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چکیده
تَخِ تِ ساتغِ تیي تداست آصاد ،تَػؼِ التلادی ٍ تخشیة هحیظصیؼتت اص خٌثتِّتای هختلتا التلتادی ،اختوتاػی ٍ
ػیاػی حائض اّویت اػت .ایي همالِ ساتغِ تلٌذهذت تیي سؿذ التلادی ،آصادػاصی تدتاسی ٍ تخشیتة هحتیظصیؼتت سا
ّوشاُ تا دیگش ػَاهل التلادی ،اصخولِ كٌؼتیؿذى ٍ هلشف وَد ،تا تَخِ تتِ آختشیي اعالػتات دس دػتتشع دس دٍسُ
صهاًی  2005-1980تشای وـَس ایشاى اسصیاتی ًوَدُ اػت .هغالؼات اًدام ؿذُ دس وـَس ،تاوٌَى ػوذتاً آلَدگی َّا سا تِ
ػٌَاى ؿاخق تخشیة هحیظصیؼت دس ًظش گشفتِ اًذ .ایي هغالؼِ تا تَخِ تِ اّویت آلَدگی آب ٍ استثاط ًضدیته آى تتا
ػَاهل التلادی ٍ تداسی ،هلشف تیَؿیویایی اوؼیظى دس آب ) (BODسا تِػٌَاى ؿاخلی اص ایي ًَع آلَدگی دس ًظش
گشفتِ ٍ تأ ثیش ػَاهل فَق سا تش سٍی آى اسصیاتی ًوَدُ اػتّ .وچٌتیي دس ایتي هغالؼتِ اص سٍؽ خَدسگشػتیَى تتشداسی
) (VARتشای تشآٍسد هذل پظٍّؾ اػتفادُ گشدیذُ ٍ ساتغِ ّنخوؼی تیي هتغیشّتا اص سٍؽ یَّاًؼتي  -خَػتیلیَع
اػتخشاج ؿذُ اػتً .تایح ًـاى هیدّذ وِ دس تلٌذهذت ،سؿذ التلادی ٍ فؼالیتّتای وـتاٍسصی ٍ كتٌؼتی تتش اًتـتاس
آلَدگی آب تاًثیش هؼتمین داسًذ ،دسحالیوِ آصادػاصی تداسی تا آى ساتغِ ػىغ داسد .اص ایيسٍ ضشٍسی اػت وِ تا التتضام
كٌایغ ٍ ٍاحتذّای تَلیذی تِ تلفیِ پؼتاب خشٍخی خَد ٍ ّوچٌیي تِواسگیشی تىٌَلَطی ٍ سٍؽّای ًَیي دس تخؾ
وـاٍسصی ٍ هحذٍد ًوَدى هلشف وَدّای ؿیویایی ،دس خْت واّؾ اًتـاس آلَدگی آب ،الذاهات اػاػی كَست پزیشد.
کلید واژهها :تداست آصاد ،سؿذ التلادی ،تخشیة هحیظصیؼت ،آلَدگی آب
طبقهبندی O44 ،O14 ،O13 ،Q56 ،Q53 :JEL

 .1داًـیاس داًـىذُ التلاد داًـگاُ ػالهِ عثاعثایی
 .2اػتادیاس داًـىذُ التلاد داًـگاُ ػالهِ عثاعثایی
 .3داًـدَی واسؿٌاػیاسؿذ التلاد هحیظصیؼت داًـگاُ ػالهِ عثاعثایی (*نویسنذه
مسئول)

Email: emami@atu.ac.ir
Email: mkhorsandi57@yahoo.com
Email: benimorshedi@gmail.com
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 .1مقذمه
تداست آصاد ٍ هحیظ صیؼت پان ،ػَاهلی ّؼتٌذ وِ ًمؾ تؼییي وٌٌذُای سا تشای سػتیذى تتِ تَػتؼِ
پایذاس ایفا هیوٌٌذ ٍ تِ كَست هؼتمین ٍ غیشهؼتمین تش آى اثش هیگزاسًذ .تداست آصاد تاػث هتیؿتَد
دسآهذ ٍالؼی ٍ سفاُ تشای ولیِ وـَسّای دسگیش تداست افضایؾ یاتذ ،وِ دس ًتیدِ تتِ تمؼتین وتاس دس
ػغح تیيالوللی ٍ ًْایتاً افضایؾ تَلیذ واالّا هٌدش هیؿَد (دلاًگیضاى ٍ تْضادیفش .)1392 ،تشختی اص
ًظشیِپشداصاى تش ایي ػمیذُ اًذ وِ آصادػاصی تداسی ،سؿذ التلتادی سا دس وـتَسّای دس حتال تَػتؼِ
افضایؾ هیدّذ ٍ ایي اهش تِ آلَدگی كٌؼتی تیـتش ٍ تخشیة هحیظصیؼت هٌدتش هتیؿتَد .اص ػتَی
دیگش ،آصادػاصی تداسی هیتَاًذ ایي اًگیضُ سا دس وـَسّای دسحالتَػؼِ تِ ٍخَد آٍسد وِ تِ فٌتاٍسی
پیـشفتِ دػتشػی یاتٌذ ٍ واالّا سا اص سٍؽّایی تا آلتَدگی ووتتش تَلیتذ وٌٌتذ .وتَل )2004(1اظْتاس
داؿت وِ تداست آصاد ،تِ دلیل فـاس سلاتتی تیـتش ٍ یا دػتشػی ساحتتش تِ فٌتاٍسی پتان ،آلتَدگی سا
واّؾ هیدّذ.
هالحظات صیؼتهحیغی تاػث ؿذُ تا ػیاػتّای تخـی تِ هٌظَس تضتویي تَػتؼِ اختوتاػی ٍ
التلادی پایذاس ،تا یىذیگش ّواٌّگ ؿًَذ .دس ٍالغ ،خٌثِّای هختلا التلادی ،اختوتاػی ٍ صیؼتت-
هحیغی دس فشآیٌذ تَػؼِ تِ كَست تَأم دس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ .التلادداًاى ػوَهاً تش ایي تاٍسًذ وتِ
دسًٍی وشدى 2اثشات خاسخی 3صیؼت هحیغیِ فؼالیتّای التلادی ،یه گتام ضتشٍسی دس حشوتت تتِ
ػوت تَػؼِ پایذاس اػت .تَػؼِای وِ هحیظ صیؼت ٍ هٌاتغ عثیؼی سا حفظ وٌذ ،اتضاسی تشای سػتیذى
تِ تَػؼِ پایذاس اػت وِ هیتَاًذ سفاُ ٍ ویفیت صًذگی ًؼلّای حال ٍ آیٌذُ سا تضویي ًوایذ (خؼفش ٍ
ّوىاساى2008 ،4؛ ػاصهاى ّوىاسی التلادی آػیا ٍ الیاًَػیِ.)1998 ،5
ساتغِ تیتي تخشیة هحیظصیتتؼت ٍ فؼالیتتّتای التلتادی دس وتتـَسّای هختلتا ،تتٍِیتتظُ
وتـَسّای دسحالتَػؼِ ،هؼألِای هحَسی هیتاؿذ وِ دس ایتي صهیٌتِ هغالؼتات صیتادی ًیتض خْتت
تشسػی فشضیِ هٌحٌی صیؼت هحیغی وَصًتغ) 6(EKCاًدام ؿذُ اػتت .الگتَی  EKCوتِ یته
ساتغِ  Uؿىل هؼىَع تیي تخشیة هحیظصیؼت ٍ سؿذ التلادی سا ًـاى هیدّذ ،تیاى هیداسد وتِ
تخشیة هحیظصیؼت ،اتتذا ّوگام تا افضایؾ دسآهذ ػشاًِ یه وـَس افضایؾ یافتِ ،اها هتؼالثتاً پتغ اص
سػیذى تِ ػغحی هؼیي اص سؿذ التلادی ،تخشیة هحیظصیؼت هتَلا ؿذُ ٍ ػپغ واّتتؾ هییاتذ

1. Cole
2. Internalization
3. Externality
4. Jafar et al
5. Asia-pacific Economic Coorporation
6. Environmental Kuzntes Curve
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(ؿفیه ٍ تاًذیَپاّای1992 ،1؛ تىشهي1992 ،2؛ ؿفیه)1994 ،
تیـتش هغالؼات اًدام ؿذُ دس صهیٌِ تخشیة هحیظصیؼت ،دس ساتغِ تا آلَدگی َّا تَدُ ٍ ووتتش تتِ
تشسػی فشضیِ  EKCدس هَسد آلَدگی آب پشداختِ ؿذُ اػت .دس ایشاى ًیض هغالؼات هحذٍدی آلَدگی
آب سا دس ًظش گشفتِاًذ وِ دس ایي صهیٌِ هیتَاى تِ همالِ فغشع ٍ ًؼتشیيدٍػتت ( ٍ )1388هغالؼتِ
كادلی ( )1392اؿاسُ ًوَد.
آلَدگی آب تِ كَست هؼتتمین ٍ غیش هؼتتمین تتش هحتیظ اعتشاف ٍ تٌتَع صیؼتتی خاًتذاساى اثتش
هی گزاسد .ایي ًَع آلَدگی ،ػالٍُ تش اثتشات صیؼتت هحیغتی هخشتتی وتِ داسد ،تتا ًفتَر تتِ صًدیتشُ
غتتزایی اًؼتتاى ،هـتتىالت تْذاؿتتتی ٍ اختوتتاػی فشاٍاًتتی سا تتتِ ٍختتَد هتتیآٍسد ٍ خؼتتاسات لاتتتل
تتتَخْی سا تتتِ التلتتاد هلتتی تحویتتل هتتیًوایتتذ (تْوٌتتی ٍ غفتتاسی .)1385 ،اص ایتتيسٍ ؿتتٌاخت
ػَاهل تاثیشگزاس تتش اًتـتاس ایتي ًتَع آلتَدگی ،هتیتَاًتذ هؼتلٍلیي اهتش سا دس تشًاهتِسیتضی خْتت
وٌتشل ٍ واّؾ خؼاسات ًاؿی اص آى یاسی سػاًذ.
تخشیتتة هحتتیظصیؼتتت اص خٌثتتِ آلتتَدگی آب ،تتتا ًتتشل اًتـتتاس آلتتَدگیّتتای ؿتتیویایی آب ٍ تتتا
ؿتتاخق  3 BODاًتتذاصُگیتتشی هتتیؿتتَد (هٌتتاگی .)2008 ،4تتتش اػتتاع تؼشیتتا آطاًتتغ هحتتیظ-
صیؼتتت اسٍپتتا BOD« ،5ؿاخلتتی اػتتت خْتتت اًتتذاصُگیتتشی هیتتضاى اوؼتتیظى هحلتتَل دس آب وتتِ
تَػتتظ هیىتتشٍبّتتا تتتشای تدضیتتِ هتتَاد آلتتی هلتتشف هتتیؿتتَد ».تٌتتاتشایي تماضتتای تتتاالی آى
هیتَاًذ ًـاًگش خغش ضوٌی تشای تٌَع صیؼتی سٍدخاًِّا تاؿذ.
ّتتذف هغالؼتتِ حاضتتش ،اسصیتتاتی اثتتش سؿتتذ التلتتادی ٍ تدتتاست آصادّ ،وتتشاُ تتتا دیگتتش ػَاهتتل
التلتتادی (اص خولتتِ :كتتٌؼتی ؿتتذى ٍ هلتتشف وتتَد) تتتش تخشیتتة هحتتیظصیؼتتت اص خٌثتتِ اًتـتتاس
آلتتَدگی آب دس وـتتَس ایتتشاى اػتتت .توتتایض اػاػتتی ایتتي همالتتِ تتتا هغالؼتتات هـتتاتِ داخلتتی ،تتتِ
واسگیشی هتغیشّای تَضتیحی هتفتاٍت دس هتذل پتظٍّؾ اػتت .ػتالٍُتتشآى ،همالتِ حاضتش تتأثیش
ؿَنّای ایداد ؿذُ دس ایي هتغیشّا سا تش ٍاسیاًغ اًتـاس آلَدگی آب تشسػی هیوٌذ.
دس اداهِ همالِ ،اتتذا دس تخؾ دٍم ،هثاًی ًظشی پیشاهَى ػَاهل اثشگزاس تش تخشیتة هحتیظصیؼتت
اسایِ هیگشدد .دس تخؾ ػَم تِ پیـیٌِ تحمیك اؿاسُ هیؿَد .تختؾ هْتاسم ایتي همالتِ تتِ هؼشفتی
الگَی پظٍّؾ اختلاف هییاتذ .دس تخؾ پٌدن ،تشآٍسد هذل پتظٍّؾ ّوتشاُ تتا تدضیتِ ٍ تحلیتل
دادُّا اسایِ هیگشدد .دس تخؾ پایاًی ًیضً ،تایح واستشدی ٍ پیـٌْادّا ػشضِ هیؿَد.

1. Shafik and Bandyopahay
2. Beckerman
3. Biochemical Oxygen Demand
4. Managi, et al
5. European Environmental Agency
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 .2مثانی نظری
 .1-2رشذ اقتصادی
اگشهِ سؿذ ٍ تَػؼِ التلادی اص عشیك افضایؾ هلشف ،ػغح سفاُ تاالتشی سا تشای خاهؼِ تتِ ّوتشاُ
داسدٍ ،لی آػیةّای صیؼت هحیغی ّوشاُ تا فشآیٌذ سؿذ التلادی ،تأثیش هٌفی تش سفاُ خاهؼِ تتش ختای
هیگزاسد (ّشاتی ٍ ّوىاساى .)1392 ،ساتغِ تیي سؿذ التلادی ٍ ویفیت هحیظصیؼت تتِ عتَس ٍػتیغ
هَسد هغالؼِ لشاس گشفتِ اػت .تشخی اص هغالؼات ایي ساتغِ سا تِ ؿىل  Uهؼىَع ًـاى هیدٌّذ وتِ
دس ادتیات التلادی تِ هٌحٌی صیؼت هحیغی وَصًتغ ) (EKCهؼشٍف اػت .تش اػاع ایتي هفْتَم
وِ دس اٍایل دِّ  1990تَػظ گشٍػتوي ٍ وشٍگتش )1991(1هغتش گشدیتذ ،دس هشاحتل اٍلیتِ تَػتؼِ
التلادی تِ دلیل ػَاهل هختلفی هاًٌذ اٍلَیت تاالی تَلیذ ًؼثت تِ هحیظصیؼت پان ،پتاییي تتَدى
تىٌَلَطی تَلیذ ،پاییي تتَدى ػتغح آگتاّیّتای صیؼتتهحیغتی ٍ  ،...سؿتذ التلتادی تتا افتضایؾ
تخشیةّای صیؼتهحیغی ّوشاُ خَاّذ تَد (اكغشپَس ،تْثَدی ٍ هحوذیخاًماّی)1392 ،؛ اها تؼتذ اص
سػیذى تِ ػغح هـخلی اص دسآهذ ػشاًِ ،ایي ساتغِ هؼىَع ؿذُ ٍ افضایؾ سؿذ التلادی هٌدش تتِ
تْثَد ویفیت هحیظصیؼت خَاّذ ؿذ .عشفذاساى ایي ًظشیِ اػتذالل هتیوٌٌتذ وتِ دس ػتغَ تتاالتش
تَػؼِ ،تغییشات ػاختاسی تِ ػوت كٌایغ ٍ خذهات اعالػاتتش 2هتوایل هیگشددّ .وچٌیي تا افضایؾ
تَػؼِیافتگی ،آگاّی دس خلَف هؼائل صیؼتهحیغی تتاال هتیسٍد ٍ هَختة ٍضتغ لتَاًیي تْثتَد
ویفیت هحیظ صیؼت هیؿَد .اػوال ایي لَاًیي ًیض تاػث اػتفادُ اص تىٌَلَطیّای سٍصآهتذ ٍ كتشف
هخاسج تیـتش تشای حفظ هحیظصیؼت ؿذُ وِ دس ًْایت تاػث تْثَد ویفیت هحتیظصیؼتت هتیؿتَد
(پاًایَتَ.)1993 ،3
دس كَستیوِ ّیچ تغییشی دس ػاختاس یا تىٌَلَطی هَخَد دس التلاد ایداد ًـَد ،گؼتتشؽ تَلیتذ ٍ
سؿذ التلادی هَخة سؿذ آلَدگی ٍ اثشات هٌفی صیؼتهحیغی هیؿَد ،وِ تِ ایي ًظشیِ اثش همیتاع
گفتِ هیؿَد .دیذگاُ ػٌتی تؼاسم تیي اّذاف تَػؼِ التلادی ٍ ویفیت هحیظصیؼت ،تش اػاع ایتي
اثش ؿىل گشفتِ اػت (اػتشى.)2004 ،4
 .2-2آزادسازی تجاری
تداست آصاد ،تِ ؿیَُّای هختلفی اص خولتِ :اًتمتال تىٌَلتَطی ،افتضایؾ سلاتتت ٍ تغییتش دس همیتاع
فؼالیتّای التلادی ،تش هحیظصیؼت اثشگزاس اػت .اثشات هختلا تداست تش سٍی ویفیت هحیظصیؼت

1. Grossman and Krueger
2. Information-Intensive
3. Panayotou
4. Stern
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سا هیتَاى تِ ػِ اثش همیاع ،1اثش فٌی ٍ 2اثش تشویة 3تفىیه وتشد .اثتش همیتاع تتش تغییتش دس اًتذاصُ
فؼالیت ّای التلادی داللت داسد ،اثش تشویة هثیي تغییش دس تشویة یا ػثذ واالّای تَلیذی اػت ٍ اثش
فٌی تیاًگش تغییش دس في ٍ ؿیَُ تَلیذ ٍ حشوت تِ ػوت اػتفادُ اص فٌاٍسی پان اػت (واپلٌتذ ٍ تیلتش،4
 .)2003اها تیـتشیي اثش هؼتمین تداست آصاد تش سٍی تشویة كٌایغ اػت ٍ تٌاتشایي تاویتذ تیـتتش ایتي
پظٍّؾ سٍی اثش تشویة تداست هیتاؿذ .آصادػاصی تدتاسی هٌدتش تتِ تخللتی ؿتذى هتیؿتَد ٍ
وـَسّایی وِ دس كٌایغ ووتش (تیـتش) آالیٌذُ تخلق پیذا هیوٌٌذ ،اص ویفیت هحیظصیؼتت تْتتشی
(تذتشی) تشخَسداسًذ (گشاػوي ٍ وشٍگش.)1991 ،5
یىی اص هْنتشیي هؼائل دس خلَف استثاط هحیظصیؼت ٍ تداست آصاد ،اًتمال كٌایغ آلَدُوٌٌذُ اص
وـَسّای كٌؼتی تِ وـَسّای دسحالتَػؼِ ٍ تَػؼًِیافتِ هیتاؿتذ ،وتِ تتِ آى «فشضتیِ پٌاّگتاُ
آلَدگی» 6گفتِ هیؿَد .هٌتمذاى ایي دیذگاُ ارػاى داسًذ وِ ایي فشضیِ فمظ تش تأثیش تداست تیيالولل
تیيالولل تش تشویة هحلَالت دس وـَسّای ووتش تَػؼِیافتِ داللت داسد ٍ اثتشات دیگتش آى اصخولتِ
ًمـی وِ دس افضایؾ دسآهذّا ٍ تؼْیل اًتمال تىٌَلَطی داسدً ،ادیذُ گشفتِ هیؿَد .تٌاتشایي آصادػاصی
تداست هیتَاًذ تأثیش هثثت یا هٌفی تش ویفیت هحیظصیؼت داؿتِ تاؿذ (ػالن ٍ ّوىاساى.)2001 ،7
 .3-2صنؼتیشذن
تَػؼِ التلادی دس یه خاهؼِ هوىي اػت تِ سؿذ ػشیغ فشآیٌذ كٌؼتی ؿذى تؼتتگی داؿتتِ تاؿتذ.
تَلیذ كٌؼتی واالّا ،خذهات ٍ اؿتغال سا تِ ٍخَد هیآٍسد ٍ تِ سؿذ التلادی ووه هتیوٌتذ ،اهتا دس
ػیي حال هٌثغ اكلی آلَدگی ٍ ضایؼات ًیض اػت .كٌؼتی ؿذى هوىي اػت فشآیٌذ تَػتؼِ التلتادی
یه وـَس سا تؼشیغ وٌذ .تَلیذ كٌؼتی دس تیـتش هَالغ ػتغح آلتَدگی سا تَضتیح هتیدّتذ؛ صیتشا دس
وـَسّای دسحالتَػؼِ ،هؼوَالً فاضالبّا تذٍى ایيوِ تلفیِ ؿتًَذ ٍاسد سٍدخاًتِّتا ٍ دسیاهتِّتا
هیؿًَذ (یًَپ.)1997 ،8
 .4-2مصرف کود
اص دیگش فؼالیتّای تـش وِ تاػث تخشیة هحیظ صیؼت ٍ دس ػیي حتال تَػتؼِ التلتادی هتیؿتَد،
فؼالیت وـاٍسصی اػت .دلیل اكلی آلَدگی آب تش اثتش فؼالیتت وـتاٍسصی ،اػتتفادُ اص آفتتوتؾّتا،
وَدّای ؿیویایی ،وـت فـشدُ دس هٌاعك ختاف ٍ وتَد حیتَاًی اػتت (سٍختشع2000 ،9؛ آطاًتغ
1. Scale Effect
2. Technique Effect
3. Composition Effect
4. Copeland and Taylor
5. Grossman and Krueger
6. Pollution Haven Hypothesis
7. Alam, et al
8. WHO/UNEP
9. Rogers
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هحیظصیؼت )2005 ،1وِ تِ آبّای صیش صهیٌی ًفَر هیوٌٌذ ٍ یا ٍاسد سٍدخاًِّا ٍ آبّتای ػتغحی
هیؿًَذ .ایي هَضَعّ ،ن دس وـَسّای دسحالتَػؼِ ٍ ّن دس وـَسّای تَػتؼِ یافتتِ ،تتِ ٍیتظُ دس
وـَسّایی وِ خوؼیت آىّا تِ ؿىل لاتل هالحظِ ای دس حال افضایؾ اػت ،اّویتت فشاٍاًتی داسد ٍ
توایل صیادی تشای اػتفادُ اص همادیش فشاٍاى وَدّای ؿیویایی ،تِ هٌظَس تَلیذ غزای وافی ٍختَد داسد
(ػالن .)2010،ایي وَدّا داسای هَاد ؿیویایی ّؼتٌذ وِ دس آبّای آؿاهیذًی یافت هیؿًَذ ٍ تتشای
تذى اًؼاى تؼیاس هضش ّؼتٌذ .وَل ٍ الیَت )2003( 2اظْاس وشدًتذ وتِ هلتشف تیـتتش وتَد ،ػتغح
آلَدگی آب سا افضایؾ هی دّذ .ػالٍُ تش ایي ػغح تَلیذ هحلَالت وـاٍسصی سا تْثَد هیتخـذ وتِ
تاػث افضایؾ سؿذ التلادی ًیض هیؿَد.
 .3پیشینه تحقیق
دس ایي تخؾ تِ تشسػی هغالؼات اًدام ؿذُ دس استثاط تا آلَدگی آب ،دس داخل ٍ خاسج اص وـَس
پشداختِ هیؿَد:
فغشع ٍ ًؼشیيدٍػت ( )1388تِ اسصیاتی استثاط تیي اًتـاس آلَدگیّا ٍ سؿذ التلادی ایشاى
پشداختٌذ .آًْا فشضیِ  EKCسا دس هْاس حالت هختلا تشسػی ًوَدًذ :الا) ٌّگاهی وِ هؼیاس سؿذ
التلادی ،دسآهذ ػشاًِ اػت؛ ب) ٍلتی وِ هؼیاس سؿذ ،ػشاًِ هلشف اًشطی اػت؛ ج) صهاًی وِ هؼیاس
آلَدگی ،آلَدگی آب اػت ٍ د) ٍلتی وِ هؼیاس آلَدگی ،آلَدگی َّا اػتً .تایح ایي پظٍّؾ تشای
آلَدگی آب ،تیاًگش ساتغِ ػلی یهعشفِ اص ػشاًِ هلشف اًشطی تِ آلَدگی آب اػتّ .وچٌیي فشضیِ
 EKCتشای آلَدگی آب ٍ ػشاًِ هلشف اًشطی سد ؿذُ اػت.
كالح ٍ ّوىاساى ( ،) 1390ساتغِ تیي آلَدگی آب ،تَلیذ ًاخالق داخلی ػشاًِ ٍ ؿذت هلشف
اًشطی دس ایشاى سا تا اػتفادُ اص الگَی تلحیح خغای تشداسی اسصیاتی ًوَدًذً .تایح ًـاى هیدّذ وِ
تَلیذ ًاخالق داخلی ػشاًِ ساتغِ هؼٌاداس ٍ هثثتی تا آلَدگی آب داسدً .تایح ّوچٌیي ًـاى هیدّذ وِ
ؿذت هلشف اًشطی ٍ آلَدگی آب ،استثاط هؼٌاداسی تا یىذیگش ًذاسًذ.
حؼیٌیًؼة ٍ پایىاسی ( )1391تِ اسصیاتی ساتغِ تیي دسآهذ هلی ،آصادػاصی تداسی ،آلَدگی َّا ٍ
آب دس دٍ گشٍُ وـَسّای تَػؼِیافتِ ٍ دسحالتَػؼِ عی ػالّای  2000-1980پشداختٌذ .آًْا ایشاى
سا ًیض دس گشٍُ وـَسّای دسحالتَػؼِ هحؼَب ًوَدًذ .دس ایي هغالؼِ ،تشای تشآٍسد الگَ اص سٍؽ
دادُّای تلفیمی اػتفادُ ؿذُ اػتً .تایح ًـاى هیدّذ وِ هٌحٌی  EKCتشای ّش دٍ ًَع آلَدگی دس
وـَسّای تَػؼِ یافتِ تشلشاس اػت اها تشای گشٍُ وـَسّای دس حال تَػؼِ ،تٌْا آلَدگی آب تا
هٌحٌی وَصًتغ هٌغثك اػت.
1. Environmental Agency
2. Cole and Elliott
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كادلی ( )1392تِ اسصیاتی ساتغِ تیي هتغیشّای دسآهذ ػشاًِ ،تشاون خوؼیت ٍ ؿاخقّای اًتـاس
آلَدگی َّا ٍ آب عی ػالّای  1388-1359پشداختِ اػت .اًتـاس دیاوؼیذ وشتي ػشاًِ تِ ػٌَاى
ؿاخق آلَدگی َّا ٍ هیضاى آالیٌذگی صیؼتی آب تِ ػٌَاى ؿاخق آلَدگی آب دس ًظش گشفتِ ؿذُ
اػتً .تایح ایي پظٍّؾ ًـاى هیدّذ وِ هٌحٌی صیؼتهحیغی وَصًتغ تشای ّش دٍ ؿاخق
آلَدگی َّا ٍ آب دس ایشاى هَسد تأییذ اػتّ .وچٌیي هتغیشّای تشاون خوؼیت ٍ ًشل سؿذ خوؼیت
ؿْشًـیٌی تش ؿاخقّای آلَدگی َّا ٍ آب تأثیش هٌفی داسًذ.
وَل )2004( 1دس هغالؼِای تِ تشسػی هٌحٌی  EKCتشای  10ؿاخق آلَدگی آب ٍ َّا دس
وـَسّای هٌتخة  OECDعی ػالّای  1997-1980پشداختِ اػتٍ .ی دس ایي همالِ  4ؿاخق سا
تشای آلَدگی آب دس ًظش گشفتِ اػت وِ ػثاستٌذ اص :ػغح ًیتشات ،ػغح فؼفات ،هلشف اوؼیظى
تیَؿیویایی ( ٍ ) BODػغح اوؼیظى حل ؿذُ دس آبً .تایح ایي پظٍّؾ تیاًگش تأییذ هٌحٌی EKC
تشای ّوِ ؿاخقّای آلَدگی آب اػت.
تاسٍآ ٍ َّتاوه )2006( 2ساتغِ تیي دسآهذ ػشاًِ ٍ آلَدگی آب سا تشای  16ایالت ٌّذ دس دٍسُ
 2000-1981اسصیاتی ًوَدًذ .آًْا اًتـاس  COD3 ٍ BODسا تِ ػٌَاى ؿاخقّای آلَدگی آب دس
ًظش گشفتٌذً .تایح ایي هغالؼِ ًـاى هیدّذ وِ دس  4ایالت ،فشضیِ صیؼتهحیغی وَصًتغ تأییذ ؿذُ،
اها دس  8ایالت ایي ساتغِ تِ ؿىل  Uیا  Nتَدُ اػت .دس  4ایالت دیگش ًیض ساتغِ هؼٌیداسی تیي دسآهذ
ػشاًِ ٍ آلَدگی آب ٍخَد ًذاسد.
لیَ ٍ ّوىاساى )2007( 4تِ تشسػی هٌحٌی  EKCتا دادُّای  1989تا  2003تشای آلَدگیّای
َّا ٍ آب دس وـَس هیي پشداختٌذ .آًْا ؿاخقّای آلَدگی آب سا ،ویفیت آب سٍدخاًِّای اكلی ٍ
ویفیت آب ًضدیه ػاحل دس ًظش گشفتٌذً .تایح هغالؼِ آًْا فشضیِ  EKCدس هَسد آلَدگی آب سا تأییذ
ًوَد.
ػالن ٍ ّوىاساى ( ،)2011تِ اسصیاتی اثش آصادػاصی تداسی ٍ ّوچٌیي ػَاهل هختلا التلادی-
اختواػی ٍ ًفَع ٍ هؼىي اص لثیل :كٌؼتی ؿذى ،هلشف وَد ،ؿْشًـیٌی ٍ تَػؼِ اًؼاًی تش اًتـاس
آلَدگی آب دس پاوؼتاى پشداختٌذً .تایح ًـاى هیدّذ وِ كٌؼتی ؿذى ،هلشف وَد ٍ ؿْشًـیٌی تا
اًتـاس آلَدگی آب ساتغِ هؼتمین داسد ،دسحالیىِ آصادػاصی تداسی ٍ تَػؼِ اًؼاًی تش اًتـاس آى اثش
هؼىَع داسد.

1. Cole
2. Barua and Hubacek
3. Chemical Oxygen Demand
4. Liu, et al
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 .4روششناسی و ارائه الگو
ایي هغالؼِ دس ًظش داسد اثش ػَاهل هختلا التلادی سا تش تخشیة هحتیظصیؼتت اص ًظتش آلتَدگی آب
اسصیاتی ًوایذ .تذیي هٌظَس اًتـاس  BODتِػٌَاى ؿاخق آلَدگی آب اًتخاب ؿذُ اػتت وتِ ّشهتِ
همادیش آى تاالتش تاؿذ ،تیاًگش آلَدگی تیـتش آب هیتاؿذ.
تش اػاع هثاحث ػٌَاى ؿذُ ،هذل صیش اسائِ هیؿَد:
lnEDt = β0+ β1 lnEGt + β2 (lnEGt)2 + β3 TLt + β4 INDt + β5 ln FRTt + β6
Dumt + ut

 EDؿاخق تخشیة هحیظ صیؼت اص ًظش اًتـاس آلَدگی آب تش اػاع هیضاى اًتـاس  BODتشحؼتة
ویلَگشم دس ّىتاس اػت وِ لگاسیتن آى تا ً LEDـاى دادُ هیؿَدً EG .ـاًگش سؿتذ التلتادی وتِ
1
تشحؼة تَلیذ ًاخالق داخلی ػشاًِ تِ لیوتّای ثاتت ػال  2005هیتاؿذ ٍ لگتاسیتن آى تتا LEG
ًـاى دادُ هیؿَدً FRT .یض هیضاى هلشف ول وَد دس تخؾ وـاٍسصی تش حؼة ویلَگشم دس ّىتتاس
اص صهیيّای لاتل وـت 2اػت وِ لگاسیتن آى تا  LFRTتیاى هتیؿتَدً .ؼتثت هدوتَع كتادسات ٍ
ٍاسدات تِ  GDPول تِ ػٌَاى ؿاخق تداست آصاد ٍ ًیض ًؼتثت  GDPكتٌؼتی تتِ  GDPوتل تتِ
ػٌَاى ؿاخق كٌؼتیؿذى ،تِتشتیة تا  IND ٍ TLهؼشفی ؿذُاًذ .اص آًدا وِ دادُّای ایي دٍ هتغیش
تِ كَست ًؼثی ّؼتٌذ ٍ ًیض همادیش آىّا ووتش اص یه هیتاؿذ ،اص تیاى لگاسیتوی آىّتا كتشف ًظتش
ؿذُ اػت .ضوي ایيوِ ایي ػول ،تِ تلشیح تْتش هذل پظٍّؾ ووه هیًوایذ ٍ ًتایح آى تتا هثتاًی
ًظشی ػاصگاستش اػت .تا تَخِ تِ آخشیي اعالػات دس دػتشع ،ػشیّتای صهتاًی ػتاالًِ هشتتَط تتِ
هتغیشّای هذل دس دٍسُ  ،2005-1980اص لَ فـشدُ گضاسؽ ؿاخقّای تَػؼِ خْتاًی ) 3(WDIدس
ػال  ٍ 2013ػایت ػاصهاى خَاس ٍ تاس خْاًی ) 4(FAOاػتخشاج ؿذُ اػت.
ػالٍُ تش ایي ،تِ دلیل ٍخَد ؿىؼت ػاختاسی دس ػشی هشتَط تتِ  IND ٍ LEGدس تتاصُ صهتاًی
تیي ػالّای  1980تا  1988وِ تا ٍلَع خٌگ تحویلی ّوشاُ تَدُ اػت ،یه هتغیش هدتاصی تتِ ًتام
 DUMتِ هذل ٍاسد ؿذُ وِ دس ایي تاصُ صهاًی همذاس یه ٍ دس ػالّتای غیتش اص آى همتذاس كتفش سا
هیپزیشد.
ّوچٌیي دس ایي هؼادلِ ut ،خغای تلادفی تا ٍیظگیّای اػتتاًذاسد ٍ  β1تتا  β6ضتشایة هتغیشّتا
هی تاؿٌذ .دس ایي هَسد اًتظاس تش ایي اػت وِ ػالهتّای  β5 ٍ β4 ،β1هثثت تاؿتٌذً β3 .یتض هوىتي

1. GDP per Capita
2. Kg per Hectare of Arable Land
3. World Development Indicator
4. Food Agriculture Organization
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اػت هٌفی یا هثثت تاؿذّ .وچٌیي تشای تاییذ هٌحٌی صیؼت هحیغی وَصًتغ ،ػالهت  β2تایذ هٌفتی
ؿَد (دس كَستیوِ ً β1یض هثثت تاؿذ).
 .5ترآورد الگو و تفسیر نتایج
دس اٍلیي گام خْت تشآٍسد هذل ،دسخِ اًثاؿتگی ّش یه اص هتغیشّا تؼییي هتیؿتَد .تتذیي هٌظتَس تتا
اػتفادُ اص آصهَى فیلیپغ-پشٍىٍ ،)PP( 1خَد سیـِ ٍاحذ دس ػغح ٍ تفاضل هشتثِ اٍل تشای ّش یته
اص هتغیشّا اسصیاتی هیگشدد .تش اػاع ایي آصهَى وِ ًتایح آى دس خذٍل  1آهذُ اػت دس ػغح هؼٌیداس
 ،% 5فشضیِ كفش هثٌی تش ًاهاًایی تشای ّوِ هتغیشّا پزیشفتِ ؿذُ ٍ تٌاتشایي دس ػتغح ًاهاًتا ّؼتتٌذ.
ّوچٌیي فشضیِ كفش تشای تفاضل هشتثِ اٍل آىّا سد هیؿتَد ٍ تتذیي تشتیتة ّوتِ هتغیشّتا )I(1
ّؼتٌذ.
جذول  :1نتایج مرتوط ته آزمون مانایی متغییرهای مذل تا استفاده از آزمون فیلیپس-پرون
نوع متغیر

در سطح

LED
LEG
TL
IND
LFRT

-3/39
-1/53
-1/94
-1/30
-3/32

*

تا یک مرتثه تفاضلگیری

**

-5/36
-3/67
-3/54
-3/88
-5/18

* دس ػغح  %5تا همذاس تحشاًی -3/60
** دس ػغح  %5تا همذاس تحشاًی -2/99
هٌثغ :یافتِّای پظٍّؾ

دس گام تؼذی تا تِواسگیشی هذل خَدسگشػیَى تشداسی  ،(VAR)2ساتغِ ّنخوؼی تیي هتغیشّتای
هذل تشآٍسد هیؿَد وِ اص ایي عشیك اثشات تلٌذهذت هتغیشّای تَضیحی هذل تش اًتـتاس آلتَدگی آب
هـخق هی گشدد .دس تخویي هذل  ،VARاتتذا عَل ٍلفِ تْیٌِ تش اػاع دٍ هؼیتاس ؿتَاستض-تیتضیي
 ٍ (SBC)3آوائیه  (AIC)4هـخق هیگشدد .اص هیاى ٍلفِّای  ،2 ٍ 1هیضاى خثشی ّتش دٍ آهتاسُ
تشای ٍلفِ  2ووتش اػت ٍ تذیي تشتیة ػذد ٍ ،2لفِ تْیٌِ تشای هذل اػت .تؼتذ اص هـتخق ًوتَدى
عَل ٍلفِ تْیٌِ ،تشای اسصیاتی ٍخَد ساتغِ ّودوؼتی تتیي هتغیشّتای هتذل اص آصهتَى یَّاًؼتَى-
خَػیلیَع 5اػتتفادُ هیؿَدً .تایح ایي آصهَى دس خذٍلّای  4 ٍ 3 ،2ختالكِ ؿذُ اػتتّ .وتاى-
1. Philips-Perron Test
2. Vector Autoregressive
3. Schwarz–Bayesian Criterion
4. Akaike's Information Criterion
5. Johansen and Juselius co-integration technique
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عَسوِ دس خذٍلّای  3 ٍ 2آهذُ اػتتّ ،تش دٍ آهتاسُ اثتش ٍ 1حتذاوثش همتذاس ٍیتظٍُ ،2ختَد  3تتشداس
ّودوؼی سا دس ػغح ً %5ـاى هیدٌّذ.
جذول :2آزمون ماتریس اثر
فرضیه صفر
r=0
r≤1
r≤2
r≤3
هٌثغ :یافتِّای پظٍّؾ

فرضیه مقاتل

مقذار آماره آزمون

مقذار تحرانی در سطح 0/05

r≥1
r≥2
r≥3
r≥4

153/68
85/86
47/67
20/54

83/93
60/06
40/17
24/27

جذول :3آزمون حذاکثر مقذار ویژه
فرضیه مقاتل

فرضیه صفر

r=1
r=2
r=3
r=4

r=0
r≤1
r≤2
r≤3
هٌثغ :یافتِّای پظٍّؾ

مقذار تحرانی در سطح0/05
36/63
30/43
24/16
17/79

مقذار آماره آزمون
67/79
38/21
27/12
11/64

ػالٍُ تش ایي ًتایح تشداسّای ّودوؼی ًشهال 3ؿذُ دس خذٍل  4آهذُ اػت:
جذول :4ضرایة تردار همجمؼی نرمال شذه
IND
0/06

LFRT
0/05

TL
-0/03

(LEG)2
-0/3

LEG
2/57

0/005

0/01

0/002

0/03

0/21

انحراف مؼیار

12

5

-15

10

12/23

مقذار آماره t

LED
1/00

هٌثغ :یافتِّای پظٍّؾ

تش اػاع ایي خذٍل ،ضشیة  LEGوِ تش سٍی ضشیة اًتـاس آلتَدگی ًشهتال ؿتذُ اػتتً ،ـتاى
هیدّذ وِ یه دسكذ افضایؾ دس سؿذ التلادی تاػث افضایؾ  2/57دسكتذی اًتـتاس آلتَدگی آب دس
تلٌذهذت هیؿَد .ضشایة ً LFRT ٍ INDیض ًـاى هی دٌّذ وِ افضایؾ یته دسكتذی هتغیشّتای
كٌؼتی ؿذى ٍ هلشف وَد ،دس تلٌذهذت تتِ تشتیتة تاػتث  0/05 ٍ 0/06دسكتذ افتضایؾ دس اًتـتاس
آلَدگی آب هیؿَد .اها اص عشفی ،ضشیة ّودوؼی تلٌذهذت  TLتیاًگش ایي اػت وِ تا افضایؾ یته
دسكذی تداست آصاد ،اًتـاس آلَدگی آب تِ هیضاى  0/03دسكذ واّؾ هی یاتذ .تذیي تشتیة ایي ًتتایح

1. Trace Static
2. Maximal Eigenvalue Static
3. Normalized Cointegrating
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ًـاى هی دّذ وِ تشای وـَس ایشاى دس تلٌذهذت ،سؿذ التلادی ٍ كٌؼتیؿذى تش هیضاى اًتـاس آلَدگی
آب اثش هؼتمین داسًذ ،دسحالیوِ آصادػاصی تداسی هیتَاًذ تاػث واّؾ اًتـاس آى ؿَد.
ػالٍُتش ایي ،دس ایي هغالؼِ اص تىٌیه تدضیِ ٍاسیاًغ 1اػتفادُ ؿذُ وِ ًتایح آى دس خذٍل  3آهذُ
اػت .تش اػاع ایي خذٍل ،ؿَن دس هتغیش سؿذ التلادی ،ػْن ػوذُای سا دس ٍاسیاًغ اًتـاس آلَدگی
آب دس هیاىهذت دٍسُ هَسد تشسػی (دٍسُ پاًضدّن) داسد وِ دس دٍسُ عَالًیتش ػْن آى ووتی وتاّؾ
یافتِ ٍ دس وَتاُهذت ًیض ًاهیض اػت .ؿَن ایداد ؿذُ دس هتغیش كٌؼتیؿذى ًیض دس عَل صهاى سفتاسی
ؿثیِ ؿَن ٍاسد تش سؿذ التلادی داسد .تِعَسیوِ ؿَن دس ایتي هتغیتش دس وَتتاُهتذت (ػتال دٍم)
 2/64دسكذ ٍ دس هیاىهذت (ػال دّن)  17/17دسكذ اص ٍاسیاًغ اًتـاس آلَدگی آب سا تَضیح هیدّذ
وِ تِ ًَػی تیـتشیي ػْن سا داسد ٍ دس افك تلٌذتش تا واّـی لاتل تَخِ تِ  8دسكذ هتیسػتذ .تتذیي
تشتیة اثش ایي دٍ هتغیش هیتَاًذ هَلتی تاؿذ ٍ دس تلٌذهذت اص تیي سٍدّ .وچٌیي ؿتَن ٍاسد ؿتذُ تتِ
آصادػاصی تداسی ٍ هلشف وَد ؿیویایی ػْن ًؼثتا ووی اص ٍاسیاًغ اًتـاس آلَدگی آب دس وَتاُهذت
سا تَضیح هیدٌّذ ٍ دس هیاىهذت ٍ تلٌذ هذت ّش وذام ػْوی دس حذٍد  2/5دسكتذ داسًتذ وتِ ثاتتت
هاًذى آى هیتَاًذ ًـاى دٌّذُ اثش دائوی ؿَن ایداد ؿذُ دس ایي هتغیشّا تش اًتـاس آلَدگی آب تاؿذ.
جذول :5تجسیه واریانس آلودگی آب
LFRT

IND

TL

LEG2

LEG

LED

دوره

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

100/00

1

0/95

2/64

1/00

0/01

0/01

95/37

2

2/08

5/87

1/86

0/01

0/27

89/88

3

2/64

9/09

2/37

0/01

1/15

84/72

4

2/70

11/91

2/58

0/02

2/68

80/07

5

2/08

17/17

2/25

0/38

11/77

66/32

10

1/83

15/43

2/28

4/80

14/47

61/17

15

1/99

11/76

2/40

12/90

13/39

57/53

20

2/37

8/09

2/28

20/05

11/95

55/24

25

*همادیش تش حؼة دسكذ هی تاؿٌذ.
هٌثغ :یافتِّای پظٍّؾ

1. Variance Decompositon
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 .6نتیجهگیری
دس ایي همالِ تِ اسصیاتی تاثیش ػَاهل هختلا ًظیش سؿذ التلادی ،آصادػتاصی تدتاسی ،كتٌؼتیؿتذى ٍ
هلشف وَد ؿیویایی تش اًتـاس آلَدگی آب دس ایشاى ،عی دٍسُ صهاًی  2005-1980پشداختِ ؿذً .تتایح
ًـاى داد ،سؿتذ التلادی تش هیت ضاى اًتـاس آلتَدگی آب اثتش هؼتتمین داسد وتِ تتا هغالؼتِ فغتشع ٍ
ًؼشیيدٍػت ( ،)1388حؼیٌیًؼة ٍ ّوىاساى ( ٍ )1391كادلی ( )1392هغاتمت داسد .ػالٍُ تتش آى
ؿىل هٌحٌی صیؼتهحیغی وَصًتغ تأییذ ؿذ وِ تا هغالؼِ كادلی ( )1392هٌغثك اػت.
ّوچٌیي تش اػاع ًتایح تشآٍسد الگَ ،تیي هتغیش آصادػاصی تداسی ٍ هیضاى اًتـاس آلَدگی آب ساتغِ
هٌفی ٍخَد داؿت .ایي اهش تیاًگش واّؾ اًتـاس آلَدگی آب ،تِ دًثال گؼتشؽ آصادػاصی تداسی اػت.
ایي یافتِ تا هغالؼِ ػالن ٍ ّوىاساى ( )2011دس وـَس پاوؼتاى ػاصگاس اػت.
ػالٍُتش آى ،دس ایي پظٍّؾ اثش هتغیشّای كٌؼتیؿذى ٍ هلشف وَد ؿیویایی ًیض تش هیضاى اًتـاس
آلَدگی آب اسصیاتی ؿذً .تایح ًـاى داد وِ ّش دٍ هتغیش دس تلٌتذهتذت تتا اًتـتاس آلتَدگی آب ،ساتغتِ
هؼتمین داسًذ .ایي ًتایح ًیض ،تا هثاًی ًظشی ٍ هغالؼِ ػالن ٍ ّوىاساى ( )2011هغاتمت داسد.
تش اػاع آهاس ػال  ،11382تٌْا  31دسكذ اص فاضالب كٌایغ آلَدُوٌٌذُ وـتَس تلتفیِ هتیؿتَد
(ؿایگاى ٍ افـاسی .)1383 ،اص عشفی ،دس تخؾ وـاٍسصی ًیض هلشف وَدّای ؿیویایی اص حتذ هدتاص
فشاتش سفتِ اػت (سحواًی) 1389 ،؛ تِ عَس هثال هلشف وَدّتای فؼتفاتِ دس ایتشاى تتیؾ اص دٍ تشاتتش
اػتاًذاسد خْاًی اػت (هلىَتی .)1375 ،تٌاتشایي ًتایح ایي تحمیك ،هثٌی تتش اثتش هؼتتمین هتغیشّتای
كٌؼتیؿذى ٍ هلشف وَد تش اًتـاس آلَدگی آب دس ایشاى تَخیِپزیش اػتت .اص ایتيسٍ ،ضتشٍسی اػتت
توْیذاتی اًذیـیذُ ؿَد وِ كٌایغ ٍ ٍاحذّای تَلیذی آالیٌذُ آب ،پؼتاب خشٍختی ختَد سا تلتفیِ ٍ
تاصیافت وٌٌذ .ایي اهش هیتَاًذ تا اػوال لَاًیي صیؼتهحیغی ٍ یتا اػغتای تؼتْیالت تتِ ٍاحتذّای
كٌؼتی كَست پزیشد .دس تخؾ وـاٍسصی ًیض ضشٍسی اػت وتِ هیتضاى هلتشف وَدّتای ؿتیویایی
وٌتشل ؿَد ٍ تشای افضایؾ تْشٍُسی ،تِ خای هلشف تیؾ اص حذ وَد اص سٍؽّای ًتَیي وـتاٍسصی
اػتفادُ ؿَد.
دس اًتْای ایي همالِ ،تا اػتفادُ اص تىٌیه تدضیِ ٍاسیاًغ ،تِ تشسػی اثش ؿَنّای ایدتاد ؿتذُ دس
هتغیشّای تَضیحی ،تش ٍاسیاًغ اًتـاس آلَدگی آب پشداختِ ؿذً .تایح ًـاى داد وِ ؿَن ایداد ؿتذُ
دس هتغیشّای كٌؼتی ؿذى ٍ سؿذ التلادی ،دس هیاىهذت تیـتشیي ػْن اص ٍاسیاًغ اًتـاس آلَدگی آب
سا تَضیح هیدٌّذ ،اها دس تلٌذهذت ایي ػْن واّؾ هییاتذ .تٌاتشایي اثش ایي دٍ هتغیش هَلتی اػتت ٍ
دس تلٌذهذت اص تیي هیسٍد.

 .1هؼادل ػال  2004-2003هیالدی ،وِ اص ػالّای اًتْایی دٍسُ صهاًی هَسد تشسػی ایي پظٍّؾ اػت.
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ّوچٌیيً ،تایح ًـاى داد وِ ؿَن ٍاسد ؿذُ تِ آصادػاصی تداسی ٍ هلشف وَد ؿیویایی ،ػْن ًؼثتا
ووی اص ٍاسیاًغ اًتـاس آلَدگی آب سا دس وَتاُهذت تَضیح هیدّذ؛ اها ػتْن ایتي دٍ هتغیتش پتغ اص
هذتی تیـتش هیؿَد ٍ دس تلٌذهذت تمشیثا ثاتت هی هاًذ .ایي اهش تیاًگش اثش دائوی ؿَن ایداد ؿتذُ دس
ایي هتغیشّا تش اًتـاس آلَدگی آب اػت.
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مناتغ
اكغشپَس ،حؼیي؛ تْثَدی ،داٍٍد ٍ هحوذیخاًماّی ،ستاب ()1392؛ اثشات تَػؼِ التلادی ٍ تَػؼِ هالی تش
ویفیت هحیظصیؼت دس وـَسّای هٌتخة ػضَ اٍپه ،فلتلٌاهِ التلاد هحیتظصیؼت ٍ اًتشطی ،ػال دٍم،
ؿواسُ ،6تْاس.26-1 :
تْوٌی ،اهیذ ٍ غفاسی ،پشیؼا ()1385؛ تشسػی آلَدگی هٌاتغ آب ٍ هـىالت صیؼتهحیغی هَخَد دس ًماط
هختلا ایشاى ٍ هغالؼِ هَسدی دس سٍدخاًِ ؿْش های اسٍهیِ .اٍلیي ّوایؾ تخللی هٌْذػی
هحیظصیؼت ،داًـگاُ تْشاى.
حؼیٌیًؼة ،اتشاّین ٍ پایىاسی ،ػویِ ()1391؛ تشسػی تأثیش سؿذ التلادی ٍ آصادػاصی تداسی تش آلَدگی
هحیظصیؼت ،دٍهاٌّاهِ تشسػی هؼائل ٍ ػیاػتّای التلادی ،ؿواسُّای .82-61 :10 ٍ 9
سحواًی ،حویذسضا ()1389؛ وَدّای فؼفشُ ٍ آلَدگی وادهین حاكل اص آى دس اساضی وـاٍسصی ،هدوَػِ
هماالت اٍلیي وٌگشُ هالؾّای وَد دس ایشاى ،هَػؼِ تحمیمات خان ٍ آب.
دلاًگیضاى ،ػْشاب ٍ تْضادی ،هشین ()1392؛ آثاس ؿَنّای آصادػاصی تداسی تش سؿذ التلادی ایشاى ٍ
اسصیاتی تماسى ٍ ػذم تماسى آًْا ،فللٌاهِ ػلوی-پظٍّـی هغالؼات التلاد واستشدی ایشاى ،ػال دٍم ،ؿواسُ
 ،8صهؼتاى.202-179 :
ؿایگاى ،خالل ٍ افـاسی ،ػثاع ()1383؛ تشسػی ٍضؼیت فاضالبّای ؿْشی ٍ كٌؼتی دس ایشاى ،فللٌاهِ
ػلوی-پظٍّـی آب ٍ فاضالب ،ؿواسُ .69-58 :49
كادلی ،ووال ٍ فـاسی ،هدیذ ()1389؛ تشآٍسد ساتغِ تلٌذهذت تیي كادسات ٍ ؿاخقّای ویفیت صیؼت
هحیغی ،فللٌاهِ پظٍّؾّای التلادی ایشاى ،ؿواسُ .83-67 :44
كالح ،ایشج؛ حلیوِ خْاًگشد؛ حاهذ سفیؼی ٍ اهیشًظاد ،حویذ ()1390؛ تشسػی اثش هتغیشّای والى التلادی تش
آلَدگی آب دس ایشاى ،فللًاهِ ػلوی پظٍّـی هٌْذػی آتیاسی ٍ آب ،ؿواسُ .65-58 :6
فغشع ،هحوذحؼي ٍ ًؼشیيدٍػت ،هیثن ()1388؛ تشسػی ساتغِ آلَدگی َّا ،آلَدگی آب ،هلشف اًشطی ٍ
سؿذ التلادی دس ایشاى  ،1359-83فللٌاهِ هغالؼات التلاد اًشطی ،ػال ؿـن ،ؿواسُ  ،21تاتؼتاى-113 :
.135
واصسًٍی ،ػلیشضا ٍ فـاسی ،هدیذ ()1389؛ تأثیش كادسات كٌؼتی تش صیؼت هحیظ ایشاى ،فللًاهِ
پظٍّؾّای تاصسگاًی ،ؿواسُ .212-183 :55
هلىَتی ،هحوذخؼفش ()1375؛ وـاٍسصی پایذاس ٍ افضایؾ ػولىشد تا تْیٌِػاصی هلشف وَد دس ایشاى ،اًتـاسات
ػاصهاى تحمیمات ٍ آهَصؽ وـاٍسصی.
ّشاتی ،خَاد؛ وشین اػالهلَئیاى؛ ؿشصُای ،غالهؼلی ٍ اهیٌی ،تىتن ()1393؛ تشسػی استثاط سؿذ-آلَدگی دس
هاسهَب یه الگَی سؿذ دسًٍضای تؼوینیافتِ :یه الگَی والیثشُ ؿذُ تشای التلاد ایشاى ،فللٌاهِ ػلوی-
پظٍّـی هغالؼات التلاد واستشدی ایشاى ،ػال ػَم ،ؿواسُ  ،10تاتؼتاى.58-33 :
Allam, S.; Rehman, S. and Butt M. S. (2011); Trade Liberalization, Environmental
Degradation and Sustainable Development in Pakistan. European Journal of Social
Sciences, 19: 84-96.
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