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شهرنشینی، افزایش جمعیت و حرکت از سمت تولید سنتی به صنعتی، روند رشد و توسعه اقتصادي کشـورها را سـرعت بخشـیده و بـه مـوازات آن،      

ثیر متغیرهاي مختلفی از جمله آزادسـازي تجـاري، مزیـت    أهدف این پژوهش بررسی ت. اي بر جاي گذاشته است پیامدهاي زیست محیطی قابل مالحظه
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Stata11 نتایج تحقیق حاکی از آن اسـت کـه آلـودگی محـیط     . است 1980-2010هاي  کشور طی سال 77بلویی و مربوط به ها تا بهره گرفته شد، داده
تحت بررسی با آلودگی دوره قبل ارتباط مستقیم دارد، با درآمد سرانه رابطه مستقیم و  ي، در هر چهار گروه از کشورهاCo2و به طور خاص انتشار  زیست

ري در گـروه  با مجذور آن رابطه عکس دارد، با نسبت سرمایه به نیروي کار رابطه مستقیم و با مجذور آن رابطه عکس دارد و در نهایت با آزادسـازي تجـا  
 . کشورهاي با درآمد باال و متوسط به باال اثر معکوس و در گروه کشورهاي با درآمد کم و متوسط به پایین ارتباط مستقیم دارد
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  2 1 مقدمه
هاي اخیر، صنعتی شدن مسیري براي رشد درآمد سرانه در  در دهه

کشورهایی که به تجـارت بـین   . کشورهاي مختلف فراهم کرده است
هایشـان را فراتـر از    تري نشـان داده انـد، پتانسـیل    الملل اشتیاق بیش

تـر،   دسترسی به بازارهـاي جهـانی و بـزرگ   مرزهاي داخلی به منظور 
هاي بـزرگ جهـانی از   جایی که تجارت در بازار از آن. افزایش داده اند

شـود،   مـی  محسـوب  دالیل مهم رشد اقتصادي در بسیاري از کشورها
این کشورها با سرعت بخشیدن به تولیدات کاالها و تجـارت گسـترده   

  . اند ایجاد مشکالت زیست محیطی نیز شدهها، باعث  آن
د که تجـارت آزاد بـین   اکثر اقتصاددانان بر این واقعیت توافق دارن

، اما آیا زمانی که )17(بخشد  کشورها، سطح رفاه اقتصادي را بهبود می
مواد آالینده براي محیط زیست  براي تجارت، باعث ایجاد تولید کاالها

شود نیز این مطلب الزاما صحیح است؟ آیا شواهدي بر این مطلـب   می
 که تجارت براي محیط زیست مفید یا مضر است، وجود دارد؟

هـاي گذشـته از    یست محیطی آزادسازي تجاري در دهـه اثرات ز
کشورهاي مختلف توسعه سواالت اساسی بوده و تحقیقات مختلفی در 

کـه   در حـالی ). 9(یافته و درحال توسـعه روي آن انجـام شـده اسـت     
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شـود، تولیـد    شورها باعـث افـزایش رفـاه مصـرفی مـی     تجارت بین ک
هـایی از جانـب تجـارت بـر جامعـه       ها منجر به اعمـال هزینـه   آالینده

  . گردد می
ین بمحیطی تجارت  ستیاکثر مطالعاتی که به دنبال یافتن اثرات ز

هـاي سـنتی تجـارت، مزیـت نسـبی و       الملل هستند، بر مبناي تئوري
باشـند کـه از آن جملـه     ر فراوانی عوامل تولیـد متمرکـز مـی   تفاوت د

و ) 24(لـور  یت ،)15(، کوپلند )11(توان به مطالعه آنتویلر و همکاران  می
تئوري سنتی تجارت داللت بر تفاوت در . اشاره کرد) 18( فرانکل و رز

ها نسبی عوامل تولید بین کشورها دارد و بر این اساس کشوروجودي م
ي مزیت  نسبی هستند تخصـص پیـدا   در تولید کاالیی که در آن دارا

د نسـبت بـه   یثیر الگوهاي سنتی تجارت، بازدهی تولأتحت ت. کنند می
درایـن  . فرماسـت  مقیاس ثابت بوده و رقابـت کامـل بـر بـازار حکـم     

له کرده و رفاه شده را با یکدیگر مبادچارچوب، کشورها کاالهاي تولید
بـه   ابل، تمایل فزاینده کشورهاي جهاندر مق. دهند خود را افزایش می

ـ   ات تجارت محصوالت همگن متمایز و تجارت درون صـنعت، از اتفاق
اند کـه   شواهد تجربی نشان داده. باشد مهم در تبادالت جهانی کاال می

 قالب تجـارت درون صـنعت   سهم فزاینده اي از تجارت بین الملل، در
 ).22(اتفاق افتاده است ) در مقایسه با تجارت بین صنعت(

هاي اخیر گسترش تجارت بین کشورها، رفاه تعداد زیادي  در دهه
بـا گسـترش تجـارت بـین     . از کشورهاي جهان را افزایش داده اسـت 

هـا   الملل، درآمد بسیاري از کشـورها رشـد کـرده و رفـاه مصـرفی آن     
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ابد، اما این رشد درآمد و افزایش رفـاه در نتیجـه تجـارت    ی افزایش می
زیسـت پـیش رود    لوب است که در جهت حمایـت از محـیط  زمانی مط

ایش توانـد تولیـد و درآمـد را افـز     از آن جایی که تجارت آزاد می). 19(
ها را از طریق اثـر مقیـاس و اثـر تکنیـک      دهد بنابراین انتشار آالینده

بررسـی اثـرات آزادسـازي تجـاري بـر روي      . دهـد  می ثیر قرارأتحت ت
کیفیت محیط زیست، مستلزم تجزیه این اثرات به سه اثر مقیاس، اثـر  

 اثر مقیاس به دلیل دسترسی بـه بـازار  ). 9(ترکیب و اثر تکنیک است 
با ثابت بودن سایر شرایط، . دهد یتر دراثر آزادسازي تجاري رخ م بزرگ

د کننـده در نتیجـه آزادسـازي    با افزایش مقیاس بازار در دسترس تولی
تر خواهد شد، زیرا تولیـد   بیش اقتصادي، تخریب محیط زیست احتماالً

تواند اثر  تر تولید است که می هاي بیش تر مستلزم استفاده از نهاده بیش
هـاي   اثر تکنیک به تغییر شیوه. بگذاردمنفی روي محیط زیست به جا 

، با افزایش درآمد سـرانه در  تولید ناشی از آزادسازي تجارت اشاره دارد
حیط زیست و بـه کـارگیري   م ياثر تجارت و رشد اقتصادي، تقاضا برا

د و مصرف به طور معمول افزایش محیطی در حوزه تولی مقررات زیست
اثـر  . ابد که این اثر ممکن است به نفع محیط زیسـت تمـام شـود   ی می

سـاختار  سـازي تجـاري   هم به این معناسـت کـه پـس از آزاد    ترکیبی
تغییر یافته و هر کشوري در تولید محصـول خاصـی    صنعتی اقتصادها

ثیر أبنابراین ت. کند اراي مزیت نسبی است تخصص پیدا میکه در آن د
نهایی اثر ترکیب در محیط زیست به عوامل تعیین کننده مزیت نسبی 

  .)13(یک کشور بستگی دارد 
اثـر   کـه اوالً شـود   قاله به این سـواالت پاسـخ داده مـی   در این م

ـ  در جهان چگونه اسـت؟ و ثانیـاً   Co2آزادسازي تجاري بر انتشار  ثیر أت
مختلف بر حسب میزان درآمدشان بـه   يهاآزادسازي تجاري در کشور

  .چه صورت خواهد بود
  

  ها مواد و روش
کشـور از سـال    43را در SO2  غلظـت ) 11( آنتـویلر و همکـاران  

ها به اثر مثبـت مقیـاس، اثـر منفـی      آن. ل کردندیتحل 1996تا  1971
یافتند، بنـابر ایـن از   تکنیک و اثر منفی ترکیب ناشی از تجارت دست 

ها  جایی که اثر تکنیک به طور متوسط بر اثر مقیاس غالب است آن آن
  .نتیجه گرفتند که تجارت آزاد با کاهش آلودگی همراه است

هـا   انتشار آالینده) 14(و کویل  )13(به طور مشابه کویل و الیوت  
-در سطح کشور و مصرف سرانه انرژي را تحلیل کردند و اثر تکنیـک 

هـا   هـاي آن  به طور کلـی یافتـه  . برآورد کردند مقیاس و اثر ترکیب را
ایـن نتـایج نشـان داد کـه آزاد سـازي      . یید کردأنتایج آنتویلر براي رات

 انتشـار  دهد اما باعث افـزایش  را کاهش می SO2تر انتشار سرانه  بیش
BOD و NOX  شود و افزایش مصرف انرژي می.  

هاي رگرسیونی و  ، با استفاده از تجزیه و تحلیل)7(لی و همکاران 
هـاي  براي رشد اقتصادي و افزودن متغیربه کار بردن دو مدل متفاوت 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       GMM1 کنترلی و با اسـتفاده از مـدل  
هـا   آن. ت بر رشد اقتصـادي اسـت  ثیر مثبأآزادسازي اقتصادي داراي ت

الـی   1961-1965هـاي   ساله، براي سال 5پانل هشت دوره  هاي داده
  .کشور بررسی کردند 100را در مورد  2000-1996

نیز مدل براي کشورهاي گـروه  ) 8( در مطالعه مهرگان و همکاران
اقتصـاد جهـان را در    درصـد 65کشور صنعتی جهان که  8(جی هشت 
در مقابل دیگر کشورهاي در حـال توسـعه بـا اسـتفاده از     ) دست دارند

تخمین  1990-2004روش پانل و رهیافت اثرات پویا طی دوره زمانی 
نتایج تخمین مدل داللـت بـر ایـن دارد کـه افـزایش      . زده شده است

جـی هشـت بـه     آزادسازي تجاري و درآمد سرانه در کشورهاي گـروه 
در . انجامـد  مـی هاي آالینده کربن و سایر گازنتشار دي اکسیدکاهش ا

تـر   تـر توسـعه یافتـه بـیش     انتشار این گازها در کشورهاي کـم  مقابل
  .شود می

مـدت   بر اساس نتایج تخمـین مـدل کوتـاه   ) 6( عاقلی و همکاران
ثر از تغییـرات جـاري   أبیان کردند که تخریب محیط زیست نه تنها مت

است، بلکه از عدم تعادل میان تخریـب محـیط    درجه باز بودن اقتصاد
ـ   زیست و درجه باز بودن اقتصاد دوره گذشته به نسبت کـم  ثیر أتـري ت

زیسـت مثبـت    اکسیدکربن و تخریب محـیط  پذیرد و رابطه بین دي می
  .باشد دار نمی است ولی معنی

به بررسی رابطه بین دو نوع آلـودگی  ) 3( حسینی نسب و پایکاري
سعه یافته و در حال قتصادي در دو گروه کشورهاي توهوا، آب و رشد ا
که بر پایه مبـانی نظـري منحنـی     1980-2000هاي  توسعه طی سال

نتایج به دسـت آمـده از   . تندزیست محیطی کوزنتس استوار بود پرداخ
هاي مورد بررسی منحنی کوزنتس را براي هر دو نوع آلودگی در  نمونه

رار داد اما براي گروه کشورهاي در یید قأکشورهاي توسعه یافته مورد ت
ی حال توسعه تنها آلودگی آب با منحنی کوزنتس منطبق بوده و آلودگ

نیز بـه  ) 1( اصغري و محمدي. کند هوا از منحنی کوزنتس پیروي نمی
بررسی اثر آزادسازي تجاري در بخـش صـنعت روي کیفیـت محـیط     

هـاي   ه از دادهبه دست آمده با اسـتفاد زیست ایران پرداختند که نتایج 
 1338-1388هاي مختلف صنعت ایران در دوره زمـانی   پانل در بخش

هاي مختلف صـنعت   آن است که آزادسازي تجاري در بخشحاکی از 
چنـین، فرضـیه پناهنـدگی     هم. روي کیفیت محیط زیست منفی است

 .باشد یید میأآلودگی مورد ت
جهـانی اسـتفاده   ح ها در سط از نمونه بزرگی از دادهدر این مطالعه 

نکتـه قابـل    .از بانک جهانی به دست آمـده اسـت   ها شده که این داده
توجه و متمایز در این مطالعه آن است کـه کشـورها براسـاس میـزان     

اي بین چهار  شده اند و مطالعه به صورت مقایسهبندي  درآمدشان دسته
ط و تر از متوسـ  م درآمد، با درآمد پاییندسته از کشورهاي پر درآمد، ک

ه است که مبناي آن بـر  کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط انجام شد
                                                
1- Generalized Method of Moment 
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توسـط   2012شورها بر اسـاس درآمـد در سـال    بندي ک اساس تقسیم
  ). 26(باشد  بانک جهانی می

ــه از داده  ــن مطالع ــابلویی   در ای ــاي ت ــور 77ه ــور  27(کش کش
کشـور بـا درآمـد بـاالتر از متوسـط و      22کشور کم درآمـد، 11پردرآمد،

مـورد   1980-2010هاي  طی سال) تر از متوسط کشور با درآمد کم17
  .  استفاده قرار گرفته است

انک جهانی از ب شده در این مطالعه عمدتاً آمار و اطالعات استفاده
از مرکـز تحلیـل اطالعـات کـربن      Co2هاي  داده. به دست آمده است

بانـک   از 2000ر در ، درآمد سرانه بر حسب ارزش ثابت دال1اکسید دي
. هاي سرمایه و نیروي کار نیز از همین بانک تهیـه شـد   جهانی و داده

درجه باز بودن تجارت با استفاده از نسبت مجمـوع واردات و صـادرات   
دست آمد که اطالعات مربوط به آن نیـز از  ه به تولید ناخالص داخلی ب

 . بانک جهانی گرفته شده است
  

  2مدل اقتصاد سنجی داده هاي ترکیبی پویا
هـاي مطالعـه حاضـر از     نه که اشاره گردید در تحلیل دادهگو همان
تـر از   به دلیل تناسب بـیش . هاي تابلویی استفاده شده است روش داده

وجـود وقفـه درون یـک معادلـه     . هاي پویا بهره گرفته شده است پانل
غیر وابسته و مقادیر دار مت از سه طریق جز خطا، مقادیر وقفه رگرسیونی

 رگرسـیون بـا  . شـود  متغیرهاي توضیحی در مدل حاضـر مـی  دار  وقفه
داري  شود که متغیر وابسته وقفـه  اجزاي خطاي پویا هنگامی مطرح می

  :یعنی. ها حضور داشته باشد در میان رگرس کننده
itiititit vXYY    1 i=1,2,…,N    t=  1 ,2,…,T  

                                                                                      )1(  
اي بررسـی   این الگو را به طـور گسـترده  ) 10(و تاندرسون و هسیا

iنیز تابعی از  1itYاست،  iتابعی از itYجایی که از آن. اند کرده
این موضـوع نشـان   . با اجزاي خطا همبسته است1itYرو از این. است
داراي تورش و ناسازگار است، حتی اگـر OLS  دهد که تخمین زن می

itv 3ها به طور سریالی همبسته نباشند، براي تخمین زن اثرات ثابـت ،
1شود، اما  ها میiدرون گروهی موجب حذفتبدیل 

ˆ
itY    هنـوز بـا

it̂ همبسته است؛ حتی اگرitvها به طور سریالی همبسته نباشند .  
تري را بـراي سـطح و یـا     هاي بیش وقفه) 10(آندرسون و هسیاو 

وابسته به صورت ابزاري براي متغیرهاي وابسـته بـا   تفاضل متغیرهاي 
قـاطع  هاي ترکیبی پویابه منظـور حـذف اثـر م    هاي داده وقفه در مدل
ها پیشنهاد کردند بـراي رهـایی ازاثـرات     در حقیقت آن. پیشنهاد دادند

i  ــپس از ــه و ســ ــو، تفاضــــالول گرفتــ ــدا از الگــ ــا، ابتــ هــ
                                                
1- CDIAC 
2- Dynamic panel data 
3- Fixed effects  

)( 322   ititit YYY2ا صرفا یitY  به عنوان متغیر ابـزاري
)(براي  211   ititit YYYهـاي ابـزاري   متغیر. استفاده شود

itY   1در محل متغیـر وابسـته و itY      در محـل متغیـر بـا وقفـه
  .شود واحد میزا موجب حذف اثر درون
 متغیـر ) همبسـتگی (زایـی   روندرون گروهی، د OLSتخمین زن  

 2براي رفع این نقص در رابطه . آورد وابسته وقفه دار را به حساب نمی
  :جز اخالل به صورت الگوي خطاي دو طرفه تصریح شده است

itiiit vu   i= 11,...,1       t= 2010                     )2(  
i  نشان دهنده اثرات خاص هر کشور وλi   نشان دهنده اثـرات

درون گروهـی اجـرا    SIS2و  SLS2و بنابراین . خاص سال است
شود اثر دوره زمانی پارامتر ثابتی است که بایـد بـه    فرض می. می شود

هاي ترکیبی  ز زمان براي هر سال در الگو دادهعنوان ضریبی مجازي ا
تـوان ثابـت فـرض     اثرات خاص هر کشور را می. ده شودپویا تخمین ز

ها د که در این صورت الزم است متغیرهاي مجازي مربوط به کشورکر
تخمین زن حاصل شده یک تخمین زن بین . لحاظ شود) 1(در معادله 

 یهـا بـا یکـدیگر خـود همبسـتگ     itمادامی که خـود  . گروهی است
هـا بـا   سریالی نداشته باشند، ایـن ابزار 

1,,  titiit   خـود
هـاي   روش تخمین متغیر ابزاري به تخمیناین . همبسته نخواهند بود

شود بـه دلیـل    ا براي پارامترهاي الگو منجر میکار سازگار اما نه لزوماً
سـتفاده  هاي در دسـترس ا شـرایط گشـتاور  که این روش از تمامی  آن

هـاي باقیمانـده    گیري شده را روي اخالل و ساختار تفاضل نکرده است
itروش کلـی سـازگار   ) 12(آرالنو و بونـد  . به حساب نیاوده است

  .اند ها ارائه داده براي پارامترهاي این نوع از مدل اي را تخمین لحظه
هایی با مقـاطع زیـاد و سـري     مجموعه دادهاین روش تخمین در  

محــدود قابــل کــاربرد اســت و نبایــد در جمــالت خطــا خــود زمــانی 
بـراي   GMMویژگـی خـاص روش   . همبستگی وجـود داشـته باشـد   

افزایش  Tهاي پانل پویا این است که تعداد شرایط گشتاوري با  داده
آرالنـو و بونـد بـراي     GMMابی با استفاده از روش ی دو عیب. ابدی می

هـا محاسـبه    اول و دوم در اخـالل آزمون همبسـتگی سـریالی مرتبـه    
 بنـابراین آزمـون سـارگان بـا فـرض صـفر مبنـی بـر اعتبـار         . شود می

اي  شـواهد مجـاب کننـده   . شـود  محدودیت بیش از حد شناسااجرا می
دهد، شرایط گشـتاوري بسـیار زیـاد بـا وجـود       وجود دارد که نشان می

  . شود دهد، باعث اریب می رایی را افزایش میکه کا این
کند براي استفاده از مزیت کاهش اریب و  پیشنهاد می) 2(بالتاجی 

اي از این شـرایط بـه کـار گرفتـه      یی، زیر مجموعهآاز دست دادن کار
هاي در دسـترس  ابزاراین ایده را با استفاده از ) 12(آرالنو و بوند . شود
ایکـن، نیـووي و    -بر اساس مطالعات هـولتز  .  اند تري، ارتقا داده بیش

، بسـیاري از  )20(توسط هانسـن   GMMو گسترش روش ) 21(راسن 
هاي متغیر وابسته، متغیرهاي از پیش تعیـین شـده و متغیرهـاي     وقفه

این تخمـین  . هاي ابزاري مجاز شناسایی شدندمتغیردرون زا به عنوان 
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ــه دان مســتلزم هــیچ GMMزن  ــا شــی در مــورد شــرایط گون اولیــه ی
زن بـه   ت و براي عملیاتی کردن این تخمیننیسiو itهاي  اخالل
شـود   داده مـی گیري شده قرار  هاي تفاضل مقدار باقیماندهitجاي 

زن  تخمـین . به دست آمده اسـت ̂زن سازگار مقدماتی  که از تخمین
اي  آرالنـو و بانـد یـک مرحلـه     GMMدست آمـده را تخمـین زن   ه ب

  . نامند می
ز مــاتریس متغیرهــاي ابــزاري، بــا اســتفاده ا) 12(آرالنــو و بونــد 

. اي را ارائه کردند اي و دو مرحله تک مرحله GMMهاي  زننده تخمین
براي جمله خطاهاي داراي واریانس همسان، آزمون سارگان بـه طـور   

بــا ایــن فـرض آرالنــو و بونــد  . ی داراي توزیــع چــی دو اسـت مجـانب 
را بـراي تفاضـل   AR)2(و دوم AR)1(خودهمبستگی مرتبه اول 

  .مرتبه اول جمله خطا آزمون کردند
هاي اشاره شده در این بخـش مـدل تجربـی     در ادامه با رهیافت 

  . گرفته است مورد برآورد و تحلیل قرار
  

  مدل تجربی
اي بـه اثـرات    ثر بر تولید گازهـاي گلخانـه  ؤدر این مدل عوامل م

ـ  . اسـت  تکنیک و اثرات ترکیبی تجزیه شـده  مقیاس،  ۀهمچنـین وقف
این مـدل  . پویا وارد مدل شده استمتغیر وابسته براي کنترل اثر روند 

ط کید بر معادله کیفیت محـیط زیسـت و درآمـد ارائـه شـده توسـ      أبا ت
طراحی و براي بررسی آثار تجـارت و رشـد روي محـیط     )22(ماناجی 

  .زیست بکار برده شده است

ititTitRSitLRKitTitRS
itTitRSitTitLRKitTitLRKitTitSitLK

itLKitLKitSitSitEcitE

1)(12
2

11

10
2)(9)(87)(6

2)(5)(4
2

321ln11ln











  

  :در این معادله
itE :انتشار سرانه آالینده )Co2 ( کشورi ام در سالtباشد ام می) . به

  ).سرانه طور مثال کیلوگرم کربن دي اکسید
itS : 2عنی یتولید ناخالص داخلی است که به همراه توان دوم آن

itS
به عبارت دیگر ایـن دو متغیـر بـا    . منعکس کننده اثر مقیاس می باشد

ثرات منحنـی زیسـت محیطـی کـوزنتس     یکدیگر نشان دهنده وجود ا
در مراحـل اولیـه افـزایش تولیـد     باشند، زیرا انتظار بر آن است که  می

تـر   هـاي بـیش   ر آلودگی افزایش یابد ولی افزایشناخالص داخلی انتشا
  . شد ودگی خواهدباعث کاهش انتشار آل

itT :  ــر ــه  GDPنســبت مجمــوع صــادرات کــل و  واردات کــل ب ک
شـود بـه عنـوان     در مطالعات انجـام شـده مشـاهده مـی     کهطور همان
  .شود آزادسازي تجارت در نظر گرفته می میزانن یجایگز

GDP
EXIMT 


 

IM :                        واردات کلEX  :             صادرات کل  

RS :GDP  تولید سرانه نسبی است که از تقسیم تولید سرانه داخلی بر
  . آید میسرانه متوسط جهانی بدست 

: LK   ونسبت سرمایه به نیروي کار یک کشـورLRK :  نسـبت
سرمایه به نیروي کار نسبی اسـت کـه از تقسـیم نسـبت سـرمایه بـه       

. آیـد  نسبت در سطح متوسط جهـانی بدسـت مـی   نیروي کار به همین 
نسبی در تولید که یک کشور با نیروي کار فراوان داراي مزیت  درحالی

کاالهاي کاربر است، کشورهاي با وفور نسـبی سـرمایه نیـز در تولیـد     
رو در یـک کشـور بـا     ایه بر مزیت نسبی داشته و از ایـن کاالهاي سرم

تر، به دلیل وجـود مزیـت نسـبی در     نسبت سرمایه به نیروي کار بیش
 اي و آلـودگی  بر، میزان انتشار گازهاي گلخانـه  تولید کاالهاي سرمایه

تولید کاالهاي سرمایه بـر بـا    تر است، زیرا عمدتاً زیست محیطی بیش
 و) LK(این اثرات به شکل . تر همراه است هاي بیش آالیندهانتشار 

)LRK ( و یاRS   اسـت کـه نشـان     در این مدل مـنعکس شـده
ي مورد اشاره یـک اثـر را   رو متغیرها از این. باشد دهنده اثر تکنیک می

 دهند بلکه اولی نشان دهنده نسبت سرمایه بـه نیـروي کـار    نشان نمی
دهنده سرمایه بـه نیـروي    ، دومی نشان)رمایه بر بودن تولیدکاربر یا س(

و سومی نشان دهنده تولید ناخـالص  ) مزیت نسبی در تولید( کار نسبی
) اقتصاد در مقایسه با متوسـط جهـانی  دهنده اندازه  نشان( داخلی نسبی

. است که هر کدام اثرات متمایزي روي انتشار آلودگی خواهند داشـت 
به عالوه افزایش در تجارت، افزایش تولید کاالهاي سـرمایه بـر را در   

داراي مزیـت نسـبی هسـتند تشـویق      کشورهایی که در ایـن کاالهـا  
ــرات در   مــی ititکنــد کــه ایــن اث TLRK ititو )( TLRK 2)(

کیبـی  گردد که این متغیرها به همراه سـایر متغیرهـاي تر   منعکس می
 . باشند نشان دهنده اثرات ترکیبی می

itiit 111    
it1 :   میزان خطا است و شامل اثر منحصر به فرد هـر کشـورi1  و

 .است it1جز اخالل تصادفی 
  

  برآورد مدل 
  آزمون ایستایی

چه متغیرهاي سري زمانی در یک مـدل رگرسـیون، ناایسـتا     چنان
در مرحلـه  . انجامـد  ورد ضرایب به یک رگرسیون کاذب مـی باشند، برآ

اول به منظور جلوگیري از انجـام رگرسـیون کـاذب و تسـت سـکون      
. گیـرد  متغیرهاي مدل صورت مـی احد بر روي متغیرها، آزمون ریشه و

 . گردد استفاده می 1آزمون لوین، لین و چو در این پژوهش از
  
 
  

                                                
1- Levin, Lin & Chu 
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  نتایج آزمون دیکی فولر روي تفاضل مرتبه اول متغیرها -1جدول

  کم درآمد  پایین تر از متوسط  باالتر از متوسط  پردرآمد  
  
  متغیر

 آزمون درسطح
  درصد 5

آزمون بر روي 
  تفاضل مرتبه اول

 آزمون درسطح
    درصد 5

آزمون بر روي 
  تفاضل مرتبه اول

آزمون درسطح 
  درصد 5

آزمون بر روي 
  تفاضل مرتبه اول

 آزمون درسطح 
  درصد 5

آزمون بر روي 
  تفاضل مرتبه اول

Co2 
10450/2  

)9780/0(  
8139/16 -  

)0000/0(  
07541/2  

)9810/0(  
4399/19 - 

)0000/0(  
24777/2  

)9877/0( 

7895/19 - 
)0000/0(  

36527/0  

)6425/0(  
3389/14 -  

)0000/0(  

S  18632/0  
)5739/0(  

7765/10 - 
)0000/0(  

41909/9 

)0000/1(  
1055/10 -  

)0000/0(  
47690/8  

)0000/1(  
30656/8 -  

)0000/0(  
6014/27  

)0000/1(  
56846/2 -  

)0051/0(  

RS  75985/0 -  
)2237/0(  

9191/26 - 
)0000/0(  

19946/1 

)8848/0(  
6458/23 - 

)0000/0(  
04172/0 -  

)4834/0(  
5025/21 -  

)0000/0(  
13395/0  

)5533/0(  
9560/16 -  

)0000/0(  

k/l  04645/5 

)0000/1(  
42758/26- 

)0000/0(  
7160/12 

)0000/1(  
87335/1 -  

 )0.0305(  
23989/4  

)0000/1(  
2444/14 - 

)0000/0(  
05839/0  

)0000/1(  
1651/13 -  

)0000/0(  

T  43594/0  
)6686/0(  

5699/23 - 
)0000/0(  

10956/1 -  
)1336/0(  

5839/20 -  
 )0000/0(  

18039/0  

)5716/0(  

3609/17 - 
)0000/0(  

06099/1 -  

)1443/0(  
7860/15 -  

)0000/0(  

Rk/l 
07731/9 

)0000/1(  
561/154 - 

)0000/0(  
20877/3  

)9993/0(  
5510/14 -  

 )0000/0(  

00422/2  

)9775/0(  
6637/16 - 

)0000/0(  
69689/0 -  

)2429/0(  
2468/21 -  

)0000/0(  
 .باشددرصد براي آزمون فیشر می 5اعداد داخل پرانتز مقادیر احتماالت در سطح  هاي تحقیق؛یافته: منبع  

  
بررسی مقـادیر  . ی متغیرهاستفرضیه صفر آزمون، بیانگر ناایستای

دهـد کـه    هـا نشـان مـی    پذیرش آناي محاسبه شده و احتمال ه آماره
درصد رد  95اطمینان  فرضیه صفر مبنی بر ناایستایی متغیرها در سطح

البته برخی متغیرها در موردکشـورهاي بـا سـطوح در آمـدي     . شود می
گیـري ایسـتا    تا نبود که همگی با یک بار تفاضـل خاص در سطح  ایس

 .شدند
ه چـ  چنـان  .انباشتگی متغیرهاي تحقیـق بررسـی شـد    درادامه، هم

) رابطه تعـادلی بلندمـدت  (انباشتگی  نظریه اقتصادي مبنی بر وجود هم
میان متغیرها صادق باشد، جمله خطاي حاصل از تخمین اولیـه ایسـتا   

انباشـتگی، رویکـرد    هاي متداول براي آزمـون هـم   از روشکی ی. است
مدت با روش حداقل در این رویکرد، ابتدا رابطه بلند. انگل گرنجر است

 شود و سپس در مرحله دوم، تخمین زده میOLS)(عات معمولی مرب
هــاي مرحلــه اول، بــه روش  مانــایی پســماندهاي حاصــل از تخمــین

. شود آزمون میADF)(یا دیکی فولر تعمیم یافته DF)(فولریدیک
مورد نظـر هـم انباشـته    اگر جمالت خطا ایستا باشند، آنگاه متغیرهاي 

بنابراین ابتدا مـدل مـورد نظـر بـا روش حـداقل مربعـات       . خواهند بود
انباشـتگی بـر اسـاس     مین زده شده و پس از آن آزمون هممعمولی تخ

بـوده و فرضـیه   رویکرد مذکورانجام شد که نتایج مطابق جـدول زیـر   
انباشـتگی رد شـد کـه نشـانگر وجـود رابطـه        صفر مبنی بر عـدم هـم  

 .دت بین متغیرها استبلندم
  

  )آزمون چاو( انتخاب میان اثرات ثابت و اثرات تجمیعی
لیمر بررسی Fةناهمگنی کشورها توسط آمار ۀابتدا در مدل مسأل

هـاي تـابلویی    تأیید ناهمگنی، مدل از طریـق داده در صورت . شود می
تخمـین زده   OLS صـورت، بـه روش   شـود، در غیـر ایـن    برآورد مـی 

هـا   اند و تفاوت میان آن هم انباشته شدهها روي  شود، زیرا فقط داده می
که معـرف  ها، iفرضیات این آزمون بر اساس . شود نادیده گرفته می

  :ها هستند، به صورت زیر است اثرات بخشی و یا ناهمگنی
0 1 2: .... 0NH        

  1H:ها مخالف صفر است iحداقل یکی از
  :ذکر شده به شکل زیر قابل تعریف است ةآمار

  / 1
/

RRSS URSS N
F

URSS NT K N
 


   

  
  نتایج آزمون هم انباشتگی -2جدول

  کم درآمد  تر از متوسط پایین  باالتر از متوسط  پردرآمد
  احتمال درسطح

  احتمال درسطح  مقدار آماره  درصد 5 
  احتمال درسطح  مقدار آماره  درصد 5

  احتمال درسطح  مقدار آماره  درصد 5
  مقادیر آماره  درصد 5 

0000/0 5544/17 -  0000/0  8922/14 -  0000/0 6235/13 -  0000/0  57906/9 -  
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تعـداد  T تعـداد متغیرهـاي توضـیحی،   K  تعداد کشورها، N که در آن،

ــان،    ــول زم ــاهدات در ط ــذورات    RRSSمش ــوع مج ــانگر مجم نش
 URSSو ) برآورد مدل از طریق روش اثرات ثابـت ( 1پسماندهاي مقید

برآورد مدل از طریـق روش  ( 2مجموع مجذورات پسماندهاي غیر مقید
نشـان   3نتایج آزمون در جدول شـماره  . ستا) حداقل مربعات معمولی

و سـطح احتمـال   با توجه به مقدار آماره محاسبه شده . داده شده است
هاي  یرفت و بنابراین مدل به روش دادهتوان پذ آن، فرض صفر را نمی

 .تابلویی برآورد خواهد شد
  

ــی    ــرات تجمیع ــادفی و اث ــرات تص ــان اث ــاب می  انتخ
  LM)آزمون(

ابتـدا  . دشـو  تفاده میبراي این منظور از آزمون ضریب الگرانژ اس 
آزمون ضریب الگرانژ را  مدل با اثرات تصادفی را برآورد کرده و سپس

 .ارائه شده است 3نتایج در جدول . شود انجام می
  

  )آزمون هاسمن(اثرات ثابت یا تصادفی  انتخاب میان
 عمومی روش و به طورکلید تابلویی هاي داده با مدل تخمین براي

جهـت  .اثـرات تصـادفی   و ثابت اثرات روش از اند که عبارت دارد وجود
در . ودش می بکار گرفته هاسمن تعیین بکارگیري روش مناسب، آزمون

شـود عـرض از مبـدأ بـراي هـر یـک        تخمین اثرات ثابت، فرض مـی 
باشد و این عرض  ارد که متفاوت از سایر کشورها میازکشورها وجود د

ه یـا  تواند با متغیرهـاي توضـیحی مـدل همبسـتگی داشـت      ز مبدأ میا
 (LSDV) نداشته باشد که این روش به روش حداقل مربعات مجـازي 

تنها شود و  که در این مدل اثر زمان دیده نمی ضمن این. معروف است
کـه در مـدل اثـرات     در حـالی . شـود  اثرات بخشی در نظر گرفتـه مـی  

ند، ولـی در میـان   تصادفی، اثرات انفرادي در طول زمـان ثابـت هسـت   
هاسـمن بـراي    ةکـه احتمـال آمـار    ضمن ایـن . دکنن کشورها تغییر می

هاسمن بـه   ةانتخاب این دو اثر به عنوان مدل برتر، کافی است و آمار
 .تواند داللت کافی جهت انتخاب مـدل برتـر داشـته باشـد     تنهایی می

  :گردد به صورت زیر بیان میفرضیه صفر در آزمون هاسمن 
:o FE REH    

1 : FE REH    
، روش اثـرات ثابـت، سـازگار و روش    0Hۀ در صورت رد شدن فرضی

 .اثرات تصادفی ناسازگار است و باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد
در مرحله بعد مدل مورد نظر به دلیل دارا بودن یک وقفه از متغیر 

تک  GMMضیحی، با استفاده از روش وابسته به عنوان یک متغیر تو

                                                
1-Restrict residual sum squares. 
2-Unrestricted residual sum squares. 

ا تخمـین زده شـده   تحت نرم افـزار اسـتت  ) 12(اي آرالنو و بوند  مرحله
ــر از کلیــه متغیر. اســت ــه غی 1lnهــاي توضــیحی ب itE ــرون زا ، ب

زا متفاوت از متغیرهاي ابزاري در نظر گرفته  برونهاي متغیر. باشند می
 .اند شده

 
چنین  وجود ناهمسانی در جمالت خطا و هم ،نتایج آزمون سارگان

نتایج آزمون آرالنو و  .کند حدودیت بیش از حد شناسا را رد میاعتبار م
دهنده وجود خود همبستگی مرتبه اول و رد خودهمبسـتگی   بوند نشان

بـدین ترتیـب    مرتبه دوم در جمالت خطاي تفاضلی مرتبه اول است و
. مورد بررسی مجـدد قـرار گیـرد    هاي مورد استفادهباید مدل و یا ابزار

مدل براي مشاهدات . اند گنجانده شده 3 نتایج این دو آزمون در جدول
اي با واریانس ناهمسانی مقاوم ناشـی   مورد نظر، تخمین زن دو مرحله

متغیر ابزاري تفاضـلی،   30از خودهمبستگی ویندمیجر به علت ریزش 
زا غیـر قابـل    نمتغیـر بـرو   2عملگر سري زمـانی و   متغیر مجازي 31

هیچ کدام از ضـرایب متغیرهـاي    3طبق نتایج آزمون والد. برآورد است
 .باشند گانه از نظر آماري برابر صفر نمی 11زاي  برون

 
  بحثو نتایج 
بندي بانک جهانی به چهار  این مطالعه، کشورها بر اساس دستهدر 

شد که  تدا آزمون ایستایی در مورد متغیرها انجامگروه تقسیم شده و اب
ــار  درصــد  5هــا در ســطح همگــی متغیر ــا یــک ب ــد و ب ناایســتا بودن

یل آزمون هم انباشتگی در مـورد  گیري ایستا شدند به همین دل تفاضل
هستند و داراي انباشته  شد و نتایج نشان داد که همگی هم ها انجام آن

هـا بـا    هـاي الزم مـدل   پس از انجام آزمون. باشند اثرات بلند مدت می
 .اثر ثابت تخمین زده شدکمک روش 

هـاي مختلـف    هـا در مـورد گـروه    نتایج حاصل از برآورد این مدل
ثیر أتــ 4در جـدول  .  گـزارش شــده اسـت   5و  4کشـورها در جـداول   

آزادسازي تجارت در گروه کشورهاي پردرآمد و کشـورهاي بـا درآمـد    
در مـورد   متوسط به باال مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه نتـایج      

هاي اثرات ثابت و روش گشتاورهاي تعمیم  ردرآمد با روشکشورهاي پ
تنهـا در   GMMنتـایج تخمـین روش   . یافته با هم مقایسه شده است

تـر از   و کشـورهاي بـا درآمـد کـم    ) 4درجـدول  ( کشورهاي پر در آمد
هـاي بهتـري را بـه     داراي جواب بوده و تخمـین ) 5جدول در (متوسط

 .دست داده است
  
  
 

                                                
3-Wald 
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  ها نتایج آزمون-3جدول

  ها آزمون    کم درآمد  تر متوسط و پایین  متوسط و باالتر  پردرآمد
سطح 
  احتمال

درجه 
سطح   مقدار  آزادي

  احتمال
درجه 
سطح   مقدار  آزادي

  احتمال
درجه 
سطح   مقدار  آزادي

  احتمال
درجه 
    آماره  مقدار  آزادي

000/0  26  46/26  000/0  21  41/16  000/0  12  89/83  000/0  12  54/38  F آزمون چاو  
  پاگان -آزمون بریش  کاي دو  53/38  1  000/0  69/13  1  002/0  98/151  1  000/0  60/58  1  000/0
  آزمون تصریح هاسمن  کاي دو  55/32  10  000/0  77/42  11  000/0  -44/93  9  000/0  96/75  10  000/0
  آزمون سارگان  کاي دو  4/268  241  108/0  7/422  341  001/0  53/371  311  007/0  7/518  426  001/0
0/0  -  77/18

-  63/0  -  47/0  00/0  -  06/14-  00/0  -  27/11-  Z
   

 بوند-آزمون آرالنو
AR(1) 

12/0  -  52/1 -  02/0  -  25/2 -  00/0  -  95/2 -  89/0  -  13/0  Z
   

 بوند-آزمون آرالنو
AR(2)  

 هاي تحقیق یافته:منبع
 

 اثرات زیست محیطی آزاد سازي تجارت در کشورهاي پردرآمد و کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط برآورد - 4جدول 
   کشورهاي پردرآمد کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط

 GMM Fixed effectروش  Fixed effect  متغیرها
  ضریب  احتمال  ضریب  احتمال  ضریب  احتمال

004/0  0001573/0  000/0 698759/0  000/0  6987592/0  ln퐸  
104/0 0001035/0- 095/0 0798326/0  026/0 0798326/0 ln퐸  
000/0  0025904/0  029/0 0000218/0  000/0  0000218/0  푆  
694/0  0000000964/0-  016/0 00000000451/0-  000/0  0000000451/0-  푆  
530/0  0001494/0  098/0 0000556/0  067/0  0000556/0  (퐾/퐿)  
000/0  00000038/0 -  270/0 0000315/0-  235/0  0000315/0-  (퐾/퐿)  
933/0  0000235/0-  032/0 0000228/0  147/0  0000228/0  (퐾/퐿) 푆  
039/0  00639/0 -  474/0 0004166/0-  344/0  0004166/0-  푇  
000/0  1462449/0  228/0 0004234/0  041/0  0004234/0  
000/0  0161852/0  559/0 0000308/0-  281/0  0000308/0-  
000/0  3147253/0-  184/0 0002976/0-  051/0  0002976/0-  푅푆 	푇  
000/0  4948229/0  186/0 0000551/0  093/0  0000551/0  푅푆 푇  
043/0  000000000488  

39/0  436/0 0000264/0-  325/0  0000264/0-  (푅퐾/퐿) 푅푆 푇  
12/2 AIC = 

88/1- SBC =  
07/2D.W =  

    
62/2-AIC = 
1/2- SBC =  

07/2D.W =  
  

  
د بحث در کشورهاي بـا درآمـد   نیز اثر متغیرهاي مور 5در جدول 

کشورهاي با درآمد کم مورد مقایسه قـرار گرفتـه   تر از متوسط و  پایین
آورد در این مرحله اثر تک تک متغیرها بر روي انتشار آالینده بر. است

ترین متغیر توضیحی و به عبارتی مطالعه   شد و اثر تجارت آزاد که مهم
ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه        شـد و نهایتـاً   بررسیآن مد نظر بود 

درآمـد و بـا درآمـد    در کشـورهاي پر  CO2آزادسازي تجارت بر انتشار 
هـر چـه درجـه     باالتر از متوسط اثر منفی خواهد داشـت؛ بـه عبـارتی   

تر باشد درکشورهاي پردرآمد و با درآمد متوسط  سازي تجارت بیش آزاد
در مقابل آزاد سـازي تجـارت بـر    . تر خواهد بود کمCO2به باال، انتشار 

تـر از   و بـا در آمـد پـایین    رهاي کم درآمـد انتشار این آالینده در کشو
متوسط اثر مثبت دارد به این معنا که با افزایش حجم تجارت در ایـن  

تر خواهد  ها بیش اکسید کربن در آن ز کشورها، میزان انتشار ديگروه ا
  . شد

 :مروري بر سایر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که
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 اثرات زیست محیطی آزاد سازي تجارت در کشورهاي با درآمد پایین تر از متوسط و کشورهاي کم درآمدبرآورد  -5جدول

 کشورهاي با درآمد پایین تر از متوسط کشورهاي کم درآمد
  متغیرها

  Fixed effect  روشGMM Fixed effect 
  ضریب  احتمال  ضریب  احتمال  ضریب  احتمال

000/0  6238796/0  000/0  5605178/0  000/0  5605178/0  ln퐸  
009/0 137411/0 487/0  0464023/0  373/0 0464023/0 ln퐸  
589/0  0004064/0  000/0  000958/0  000/0  000958/0  푆  
481/0  00000725/0 -  002/0  00000193/0 -  014/0  00000193/0 -  푆  
000/0  0025508/0  795/0  0000285/0  813/0  0000285/0  (퐾/퐿)  
774/0  0000246/0-  200/0  0001042/0-  165/0  0001042/0-  (퐾/퐿)  
044/0  0001635/0-  444/0  0000861/0  373/0  0000861/0  (퐾/퐿) 푆  
000/0  00631558/0  005/0  0045536/0  000/0  0045536/0  푇  
177/0  0627659/0-  000/0  0272422/0-  000/0  0272422/0-  (푅퐾/퐿) 푇  
434/0  3273333/0-  000/0  0467243/0  002/0  0467243/0  (푅퐾/퐿) 푇  
063/0  0988124/0-  446/0  0002567/0  280/0  0002567/0  푅푆 	푇  
051/0  366343/1  862/0  0050737/0  847/0  0050737/0  푅푆 푇  
511/0  3711553/0  338/0  0190654/0  297/0  0190654/0  (푅퐾/퐿) 푅푆 푇  

207/1-AIC = 
93/0- SBC =  

12/2D.W =  
    

54/0-AIC = 
29/0- SBC =  

11/2D.W =  
  

  

درآمد سرانه و به همراه آن رشـد اقتصـادي  باعـث     افزایش) الف
اکسید در هـر   کربن دي ست محیطی ناشی از انتشارافزایش آلودگی زی

بـا حـاکم بـودن همـین شـرایط       .چهار دسته از کشـورها شـده اسـت   
) به صـورت مجـذور درآمـد سـرانه    (هاي مضاعف درآمد سرانه  افزایش

در هـر چهـار دسـته از     باعث کاهش آلودگی زیست محیطی بـاز هـم  
تر مطالعات تجربی و الگـوي   این نتیجه با نتایج بیش. شود کشورها می
درآمـد سـرانه در   رود بـا افـزایش    گار است، زیرا انتظار مـی نظري ساز

هاي ناشی از انتشـار   هاي توسعه یافتگی، آلودگی شرایط بهبود شاخص
لم و اکسید کربن در اثر افزایش تقاضـا بـراي محـیط زیسـت سـا      دي

 -ل منحنـی آلـودگی  رو شـک  ها کاهش یابد و از ایـن  اعمال محدودیت
برگـردان   Uهاي مورد مطالعه بـه صـورت منحنـی    درآمد براي کشور

هاي مضاعف درآمد سرانه در  ثیر افزایشأالبته ت. کوزنتس متصور است
 کاهش آلودگی در کشورهاي مختلف متفـاوت بـوده اسـت و معمـوالً    

 . ثیر درآمد سرانه بر افزایش آلودگی استأتر از ت ضعیف
بت بـه  تحت بررسـی، نسـ   يهاانتشار آلودگی در کشور میزان )ب

هاي اولیه  هرچند در نسبت. باشد مزیت نسبی در تولید کاال حساس می
سرمایه به نیروي کار با افزایش سهم سرمایه یا کاهش تعـداد نیـروي   

هـاي   ها را انتظار داریم؛ اما در نسبت ار در تولید کاال، افزایش آلودگیک
رابطه اي که این  که تنها مطالعه کند باالتر عکس این رابطه صدق می

باشد که تاییدي بـر   ه است مطالعه ماناجی و هیبیکی میرا بررسی کرد
رو در مراحل اولیه صنعتی شدن، اسـتفاده   از این. )22( این رابطه است

تـر محـیط    بیشتر از سرمایه به جاي نیروي کار همراه با آلودگی بـیش 
تـدریج  ه از رسیدن به درجاتی از صنعتی شدن، ب زیست است، اما پس

با محیط زیست حرکت هاي سازگار  ه سمت استفاده از فنآوريع بصنای
رو تداوم صنعتی شـدن باعـث کـاهش آلـودگی محـیط       کرده و از این

ــد  ــد ش ــد خودر. زیســت خواه ــتفاده از  تولی ــا اس ــدي ی ــاي هیبری وه
هاي نسل جدید،  نرژي خورشید و یا برق در اتومبیلهایی مثل ا سوخت

محـیط زیسـت    هـاي آالینـده  پس از یک دوره طوالنی تولیـد خودرو 
البته الزم به ذکر است کـه ایـن اثـرات    . باشد شاهدي بر این مدعا می

بـا یکـدیگر    5و  4هاي مختلف کشورها مطابق نتایج جـداول   درگروه
  .متفاوت است

با ترکیب اثر آزادسازي تجارت و سرمایه به  CO2انتشار  رابطه) ج
ــر ( نیــروي نســبی ــا ) مزیــت نســبی در تولیــد کاالهــاي ســرمایه ب   ی

)itit TLRK در کشورهاي با درآمد متوسط و باالتر، مثبت و ایـن  ))(
تـر از متوسـط و کـم درآمـد منفـی       رابطه در کشورهاي با درآمد پایین

ها مزیت  به عبارت دیگر تجارت کاالهاي سرمایه بري که در آن. است
کشورهاي با درآمد متوسط به بـاال، باعـث آلـوده    نسبی وجود دارد، در 

که این نتایج مطابق بـا نتیجـه    تر محیط زیست خواهد شد شدن بیش
طـور   همـین . )22( حاصل از پژوهش ماناجی و هیبیکـی بـوده اسـت   

در همه کشورها البته به جز کشورهاي کم درآمد، با  تقریباً CO2انتشار 
یـت نسـبی کاالهـاي    ضرب آزادسـازي تجـارت در مجـذور مز    حاصل

ititTLRK( سرمایه بر   .رابطه مثبت دارد ))(2
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ضرب آزادسازي تجـارت در درآمـد    با حاصل CO2انتشار  رابطه) د
نسبی براي همه کشورها منفی اسـت کـه البتـه ایـن رابطـه تنهـا در       
کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط معنادار است قابل ذکر اسـت کـه   

راینـد اثـر تجـارت و    به این معنا کـه ب . این دسته قرارداردایران نیز در 
هر چه . تواند روي آلودگی محیط زیست اثر گذار باشد مد نسبی میآدر

در ضمن . تر خواهد بود تر باشد، آلودگی محیط زیست کم این اثر بیش
ضرب آزادسازي تجارت در مجذور درآمـد   با حاصل CO2رابطه انتشار 

مثبت اسـت کـه البتـه ایـن رابطـه تنهـا در        نسبی براي همه کشورها
  .کشورهاي با درآمد باالتر از متوسط معنادار است

زاد کشورهاي پر درآمد و با درآمد بـاالتر از متوسـط رابطـه آ    در) ز
است ولی در کشـور هـاي کـم     یها منف سازي تجارت و انتشار آالینده

است ایـن  تر  ن از سطح متوسط پاییندرآمد و کشورهایی که در آمدشا
آزاد سـازي تجـاري انتشـار     باشـد یعنـی بـا افـزایش     رابطه مثبت مـی 

و یـا متوسـط بـه     با درآمد کـم ( ها درکشورهاي در حال توسعه آالینده
ورهاي در هاي تجاري در کشـ  رو سیاست از این. یابد افزایش می) پایین

هـاي   نگ با سیاسـت اي تنظیم گردد که هماه حال توسعه باید به گونه
 . ز محیط زیست باشدصیانت ا

  

  اهبندي و پیشنهاد جمع
ثر بـر آلـودگی محـیط    ؤدر این مطالعه به بررسی عوامل منتخب م

تفاوت مطالعه با سایر . کید بر آزادسازي تجاري پرداخته شدأزیست با ت
بنـدي   اخـل و خـارج از کشـور اوال در طبقـه    مطالعات انجام شده در د

وان به تفکیک اثر متغیرهاي چهار گروه درآمدي است تا بتکشورها در 

مستقل تحقیق را روي متغیـر وابسـته یعنـی آلـودگی محـیط زیسـت       
استفاده از روش پانل پویا از خصوصیات متمایز این  بررسی کرد و دوماً

نتـایج  . تر در سایر مطالعـات اسـتفاده شـده اسـت     مطالعه است که کم
در ایـن   حاصل از پژوهش در برخی موارد مشابه نتایج سایر مطالعـات 

 خالصه نتایج تحقیـق حـاکی از   به طور ).22 و 11 ،9( حوزه بود است
، در Co2آلودگی بـا   است که آلودگی محیط زیست و به طور خاص آن

هر چهار گروه از کشورها با آلودگی دوره قبل ارتباط مسـتقیم دارد، بـا   
درآمد سرانه رابطه مستقیم و با مجذور آن رابطه عکس دارد، با نسـبت  
سرمایه به نیروي کار یا مزیت نسبی در تولیـد کاالهـاي سـرمایه بـر     

کـت  نسبت مستقیم و با مجـذور آن رابطـه عکـس دارد یعنـی بـا حر     
هـاي   توان به سمت فنـآوري  اي می تخصص در تولید کاالهاي سرمایه

. سازگار با محیط زیست حرکت کرده و از آلودگی محیط زیست کاست
کشورهاي با درآمد باال و متوسط به بـاال  با آزادسازي تجاري در گروه 

اثر معکوس و در گروه کشورهاي با درآمـد کـم و متوسـط بـه پـایین      
بــه همــین ترتیــب اثــراتش را در مــورد ســایر . ارتبــاط مســتقیم دارد

  . متغیرهاي تحقیق نیز میتوان مورد بحث و بررسی قرار دارد
انی در گـروه  بندي بانک جه قسیمرو از آنجا که ایران طبق ت از این

گـردد   سط به باال قرار دارد پیشـنهاد مـی  کشورهاي با درآمد سرانه متو
هـاي سـنتی،    تولید کاالهاي صنعتی داراي مزیت نسبی به جاي روش

آوري برتر و سازگار با محیط زیست سوق پیدا هاي با فن به سمت روش
ـ  کند و با آزادسازي بیش اد تر تجارت، از تولید کاالهاي با آالیندگی زی

 . براي محیط زیست اجتناب گردد
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