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 چکیده
از  ايمجموعههدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثير متغيرهاي سياسی و تجاري بر پایداري محيط زیست 

مختلفی مانند  هايکانالاز  المللبين تجارتسو  از یک کشورها با سطوح درآمدي مختلف است.
موجب تقویت مدیریت  هايشيوههمراه با بهبود  تکنولوژي انتقالو  (FDI) مستقيم خارجی گذاريسرمایه

محيطی همراه با رشد اثرات زیست از سوي دیگراست. شده  هاکشورصادرات و رشد اقتصادي بسياري از 
 شده است. محيطیزیست يهانگرانیموجب افزایش  محيطیزیست یداريپااقتصادي و اثرات منفی آن بر 

کشورها شناخته زیست  بر کيفيت محيط اثرگذارعوامل  جملهساختار اقتصادي و سياسی از  درعين حال
 جریان ،تجارت ميان رابطه تحليل و به تجزیهکشور  440 هايدادهبا استفاده از  حاضر مطالعه در. شودمی

در ( EPI) محيطیزیست عملکرد شاخصسياسی و  -اقتصادي هايشاخص ،مستقيم خارجی گذاريسرمایه
با استفاده برآورد الگوي پانل  نتایج. شده استاز کشورها با سطوح درآمدي متفاوت پرداخت  ايمجموعه

تاثير  کاال صادرات که دهدمی نشان 2000-2042( در دوره GMM) از روش گشتاورهاي تعميم یافته
 بر پایداري یمثبت خارجی تاثير مستقيم گذاريسرمایهجریان خروجی  وو صادرات خدمات  منفی

آزادي مانند ) سياسی اقتصادي املوعبين  همچنين. ي مورد مطالعه داشته استکشورها محيطیزیست
 و تجارتاین اساس  بر. رابطه مثبتی وجود دارد کشورها محيطیزیست عملکرد و( کمتر فساد و راسیدموک

 قرار تاثير کشورها را تحت محيطیزیست پایداري توجهی قابل طور بهمستقيم خارجی  گذاريسرمایه
در گروه کشورهاي مورد  (EKC) محيطیزیستفرضيه کوزنتس  بيانگر تایيد این نتایج عالوه بر .دهدمی

طه نظر انتخاب از نق دتوانمی اقتصادي است. این نتایج -مطالعه با وجود متغيرهاي تجاري و سياسی
کشورها مورد و سياسی ریزان اقتصادي براي برنامه سياسی-هاي اقتصاديشاخصه ي تجاري وهاسياست

 توجه قرار گيرد. 
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 مقدمه -1

مهم براي بررسی ميزان توسعه و پيشرفت  هايشاخصامروزه رشد اقتصادي به عنوان یکی از 

ه رشد اقتصادي رسيدن ب هايروشعين حال افزایش تجارت یکی از  . دررودمیبه شمار  هاشورک

، 4)رائو باشدمیتجربه کشورهاي تازه صنعتی شده آسيایی گواه این مساله . شودمیشناخته باالتر 

اما رشد اقتصادي و افزایش توليد مستلزم استفاده بيشتر از منابع طبيعی و انرژي به ویژه  (.2040

هاي در دههنبال دارد. زیست را به د فسيلی است که آن هم به نوبه خود تخریب محيط هايسوخت

ایجاد زیادي را در سرتاسر جهان  يهانگرانیاخير، گرم شدن کره زمين و تغييرات آب و هوایی 

همزمان با هدف دستيابی به رشد اقتصادي باالتر، مخاطرات  هانگرانی. این نموده است

 است کردهاقتصادي را به یک موضوع بحث برانگيز تبدیل  هايفعاليتناشی از  محيطیزیست

به طور مستقيم  دتوانمیبه نوبه خود  محيطیزیستمخاطرات . 2 (2049)چاکرابورتی و موخرجی، 

تاثير منفی آلودگی بر سالمت انسان و مستقيم بر شرایط اقتصادي و اجتماعی تاثير بگذارد.  و غير

ی از عوامل توليد ناش وريبهرهاز جمله اثرات مستقيم و کاهش  محيط زیستکاهش کيفيت 

مستقيم آن  زدایی از جمله اثرات غيرها و جنگلمشکالتی مانند گرماي جهانی، گسترش بيابان

 . 9(4331)الباشا و روي،  است

)هاي  آزادسازي تجاري از طریق استفاده بهينه از منابع، سرریز دانش و انتقال فناوري سوي دیگر از

 و افزایش رفاه محيط زیستبهبود کيفيت  موجب دتوانمی عوامل توليد وريبهرهپاک( و افزایش 

تر را از طریق اثر تکنيک و الملل امکان جابجائی و تطابق فناوري پاککشورها گردد. تجارت بين

کاهش سطح موجب طریق این  ه و ازتر فراهم آوردپاک محيط زیستنيز افزایش تقاضا براي 

و  است گردیدهي بازیافت پسماندها هاهزینهاهش کدر هر واحد توليد و  هاآالیندهکمتر انتشار 

عالوه . 1(4331جاي گذارد )کاپلند و تيلور،  برتاثير مثبتی بر کيفيت محيط زیست و رفاه  دتوانمی

                                                           
1. Rao (2010) 
2. Chakraborty and Mukherjee (2013) 
3. Elbasha and Roe (1996) 
4. Copeland and Taylor (1994) 

حجم  و جهانی تجارت هاي اخيرالملل و متغيرهاي تجاري بر کيفيت محيط زیست در حالی است که در سالاثرگذاري تجارت بين
اي، هاي تجارت منطقهنامهموافقت افزایش و کشوري بين يهازایش تعداد اتحادیههمراه با اف گذاري مستقيم خارجی،سرمایه

 کاالهاي صادرات ساالنه متوسط ( رشد2044) ( و آنکتاد2044) اساس آمار سازمان تجارت جهانی بر. افزایش پيدا نموده است
 ست. در این ميان سهم کشورهاي پيشرو درا درصد بوده 38/24و  22/8به ترتيب  2004-2040و  4334-2000هايدر دوره جهانی

 در( خاورميانه استثناي به) آسيا سهم در این بين بيش از دیگر کشورها بوده است. )مانند چين و هند( توسعه در منطقه آسيا حال
شورهاي این سهم ک است. عالوه بر پيدا نموده درصد افزایش 23/99 به 11/28 از 2000-2040 طی دوره کاالها جهانی صادرات



  494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         پویا  کاربرد یک الگوي پانل    :زیست محيط پایداري بر تجاري و سياسی متغيرهاي تاثير بررسی 

به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادي  خارجی مستقيم گذاريسرمایه جریان ،این بر

اقتصاد و وضعيت اجتماعی هر کشور و اثرات مثبت و منفی بر  دتوانمی کنندهواردکشورهاي 

ترین اثرات مثبت آن در کشور ميزبان این است که موجب افزایش جاي گذارد. از مهم منطقه بر

هاي مدیریتی، توسعه منابع انسانی و مالی، انتقال سرمایه و تکنولوژي پيشرفته، گسترش مهارت

ردد. در مقابل، غارت منابع گگسترش بازرگانی خارجی و در نتيجه باعث رشد اقتصادي می

طبيعی، تسلط بر بازارهاي داخلی، تحکيم وابستگی اقتصادي، ترویج فرهنگ بيگانه، تخریب محيط 

زیست و گسترش فساد مالی و اخالقی در کشور ميزبان و ایجاد موانع اساسی در راه توسعه 

(. 4981 ،همکاران )ربانی و استمستقيم خارجی  گذاريسرمایهاقتصادي سالم از اثرات منفی 

مالحظات  گذاريسرمایهتجاري و  يهاسياستبنابراین الزم است کشورها در انتخاب 

 را نيز در نظر بگيرند. محيطیزیست

بر کيفيت  دتوانمیعوامل سياسی و اجتماعی از دیگر عواملی است که  در کنار متغيرهاي تجاري،

جریان  متغيرهاي تجاري، حاضر تاثيراین اساس در مطالعه  برمحيط زیست تاثير بگذارد. 

ي، سرمایه رادمستقيم خارجی و متغيرهاي سياسی اقتصادي مانند شاخص فساد ا گذاريسرمایه

ح درآمدي واز کشورها با سط ايمجموعه زیست محيط پایداري بر ،انسانی و توسعه دموکراسی

از کشورها  ايمجموعه . در نظر گرفتنگيردرد بررسی قرار میمو 2000-2042مختلف طی دوره 

بررسی تاثير متغيرهاي  و محيطیزیستبا سطوح درآمدي مختلف امکان آزمون فرضيه کوزنتس 

هرچند در غالب مطالعات  آورد.سياسی و اقتصادي را بر کيفيت محيط زیست فراهم می –تجاري 

، در است هشداستفاده  (2COاي )در حوزه محيط زیست از شاخص ميزان انتشار گازهاي گلخانه

 عملکرد از یک شاخص کلی زیست محيط پایداري گيريبه منظور اندازه ،مطالعه حاضر

ف بسياري از مطالعات الخ بر این، بر عالوه. شودمیاستفاده  (EPI)یعنی شاخص  محيطیزیست

                                                                                                                                        
 . همچنين افزایشدرصد افزایش پيدا نموده است 99/9به  90/2و آفریقا از  درصد 23/9 به 01/9آمریکاي مرکزي و جنوبی از 

در  توسعه حال در کشورهاي صادرات موثر بر افزایش عوامل از به عنوان یکی (FDI) خارجی مستقيم گذاريسرمایه جریان حجم
 فناوري تواند موجب انتقالگذاري مستقيم خارجی میحالی است که افزایش سرمایه ه است. این درهاي اخير افزایش پيدا نمودسال

 خارجی جهانی مستقيم گذاريجریان ورودي سرمایه ،2000-2044 دوره طول به عنوان مثال در. مدیریت گردد هايبهبود شيوه و
 مستقيم گذاريسرمایه جریان هايداده تحليل و تجزیه. است فتهیا افزایش دالر ميليارد 02/20198به  دالر ميليارد 02/2110از 

 01/1 و30/11 ترتيب به2044در سال  گذارحال در اقتصادهاي و توسعه حال در کشورهاي سهم که دهدمی نشان جهانی خارجی
گذاري مستقيم رمایه( بخش قابل توجه س2040) آنکتاد اساس گزارش برهمچنين  .است یافته افزایش 2000درصد نسبت به سال 

 9گذاري خارجی در ایران معادل ميزان سرمایه 2003 است. به عنوان مثال در سال خارجی در ایران مربوط به بخش انرژي بوده
  .بوده است بخش نفت خام و گاز طبيعی آن تنها مربوط بهدرصد  19 بوده است کهميليون دالر  41ميليارد و 
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قفه تاثير متغيرها با و شوند،نظر گرفته می درزا به صورت برون ایج در این حوزه که اغلب متغيرهار

 محيط پایداري رب جاريپویاي متغيرهاي ت از این طریق تاثير تا است لحاظ شده زمانی نيز در مدل

  .مورد بررسی قرار گيرد زیست

مطالعات انجام شده در حوزه تجارت  برخی از ابتدا هاي مختلف مقاله به صورت زیر است.قسمت

 ،يتجارمتغيرهاي  ذارياثرگمبانی نظري  ،ادامه. در شد مرور خواهد و محيط زیست

تجزیه و . شودمیبيان  محيط زیستکيفيت  برعوامل سياسی  ومستقيم خارجی  گذاريسرمایه

ضمن  نهایت در. گيردوردي در بخش چهارم مورد بررسی قرار میآبرتحليل نتایج تجربی الگوي 

 .دشومی هاي سياستی ارائهگيري، توصيهارائه خالصه و نتيجه
 

 العات پیشینمروری بر مط -2

گردد، ( باز می4324)  4الملل بر محيط زیست به مطالعه اوليه بامولاگر چه ادبيات تاثير تجارت بين

ه ولی بعد از گذشت چند دهه ادبيات نظري اثرگذاري تجارت بر محيط زیست رونق پيدا نمود

تجربی فرضيه  نآزموهاي جامعی در رابطه با مبانی نظري و . به طوري که مطالعات و بررسیاست

گروسمن و به  توانمیترین این مطالعات از جمله مهم .2استشده انجام  محيطیزیستکوزنتس 

. نتيجه مطالعه این افراد که به بررسی  تاثير تجارت بر محيط زیست کشورهاي اشاره نمود کروگر

( به 4339) 1پردازد، توسط پانائوتومی 9(NAFTA) نامه تجارت آزاد شمال آمریکاعضو موافقت

است. این منحنی بيانگر  گذاري گردیدهنام 5(EKC) کوزنتس محيطیزیستعنوان منحنی 

. فرضيه باشدمیو درآمد ملی  محيط زیستافت کيفيت  شاخص معکوس بين U اي به شکلرابطه

 محيط زیستکيفيت  ،بيانگر آن است که در مراحل اوليه رشد و توسعه محيطیزیستکوزنتس 

کند. به بيان دیگر در مراحل اوليه توسعه، فشارهاي ولی در مراحل بعدي بهبود پيدا می افت نموده

کند و در سطوح درآمدي باالتر افزایش پيدا می ،نسبت به درآمد ،محيطی با سرعت بيشتريزیست

از سرعت کمتري برخوردار است. این رابطه نامتقارن بين  توليد ناخالص ملیدر مقایسه با رشد 

 نامند. می( EKC) محيطیزیستدرآمد و کيفيت محيط زیست را منحنی کوزنتس  تغيير

                                                           
1. Baumol (1971) 

Kijima et al(2007),  He(2004),  Copeland and Taylor(2004),  Dinda به توان این مطالعات میاز جمله  .2

 اشاره نمود.  (2010)
3. North America Free Trade Agreement 
4. Panayotou (1993) 
5. Environmental Kuznets Curve 
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پردازند می محيطیزیستکوزنتس در مطالعات تجربی مختلفی که به آزمون فرضيه منحنی 

متغيرهاي توضيحی مختلفی از سوي محققين استفاده شده است. در شکل عمومی متغير وابسته 

 ،توضيحی درآمد سرانه واقعی هايو متغير 4(ED) ط زیستمحيبيانگر معياري از افت کيفيت 

رشد جمعيت، رشد مصرف انرژي، ، قيمت انرژي، گذاريسرمایهشدت آلودگی، باز بودن اقتصاد، 

. نتایج مطالعات تجربی باشدمیاقتصادي، ترکيب تجارت، سهم صادرات آالینده و رشد شهرنشينی 

و بسته به نوع آالینده و کشور  است یکسان نبوده پردازندمختلفی که به آزمون فرضيه فوق می

عوامل مختلفی مانند کشش درآمدي تقاضاي کيفيت  که طوري بهباشد. مورد بررسی متفاوت می

الملل، مکانيسم بازار و قوانين و حقوق مالکيت بر شکل منحنی ، تجارت بينمحيط زیست

  .2استمحيطی کوزنتس موثر زیست

به بررسی تاثير تجارت بر کيفيت که  یمطالعاتثر بر کيفيت محيط زیست از بين عوامل مختلف مو

اي از این باشند. گروه عمدهپردازند از تنوع نسبتا زیادي برخوردار میمحيط زیست و آلودگی می

نظير نوب و دیگر الگوهاي رایج تجارت )ج-مطالعات با استفاده از چارچوب الگوي تجارت شمال

پردازند. در این رابطه به بررسی تاثير متغيرهاي تجاري بر آلودگی میاوهلين(  -الگوي هکچر

 ، ویلر و هيتج1، لوکاس(4332) 1، لو و یاتز (4334) 9به مطالعه گروسمن و کروگر توانمی

، ميچيدا و  (2002) 8، کول (2009و همکاران ) 2، کارپ (4331) 1چچيلنسکی ،(4332)

( اشاره نمود. همچنين برخی 2003) 44( و مهرا2002ن )و همکارا 40، ویدمن (2002) 3نيشيکيمی

( با استفاده 2009) 41، سامپائولسی (4338و همکاران ) 49، منزبروگ (4331) 42مطالعات مانند لوپز

پردازند. نتایج این دسته مطالعات می زیستاز الگوهاي رشد به بررسی تاثير تجارت بر محيط 

هموتتيک بودن(، سطح کشش جانشينی  ک و یا غيربيانگر آن است که نوع ترجيحات )هموتتي

                                                           
1. Environmental Degradation 
2. Managi and Kumar (2009) 
3. Grossman and Krueger (1991) 
4. Low and Yeats (1992) 
5. Lucas (1992) 
6. Chichilinisky (1994) 
7. Karp (2003) 
8. Cole (2007) 
9. Michida and Nishikimi (2007) 
10. Wiedmann (2007) 
11. Mehra (2009) 
12. Lopez (1994) 
13. Mensbrugghe (1998) 
14. Sampaolesi (2003) 
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نسبت به درآمد  2توليد بين عوامل محيطی و دیگر عوامل توليد و درجه نسبی انحناي تابع مطلوبيت

رد. یعنی هرچه مقدار پارامتر داتاثير معکوسی بر ارتباط بين رشد اقتصادي و افت کيفيت محيط 

کند. به بيان دي کيفيت محيط زیست کاهش پيدا میمورد نظر کوچکتر باشد، همراه با رشد اقتصا

اي، نرخ بلندمدت رشد اقتصادي با پيامدهاي جنبی محيطی دیگر بسته به کشش جانشينی بين دوره

  کند.تغيير می

یافته منحنی  با استفاده از فرم تقليلتجربی  مطالعاتعمده در حوزه تجارت و محيط زیست، 

تغيرهاي تجاري به بررسی تاثير تجارت بر محيط زیست با وجود مو  محيطیزیستکوزنتس 

 9، آلپاي (2002) 2(، دین4333) 4به اگراس و چيپمن توانمیپردازند. از جمله این مطالعات می

 (2044) 2(، بالدي و اوالدي2003) 1(، کلنبرگ2003) 1(، کوکال گریزي2001) 1(، فریدوم2001)

نتيجه عمومی این دسته از مطالعات بيانگر آن است که  شاره نمود.( ا2049) و همکاران 8و شهباز

ي آزادسازي تجاري به عوامل خاص کشورها و ساختار سازمانی هاسياستمحيطی اثرات زیست

یافتگی )که دارد. این عوامل شامل نوع کشور از نظر توسعه ارتباط با محيط زیست بستگیدر  هاآن

(، شدت منابع بکار رفته در توليدات تجاري و اشدبمیبيانگر تقاضا براي کيفيت محيط زیست 

ساختار حقوق مالکيت در رابطه با استفاده از منابع، مزیت نسبی کشوري که اقدام به آزادسازي 

تاثير محيطی طی دوره آزادسازي و ي زیستهاسياستکند، وجود و یا اعمال تجاري می

  .باشدمی، محيطیزیستي هاسياست مالحظات تجارت استراتژیک بر

 داخلی همطالعچندین  محيط زیستبر  ي توضيحیدر زمينه بررسی تاثير تجارت و دیگر متغيرها

انجام شده است. عمده این مطالعات با استفاده از الگوهاي پانل به آزمون فرضيه کوزنتس 

ت چه نتيجه مطالعا پردازند. اگراز کشورها و از جمله ایران می ايمجموعهبراي  محيطیزیست

 (،4982) پورکاظمی و ابراهيمی (،4982(، برقی اسکویی )4981افرادي مانند پژویان و مرادحاصل )

اصغري و ، (4988) فرد و دهنويسليمی ،(4988گولک ) (، نصراللهی و غفاري4988) دهقان

فرضيه ( 4932و هراتی و همکاران )( 4934) و همکاران ناظوري خوراسگانی (،4930عاملی )

 ( و متفکر4981اما نتيجه مطالعه برقی اسکویی و یاوري ) ،نمایدرا تایيد می یمحيطکوزنتس زیست

                                                           
1. Agras and Chapman (1999) 
2. Dean (2002) 
3. Alpay (2005) 
4. Feridum (2006) 
5. Kukla-Grazy (2009) 
6. Kellenberg (2009) 
7. Beladi and Oladi (2011) 
8. Shahbaz (2013) 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%87&queryWr=%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&simoradv=ADV
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عه توکلی . همچنين نتيجه مطالباشدمیمزبور بيانگر رد فرضيه  (4934خانقاهی ) آزاد و محمدي

( ARDL) هاي گستردهکه با استفاده از الگوي خود توضيح با وقفه (4983کازرونی و فشاري )

دار متغيرهاي صادرات کاالهاي صنعتی، توليد ناخالص انجام شده است بيانگر تاثير مثبت و معنی

 . باشدمیربن در ایران داخلی و تراکم جمعيت بر ميزان انتشار دي اکسيد ک

تاثير تجارت و دیگر متغيرهاي توضيحی بر کيفيت محيط زیست و آزمون  ینه بررسيمدر زچند  هر

با دو محدودیت مواجه هستند. اما این مطالعات  ،مطالعات متعددي انجام شده است EKCفرضيه 

 مانند) دگی هواانفرادي آلو هايشاخصبه منظور ارزیابی کيفيت محيط زیست از اول اینکه 

2SO ،) حالی است که به  این درکنند. استفاده می ذرات تاکونيک(مانند ) شاخص آلودگی آبو

هاي مختلفی از جمله بردارنده جنبه شاخص مناسب باید در( 2002و همکاران ) 4اعتقاد جونز

حفظ و  محيطیزیستدر دو حوزه اهداف سياستی یعنی سالمت  محيطیزیستعملکرد و تغييرات 

این اساس در مطالعه حاضر از شاخص ترکيبی عملکرد  )اکوسيستم( باشد. بر محيط زیست

 یيلدانشگاه  محيطیزیستمرکز قوانين و سياست ارائه شده توسط  2(EPI) محيطیزیست

)YCELP(9  را  محيطیزیستهاي مختلف سياست . این شاخص ترکيبی جنبهاست هدشاستفاده

 انفرادي مزیت دارد. دوم اینکه هايشاخصرو استفاده از آن در مقایسه با گيرد و از این در بر می

د. گيربر کيفيت محيط زیست در نظر نمی ،به عنوان عامل بالقوه اثرگذاررا، تاثير متغيرهاي سياستی 

طی  هاشوراز ک ايمجموعهایران و  هايدادهگيري از در مطالعه حاضر تالش شده است تا با بهره

محيطی تجاري بر شاخص عملکرد زیست وتاثير متغيرهاي سياستی به بررسی  2000-2044دوره 

ي مختلف هاسياستنتایج بدست آمده از نقطه نظر طراحی و بکارگيري صحيح شود.  پرداخته

ریزان و مورد توجه برنامه دتوانمیاثرگذار بر کيفيت محيط زیست و دستيابی به توسعه پایدار 

 ران باشد. اگذسياست
 

  و ساختار الگو مبانی نظری -3

 محیط زیستبر کیفیت  ارتتاثیر تج -3-1

و ارتباط رشد  محيط زیستبر  دتوانمیمتفاوتی  هايکانالالملل از تجارت بين به طور کلی

، فرضيه لنگرگاه 1ها شامل فرضيه جایگزینیاین کانال .اقتصادي و محيط زیست اثر بگذارد

                                                           
1. Jones (2002) 
2. Environmental Performance Index 
3. Yale Center for Environmental Law and Policy 
4. Displacement Hypothesis 
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، 1، انتشار فناوري9مسابقه رو به پائين ،2(FDI) قيم خارجیمست گذاريسرمایه، 4آلودگی

ي اثرگذاري هر یک از موارد فوق به . نحوهباشدمی 1سازيو جهانی 1المللهاي بينهمکاري

  (.2001 ،2)دینداصورت زیر است 

الملل موجب انتقال صنایع آالینده از اساس این فرضيه تجارت بين فرضيه جایگزینی: بر -4

گردد. بنابراین آزادسازي محيطی شدید به کشورها با قوانين ضعيف میبا قوانين زیست کشورها

تر یافته شدیددر کشورهاي توسعه محيطیزیستهمچنان که قوانين  ،تجاري و باز بودن اقتصاد

 گردد.تر صنایع با آالیندگی باال در این کشورها میگردد، موجب رشد سریعمی

محيطی ضعيف عامل ایجاد مزیت اساس این فرضيه قوانين زیست گی: برفرضيه لنگرگاه آلود -2

هاي چند مليتی که بنگاه که به طوري ،دهدمیبوده و الگوي تجارت را تغيير نسبی براي کشورها 

 یابد.محيطی ضعيف انتقال میدر توليد کاالهاي آالینده فعاليت دارند به کشورها با قوانين زیست

 استانداردهاي این اساس برمطرح شد،  8توسط کوپلند و تيلور 3314این فرضيه در سال 

با شدید در کشورهاي صنعتی، منجر به انتقال صنایع آالینده به کشورهایی  محيطیزیست

 گردد. می )با درآمد سرانه پائين( ترضعيف محيطیزیستاستانداردهاي 

م خارجی ممکن است اثرات مستقي گذاريسرمایه: (FDI) مستقيم خارجی گذاريسرمایه -9

( 2002) 40. جيان و رنچن3توسعه بر جاي گذارد حال متضادي بر محيط زیست در کشورهاي در

و اثر  42، اثر انتقال44عالوه بر اثرات مقياس، تکنيک و ساختاري عواملی مانند اثر درآمدي

معرفی  زیستمحيط مستقيم خارجی بر  گذاريسرمایهمحيطی را به عنوان اثرات زیست 49جانشينی

مستقيم خارجی بر ميزان  گذاريسرمایهاساس اثر درآمدي، افزایش درآمد ناشی از  کنند. برمی

گذارد. با افزایش درآمد فشار بر دولت جهت اعمال تقاضا براي کيفيت محيط زیست اثر می

                                                           
1. Pollution Haven Hypothesis 
2. Foreign Direct Investment 
3. Race to Bottom 
4. Diffusion of Technology 
5. International Assistance 
6. Globalization 
7. Dinda (2004) 
8. Copeland & Taylor 
9. Cole et al (2011) 
10. Jian and Rencheng (2007) 
11. Income Effect 
12. Transfer Effect 
13. Substitution Effect 
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 محيطی شدیدتر افزایش پيدا نموده و موجب بهبود کيفيت محيط زیست ي زیستهاسياست

 گردد.می

 توليد یندآفر ،جدید هايفناوريانتقال  با است ممکن خارجی مستقيم گذاريسرمایه دیگر سوي از

 دانش، بهتر انتقال انرژي،باالتر مصرف  وريبهره توليد با هايروشبا استفاده از  و ودهتسهيل نم را

گی دید موجب کاهش آلودج مدیریت هايشيوه معرفی مهارت و کسب کار،نيروي  آموزش

در شرایطی که توليد یک کاالي این  عالوه بر. 4گردد محيط زیستناشی از توليد و بهبود کيفيت 

مستقيم خارجی انجام گرفته و کاالي توليدي  گذاريسرمایهآالینده توسط شرکت خارجی مالک 

گردد، به خارج صادر گردد، توليد کاالي مورد نظر، در حالی که در کشور دیگر مصرف می

کنندگان محصول مورد د. در این شرایط مصرفشوفزایش آلودگی در کشور ميزبان میموجب ا

کنند. این اثر که بيانگر انتقال آلودگی توسط محيطی پرداخت نمیگونه هزینه زیستنظر هيچ

نامند. چنانچه ضریب انتشار آلودگی کننده به کشور ميزبان است را اثر انتقال میکشور مصرف

مستقيم خارجی کمتر از کاالي توليدي داخلی باشد  گذاريسرمایهکاال با استفاده از ناشی از توليد 

موجب کاهش  دتوانمیگردد، خارجی تامين می گذاريسرمایهتقاضاي داخلی که توسط کاالي 

 . شودمیآلودگی گردد. این اثر تحت عنوان اثر جانشينی شناخته 

 یافتهنسبتا شدیدتر در کشورهاي توسعه محيطیزیستن این اساس قواني مسابقه رو به پائين: بر -1

آالینده در این  هايفعاليت. بنابراین شودمیدر این کشورها  توليد يهاهزینهموجب افزایش 

 این از. باشدمیي قانونی باالتري در مقایسه با کشورهاي در حال توسعه همراه هاهزینهکشورها با 

صنایع آالینده در کشورهاي توسعه یافته انگيزه جابجائی را  حداقل تعدادي از توليدکنندگان رو

کند. در نتيجه دولت مجبور به کاهش پيدا نموده و انتقال سرمایه به خارج افزایش پيدا می

 گردد. محيطی میاستانداردهاي زیست

ر از دو طریق بر جریان انتشا دتوانمیانتشار فناوري: سرریز دانش و انتقال فناوري پاک  -1

هاي جدید، فرآیند توليد به و استفاده از فناوري فناوري آلودگی اثر بگذارد. اول اینکه با بهبود

نياز خواهد داشت. به عبارت دیگر همراه با فرآیند توليد مقادیر  محيطیزیستمقادیر کمتري نهاده 

همراه با سطح گردد که به معنی توليد کاال ، ایجاد می2کمتري آلودگی، به عنوان محصول مشترک

در بخش کنترل آلودگی از طریق  فناوري. دوم بهبود استتري از تخریب محيط زیست پائين

 هايافزایش کارایی این بخش موجب کاهش هزینه بازیافت پسماندها و موجب کاهش آسيب
                                                           

1. Acharyya (2009), Eskeland and Harrison (2003), Prakash and Potoski (2007) 
2. Joint Product 
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این همگام با  گردد. عالوه برمی هاآالیندهمحيطی ناشی از آلودگی در هر سطح از ذخيره زیست

عوامل توليد افزایش یافته و در نتيجه حجم باالتري از  وريبهرهرریز دانش و انتقال فناوري پاک س

 .افتدتوليد با نرخ کمتري از افت کيفيت محيط زیست اتفاق می

المللی پيدا اي و بينمحيطی جنبه منطقهالمللی: در مواردي که آلودگی زیستهاي بينهمکاري -1

. در این باشدمیالمللی اي و بينهاي منطقهنامهمحيطی در گرو موافقتکند، حل مشکالت زیست

کنترل آلودگی، اصالح  هايفعاليتالمللی از طریق تامين مالی هاي بينچارچوب همکاري

 دتوانمیمحيطی و افزایش آگاهی عمومی هاي زیستآوري اطالعات و آموزش، جمعهاسياست

کاهش  هايفعاليتالمللی به هاي بيندد. بنابراین همکاريموجب بهبود کيفيت محيط زیست گر

 کند.آلودگی کمک می

اي، تعرفه اي و غيرسازي: همراه با توسعه سازمان تجارت جهانی و حذف موانع تعرفهجهانی -2

 ،و حفظ مشاغل گذاريسرمایهبرخی کشورها ممکن است همراه با افزایش رقابت براي جذب 

حيطی خود را کاهش دهند. به طوري که فرآیند جهانی شدن موجب تسریع ماستانداردهاي زیست

روند مسابقه رو به پائين گردد. بنابراین همراه با رشد اقتصادي مسابقه رو به پائين افزایش پيدا 

پيدا درآمد و اشتغال بهبود  ،گذاريسرمایه همراه با افزایش کشورهاي فقير محيط زیستکند. می

 . باشدمیسازي همراه با کاهش آلودگی جهانی . بنابراینکندمی

گيري دو دیدگاه وجود اثرات متفاوت تجارت بر کيفيت محيط زیست موجب شکلبه طور کلی 

از طریق افزایش اندازه اقتصاد  دتوانمیسو تجارت  از یک متضاد در این خصوص شده است.

. در این چارچوب تجارت یکی 4موجب افزایش توليد کاالهاي آالینده و افزایش آلودگی گردد

از  .2گردداز عواملی است که، با فرض ثبات سایر شرایط، موجب افت کيفيت محيط زیست می

ویژه صادرات محصوالت آالینده( و از طریق اثر مقياس موجب هرو افزایش حجم تجارت )ب این

 يهاتسياس رشد همچنين گردد.افت کيفيت محيط زیست و کاهش رفاه افراد جامعه می

از  .شود طبيعی منجر منابع تخریب است به ممکن کشور یک توسط شده اتخاذ محورصادرات

از طریق اثر ترکيب یا اثر  دتوانمیسوي دیگر، طرفداران تجارت آزاد، معتقدند آزادسازي تجاري 

طریق  جارت ازت همچنين. 4موجب بهبود کيفيت محيط زیست و افزایش رفاه گردد 9تکنيک

                                                           
1. Dinda (2009) 
2. Birdsall and Wheeler (1993), Lee and Roland-Holst (1997) 

 گردد.و موجب تشویق ابداعات با آالیندگی کمتر می شدهمحيطی شدیدتر آمد از طریق تجارت، قوانين زیستبعنی با افزایش در .9
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 ،از منابع ترشارهاي رقابتی ناشی از گسترش و دسترسی به مزیت نسبی، استفاده کاراافزایش ف

کاهش  هاي مردم وو افزایش آگاهی محيطیزیستکاهش اتالف منابع و انرژي و اعمال مقررات 

  .2گرددموجب بهبود کيفيت محيط زیست  دتوانمی، آلودگی ناشی از استفاده از انرژي
 

 محیطیزیست پایداری در یحکومت و اقتصادی و ماعیاجت عوامل تاثیر -3-2

 تحت زیست را محيط پایداري ممکن است مختلف دیگري نيز عوامل ،عوامل تجاري بر عالوه

 اقتصادي - اجتماعیعوامل  ،(سرانه داخلی ناخالص توليدمانند ) اقتصاديعوامل  .دنده قرار تاثير

 این دستهاز  (فساد دموکراسی،مانند ) یحکومتر ساختا با مرتبطعوامل  و( انسانی توسعه مانند)

و سطح درآمد  محيطیزیست ایداريید وجود ارتباط بين پمؤ ،موجود تجربی ادبيات .9هستند

سایر نيازهاي  برايدر کشورهاي فقير به دليل پایين بودن درآمد سرانه، مردم . باشدمی کشورها

اما وقتی کشورها به یک سطح  ،قائل هستندارزش بيشتري محيط زیست در مقایسه با رفاهی خود 

 ،با افزایش درآمدکه  راچ .کنندبيشتري می رسند، به محيط زیست توجهکافی از درآمد سرانه می

ه عنوان یک بو محيط زیست  افزایش پيدا نمودهتقاضا براي محيط زیست مطلوب  کشش درآمدي

 امیح هايسازمانریق فرآیند سياسی و از ط هبنابراین افراد جامع .شودمیشناخته کاالي لوکس 

ساختار سياسی این اساس  . برگذارندبر کيفيت محيط زیست اثر می بر دولتفشار  و محيط زیست

ي مالياتی هاسياستمناسب،  محيطیزیستاز طریق تدوین، تصویب و اجراي قوانين باید کشورها 

، در مقابل مردم پاسخگو شودمیيط زیست اي مناسب و سایر اقداماتی که منجر به بهبود محو یارانه

 گزارش مختلف منابع در نيز انسانی توسعه و محيط زیست بين مثبت رابطه مشابه، طور به .1باشد

جوامع شاهد  انسانی توسعه جامعه و افزایش شاخص آگاهیافزایش  بااین اساس  بر .1است شده

 (4332)  2به اعتقاد کونگلتون .1مهستي محيط زیست پایداري سوي به آگاهانهحرکت یک جریان 

                                                                                                                                        
 اوليه محصوالت متکی به آنها بيشتر صادرات که توسعه یافته کمتر کشورهاي و توسعه حال در کشورهاي در اثر این کلی طور . به4

 اکتشاف هايفعاليت توسعه منظور به در پرو انرژي قيمت افزایش ن مثال روندبه عنوا .باشدمی ترقوي معدنی است، یا کشاورزي

  .(Finer et al 2008)زیستی منجر شده است  تنوع روي بر نامطلوب عواقب به آمازون، جنگل در گاز و نفت

2. Antweiler et al (2001) 
3. Mukherjee and Chakraborty (2010) 
4. Lopez and Mitra (2000) 
5. Costantini and Monni (2008) 
6. Chakraborty and Mukherjee (2013) 
7. Congleton (1992) 
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. 4دهدمی قرار خود تاثير تحت را حاکم سياسی نهادهاي ماهيت داخلی محيطیزیست يهاسياست

هاي دستاورد بر یمثبت تاثير دتوانمی دموکراسی يتوضع و سياسی هايآزادي عين حال در

 حکومت بهتر شدن به زیاد احتمال به دموکراسی جودو .2جاي گذارد بر هاکشور محيطیزیست

 .9گردد محيط زیست عمومی يکاال ترموثر ارائه به منجر دتوانمیخود  که ،کندکمک می

گيري آزادي سياسی کشورهاست. این ترین معيارهاي اندازهشاخص دموکراسی از جمله مهم

مورد  آزادي گيريشاخص که خود شامل حقوق سياسی و آزادي مدنی است، به منظور اندازه

 صورت آزادانه سياسی به روند در سازد تامی قادر را مردم سياسی گيرد. حقوقاده قرار میاستف

 هايسازمان و احزاب به پيوستن مشروع، انتخابات در آزادانه راي حق جمله از مشارکت کنند،

 هايآزادي. عمومی دارند يهاسياست در ايکننده تعيين که تاثير نمایندگان انتخاب و سياسی

 شخصی استقالل و قانون حاکميت حقوقی، هايسازمانانجمن و  باورها، و بيان شامل آزادي مدنی

 غير طور به ،دتوانمی مدنی هايآزادي و دموکراتيک زاديآ. باشدمی دولت دخالت بدون و

 افزایش. دهد قرار تاثير تحت درآمد بر مثبت اثرات طریق از را محيط زیست پایداري مستقيم،

تا  دهدمی اجتماعی هايگروه و شهروندان این امکان را به مدنی هايآزادي و سياسی حقوق

 افراد و هادولتدر عين حال  .1نمایند زیست بيشتر به محيط توجهبه  مجبوررا گذاران سياست

منطقه و  یک به محدود بسياري موارد در محيطیزیست اثرات که را واقعيتجوامع مختلف این 

تخریب محيط زیست  طبيعی و دنياي تغيير و دادن شکل در انسان توانایی و بودهن نسل حاضر

 از .اندنموده کرا در ،به همراه داشته باشد یجهان زیست براي محيط ناگواري عواقب دتوانمی

 در و چه ايمنطقه سطح در چه دولت، هاياز مرز خارج حکمرانی یندهايآفر و رو، ساختار این

 این از تا پيش که ،وابسته است جهان سراسر در افراد عادي تک تک به چنان المللیبين سطح

 جامعه مؤثر و داریمشارکت معن توجيه براي دليل بهترین این خود .تاس نداشته سابقه هرگز

 گونه این مشروعيت زیرا .است المللیدر عرصه بينمحيطی زیست هايگيريدر تصميم مدنی

 مدنی جامعه جمله از مشارکت ذینفعان، نتيجه در وعه جام بودن دموکراتيک در گرو تصميمات

 قدر کافی به و باشند داشته دسترسی به اطالعات شهروندان وقتی این عالوه بر .شهروندان است و

در شرایطی  نمود.خواهند ک در بهتر را محيطیزیست هايو حساسيت منافع باشند، دیده آموزش

                                                           
 غير یافتهتوسعه کمتر کشورهاي در جهان جنگلی کاهش مناطق از ايعمده به عنوان مثال شواهد بيانگر آن است که بخش. 4

 . Larjavaara (2012) افتاده است دموکراتيک اتفاق

2. Morrison (2009) 
3. Morrison (2009) 
4. Drosdowski (2006) 
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فراهم  المللیبيندر سطح  محيط زیستد در حفاظت از افرا واقعی و داریمشارکت معنامکان  که

بليک و ) اعالم نمایند المللیبين تصميمات در ذینفع عنوان بهنظرات خود را  در خواهند بودقا آید

سازوکارهاي  طریق از کشور یک مردم رسد توافقنمی نظر به ،همچنين(. 4988جم، 

 پسماندهاي انتقال )مانند محيطیزیستي هاآلودگیانتقال  براي ملی چارچوب در دموکراتيک

 دیگر به (یایمنطقههاي آب از خارج یا مرزها نزدیکی در صنایع آالینده استقرار خطرناک،

 . 4باشد سازگار اصول دموکراتيک با کشورها،

جاي  بر زیست محيط تاثير منفی روي پایداري دتوانمیاست که  یاز دیگر متغيرهای فساد سطح

 جامعه یک در( قضائيه قوه و مجریه) مجري هايسازمان و کار و کسب بين رابطه وجود. 2گذارد

 ضعيف اجراي و اندک نظارتدر نتيجه  و انگارانه سهل محيطیزیست استانداردهاي به منجر فاسد

 غير طور را به زیست محيط کيفيت است ممکن فسادعالوه براین . 9شودمی محيطیزیست مقررات

 نشان تجربی شاهداتاین رابطه مدر . دهدتحت تاثير قرار  درآمد بر منفی ثراتا طریق از مستقيم

 ممکن خارجی مستقيم گذاريسرمایه ورودي جریان باشد، باال فساد سطح که زمانی که داده است

به منظور  چندمليتی هايشرکت همچنين .گردد محيطیزیست يهاسياست تضعيف به منجر است

با  توسعه حال در هايشوردر ک گذاريسرمایهبيشتر مایل به خود،  محيطیزیست تعهداتکاهش 

 . 1باشندتر است( میپائين محيطیزیستردهاي ا)که عمدتا همراه با استاند فسادباالتري از سطح 
 

 تجزیه و تحلیل تجربی نتایج -4

 هايدادهاز  محيطیزیست پایداري راسی بيتاثير متغيرهاي تجاري و س تحليل و تجزیهبه منظور 

همان  یا 1(GMM) یافتهوش گشتاورهاي تعميمردرآمدي متفاوت و  کشور مختلف با سطوح 440

 محيطیزیستشاخص  .2تفاده شده استاس 2000-2042طی دوره  1(DPD) نلی پویااهاي پمدل

از دقت  هاکشور زیستمحيط  نقش تبيين درانفرادي آلودگی،  هايشاخصدر مقایسه با  ،مرکب

 کيفيت محيط گيريبه منظور اندازه ،مطالعه حاضردر ، این اساس بر. 8برخوردار استباالتري 

                                                           
1. Mukherjee and Chakraborty (2009) 
2. Cole et al (2011), Welsch (2004) 
3. Pellegrini and Gerlagh (2006) 
4. Cole et al (2005) 
5. Generalized Method of Moments 
6. Dynamic Panel Data 

 سته کشورهاي توسعه یافته، در حال توسعه )از جمله ایران( و کمتر توسعه یافته است. . کشورهاي مورد مطالعه شامل سه د2

8. Jones et al (2002) 
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و سياست  گذاريانونکه با همکاري مرکز ق 4(EPI) محيطیزیستشاخص عملکرد زیست از 

الملل و مرکز همکاري شبکه اطالعات علوم زمين بين 2(YCELP) یيلدانشگاه  محيطیزیست

، استفاده گردیده است. هدف از محاسبه این شاخص آوري شدهجمع 9(CIESIN) دانشگاه کلمبيا

است. این شاخص  ي مختلفهاسياست محيطیزیستارائه یک واحد کمی براي ارزیابی عملکرد 

، 1هابيماري محيطیزیستگروه سياستی شامل بار  40در  1شاخص عملکردي 22از متوسط وزنی 

)اثرات بر سالمت انسانی(، آلودگی آب )اثرات بر آب )اثرات بر سالمت انسانی(، آلودگی هوا 

، 1هاي جانوري و گياهیگاهاکوسيستم(، منابع آب )اثرات اکوسيستم(، تنوع زیستی و زیست

 تشکيل و هوایی ي، تغييرات کشاورزي و تغييرات آبگيرداري، تغييرات ماهیتغييرات جنگل

 هاياز نسبتکاال و خدمات تجارت يت اهمگيري هبه منظور اندازر این چارچوب، د. 2است شده

به به طور مشابه،  .ستفاده شده استناخالص داخلی ا به توليدو صادرات خدمات  هاصادرات کاال

مستقيم  گذاريسرمایهو خروجی  جریان ورودي هاياز نسبت گذاريسرمایهگيري منظور اندازه

 صادرات کاال و صادرات خدمات و هايداده استفاده شده است.ه توليد ناخالص داخلی بخارجی 

 هايداده .استخراج شده است UNCTAD8آمار منبع از ( FDI) مستقيم خارجی گذاريسرمایه

 و UNCTAD ( به ترتيب ازHHDIشاخص توسعه انسانی مرکب ) توليد ناخالص داخلی سرانه و

UNDP3 استخراج شده است. 

                                                           
1. Environmental Performance Index 
2. Yale Center for Environmental Law and Policy 
3. Center for International Earth Science Information Network 

 داخلی محيط در هوا آلودگی (،٪41: وزن) کودکان مير و مرگ به صورت زیر است. نظر هاي موردوزن شاخصمقادیر  .1

 گازهاي توليد سرانه (،٪9721) بهداشتی امکانات به دسترسی (،٪9721) آشاميدنی آب به دسترسی (،٪9721) معلق ذرات (،9721٪)

 مقدار در (، تغيير٪1798) داخلی ناخالص توليد در 2SO ايگلخانه ايگازه توليد (،2SO( )1798٪) گوگرد اکسيد دي ايگلخانه

 کشاورزي هايیارانه (،٪1798) بحرانی زیستگاه از حفاظت (،٪1798) دریایی حفاظت (،٪8721) بيوم از حفاظت (،٪8721) آب

 (،٪4731) جنگل دندا دست از (،٪4731( )جنگل) رشد کردن تغييرات موجودي (،٪4731) هاکش آفت مقررات (،9783٪)

 ساحلی گيري(، فشار براي ترک ماهی٪2732) برداري مضاعفبهره با ماهيگيري ذخایر (،٪4731) جنگل پوشش تغييرات

 توليد ،(1749) داخلی ناخالص توليد در 2COاي گلخانه گازهاي توليد 2CO (1749٪،) ايگلخانه گازهاي توليد سرانه (،2732٪)

 ,Emerson et alدر نظر گرفته شده است ) -(٪271) پذیر تجدید برق ( و٪271) برق توليد در 2CO ايگلخانه گازهاي

2012).  

5. Environmental Burden of Disease 
6. Biodiversity and Habitat 

  مراجعه نمائيد. http://epi.yale.edu. براي مطالعه بيشتر در این زمينه به آدرس 2

8. http://unctadstat.unctad.org 
9. http://hdr.undp.org 
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خانه بانک اطالعاتی دموکراسی( از  )به عنوان مثال شاخص کشورهاآزادي سياسی  هايداده

است، حقوق سياسی و آزادي مدنی شامل که شاخص دموکراسی . 2به دست آمده است 4آزادي

 و سياسی حقوق) شاخص دو هراست.  مورد استفاده قرار گرفته آزادي گيرياندازه به منظور

 مقدار 2 و باالترین ربيانگ 4مقدار  که قرار دارند 2 تا 4 اي بيندر دامنه( مدنی هايآزادي

 امتياز طریق از کشور یک دولتی بخش در فساد اثر .9دهدمیرا نشان آزادي  سطح ترینپایين

 1المللیبين شفافيت سازمان توسطکه  1"فساد ادراک شاخص" ساالنه گزارش در ها کهکشور

مللی استخراج شده الآمار مورد نظر از سایت سازمان شفافيت بين .شودمی گيرياندازه شده، منتشر

در نهایت به منظور در نظر گرفتن  .است کمتر فسادوجود  دهندهنشانشاخص  باالتر مقدار است.

. است استفاده شده مجازي متغيرهاي از ايمجموعهاثرات ناشی از تفاوت سطح درآمد کشورها از 

 رو متوسط درآمد با کشورهابراي  LMIC پایين، درآمد با کشورهابراي  LIC این متغيرها شامل

 باال درآمد با کشورهابراي  HIC و باال به رو متوسط درآمد با کشورهابراي  UMIC پایين، به

   .1باشدمی
 

 های مختلفبررسی آماری جایگاه ایران از حیث شاخص -4-1

هاي بررسی آمارهاي مختلف بيانگر این واقعيت است که متاسفانه اقتصاد ایران از حيث شاخص

باشد. به عنوان مثال سياسی، زیست محيطی و اجتماعی از جایگاه مطلوبی برخوردار نمی اقتصادي،

قرار گرفته  89در جایگاه  14کشور با نمره  428ایران در بين  2041سال  در EPIبر اساس گزارش 

همچنين در بين اجزاي  .2است درصد رشد نموده 3است که در مقایسه با یک دهه قبل تنها 

و باشد میبيشترین نمره به ترتيب مربوط به کشاورزي، کيفيت هوا و جنگل  EPI مختلف شاخص

( 4) است. بر اساس ارقام موجود در جدول شماره کمترین نمره را منابع آبی به خود اختصاص داده

زیستی ایران مربوط به بخش  محيط سال اخير بيشترین آسيب 40شود که طی مشاهده می

                                                           
1. Freedom House 
2. http://www.freedomhouse.org 
3. Chakraborty and Mukherjee (2013) 
4. Corruption Perceptions Index 
5. Transparency International 

-9321در محدوده  ، با درآمديICL کمتر در گروه دالر یا 4001 کشورها با درآمد سرانهبندي بانک جهانی اساس تقسيم بر. 1

بيشتر  و 42221دالر  معادلبا درآمدي  و ،UMICدالر در گروه  9321-42221با درآمدي معادل  ،LMICبه عنوان  دالر 4001

 گيرند. قرار میHICNV در گروه 
 قرار دارند.هاي اول و دوم در رتبه 89و  82ترتيب با نمرات در این سال کشورهاي سوئيس و لوگزامبورگ به . 2
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رویه ماهی در این دوره بوده است. همچنين بيشترین و به دليل صيد بی)ذخيره ماهی(  رييگماهی

)مرگ و مير  ( و اثرات بهداشتیی)دسترسی بهداشت مربوط به آب و فاضالب  EPIافزایش شاخص

 باشد. هاي اخير میهاي بهداشتی طی سالکودکان( و ناشی از افزایش هزینه

 

 2114و اجزای آن طی سال  EPI ور برای شاخصکش 171(: نمره و رتبه ایران از بین 1جدول )

 نامشخص نمره رتبه سال اخیر 01تغییرات در 
3709%  امتياز کل 14708 89 

 )مرگ و مير کودکان( اثرات بهداشت 11791 401 29713%

 کيفيت هوا 88784 18 -2733%

 آب و فاضالب )دسترسی به آب نوشيدنی و بهداشت( 21724 12 10781%

 ها()تصفيه خانه منابع آبی 2722 442 -

 ها(کش هاي کشاورزي و قانون آفت)یارانه کشاورزي 32 42 1711%

 تغيير در پوشش جنگل() جنگل 81742 41 -

 گيري ساحلی()ذخيره ماهی و فشار براي ترک ماهی گيريماهی 22714 18 -23791%

مناطق حفاظت شده زمينی و  )حفاظت از زیستگاه حياتی، تنوع زیستی و مسکن 92701 428 0792%

 دریایی(

 (2CO )شدت استفاده از کربن، دسترسی به برق، روندانتشار و انرژيآب و هوا  91729 400 -

 2041سال  EPIگزارش  منبع:
 

محيطی، متغيرهاي اقتصادي، سياسی و اجتماعی نيز طی همراه با تغيير شاخص عملکرد زیست

چه  که بر اساس آمار بانک جهانی، اگر است. به طوري خوش تغييراتی شدههاي اخير دستسال

، اما این افزایش یافته 2049دالر در سال  1219به  2000دالر در سال  4191درآمد سرانه ایران از 

در حالی است که  ( است. این38)رتبه  بندي جهانیرقم بيانگر جایگاه نسبتا نامطلوب ایران در رتبه

دالر و براي کل  8182 شمال آفریقا انه در منطقه خاورميانه ومتوسط درآمد سر 2049در سال 

تر از دالر بوده است. این ارقام بيانگر آن است که از این نظر ایران در جایگاهی پائين 40141جهان 

  .4متوسط درآمد سرانه منطقه و جهانی قرار دارد

در  «شاخص صلح جهانی»ر از نظ 2041 در سال ایران ،موسسه اقتصاد و صلحاما بر اساس گزارش 

)با شش  2049چند که جایگاه ایران نسبت به سال  هر قرار دارد. 494کشور در جایگاه  412بين 

حدودي ارتقاء یافته است، اما در مقایسه با  جهانی( تا 492پله صعود و قرار گرفتن در رتبه 

است. همچنين بر اساس  تري قرار گرفتهی مانند ترکيه، چين و برزیل در جایگاه پائينیکشورها

                                                           
دالر بوده است. بر اساس همين آمار در  2001و معادل  2044بيشترین درآمد سرانه ایران مربوط به سال  2049تا  2000طی دوره . 4

هاي اول تا دالر( در رده 39912دالر( و قطر ) 400848دالر(، نروژ ) 444414کشورهاي لوگزامبورک )با درآمد سرانه  2049سال 

 .انددالر از کمترین درآمد سرانه برخوردار بوده 900داشته و کشورهاي بروندي و ماالوي با درآمد زیر  سوم جهان قرار
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در زمره کشورهایی با دموکراسی  2از  1هاي بانک اطالعاتی خانه آزادي، ایران با کسب نمره داده

 مخفی معامالت قدرت، از بيانگر سوءاستفادهکه ) اما از نظر شاخص فساد .4پایين قرار گرفته است

ر بوده کشو 422در بين  141حائز رتبه  21بانمره  2049خواري است( ایران در سال  رشوه و

ارزش  (UNDPد )برنامه توسعه سازمان ملل متح 2049 اساس گزارش سال رهمچنين ب .2است

 21رتبه بيانگر  این نمره بوده است. 212/0، برابر با 2042 لي انسانی ایران در ساشاخص توسعه

 29برابر  2042ایران در سال رتبه است. این در حالی است که بوده کشور جهان  482در بين  ایران

  .9بوده است

 

 تصریح مدل -4-2

 الگوياز  به منظور بررسی تاثير متغيرهاي تجاري و سياسی بر شاخص کيفيت محيط زیست

استفاده از این الگو امکان بررسی همزمان تاثير  .ده شده استاستفا (2049)موکرجی  چاکرابورتی،

ن فرضيه و آزمومتغيرهاي سياسی و تجاري بر کيفيت محيط زیست گروه متفاوتی از کشورها 

 الگوي تصریح شده به صورت زیر است.کند. ایجاد میرا  (EKC) محيطیزیستکوزنتس 
 

𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝐶𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐶𝐼𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝐹𝐷𝐼𝑆𝑅𝐾𝐼𝑁𝑖(𝑡−1) +

𝛽4𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝐾𝑂𝑈𝑇𝑖(𝑡−1) + 𝛽5𝑀𝐸𝑋𝑃𝑖(𝑡−1) + 𝛽6𝑆𝑅𝐸𝑋𝑃𝑖(𝑡−1) + 𝛽7𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 +

𝛽8𝐷𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽9𝐷𝐸𝑀𝐶𝑖𝑡 + 𝛽10𝐻𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (4                                                   )

                                               
 

 :تعریف متغيرها و پارامترها به صورت زیر است

                                                           
 بيانگر 4مقدار  قرار داردکه 2 تا 4اي بينگيرد در دامنهمورد استفاده قرار می آزادي گيريشاخص دموکراسی که به منظور اندازه. 4

 دهد.  ي را نشان میآزاد سطح ترینپایين مقدار 2 و باالترین

ترین بيانگر پائين) 400بيانگر باالترین سطح فساد( و مقدار ) که مقدار صفر بين صفر تا صد بوده، به طوري فساد مقدار شاخص. 2

برخوردار نبوده است. در عين از نمره کامل  ياهيچ یک از کشورهاي دن 2049بندي سال اساس رتبه بر. را در بر دارد (سطح فساد

 .اند که نشان دهنده جدي بودن مشکل فساد در سراسر جهان استرا کسب کرده 10 اي زیردو سوم کشورهاي دنيا نمره حال

 1/4درصدي )و ميانگين رشد ساالنه  12با رشدي  119/0ي انسانی ایران از ، مقدار شاخص توسعه2042تا  4380هاي طی سال. 9

ي ي انسانی مقياسی براي ارزیابی بلندمدت پيشرفت در سه حوزهخص توسعهاین شا .افزایش یافته است 212/0درصدي( به 

ها شامل برخورداري از یک زندگی طوالنی و سالم، دسترسی به دانش، و برخورداري از حداقل ي انسانی است. این حوزهتوسعه

 معاش مناسب و معقول است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
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𝛼 ض از مبداعر 
𝛽 ضرایب 
𝐸𝑃𝐼𝑖𝑡 کشور زیست محيط عملکرد شاخص i سال در t 

𝑃𝐶𝐼𝑖𝑡 کشور داخلی ناخالص توليد سرانه i سال در t 

𝑃𝐶𝐼𝑖𝑡
2  tسال  در i کشور داخلی ناخالص توليد سرانه توان دوم 

𝐹𝐷𝐼𝑆𝑅𝐾𝐼𝑁𝑖(𝑡−1) 
 (GDP از درصدي) خارجی مستقيم گذاريسرمایه ورودي جریان
 t-1 سال در i کشور

𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝐾𝑂𝑈𝑇𝑖(𝑡−1) 
( GDP از درصدي) خارجی مستقيم گذاريسرمایهخروجی  جریان
 t-1 سال در i کشور

𝑀𝐸𝑋𝑃𝑖(𝑡−1) درصدي کاال صادرات( از GDP )کشور i سال در t-1 

𝑆𝑅𝐸𝑋𝑃𝑖(𝑡−1) درصدي خدمات صادرات( از GDP )کشور i سال در t-1 

𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 کشور فساد درک شاخص معيار i سال در t 

𝐷𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 کشور دموکراسی شاخص معيار i سال در t سياسی حقوق مبناي بر 
𝐷𝐸𝑀𝐶𝑖𝑡 کشور دموکراسی شاخص معيار i سال در t مدنی هايبرمبناي آزادي 

𝐻𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 کشور انسانی توسعه ترکيبی شاخص معيار i سال در t 

𝜀𝑖𝑡 جمله تصادفی 
 

 هايداده .کندیمبيان را  پانل هايدادهروش استفاده از لزوم ، استفادهمورد  هايدادهنوع ماهيت 

امکان  همقطعی سري زمانی براي بررسی مسایلی ک هايدادهقادر به استفاده از را پانل محققان 

 هايدادهروش  .دماین، میفقط مقطعی یا فقط سري زمانی وجود نداردهاي مطالعه آنها در محيط

هاي زمانی که سري حالی ، درنمودهزمان را لحاظ  نسبت به مکان و ایستاپانلی قادر است متغيرهاي 

 پانلی این هايدادهروش  يترین مزایای از مهمبنابراین یک. رندو مطالعات مقطعی این قدرت را ندا

همچنين، اطالعات بيشتر، الگوها د. این ندهمیرائه اهاي نااریب و سازگار است که برآورد

د و بهتر نکنخطی کمتر، درجه آزادي بيشتر و کارایی بيشتر را ارائه میتغييرپذیري بيشتر، هم

 تواناییاز پانلی  هايدادهروش . دنهاي تعدیل )تطبيق یا اصطالح( را نشان دهد پویایینتوانمی

که به راحتی در مطالعات مقطعی و سري زمانی خاص  گيري اثراتیتشخيص و اندازهدر  يباالتر

مقایسه با را در  رفتار یپيچيده الگوهاي بررسی امکانبرخوردار بوده و بينی نيستند، قابل پيش

 (.2001، 4)بالتاگی نمایندایجاد میمقطعی یا سري زمانی خاص  هايداده

در . است شده زده تخمين الگو چهارمتغيرهاي تجاري و سياسی  در دنباله به منظور بررسی تاثير

به  خدماتصادرات کاال و  و خارجی مستقيم گذاريسرمایهجریان ورودي و خروجی ها این الگو
                                                           

1. Baltagi (2005)  
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 و دموکراسی درآمد سرانه و توان دوم درآمد سرانه، متغيرهاي فساد، ي،تجارعنوان متغيرهاي 

جریان ورودي  اثر مدل در اولين. 4رل در نظر گرفته شده استکنت متغيرهاي عنوان به انسانی توسعه

به عنوان متغيرهاي تجارت به  صادرات کاال و خدمات و خارجی مستقيم گذاريسرمایهو خروجی 

ه شده است. در کنترل در نظر گرفت متغيرهاي عنوان به همراه درآمد سرانه و توان دوم درآمد سرانه

به  کنترل متغيرهاي عنوان به انسانی توسعه و دموکراسی اي فساد،متغيره الگوهاي بعدي به ترتيب

( گزارش شده 4) در جدول شمارهنتایج تخمين الگوي فوق  .اضافه شده است رگرسيون معادله

 استفاده شده است. در 2ماتریس ابزارها از آزمون سارگان اعتباردر این تخمين براي بررسی است. 

قبول  ، بيانگراز عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل استحاکی  که این آزمون فرضيه صفر

توان چنين نتيجه . بنابراین میاستفرضيه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزاي اخالل 

 گرفت که ابزارهاي مورد استفاده براي تخمين از اعتبار الزم برخوردارند.

دارد. بدین  محيطیزیستشاخص عملکرد  ارابطه منفی ب کاال صادرات نتایج بيانگر آن است که

 محيط تخریبموجب افزایش  بالقوه طور بهکاالها  و اوليه محصوالت صادراتمعنی که افزایش 

 صادرات اثر .باشدمیمثبت  تاخير سال دو با کاال صادرات اثرکه  حالیدر . گرددمی زیست

این دارد  بر داللت کهدارد، شاخص عملکرد محيط زیست  با مثبت رابطه یک با یک وقفه خدمات

 پایداري به یمثبت تاثير خدمات صادرات بهکاالها  و اوليه صادرات محصوالت از انتقال که

ولی  ،دار نبودهمعنی (FDI) خارجی مستقيم گذاريسرمایه جریان ورودي اثر. دارد محيطیزیست

کرد محيط زیست شاخص عمل روي یخارجی تاثير مثبت مستقيم گذاريسرمایه جریان خروجی

تاثير مثبتی بر کيفيت  خارجی مستقيم گذاريسرمایهکه بيانگر این است که جریان خروجی  دارد

( داراي تاثير PCIدر حالی که درآمد سرانه ). ستا ي مورد مطالعه داشتهکشورها در محيط زیست

است ولی تاثير مجذور درآمد سرانه بر شاخص کيفيت محيط پایداري محيط زیست مثبتی بر 

)افزایش درآمد  اقتصادي رونقوارون بين  Uزیست منفی است. این نتيجه بيانگر وجود ارتباط 

مورد تایيد  محيطیزیستاست. بنابراین فرضيه کوزنتس  محيطیزیست پایداري سرانه( و شاخص

 بدین معنی که پایداري محيط زیست منفی است.  همچنين اثر شاخص فساد روي .است قرار گرفته

  است.شده با افزایش فساد اداري کيفيت محيط زیست بدتر 

                                                           
گيرد، اما استفاده از زیست محيطی هر دو شکل توان دوم و سوم مورد استفاده قرار میچند در الگو سازي فرضيه کوزنتس  هر .4

  .(Dinda, 2009)باشد میفرم دوم آن در آزمون فرضيه کوزنتس زیست محيطی رایج تر 
2. Sargan test 
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 متغیرهای تجاری و سیاسی بر کیفیت محیط زیست (: نتایج برآورد الگوی تاثیر2) جدول

 
 4مدل  3مدل  2مدل  0مدل 

 EPI EPI EPI EPI متغیر وابسته
 ضرایب ضرایب ضرایب ضرایب متغیرهای توضیحی

EPI score(-1) 

 ***212/0  ***213/0  ***213/0  ***180/0 

(0081/0) (0441/0) (0418/0) (041/0) 

Per capita income (PCI) 

 ***021/0  ***029/0  ***020/0  ***090/0 

(0091/0) (0012/0) (0014/0) (0014/0) 

Per capita income (PCI)2 

-4/20 E-01 
*** 

-4/41 E-01 
*** 

-4/02 E-01 
** 

-4/21 E-01 
*** 

( 22/9  E 01- ) ( 10/1  E 01- ) ( 81/1  E 01-
) 

( 21/1  E 01- ) 

FDI inward stock (-1) 
0049/0 43/1-  E 01-  0041/0- 13/1-  E 01-  

( 29/8 E 01- ) ( 80/3 E 01- ) (0049/0) (0042/0) 

FDI outward stock (-1) 

 ***0021/0 0044/0 11/1  E 01-  **0043/0 

( 11/1  E 01- ) ( 88/8  E 01- ) (00401/0)  ( 24/3  E 01- ) 

Merchandise export (-1) 

 ***098/0  ***094/0-  ***093/0-  ***012/0- 

(0014/0) (0011/0) (0011/0) (0014/0) 

Merchandise export (-2)  
 ***080/0  ***408/0  ***402/0 

 
(024/0) (042/0) (048/0) 

Service export (-1) 

 ***112/0  ***202/0  ***214/0  ***241/0 

(022/0) (021/0) (090/0) (021/0) 

Corruption perception index (CPI) 
score 

 
 ***029/0-  ***018/0-  ***013/0- 

 
(0032/0) (041/0) (049/0) 

Freedom house index for political 
rights 

  
 ***442/0  ***402/0 

  
(021/0) (043/0) 

Freedom house index for civil 
liberties 

  
 ***212/0-  ***298/0- 

  
(014/0) (091/0) 

Hybrid HDI score (HHDI)    
 ***292/9 

   
(142/0) 

LIC 

 ***21/0  **41/0  *411/0 029/0- 

(01/0) (080/0) (038/0) (084/0) 

LMIC 

 ***29/0  ***41/0  **414/0 024/0- 

(01/0) (012/0) (011/0) (012/0) 

HIC 

 *400/0 093/0 011/0 0903/0 

(01/0) (011/0) (011/0) (014/0) 

 882 388 388 4400 تعداد مشاهدات

 31 402 402 403 تعداد کشور

J-statistic 09988/22 80212/84 01312/22 40013/28 

Instrument rank 
 
 

21 22 23 80 

Sargan statistic 149/0 992/0 110/0 193/0 

 دهدمیاعداد داخل پرانتز مقدار انحراف معيار را نشان            
 .دهدمیرا نشان  %4و  %1، %40داري در معنی ***،**،*               
  نتایج تحقيق منبع:         
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 و پیشنهادات سیاستی گیرینتیجه -5

شناخته مهم در سطح دنيا و اساسی  یکی از مسائل عنوان به محيطیزیست پایداريدر حال حاضر 

رابطه با افزایش گرمایش  در ویژه به جهانی يهانگرانیاین اساس طی دو دهه گذشته  . برشودمی

 ي رشد،هاسياستزیستی ناشی از پيگيري  تنوع از حفاظت و ايگلخانه گازهاي انتشار جهانی،

 به منجر زیست محيط ت پایداريخارجی افزایش پيدا نموده است. اهمي گذاريسرمایهتجارت و 

 ،(UNEP) متحد ملل مانند سازمان ییهاسازماناز سوي  محيطیزیست برنامه چندین معرفی

 آلودگی محيطی در خصوص کنترل اثرات نامطلوب مانندزیست جانبه چند هايموافقتنامه

 در هايهگون در تجارت کردن محدود با زیستی تنوع از حفاظت ،(بازل کنوانسيون) فرامرزي

 مواد ،(خطر معرض در گياهی و جانوري هايگونه المللی بين تجارت کنوانسيون) خطر معرض

 و خطرناک شيميایی مواد در تجارت کردن محدود ،(مونترال پروتکل) ازن الیه مخرب

 . استشده ( استکهلم کنوانسيون ،کنوانسيون روتردام) آلی يهاآالینده

یافته با هدف دستيابی به رشد توسعه و کمتر توسعه حال ورهاي درهاي اخير بسياري از کشههدر د

خارجی  گذاريسرمایهاقتصادي باالتر اقدام به استفاده از استراتژي توسعه صادرات و جذب 

اند. توسعه صادرات با هدف ایجاد تنوع در سبد صادرات و جلوگيري از کاهش درآمدهاي نموده

به عنوان یکی هاي پيشرفته و فناوريمستقيم خارجی  گذاريسرمایهجذب و صادراتی در بلندمدت 

چند توسعه  هرد اقتصادي باالتر این کشورها شناخته شده است. شدستيابی به راز ضروریات 

مد سطح رفاه و آاز طریق افزایش توليد و در دتوانمیخارجی  گذاريسرمایهصادرات و افزایش 

و  طبيعی منابع از حد از بيش برداريبهرهباشد، اما افزایش  رشد اقتصادي باالتري را به همراه داشته

 هاسياستجهت دستيابی به این اهداف از پيامدهاي منفی همراه با این تخریب محيط زیست، 

بر عوامل اثرگذار اقتصادي و اجتماعی از  –در عين حال متغيرهاي سياسی و ساختار سياسی . است

اساس در مطالعه حاضر به بررسی تاثير متغيرهاي  این . برکشورهاستکيفيت محيط زیست 

 محيطیزیستمستقيم خارجی و متغيرهاي سياسی و اجتماعی بر پایداري  گذاريسرمایهتجاري، 

پرداخته شده است.  2000-2042از کشورها با سطوح درآمدي متفاوت طی دوره  ايمجموعه براي

تاثير متغيرهاي سياسی، اجتماعی و  برآورد تجربی الگوي پویاي مورد استفاده ضمن بررسی

آزمون فرضيه کوزنتس کشورهاي مورد مطالعه، امکان  محيطیزیستاقتصادي بر پایداري 

 . آوردرا فراهم می (EKC) محيطیزیست
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صادارت کاالها به کشورها از انتقال همراه با رشد اقتصادي باالتر و نتایج بيانگر آن است که 

 اقتصادي رفاه افزایش با دیگر، سوي از. کندبهبود پيدا میزیست خدمات کيفيت محيط صادرات 

 یافتهتوسعه کشورهاي در بهتر زیست محيط براي تقاضا خدمات، بخش سمت به تدریجی تغيير و

 برايویژه ه ب کاال صادرات و خارجی مستقيم گذاريسرمایهجریان ورودي . بدیامی افزایش

اثرات نامطلوبی دارد.  محيطیزیست پایداري پایين در به رو متوسط و پایين درآمد با کشورهاي

یند رشد اقتصادي خویش بيشتر پيگير آاین نتيجه بيانگر آن است که این گروه از کشورها در فر

از آنجا که مسائل و به محيط زیست ندارند. کافی مدت هستند و توجه ي رشد کوتاههاسياست

ي هاسياستالزم است طراحی  ،ت هستندعمدتا مسائل بلندمد محيطیزیستمشکالت 

اي انجام گردد که ضمن دستيابی به اهداف رشد محيطی متناسب با رشد اقتصادي به گونهزیست

حال باید به این نکته  عين . درشوداقتصادي پایدار اثرات منفی آن بر کيفيت محيط زیست حداقل 

 .اي استهاي مالی و منطقهفع محدودیتتوجه کرد که انتقال از صادرات کاال به خدمات نيازمند ر

تاثير همچنين  منفی است.کشورهاي مورد مطالعه تاثير شاخص فساد اداري بر کيفيت محيط زیست 

حالی که  شاخص آزادي سياسی بر کيفيت محيط زیست بسته به نوع شاخص متفاوت است. در

بر  مدنیزادي آص تاثير شاخ ،تاثير شاخص حقوق سياسی بر کيفيت محيط زیست مثبت است

بيانگر آن است که کيفيت محيط زیست منفی است. در عين حال تاثير متغير مجازي سطح درآمد 

بر کيفيت محيط زیست رشد اقتصادي  تاثيردر کشورها با سطوح درآمدي پائين و کمتر از متوسط 

این اساس  بر اما براي کشورها با درآمد باال تاثير بر کيفيت محيط زیست مثبت است. ،منفی است

اقدامات الزم براي بهبود شرایط سياسی و کاهش فساد اداري در کشورهاي  گرددتوصيه می

 مختلف انجام گيرد.

ویژه در حال توسعه و کمتر توسعه یافته( با ه ب) با وجود مشکالت اقتصادي که بسياري از کشورها

سياسی تلقی گردد. اما بدون آن مواجه هستند ممکن است ادعاي پيگيري توسعه پایدار یک شعار 

محيط زیست پایدار و عدم توجه کافی به حفاظت از منابع طبيعی امکان دستيابی به توسعه و 

اي و از جمله گلخانه گازهايچه انتشار  رسد. اگرممکن به نظر می افزایش سطح رفاه غير

ا در عين حال انتقال ، امشودمیشناخته  محيطیزیستهاي ترین آسيبکربن از جمله مهماکسيددي

حال توسعه وکمتر  به کشورهاي در یافتههاي پاک و کمتر آالینده از کشورهاي توسعهتکنولوژي

مستقيم خارجی از جمله اثرگذاري بر سطح انتشار  گذاريسرمایهیافته از کانال تجارت و  توسعه

محيط زیست در به منظور بهبود کيفيت این اساس  آلودگی در کشورهاي یاد شده است. بر
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ي اصالح قيمت مانند ماليات مرزي بر هاسياستگردد از مد پائين توصيه میآبا در يکشورها

همچنين استفاده از . شودهاي بهبود کيفيت محيط زیست استفاده حل صادرات به عنوان یکی از راه

اتی و تر در خصوص کاالهاي واردرانهيگقوانين سختشدیدتر و  محيطیزیستاستانداردهاي 

عين  در ي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت محيط زیست است.هاسياستتکنولوژي وارداتی از دیگر 

و کمتر آالینده از  هاي سبزتوليدکمتر آالینده نيازمند واردات تکنولوژي هايروشاستفاده از حال 

تر آالینده کم وانع موجود براي انتقال تکنولوژيکشورهاي پيشرفته است. در این رابطه الزم تا م

همراه با توسعه تجارت و رشد اقتصادي  محيطیزیستبه منظور جلوگيري از اثرات . شودبرطرف 

از سوي . کاهش دهند راآالینده  هايورينآف انتقال صنعتی کشورهايالزم است تا از یک سو 

 حال در بزرگ مقياس در و سرعت به هاآن از بسياري که توسعه، حال در کشورهايدیگر 

 تر و توام با آالیندگی کمتر را مورد توجه قرار دهند.هاي پاکاستفاده از انرژي هستند، رشد

د عوامل شوی بر کيفيت محيط زیست پيشنهاد مینسانبا توجه به تاثير مثبت سطح سرمایه ادر نهایت 

 اجتماعی و اقتصادي موثر در توسعه انسانی جهت دستيابی به کيفيت باالتر محيط زیست کشورها

، محيطیزیستي افزایش آگاهی هاسياستبه  توانمیدر این زمينه  مورد توجه قرار گيرد.بيشتر 

بهبود وضعيت آموزش و پرورش و ایجاد تقاضا براي محيط زیست پاک از طریق اعمال مقرارت 

خارجی اشاره  گذاريسرمایهبراي  يرانهگیند توليد، اعمال مقررات سختآرانه در فريگسخت

 نمود. 
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 و مآخذ منابع

 الف( منابع و مآخذ فارسی

تست فرضيه پناهندگی آلودگی در منطقه اتحادیه اروپا ـ "(. 4930پریسا ) ،و عاملی .اصغري، مریم .4

  .24-98(: 1)0 فصلنامه تحقيقات اقتصادي راه اندیشه. "خليج فارس

یابی صنایع و محيطی، مکانهاي زیستسياست"(. 4981)کاظم  ،یاوريو  .محمدمهدي ،برقی اسکویی .2

  .4-28(: 12)00 نامه بازرگانیپژوهشمجله . "(ایران در PHH هالگوي تجاري )آزمون فرضي

)دي اکسيد  ايآثار آزادسازي تجاري بر انتشار گازهاي گلخانه"(. 4982برقی اسکویی، محمد مهدي ) .9

 . 4-24(: 82)33 مجله تحقيقات اقتصادي. "محيطی کوزنتسکربن( در منحنی زیست

 در زیست محيط حفاظت از براي محيطیزیست راسیدموک"(. 4988) فرهاد ،و جم .بليک، ژانت .1

 . 411-433 (: 10)01 راهبرد فصلنامه. "المللبين حقوق

عوامل اقتصادي و اجتماعی موثر "(. 4988اسماعيل ) ،و برقی گلعذابی .فيروز ،فالحی .بهبودي، داود .1

  .4-42(: 30)44 يمجله تحقيقات اقتصاد. "(4911-4989) بر انتشار سرانه دي اکسيد کربن در ایران

کيفيت محيط " (.4934)رباب  ،و محمدي خانقاهی .حسين ،اصغرپور .عليرضا ،کازرونی .بهبودي، داود .1

، تهران، اولين کنفرانس ملی راهکارهاي دستيابی به توسعه پایدار ."زیست، آزادسازي تجاري و فساد اداري

  .وزارت کشور

فصلنامه . "ابررسی اثر رشد اقتصادي بر آلودگی هو "(.4981)نيلوفر  ،مرادحاصلو  .جمشيد ،پژویان .2

 . 414-410(: 1)3 هاي اقتصاديژوهشپ

محيطی در بررسی منحنی کوزنتس زیست"(. 4982)ایلناز  ،ابراهيمی و .محمدحسين ،پورکاظمی .8

  .12-24 (:91)01 نهاي اقتصادي ایراپژوهشمجله . "خاورميانه

بر زیست محيط ایران  تاثير صادرات صنعتی "(. 4983)مجيد  ،و فشاري .توکلی کازرونی، عليرضا .3

 . 481-242(: 11)04 پژوهشنامه بازرگانی ."(4981-4912)

 OECDبررسی فرضيه پناهگاه آلودگی: مورد تجارت خارجی کشورهاي (. 4982دهقان، بنادکوکی ) .40
  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.. پایانNON-OECDبا 

گذاري مستقيم ها در زمينه سرمایهدیدگاه"(. 4982ی، رسول. جعفرپور، رجب. و رحمانيان، روزبه )ربان .44

 . 291-211: 1-9 مجله سياسی اقتصادي. "(FDIخارجی )

محيطی کوزنتس در کشورهاي مقایسه منحنی زیست" (.4988جالل ) ،و دهنوي .سليمی فرد، مصطفی .42

(: 23)03 مجله دانش و توسعه ."هاي پانليل مبتنی بر دادهحال توسعه: تحل و کشورهاي در OECDعضو 

200-484.  

http://www.jrer.ir/browse.php?mag_id=4&slc_lang=fa&sid=1
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=58651&varStr=7;%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20,%20%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85;%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201386;11;42;1;28
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=58651&varStr=7;%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20,%20%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85;%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201386;11;42;1;28
http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=58651&varStr=7;%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20,%20%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85;%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A;%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%201386;11;42;1;28
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محيطی در ایران رشد جمعيت اقتصادي و اثرات زیست"(. 4989)رحمان  ،سعادتو  .حسين، صادقی .49

 . 419-480(: 11)01 تحقيقات اقتصادي مجله. "()یک تحليل علی

بررسی وضعيت "(. 4988)عطيه  ،نژادحميدي و .حامد ،حوري جعفري .علی مبينی دهکردي، .41

  .224-232 (:48)40 راهبردفصلنامه . "هاي مدیریت انرژي در ایران و جهانشاخص

بررسی اثرات رشد اقتصادي، مصرف "(. 4934)رباب  ،محمدي خانقاهی . ومحمدعلی، متفکر آزاد .41

اقتصاد محيط زیست و فصلنامه  ."انرژي و درجه باز بودن تجاري بر کيفيت محيط زیست در ج. ا. ایران

  .81-401(: 9)0 انرژي

اثرات آزادسازي "(. 4934) مرتضی ،صامتیو  .حسين ،شریفی رنانی .، صدیقهناظوري خوراسگانی .41
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