روند  با روند  بدون روند بدون روند بدون روند

 0 1 0 0 0 آماره اثر

حداکثر مقدار 

 ویژه
0 1 1 1 0 

  های تحقیق: یافتهنبعم

 آزمون همگرایی بردارهای هم انباشته بین متغیرهای صادرات نفت و تخریب محیط زیست (4)جدول 

 فرضیه مقابل فرضیه صفر
مقادیر 

 ویژه
 traceλیر آماره مقا

 مقادیر بحراني

(% 5)در سطح   

 احتمال

(% 5)در سطح   

64/0 بیش از صفر رابطه* صفر رابطه بلند مدت  34/56  49/15  00/0  

ند حداکثر یک رابطه بل

 مدت
08/0 بیش از یک رابطه  24/3  84/3  05/0  

 فرضیه مقابل فرضیه صفر
مقادیر 

 ویژه
 maxλمقایر آماره 

 مقادیر بحراني 

(% 5سطح )در   

 احتمال

(% 5)در سطح   

65/0 بیش از صفر رابطه* صفر رابطه بلند مدت  24/38  26/14  00/0  

ند حداکثر یک رابطه بل

 مدت
08/0 بیش از یک رابطه  08/3  84/3  06/0  

 های تحقیق: یافتهنبعم

. های اول و دوم مورد نظر نیست، نتایج حالتپژوهشهای این با توجه به وجود روند در داده

نتایج  بنابرها پس از ترسیم آنها و همچنین همچنین با توجه به نوع روند مشاهده در داده

ها وجود ندارد، بنابراین حالت پنجم نیز مورد نظر فولر، روند درجه دوم در دادهآزمون دیکي

-کوتاه هایهنیست. حالت سوم بر این فرض استوار است که باوجود وجود عرض از مبدأ در رابط

د. در این شومدت نميبلند هایهابطخنثي شده است و وارد ر بلندمدت هایهت، روند در رابطمد

شود و بر اساس هر دو آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه، حالت چهارم در نظر گرفته مي ش،هپژو

آورده شده  (4)شود. نتایج تفصیلي حالت چهارم در جدول دو رابطة بلندمدت در الگو تأیید مي

و  صادرات نفت خاممیان  ،درصد اطمینان 95در سطح که وجود یک رابطه بلندمدت  است

بر این اساس الگوی تصحیح خطای برداری برآورد  کند.را اثبات مي زیستمیزان تخریب محیط

 گزارش شده است. (5)و نتایج آن در جدول 
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 یستو میزان تخریب محیط ز صادرات نفت خامرابطه بلندمدت بین  (5)جدول 
 صادرات نفت خام میزان تخریب محیط زیست  

-87/4 1 رابطه بلندمدت نرمال شده  

 های تحقیق: یافتهنبعم

باشد که رابطه شود که ضریب برآوردی منفي و معنادار ميه مي( دید5)با توجه به جدول 

به دهد )الزم را نشان مي زیستو میزان تخریب محیط صادرات نفت خامبلندمدت مثبت بین 

یعني معادله ، به صورت نرمال شده گزارش شده است( 5) ذکر است معادله بیان شده در جدول

ده و سپس معادله را مساوی با صفر قرار دا زیستو میزان تخریب محیط صادرات نفت خامبین 

 های خوبي برازش مدل نیز بررسي شده است. (. در ادامه آزموناستبرآورد شده 

العمل آني برای بررسي اثر متقابل متغیرها از تکنیک توابع عکس :1ایضربهآنی یا توابع واکنش 

شوکي آني به اندازه یک  هابر جزء اخالل هر کدام از معادله شود. در این روش ابتدااستفاده مي

پیگیری  هاشوک بر متغیرهای درونزای معادله شود. سپس مسیر اثر اینانحراف معیار وارد مي

 نشان آمدهدست هنتایج بشود. این اثر در قالب توابع واکنش آني بررسي مي شود. پیگیریمي

 افزون. شودمي تعدیل کندی به کشور زیستمحیط تخریب میزان به وارده هایشوک دهد،مي

 و دارمعني اثر آن خود روی بر تنها کشور زیستمحیط تخریب میزان بر واردشده شوک این، بر

 چنین که گفت باید نیز خام نفت صادرات میزان به واردشده شوک ةدربار. دارد مدتيکوتاه

 در وقفه یک با دارد؛ معنادار تأثیر دوره چندین تا خام نفت صادرات خود روی بر شوکي

 گذارد.مي اثر زیست کشورمیزان تخریب محیط روی بر به سوم و دوم هایسال

. تجزیه الگوست یرهایمتغ انسیوار هی، تجزVAR الگو جیاز نتا گرید يک: ی2تجزیه واریانس

بیني برای هر متغیر است که به تغییرات خود و کننده سهم واریانس خطای پیشواریانس بیان

 واریانس تجزیة بیان دیگر، به .شودمتغیرهای سیستم عطف داده ميدیگر های وارده به شوک

 متغیر هر هاین سهم نوسانآ بنابر که است نمونه از خارج علیت آزمون نوعي بیني،پیش خطای

نتایج تجزیه واریانس شود. مي تقسیم الگو زایدرون متغیرهای به وارد هایشوک به واکنش در

 باشد.ناچیز مي صادرات نفت خامدر واریانس زیست کشور میزان تخریب محیطنشان داد نقش 

 یتا حدود زین یبردار یخطا حیتصح یاز الگو ناشيبلندمدت  یهامربوط به کشش جینتا

در  يحت زیست کشورمیزان تخریب محیط کشش رای. زباشديمسئله م نیهم دکنندهییتاً

                                                           
1 Impulse Response Function 
2 Variance Decomposition 
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 زیکه در بلندمدت ن دهديامر نشان م نی. اباشديم 6/0کمتر از  ریمقاد یدارا زیبلندمدت ن

از خود  يانعطاف کم زیست کشورمیزان تخریب محیط راتیینسبت به تغ صادرات نفت خام

 .هددينشان م

و میزان تخریب  صادرات نفت خام بین آمده دستهب بلندمدت رابطه صحت از اطمینان برای

و میزان  صادرات نفت خام میزان شامل متغیره سیستم سه یک قسمت این در زیستمحیط

 با استفاده از رابطه بین و سپس داده تشکیل را تولید ناخالص داخلي و زیستتخریب محیط

یا نادرستي رابطه بین  صحت در مورد زیستتخریب محیطمیزان ي و تولید ناخالص داخل

 رابطه برآوردگیرد. نتایج صورت ميگیری نتیجه زیستو میزان تخریب محیط صادرات نفت خام

 هایآزمون از استفاده با (7) جدول در زیستمیزان تخریب محیط وتولید ناخالص داخلي  بین

سیستم  بلندمدت بین متغیرها  برآورده است. اما پیش از شد آورده  VARوجود روابط همگرایي

  آورده شده است. (6های همگرایي در جدول )از آزمون دست آمدهبه. نتایج شودمشخص مي
تخریب و تولید ناخالص داخلی آزمون همگرایی بردارهای هم انباشته بین متغیرهای  (6)جدول 

 زیستمحیط

 های تحقیق: یافتهمنبع

تولید  یمتغیرهاوجود یک رابطه بلندمدت بین  maxλو آماره   trace λهایبا توجه به آماره 

های بلندمدت هشود. در مرحله بعد رابطاثبات مي تخریب محیط زیستو میزان ناخالص داخلي 

بلندمدت بین متغیرها در  هایهاز رابط دست آمدهبه. نتایج شوداستخراج مي بین متغیرها

 آمده است: (7) جدول

 فرضیه مقابل فرضیه صفر
مقادیر 

ژهوی  

مقایر آماره 

traceλ 

 مقادیر بحراني

(% 5)در سطح   

 احتمال

(% 5)در سطح   

 صفر رابطه بلند مدت
بیش از صفر 

 رابطه*
55/0  67/25  49/15  00/0  

د حداکثر یک رابطه بلن

 مدت
طهبیش از یک راب  06/0  09/3  84/3  15/0  

 فرضیه مقابل فرضیه صفر
مقادیر 

 ویژه
مقایر آماره 

maxλ 

 مقادیر بحراني

(% 5)در سطح    

 احتمال

(% 5)در سطح   

 صفر رابطه بلند مدت
بیش از صفر 

 رابطه*
55/0  12/34  26/14  00/0  

د حداکثر یک رابطه بلن

 مدت
طهبیش از یک راب  06/0  99/2  84/3  15/0  
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 زیستتخریب محیطو میزان تولید ناخالص داخلی رابطه بلندمدت بین  (7) جدول
زیستتخریب محیطمیزان    تولید ناخالص داخلي 

-025/1 1 رابطه بلندمدت نرمال شده  

 های تحقیق: یافتهمنبع

 میزان و داخلي ناخالص تولید بین بلندمدت معادله که شودمي دیده (7جدول ) به توجه با

. باشدمي رانتظا برابر نیز آن عالمت و بوده دارمعني آماری لحاظ از زیستمحیط تخریب

 تخریب میزان و داخلي ناخالص تولید بین مثبت رابطه شوددیده مي که گونههمان

 تخریب میزان و خام نفت صادرات میزان بین مثبت رابطه بر دلیلي تواندمي زیستمحیط

 .باشد زیستمحیط

 نظریه آزمون منظور (، به2008همکاران ) و سانگ ( و2004استرن ) همانند پژوهش این در

زیست و تولید ناخالص میزان تخریب محیط میان کوزنتس، رابطه -محیطي منحني زیست

 تابع درجه ضریب ، بایستيEKC1نظریه  آزمون منظور به .است داخلي مورد بررسي قرار گرفته

 کوزنتس منحني هایضفر باشد قرار د. اگرشو برآوردمستقل   متغیر و میان متغیر وابسته 2

 برآورد باشد. نتایج منفي دوم توان متغیر و ضریب مثبت خطي متغیر ضریب يبایست باشد برقرار

 باشد. مي (8جدول ) شرح به1998 -2011زماني  دوره برای
)منحنی  تخریب محیط زیستو میزان رابطه بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی  (8)جدول 

 کوزنتس(

تخریب محیط زیست میزان  

)(Ln(OGEX) 
 يتولید ناخالص داخل
Ln (GDP) 

توان دوم تولید ناخالص 

 ) ln(GDP)(2داخلي

-60/1 1 رابطه بلندمدت نرمال شده  24/0  

 های تحقیق: یافتهنبعم

 داخلي ناخالص تولید متغیر از رگرسیون برآوردی، عالمت دست آمدهبهپارامترهای  عالئم نظر از

 افزایش زیستمحیط تخریب شاخص داخلي، ناخالص تولید افزایش با لذا. باشدمي مثبت

 عنوان به انرژی. است شده حاصل انرژی بیشتر مصرف بهای به رشد افزایش که چرا یابد،مي

 خود که انرژی مصرف افزایش لذا. کندمي ایفا تولید فرآیند در مثبتي نقش اصلي نهاده یک

 یهاول مراحل در. است گشته زیستمحیط تخریب افزایش سبب د،شومي تولید افزایش موجب

 با سازگار هایآوریفن و است پائین محیطيزیست مشکالت درباره هاآگاهي اقتصادی، رشد

                                                           
1 Environmental Kuznets Curve 
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 آستانه، سطح به رسیدن تا درآمد، افزایش با رو این از ندارد. قرار دسترس در نیز زیستمحیط

 کیفیت سرانه درآمد بهبود با رفته رفته آن از پس امایابد مي افزایش محیطيکیفیت زیست افت

  .یابدمي نیز بهبود زیستمحیط

 کشاورزی، بخش بر فشار و منابع کارگیریبه شدت اقتصادی، توسعه سرعت یافتن با همگام

 تولید و گیردمي پیشي منابع مجدد تولید نرخ از منابع نرخ تخلیه ،1اقتصادی خیز مرحله

 سمت به ساختار تغییر عه،توس مراحل باالتر در یابد.افزایش مي 2 سمیت و مقدار نظر از پسماندها

-زیست قوانین الزام محیطي، زیست هایافزایش آگاهي با همراه ،3براطالعات خدمات و صنایع

-زیست افت و تخریب تا شوندمي باالتر سبب محیطيزیست مخارج و بهتر تکنولوژی محیطي،

 حرکت هک شودمي فرض رسد،مي EKCبرگشت  نقطه به درآمد که زماني .یابد کاهش محیطي

 از را اقتصادی توسعه توان فرآیندمي است. بنابراین شده آغاز زیستمحیط کیفیت بهبود سمت به

 پاک خدمات اقتصاد در نهایت و 5کنندهآلوده صنعتي اقتصاد به 4پاک کشاورزی به وابسته اقتصاد

 (.1995، 6روا)کرد  ترسیم

 گیری و پیشنهادهانتیجه
مورد  یادیطور زست بهیزطیب محیتخر بر یتجار یر اثر آزادیدو دهه اخ یات اقتصادیدر ادب

ر مالحظه ین دو متغین ایرا ب يمنف نزدیک بهک رابطه یمحققان  بیشتر قرار گرفته و يبررس

ست یزطیمح بر يتجارت خارج یک از اجزایکه توسط هر  ينقش يتجرب ياند. اما بررسکرده

 میزان تخریبو  نفت خامصادرات  نیرابطه ب ش،پژوهن یدارد، به ندرت انجام شده است. در ا

 قرار گرفت. يست مورد بررسیزطیات اقتصاد محیموجود در ادب يطیمحستیز

صادرات نفت رابطه بلندمدت مثبت بین دهنده نشانمدل برآورد شده از  دست آمدهبهج ینتا

 بلندمدت رابطه صحت از اطمینان رایسپس ب. باشدمي زیستو میزان تخریب محیط خام

شامل  متغیره سیستم سه یک زیستو میزان تخریب محیط صادرات نفت خام بین آمده دستهب

 شده است تشکیل تولید ناخالص داخلي و زیستو میزان تخریب محیط صادرات نفت خام میزان

                                                           
1 Take-off stage 
2 Toxicity 
3 Information-intensive 
4 Clean agrarian economy 
5 Polluting industrial economy 
6 Arrow, K. et al 



 139...زیستتأثیر رشد صادرات نفت بر کیفیت محیط

 

و تولید ناخالص داخلي  متغیرهایوجود یک رابطه بلندمدت بین که نتایج سیستم برآوردی 

تخریب تولید ناخالص داخلي و میزان  رابطه مثبت بیند. کراثبات را  زیستب محیطتخریمیزان 

 تخریب میزان و خام نفت صادرات میزان بین مثبت رابطه بر دلیلي تواندمي زیستمحیط

 میان رابطه کوزنتس،-محیطي زیست منحني نظریه آزمون منظور به سپس. باشد زیستمحیط

 عالئم نظر از. است ید ناخالص داخلي مورد بررسي قرار گرفتهتولو  زیستمحیط تخریب میزان

داخلي مثبت  ناخالص تولیدخطي  متغیر از رگرسیون برآوردی، عالمت دست آمدهبهپارامترهای 

 يد منحنییتاً گویایق یج تحقینتاباشد. لذا منفي مي داخلي ناخالصتوان دوم تولید  ضریبو 

در  يستیزطیمح یهاو شاخص یتجار ین آزادسازیب يز رابطه منفیو ن يستیزطیکوزنتس مح

 است.  يمجموعه مورد بررس

ش صادرات یران حرکت به سمت افزایدر حال توسعه مثل ا ینکه در کشورهایبا توجه به ا

ق یج تحقینتا یدر راستا شنهادهایيیپ ،آیدشمار ميبه يتجارت خارج یهاتیاز اولو يرنفتیغ

 :دشويارائه م

 یورآصادرات محصوالت فر یشتر بر رویتمرکز ب با یعه صادرات بخش کشاورزالف( در توس

بیش از رد و تا حد امکان از صادرات یصورت گ های بیشتری، فعالیتافزوده باالشده با ارزش

 .کند پرهیز شوديست وارد میزطیبر مح يها فشار مضاعفد آنیکه تول اندازه نفت خام

ز مورد ین ير اجزاء تجارت خارجدیگشتر شده و ین حوزه بیر اد یکاربرد یهادامنه پژوهش( ب

گرفته  يست در جهت توسعه تجارت خارجیزطیسازگار با مح یيهااستیقرار گرفته و س يبررس

 شود.

با  توانيم دشوميست یزطیمح منجر به آلودگيکه نفتي صادرات محصوالت  یبه جا د(

و میزان اشتغال را افزایش داد و هم به  ن کردهیمرا تاً ياز داخلینهم  ،خودکفایي در تولید

ست یزطیرا به مح یکمتر يآلودگ افزایش تولید ناخالص داخلي کمک نمود و از این طریق

ن ییتع یاو منطقه ي، دانشگاهيقاتی، تحقیياجرا یهافه دستگاهینه وظین زمی. در ادکرل یتحم

ن یمدر جهت تاً هاشاورزان و کارخانهکشنهاد آن به یمناسب در هر منطقه و پ تولید یالگو

 . باشدميزیست سالم و ایجاد محیطهای غیر نفتي ت رشد بخشاهداف بلندمد

 منابع
ای )دی اکسید کربن( (، آزادسازی تجاری بر اننتشار گازهای گلخانه1387) برقي اسکویي، محمدمهدی

 .21-1، صص.82مجله تحقیقات اقتصادی، شماره در منحني کوزنتس، 
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