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دهد که تقاضای انسان از ظرفیت بیوسفر فراترر ای در جو، جنگل زدایی و نابودی شیالت نشان میهتخریب محیط زیست از جمله انتشار گازهای گلخان

هرای شناختی بر خالف انتشار گازهای گلخانه ای، یک شاخص جامع از فشرارهای انسرانی در محریط زیسرت اسرت کره دارایریرفته است. ردپای بوم
با لعره اکند.  در این مرطگیری میویژه انتشار کربن اندازه منابع طبیعی مصرفی و جذب پسماندها به اکولوژیکی مورد نیاز یک جمعیت را به منظور تولید

رابطه همجمعی نامتقارن بین ردپای بوم شناختی و جهانی شدن اقتصادی و ( NARDLخطی )وقفه های گسترده غیربا استفاه از رهیافت خودتوضیح 
برای ایران  استفاده شد. نترای  االرل از تخمرین  2019تا  1995های  سری زمانی برای این منظور از دادهررسی قرار گرفت.  بدر ایران مورد سیاسی 

شناختی دارد و به ترتیب موجب افراای  سیاسی اثر معنادار بر ردپای بوم و های منفی ناشی از جهانی شدن اقتصادیرابطه بلندمدت نشان داد که تکانه
های مثبت جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثر معناداری بر کیفیت در مقدار این شاخص می شود.  در االیکه شوکدرلدی  4درلدی و کاه   17/0

درلدی در ردپای بوم  6/1منجر به افاای  های مثبت جهانی شدن اقتصادی درلد افاای  در شوک 10مدت محیط زیست ندارد. با این اال، در کوتاه
فرضریه مردیریت  شناختی،لی نتای  االل از این پژوه  مبنی بر اثر منفی جهانی شدن سیاسی بر شاخص ردپای بومبه طور ک شود.شناختی ایران می

 دهد.محیطی بشر را کاه  میشدن سیاسی، تقاضای زیستدهد جهانیکند و نشان میزیست را تأیید میجهانی محیط
 

  یكلیدكلمات 
 " جهانی شدن "، " NARDLروش  "، " فرضیه مدیریت جهانی محیط زیست "، " محیط زیستفرضیه آگاهی جهانی  "، " ردپای بوم شناختی "
 

  مقدمه -1
بارگترین چال  توسعه پایدار جهانی، تخریب محیط زیست است که به 

 ( رخ داده اسرتGHGای )دلیرل افراای  انتشرار گازهرای گلخانره

(Uddin et al., 2017در میرران انتشررار گازهررای گلخانرره .) ای
(GHGغالباً از انتشار دی ،)اکسید( کربنCO2 به عنوان پراکسی در )

مطالعات زیست محیطی استفاده شرده اسرت، زیررا بیشرترین سره  از 
هرای آن بره رااتری در دسرتر  ای را داراسرت و دادهگازهای گلخانه

همیشه شاخص مناسبی برای تخریب  CO2است. با این اال، انتشار 
استدالل کردند که ( 2018)و آپرگیس محیط زیست نیست. یوالکیک 

ممکن است در بعضی موارد خصولاً برای ذخایر منابعی  CO2انتشار 
ها یک شاخص ضعیف باشد. بنابراین، مانند نفت، خاک، معدن و جنگل

پایردار مرورد تاییرد  عنوان شراخص توسرعهکه بهبه یک شاخص کلی 
 ,.Erb, 2004; Blomqvist et al) نیاز استپژوهشگران باشد، 

-ای بررای انردازهبه طور گسرترده شناختیبومشاخص ردپای (. 2013

 Solarin andشرود )گیری تخریرب محریط زیسرت اسرتفاده مری

Bello, 2018( و نمایانگر پایداری زیست محیطی اسرت )Chen 

etal., 2010 .)(  وکرناگرل و رWackernagel & Rees, 

ناختی را مطرح کردند. ش( برای نخستین بار الطالح ردپای بوم1997
برر  های بشررمبنای این الطالح بر این فرض استوار است که فعالیت

کنرد. تولیدات و خدمات طبیعت استفاده میاز گذارد، زیرا زمین تأثیر می
زیسرت برا شناختی، تأثیر بشرر برر محیطدر نتیجه در تعریف ردپای بوم

و برابرر اسرت شرده توسرط ازیسرت اشاالطبیعری و محیطمیاان منابع

(Wackernagel & Rees, 1997.) شناختی، شاخص ردپای بوم
ترین شاخص ارزیرابی محیطی است و موفقشاخصی از پایداری زیست

مفهوم دستیابی بره نیازهرای فعلری بردون کراه  ی پایدار ر بهتوسعه
 Hongیک منطقه است ) های آیندهزیست ر برای نسلظرفیت محیط

et al., 2007, Cornelia, 2014 بسرریاری از مطالعررات .)
اند که ابعاد مختلف تجارت نق  مهمی در تاییر شناختی نشان دادهبوم

محیطی هرای زیسرتها و انواع آلرودگیکاربری زمین، مهاجرت انسان
 Lambin & Meyfroidt, 2011; Weinzettel etدارد )

al., 2013; Caro et al., 2014 اگرچره عوامرل متعرددی برر .)
گذارند، اما بسیاری از محققان هیچ شرکی در زیست تأثیرب محیطتخری

 زیسرت ندارنرد. بورژسری و ورسرلیشردن برر محیطمورد تأثیر جهانی

(Borghesi & Vercelli, 2003معتقدند همبستگی بلند ) مردت
زیسرت وجرود دارد. شدن و تخریب محیطمیان فرآیندهای اخیر جهانی

زیست مفیرد اسرت شدن برای محیطاند جهانیاال  آنکه برخی مدعی
(Stern, 2004 در برخری از مطالعرات بررای تعیرین ارتبرا  برین .)

شدن ر محیطی، تنها یک بعد از جهانیشدن و فشارهای زیستجهانی
انرد یرا برر یرک بعرد از مانند سطح باز بودن تجارت ر را بررسری کرده

 ,.Antweiler et alانرد )زیسرت تمرکرا کردههرای محیطآلودگی

2001; Cole, 2004شردن بری  از (. این در االیست کره جهانی
های اقتصادی، اجتماعی، تجارت کاال و خدمات است و فعالیت در اوزه

شود. بنابراین بررسی ارتبا  میان ابعراد فرهنگی و سیاسی را شامل می
عنوان یک شاخص جامع از شناختی بهشدن و ردپای بوممختلف جهانی
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 شردن در دو اروزهجهانی رسد.نظر میست ضروری بهزیتخریب محیط
توانرد شدن میاقتصادی و سیاسی مطرح است. از بُعد اقتصادی، جهانی

توسعه کننده در بسیاری از کشورهای در اال منجر به رشد لنایع آلوده
-محیطی یا دارای مقررات سهلشود، کشورهایی که فاقد قوانین زیست

طور کلری، انتظرار (. بهCopeland & Taylor, 2004اند )گیرانه
محیطی بشرر را شردن اقتصرادی، تقاضرای زیسرترود روند جهانیمی

مطرح است. نخسرت  افاای  دهد. این استدالل بر اسا  سه مالاظه
که هیچ چارچوب مؤثر جهانی برای کنترل استفاده از زمین و انتشرار آن

ات در سرطح کربن شکل نگرفته، یعنی چارچوب مؤثری کره بره مقررر
یافته بیشتر بره تشردید که، کشورهای توسعهجهانی منجر شود. دوم آن

تولیدات کشاورزی و مصرف انرژی تمایل دارنرد، یعنری تولیرداتی کره 
شدن شوند. در وهله سوم، جهانیمحیطی میسبب افاای  تن  زیست
منظور افظ اهداف اقتصادی، گذاری بیشتر بهاز طریق تجارت و سرمایه

 ,Dindaکنرد )زیسرت را تشردید مریی بی  از اد از محیطادهاستف

شدن در اقیقت همران روابرط سیاسری از بُعد سیاسی، جهانی (.2004
هرا و کشورهاست که از طریق ارتباطات دیپلماتیک دوجانبره، سرازمان

شود. شواهد تجربی ااکی دیگر متصل میالمللی به یکهای بینتوافق
توانرد تقاضرای بشرر نسربت بره یاسی میاز آن است که یکپارچگی س

 & Lemosلمررو  و آگررراول ) زیسررت را کرراه  دهررد.محیط

Agrawal, 2006) ( و استگلیتاStiglitz, 2007اشاره می ) کنند
شدن اقتصادی فراتر رفته و بنرابراین سازی سیاسی از جهانیکه جهانی

ائل طور مرؤثر مسرتوانند برهمؤسسات دولتی کمتری وجود دارند که می
جهانی مانند تاییررات اقلیمری و نرابرابری را مرورد توجره قررار دهنرد. 

ی کرافی اثررات اندازههای جهانی بهرسد که توافقبنابراین، به نظر می
اند و الملل را مدیریت نکردهزیست از توسعه تجارت بیننامطلوب محیط
اند. ایرن شرده« زیسرتی شکسرت جهرانی محیطفرضیه»موجب بروز 

 شدن سیاسی تقاضرای بشرر را افراای کند که جهانیبیان می فرضیه
 ,Lemos & Agrawalدهد. از سوی دیگر، لمو  و آگراول )می

تواند برر ظرفیرت و گیرند که یکپارچگی سیاسی می(، نتیجه می2006
اثربخشی نهادهای اکومتی، تأثیرات مثبتی در کاه  تقاضای بشر برر 

مرردیریت جهررانی »ی ، فرضرریهزیسررت اعمررال کننررد. در نتیجررهمحیط
سازی سیاسی، تقاضای بشرر را دهد که جهانینشان می« زیستمحیط

کننرده دیگرر در تخریرب محریط زیسرت، عامل تعیین دهد.کاه  می
(  اسرت. اگرچره ماهیرت ارتبرا  FDIگذاری مستقی  خارجی )سرمایه
، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست همچنان ناشرناخته FDIمیان 
 ,Al-mulali and Ozturkنیاز بره بررسری بیشرتر دارد ) است و

(. یکی از ایده های نوظهور که مربو  به ردپرای اکولروژیکی و 2015
( است که با FDIگذاری مستقی  خارجی )رشد اقتصادی است، سرمایه

رشد اقتصادی به وری، انباشت سرمایه و انتشار تکنولوژی، افاای  بهره
نابراین، اکثر کشورهای در اال توسرعه، بخشد. بیک کشور سرعت می

 ;Balasubramanyam, 1998هسرتند )  FDIمشرتا  جرذب

Seker et al., 2015ی تررأثیر شررده در ارروزه(. مطالعررات انجام
ی زیرر تروان بره سره دسرتهزیست را میشدن بر تخریب محیطجهانی

شردن برر ی نخست مطالعاتی هستند که تأثیر جهانیتقسی  کرد: دسته
اند. در ایرن  مطالعرات، ای را بررسی نمودهاز انواع گازهای گلخانهیکی 

محیطی در نظر گرفته عنوان شاخص زیستای بهانتشار گازهای گلخانه
 & Leitao(، لیترائو و شرهباز )Lamla, 2009شده است. المال )

Shahbaz, 2013( شرهباز و همکراران ،)Shahbaz et al., 

( و  Bargaoui et al., 2014(، برجرراوی و همکرراران )2013
( نشان دادنرد کره Twerefou et al., 2017تووریفو و همکاران )

شرود. در ای مریشدن باعر  افراای  انتشرار گازهرای گلخانرهجهانی
(، شرررهباز و همکررراران Potrafke, 2015کررره پوترافرررک )االی

(Shahbaz et al., 2016( و شهباز و همکاران )Shahbaz et 

al., 2017 شردن باعر  کراه  انتشرار گراز دادند که جهانی( نشان
CO2 می( شود. همچنین پوترافرکPotrafke, 2015 نشران داد )
ی دوم نردارد. دسرته CO2شدن هیچ ترأثیری برر انتشرار گراز جهانی

شرناختی را بررسری شردن برر ردپرای بوممطالعاتی است که اثر جهانی
عنوان یکی از ختی بهشنااند. در این مطالعات از شاخص ردپای بومنموده

زیست استفاده شده است. تخریب محیط یهای جامع در زمینهشاخص
( در پژوهشی نشان دادنرد Figge et al., 2017 فیگه و همکاران )

توجهی باع  افاای  ردپرای شدن به طور قابلکه شاخص کلی جهانی
شود. همچنین ردلف و فیگه شناختی مصرف، لادرات و واردات میبوم
(Rudolph & Figge, 2017 در پژوهشری نشران دادنرد کره )

شرناختی متفراوت شدن ممکن است بر ردپرای بومتأثیرات ابعاد جهانی
شرناختی شدن اقتصادی، با ردپای بومی جهانیکه رابطهطوریباشد، به

شدن اجتمراعی مصرف، تولید، واردات و لادرات مثبت است، اما جهانی
ی منفری و برا ردپررای و تولیررد رابطره شرناختی مصررفبرا ردپرای بوم

ی مثبت دارد، همچنین بُعد سیاسی شناختی واردات و لادرات رابطهبوم
ی مثبرت شرناختی لرادرات و واردات رابطرهشدن با ردپای بومجهانی

شردن برر دیگرر ی سوم مطالعاتی هسرتند کره ترأثیر جهانیدارد.دسته
انرد. بررسری نمرودهزیسرت را های تخریرب محیطها یا شاخصآالینده

( در Lamla, 2009( و المررال )Potrafke, 2015پوترافررک )
طور کلی باع  کاه  آلرودگی شدن بهپژوهشی نشان دادند که جهانی

( نشران داد Potrafke, 2015شرود. همچنرین پوترافرک )آب مری
ایرران از لحرار ردپرای زدائی ندارد. شدن هیچ تأثیری بر جنگلجهانی
سال اخیر همواره با روند لرعودی مواجره بروده و  25شناختی طی بوم

های اخیر به اوج خود رسیده است. ردپای بوم شناختی ایرران از درسال
هکتار  40/3 ترین میاان ( به )پایین 1995هکتار جهانی در سال  02/2

رسیده است. روند لعودی این شاخص اراکی از  2014در سالجهانی 
های آتی است. این بدان ای نسلکاه  ظرفیت محیط زیست ایران بر

معناست که شرایط محیط زیست ایرران در ارال تخریرب اسرت، زیررا 
ردپای بوم شناختی بی  از ظرفیرت بیولروژیکی اسرت و کسرری بروم 
شناختی ایجاد شده است. با توجه به اهمیرت جهرانی شردن سیاسری و 
اقتصادی و تاثیرگذاری آن بر کیفیت محریط زیسرت هردف از مطالعره 

ر بررسی ارتبرا  جهرانی شردن اقتصرادی و سیاسری برا شراخص ااض
تخریب محیط زیست در ایران است. نروآوری ایرن مطالعره نسربت بره 
مطالعررات پیشررین در دو بعررد برجسررته اسررت. نخسررت اینکرره در اکثررر 

عنوان بره CO2ای مانند مطالعات، انتشار یکی از انواع گازهای گلخانه
ته شده است و این امر بخ  زیست در نظر گرفشاخص تخریب محیط

دهرد. بنرابراین،  اسرتفاده از ردپرای کوچکی از تخریرب را نشران مری
زیسرت نروآوری مطالعره عنوان معیاری از تخریب محیطشناختی بهبوم

زیسرت شناختی شاخص بهتری از تخریب محیطااضراست. ردپای بوم
ا از منظرر زیسرت رتواند تأثیر یک کشور بر محیطکند، زیرا میارائه می
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و  1KOFهوا، خاک و آب نشان دهد. دومُ در این مطالعه از شراخص 
شدن استفاده شده که کمتر مورد عنوان معیار جهانیهای آن بهزیرگروه

عررالوه بررر  KOFتوجرره پژوهشررگران قرررار گرفترره اسررت. شرراخص 
-شدن سیاسی و اجتماعی نیرا مریشدن اقتصادی شامل جهانیجهانی

شدن در سطح هر کشور و در ترین معیار جهانیشود. این شاخص وسیع
 ,.Dreher et al., 2006; Dreher et alطول زمران اسرت )

هایی مانند شاخص آزادسازی تجاری که در پی بیران (. شاخص2008
شردن هسرتند، لررفاً بررای گروهری معردود از کشرورها ماننررد جهانی

  OECD (Andersen & Herbertsson, 2005کشرورهای 
Lockwood & Redoano, 2005;اند و شاخص ( قابل استفاده

تنها برای چندین دوره قابل اسرتناد  (MGI)سازی ماستریخت جهانی
 KOFکه شاخص ( در االیFigge & Martens, 2014است )

 ها قابل دسترسی است.ی کشورها و دورهبرای همه

  

   روش انجام تحقیق -2

KOF ست که شامل سه شدن ایک شاخص جامع و ترکیبی از جهانی

اقتصرادی  ، اجتماعی و سیاسی است. جنبهی بسیار مه  اقتصادیجنبه

گذاری مسرتقی  خرارجی شدن شرامل تجرارت، سررمایهشاخص جهانی

(FDI)2 و سرمایه( گذاری خارجی در سهامFPI)3  ر خرید اورا  قرضه

ها در معامالت بور  و قبوض سپرده در بانک خرارجی و سهام شرکت

ها شامل موانع ها و تعرفهن موانع تجارت از قبیل محدودیتو همچنیر 

المللی و کنترل سرمایه بر ها، مالیات بر تجارت بینواردات پنهان، تعرفه

های واقعی است. بنابراین این شاخص، از طریق افاای  اج  و جریان

تنوع مبادالت کاال، خردمات و جریران سررمایه و ... قردرت براالیی در 

عکررا  رشررد وابسررتگی متقابررل اقتصررادی کشررورها دارد. تبیررین و ان

ها در کشرور، عضرویت در شدنِ سیاسی شامل تنروع سرفارتخانهجهانی

المللرری و همچنررین المللرری، تصررویب معاهرردات بینهای بینسررازمان

هررای شررورای امنیررت سررازمان ملررل اسررت. مشررارکت در مأموریررت

بین شخصی مانند شدنِ اجتماعی شامل متایرهایی مؤثر بر مخاطجهانی

 جملرههرای اطالعراتی ازالمللی، جریانترافیک تلفنی و گردشگری بین

(. Redolph & Figge, 2017)ها و .... اسرت اینترنرت، روزنامره

شدنِ اقتصادی شامل ی مه  آنکه، شاخص مذکور عالوه بر جهانینکته

شدنِ اجتماعی و سیاسی نیا هست. بنابراین این شاخص نسربت جهانی

تر تر و جامعدر مطالعات پیشین کامل شدههای استفادهسایر شاخصبه 

هر کردام از  KOFی شاخص (. برای محاسبه1394خندان، است )گل

شدنِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ر به یک متایرها ر متایرهای جهانی

بیشرترین ارزش و  100شوند. عردد تبدیل می 100تا  1ی عدد در بازه

ها به درلردهایی از توزیرع دهد. دادهرزش را نشان میکمترین ا 1عدد 

شود. هایی برای هر زیرگروه انتخاب میشوند، سپس وزناللی بدل می

                                                           
بوده و  'Konjunkturforschungsstelle'مخفف آلمانی کلمه  KOFشاخص  1

 به معنی مؤسسه تحقیقات چرخه کسب و کار است
2 Foreign Direct Investment 
3 Foreign Portfolio Investment 

ها برا اسرتفاده از تجایره و ها برای تمام کشورها و تمام سرالاین وزن

شوند. در نهایت شاخص کلری کره های اللی محاسبه میتحلیل مؤلفه

-دست میها بهموع وزنی این زیر شاخصشاخصی ترکیبی است، از مج

(.  بمنظررور بررسرری اثرررات Redolph & Figge, 2017)آیررد 

نامتقارن جهانی شدن اقتصادی بر ردپای بوم شناختی از رهیافرت خرود 

( اسرررتفاده NARDLهرای گسررترده غیرخطررری )رگرسیو با وقفه

رح ( مطر2011وهمکراران ) Shin شررد. ایررن روش اولین بارتوسرط

( توسرررعه یافررت. 2014و همکررراران ) Shin شررد و سررپس توسررط

NARDL های گستردهگسرترش یافتره روش خود رگرسیو با وقفه 

(ARDL است، با این مایت که اثررات نامتقرارن متایرهای مستقل )

مدت و یعنی اثر تاییرات مثبرت و منفی متایرهای توضیحی را در کوتاه

تواند بررسی نمراید. بنابراین، مرردل ه میبلنرد مردت را بصورت جداگان

NARDL ( ( اسررت )1دو متایرررره بصررورت رابطررهShin, et 

al.,2011:) 
 

 

 
            (1 )  

منفری متایرر  ضرایب بلند مدت اثرات مثبت و و   که در آن

و منفری بره  توان بصورت تاییرات مثبرترا ه  می  . استمستقل 
 :نوشت 2لورت رابطه 

 

 
(2) 

تاییرات جائری  و  همچنین .است ارزش اولیه متایر 

هسرتند. بررای بررسری اثررات جهرانی شردن   منفی متایرر مثبت
اسررت  3اقتصررادی بررر ردپررای برروم شررناختی، مرردل بصررورت رابطرره 

(Shahbaz, et al., 2017). 
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تولید ناخرالص  ردپای بوم شناختی،  رابطه، این در 

سرمایه گذاری مستقی   ،  2010سرانه به قیمت ثابت سال داخلی

اثرر جهرانی شردن  مصرف سوختهای فسریلی،  خارجی، 

اثرر اثر جهانی شدن سیاسی اسرت. بمنظرور بررسری  و  اقتصادی

ایرن ،  اثرر جهرانی شردن سیاسریو  EGجهانی شدن اقتصادی 

ضررایب کوتراه مردت  متایرها شامل اثرات مثبت و منفی هستند. 

 . برای تعیین تعداد بهینه وقفه،استضرایب بلند مدت مدل  مدل و 

نشان دهنده رابطه بلند مردت  از آماره شوارتا بیان استفاده شد. 
میان ردپای بوم شناختی و جهانی شدن اقتصادی است، که رابطه مثبت 

دهنرده  نشران بین این دو متایر مورد انتظار اسرت. همچنرین، 
رابطه بلند مدت میان ردپرای بروم شرناختی و کراه  جهرانی شردن 
اقتصادی است و عالمت مثبت بین دو متایر مورد انتظار است، زیررا برا 
-کاه  جهانی شدن اقتصادی، میاان ردپای بوم شناختی کاه  مری

یابد. بعالوه در لورت تایید وجود رابطه نامتقارن میان متایرهای مدل، 

تظرار باشد. به لحار تئروری، ان   <انتظار بر آن است که
ضریب مصرف سوختهای فسیلی مقداری مثبرت داشرته باشرد.  رودمی

بدین مفهوم که با افاای  مصرف انررژی، میراان انتشرار آلرودگی نیرا 
یابد. الزم به ذکر است در این مطالعه از تمام متایرها لگراریت   افاای 

(. جامعه آماری در این Shahbaz, et al., 2017گرفته شده است )
 1995-2019هرای ایران است، در محدوده زمانی سال پژوه ، کشور
ها به لورت سرری زمرانی بروده و در این پژوه ، دادهمیالدی است. 

بررای  Global Footprint Networkها از سه منبرع، این داده
 :httpسرررایت هرررای ردپرررای بررروم شرررناختی، دادهاسرررتخراج 

//globalization.kof.ethz  هرای دادهبرای استخراجKOF  و
( گرردآوری World Bankهای مورد نیاز از بانک جهانی )سایر داده

  شدند.
 

 نتایج  -3
 ابتدا ایستایی متایرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولرتعمی  یافته

(ADF( و فیلیپس پرون )PP) ( آورده شده 1بررسی شد که درجدول )
تولیرد  است. نتای  آزمون ایسرتایی اراکی از آن اسرت کره متایرهرای

ناخالص داخلی، ردپای بوم شناختی، جهانی شدن اقتصادی و سیاسی با 
گیری ایستا هستند. متایرهرایی ماننرد مصررف سروخت یک بار تفاضل

فسیلی و سرمایه گذاری مستقی  خارجی در سطح ایستا هستند. با توجه 
 هسرتند، I(1)و  I(0)به اینکه متایرهای ااضر در مردل، ترکیبری از 

استفاده نمود. الزم به ذکر اسرت انجرام  NARDLز روش توان امی
خوتوضریح برا هرای متقرارن و نامتقرارن آزمون ایستایی در کابرد مدل

 ضرورت ندارد. های گستردهوقفه
 

 نتایج آزمون ایستایی دیکی فولر و فیلیپس پرون -1جدول 

 نام متایر
ADF 
)در 
 سطح(

ADF 
)تفاض
 ل اول(

PP  
)در 
 سطح(

PP  
)تفاضل 
(اول  

درجه 
ایستای
 ی

لگاریت  
تولید 

782/0  017/0  782/0  017/0  I(1) 

ناخالص 
 داخلی

لگاریت  
مصرف 
سوخت 
 فسیلی

014/0  - 236/0  014/0  I(0) 

لگاریت  
سرمایه 
گذاری 
مستقی  
 خارجی

00/0  - 293/0  025/0  I(0) 

لگاریت  
جهانی 
شدن 
 اقتصادی

507/0  012/0  471/0  031/0  I(1) 

لگاریت  
جهانی 
شدن 
 سیاسی

591/0  006/0  596/0  006/0  I(1) 

لگاریت  
ردپای 
بوم 
 شناختی

965/0  003/0  970/0  003/0  I(1) 

 های تحقیقمأخذ: یافته    

 

کرانره  آزمرونهای گسترده، نخستین گام در رویکرد خوتوضیح با وقفه
برای بررسی وجود رابطه بلندمدت است. نتای  آزمون کرانره در جردول 

 ت.شده اس ئه( ارا2)
 نتایج آزمون كرانه -2جدول 

 Value Signif I(0) I(1) 

F- 

Bound 

Test 
319/7  ٪10  685/2  785/3  

K 6 ٪5  174/3  383/4  

  ٪1  629/4  698/5  

 های تحقیقمأخذ: یافته

برای نمونه مورد بررسری برابرر برا   Fدهد که آماره نشان می 2جدول 
د پایین در سطح و ا 698/5است. اد باال در سطح یک درلد  319/7

بارگتر از اد براال اسرت وجرود  Fاست. از آنجا که  269/4یک درلد 
شود. پس از تاییرد وجرود رابطه بلند مدت بین متایرهای مدل تایید می

جردول رابطه بلندمدت بین متایرهای مدل، این رابطه تخمین زده شد. 
ر ردپرای بروم ب( اثرات نامتقارن جهانی شردن اقتصرادی و سیاسری 3)

 دهد.شناختی در بلند مدت را نشان می
 

ردپای  رب جهانی شدن اقتصادی و سیاسیمتقارن نااثرات  -3جدول 

  مدتبلند  در بوم شناختی

 ضرایب نام متایر
خطای 
 معیار

 ااتمال tآماره 

وقفه لگاریت  
ردپای بوم 
 شناختی سرانه

171/1-  133/0  800/8-  000/0  
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لگاریت  تولید 
 ناخالص داخلی

917/0  010/0  420/8  000/0  

لگاریت  مصرف 
 سوخت فسیلی

781/2  467/1  895/1  084/0  

لگاریت  سرمایه 
گذاری مستقی  

 خارجی
008/0-  008/0  011/1-  333/0  

لگاریت  اثرات 
مثبت جهانی 
 شدن اقتصادی

041/0  086/0  477/0  642/0  

لگاریت  اثرات 
منفی جهانی 
 شدن اقتصادی

165/0  045/0  7621/3  004/0  

گاریت  اثرات ل
مثبت جهانی 
 شدن سیاسی

041/0  086/0  477/0  642/0  

لگاریت  اثرات 
منفی جهانی 
 شدن سیاسی

111/4-  671/0  125/6-  001/0  

-489/19 عرض از مبدا  964/6  798/2-  017/0  

016/0 روند  004/0  952/3  002/0  

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

لندمدت بین ردپای بروم تخمین رابطه بآمده از  دستبه  ی تان سا ا رب

ضریب وقفه لگاریت  ردپای بوم شرناختی  شناختی و متایرهای منتخب،

ضرریب . اسرت اردعنرادرلرد میرک  نینراو در سطح اطمسرانه منفی 

لگاریت  تولید ناخالص داخلی  برآورد شده مثبت و معنادار است. بنابراین 

ص داخلری و داری برین تولیرد ناخرالطبق انتظار، رابطه مستقی  و معنرا

ردپای بوم شناختی در بلندمدت وجود دارد. با توجه به ضریب بررآوردی 

، در اثر افاای  )کاه ( ده درلرد تولیرد ناخرالص داخلری، برا 917/0

فرض ثابت بودن سایر شرایط، سرانه ردپرای بروم شرناختی بره میراان 

یابرد. لگراریت  مصررف سروخت درلد افاای  )کاه ( مری 10تقریباً 

ردپای بوم شناختی در بلندمدت دارای اثرر مثبرت بروده و در فسیلی بر 

دار است. لذا برا یرک درلرد افراای  در مصررف درلد معنا 10سطح 

درلرد افراای   3شناختی ادود های فسیلی، مقدار رد پای بومسوخت

یابد. نتیجه تخمین رابطه بلندمدت ااکی از آن است که اثر سرمایه می

پای بوم شناختی در بلندمدت منفری بروده گذاری مستقی  خارجی بر رد

گذاری مسرتقی  خرارجی در دوره اما معنادار نیست. بدین ترتیب سرمایه

شرناختی مورد بررسی نق  معناداری بر کاه  یا افاای  ردپرای بروم

جهانی  دهد که آثار مثبت( نشان می3نتای  جدول ) کشور نداشته است.

وم شرناختی نردارد. ایرن در شدن اقتصادی اثر معناداری برر ردپرای بر

االیست که اثرات منفی جهرانی شردن اقتصرادی  دارای اثرر مثبرت و 

معنادار بر رد پای بوم شناختی است و موجب تخریب محریط زیسرت و 

در رابطه با  اثرات جهانی  شود.کاه  ظرفیت زیستی برای آیندگان می

ات شرود کره اثررشدن سیاسی بر ردپای بوم شناختی نیا مشراهده مری

مثبت معنادار نبوده اما اثر منفی جهرانی شردن سیاسری ترأثیر منفری و 

شناختی دارد. با یک درلرد افراای  در شراخص معنادار بر رد پای بوم

درلد کراه   1/4جهانی شدن سیاسی، ردپای بوم شناختی به میاان 

یابد. پس از تخمین بردار همجمعی، با استفاده از پسماند االرل از می

بین رد پای بروم شرناختی و  مدت کوتاه توان رابطهمدت میرابطه بلند

را تخمین زد. نتای  تخیمن رابطه بلندمردت در  متایرهای منتخب مدل

  .( ارائه شده است4جدول )

 
ردپای بوم  رب جهانی شدن اقتصادی و سیاسیاثرات متقارن  -4جدول 

  دركوتاه مدت شناختی

 ضرایب نام متایر
خطای 
 معیار

تمالاا tآماره   

تفاضل لگاریت  
تولید ناخالص 

 داخلی
559/0  154/0  617/3  002/0  

تفاضل لگاریت  
مصرف سوخت 

 فسیلی
297/3-  669/3  898/0-  384/0  

تفاضل لگاریت  
سرمایه گذاری 
 مستقی  خارجی

016/0-  016/0  991/0-  338/0  

تفاضل لگاریت  
اثرات مثبت جهانی 
 شدن اقتصادی

163/0  086/0  899/1  078/0  

تفاضل لگاریت  
اثرات منفی جهانی 
 شدن اقتصادی

081/0  119/0  682/0  505/0  

تفاضل لگاریت  
اثرات مثبت جهانی 

 شدن سیاسی
287/0  210/0  368/1  192/0  

تفاضل لگاریت  
اثرات منفی جهانی 

 شدن سیاسی
194/3-  473/1  168/2-  047/0  

ضریب تصحیح 
 خطا

452/0-  178/0  541/2-  023/0  

 های تحقیقمأخذ: یافته

دهد که متایرهای مصرف سوخت فسریلی و ( نشان می4نتای  جدول )
مدت اثر معناداری بر ردپای بوم شناختی گذاری خارجی در کوتاهسرمایه

مردت اثرر مثبرت و ندارند. با این اال، تولید ناخالص داخلری در کوتراه
خالص درلد تولید نا 10معنادار بر ردپای بوم شناختی دارد و با افاای  

-یابد. تکانهدرلد افاای  می 6/5داخلی، ردپای بوم شناختی به میاان 

های مثبت جهانی شدن اقتصادی در کوتاه مدت، بر خرالف بلندمردت، 
اثر مثبت و معنادار بر کیفیت محیط زیست دارد به نحوی که با افاای  

درلد، ردپای بوم شناختی ادود  10اثرات مثبت جهانی شدن به میاان 
یابد. از سوی دیگر اثررات منفری جهرانی شردن درلد افاای  می 6/1

 اقتصادی، در کوتاه مدت اثر معناداری بر کیفیت محیط زیست ندارد. 
های منفری جهرانی شردن مدت، تکانهدهد که در کوتاهنتای  نشان می
های مثبت جهانی شدن سیاسی بر ردپای بوم شناختی اقتصادی و تکانه



6012-6003، صفحه 1402، شماره اول، فصل بهار، سال هشتممطالعات علوم محیط زیست، دوره   
 

6008 

 

دار نیست و تأثیری بر ردپای بوم شناختی ، اما معنادارای اثر مثبت بوده
ندارد. این در االیست که تکانه منفی جهانی شدن سیاسری دارای اثرر 
منفی بر ردپای بوم شناختی بوده و در سطح پن  درلد معنرادار اسرت. 

دار میان اثرات منفی جهرانی بنابراین طبق انتظار، رابطه معکو  و معنا
وم شرناختی وجرود دارد. برا توجره بره ضرریب شدن سیاسی و ردپای ب

در اثر افاای  )کاه ( ده درلد اثرات منفی جهانی  -194/3برآوردی 
شدن سیاسی، با فرض ثابت برودن سرایر شررایط، سررانه ردپرای بروم 

مقدار بررآورد  یابد.درلد کاه  )افاای ( می 40شناختی نیا به میاان 
تعردیل انحرراف از  دهد که ضریبشده ضریب تصحیح خطا نشان می

تعادل بلندمدت منفی و کوچکتر از یک است. با توجه به معنادار برودن 
درلرد از انحرراف از تعرادل  45توان انتظار داشت کره این ضریب می

شود. به بیان دیگر برای الالح اثرات بلندمدت در یک سال تعدیل می
 است. سال مورد نیاز  2یک شوک وارد شده به تعادل بلندمدت، ادود 

 

 گیری نتیجه -4
لعه اثرات نامتقارن جهانی شردن اقتصرادی و سیاسری برر ادر این مط 

ررسی شد. نتای  بلند مدت به مدت و تاردپای بوم شناختی در ایران درکو
نشان داد که رابطه منفی میان ردپرای بروم شرناختی و جهرانی شردن 

نشران  کنرد وزیست را تأیید میسیاسی، فرضیه مدیریت جهانی محیط
محیطری بشرر را کراه  شدن سیاسی، تقاضای زیسرتدهد جهانیمی
بر اسا  نتای  االل از پژوه ، پیشنهاداتی به لرورت زیرر دهد. می

باتوجه به ارتبا  مسرتقی  میران ردپرای بروم شرناختی و  شود.ارایه می
گرذاری در هایی شامل افاای  سرمایهمصرف انرژی، از طریق سیاست

هایی گذاریوری انرژی و سرمایههای بهرهرژی، پروژهجویی در انلرفه
توان مصرف در زمینه افاای  نق  منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک، می

کاه  یارانه شناختی را کاه  داد. بنابراین انرژی و متعاقبا رد پای بوم
توانرد مجاز میمحیطی بر مصارف غیرهای زیستانرژی و وضع مالیات

شرناختی و افراای  ظرفیرت ستای کاه  ردپرای بومگامی مؤثر در را

با توجه به ایطه تمرکا  شناختی برای افظ منافع آیندگان برداشت.بوم
شناختی بر این مسأله که افراد چقدر باید به کاه  مصررف، ردپای بوم

افاای  تکنولوژی و بهبرود رفترار خرود، جهرت دسرتیابی بره پایرداری 
یتی از محریط زیسرت بررای کنتررل و های امااتخاذ سیاست بپردازند،

رسرانی شناختی ضروری است. در این راسرتا آگراهیکاه  ردپای بوم
هرا و اسرتفاده از تکنولروژی جهت کاه  استفاده افراطی از اکوسیست 

های لنعتی دارای ضرورت است. نتای  رابطره کارآمد و کنترل آلودگی
قتصرادی در هرای منفری جهرانی شردن ابلندمدت نشان داد که تکانره

-بلندمدت ردپای بوم شناختی را افاای  می دهد، بنابراین پیشنهاد می

شود که افاای  در گسترش آزادسازی تجاری بر مدیریت آثار منفی آن 
بر ظرفیت محیط زیستی کشور به عنوان یک الل تأکید شود. بنابراین 

 هرای تجراری را در راسرتایالزم است دولتمردان، اقدامات و استراتژی
توسعه روابرط تجراری برا زیست توسعه دهند. افاای  افاظت از محیط

تواند اقردامی سرودمند در زمینره محوریت امایت از محیط زیست، می
شود کاالهایی کره شناختی کشور باشد. لذا تولیه میبهبود طرفیت بوم

کنند، از خارج از کشور وارد شوند. در در داخل آالینده بیشتری تولید می
 تواند گرامی سرودمند درشدن اقتصادی میجهانیرت است که این لو

 زیست بردارد.الالح تکنولوژی تولید محصوالت و بهبود کیفیت محیط
-از سوی دیگر، اثر منفی جهانی شدن سیاسی بر شاخص ردپای بوم

کند و نشان زیست را تأیید میفرضیه مدیریت جهانی محیط شناختی،
محیطی بشر را کاه  ضای زیستشدن سیاسی، تقادهد جهانیمی
ها در منطقه برای ثباتی سیاسی و درگیریکاه  بیدهد. بنابراین می

ثباتی سیاسی و زیست امری ضروری است. بیکاه  تخریب محیط
کند، بلکه افق ها نه تنها عملکرد اقتصادی را ضعیف میدرگیری

عیف کند و در نتیجه باع  تضسیاستگذاران اقتصادی را کوتاه می
 شوند.عملکرد اقتصاد کالن و مقررات زیست محیطی می
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Abstract  
Introduction  
The main challenge to global sustainable development is environmental degradation due to increased 

greenhouse gas (GHG) emissions. The ecological footprint index is widely used to measure 

environmental degradation and represents environmental sustainability. The Ecological Footprint 

Index is an indicator of environmental sustainability and is the most appropriate indicator for 

assessing sustainable development - in the sense of meeting current needs without reducing 

environmental capacity - for future generations in a region. Given the importance of political and 

economic globalization and its impact on environmental quality, the purpose of this study is to 

investigate the relationship between economic and political globalization with the index of 

environmental degradation in Iran. The innovation of this study compared to previous studies is 

prominent in two dimensions. First, in most studies, the emission of one types of greenhouse gases, 

such as CO2, is considered as an indicator of environmental degradation, and this shows a small part 

of the degradation. Therefore, the use of ecological footprint as a measure of environmental 

degradation is the present study innovation. 

 

Methodology  

KOF is a comprehensive index of globalization that includes three very important economic, social 
and political aspects. The economic aspect of globalization index includes trade, foreign direct 
investment (FDI) and foreign investment in stocks (FPI) - buying bonds and stocks of companies in 
stock exchange transactions and deposit bills in foreign banks - Barriers to trade, such as restrictions 
and tariffs, include barriers to covert imports, tariffs, international trade taxes, and capital controls 
on real flows. Therefore, this index, by increasing the volume and variety of exchanges of goods, 
services and capital flows, etc., has a high power in explaining and reflecting the growth of economic 
interdependence of countries. Political globalization includes the diversification of embassies in the 
country, membership in international organizations, ratification of international treaties, as well as 
participation in UN Security Council missions. Social globalization includes variables that affect 
personal audiences such as telephone traffic and international tourism, information streams such as 
the Internet, newspapers, etc.. Importantly, in addition to economic globalization, the index also 
includes social and political globalization. Therefore, this index is more comprehensive than other 
indicators used in previous studies. To calculate the KOF index, each of the variables - the variables 
of economic, social and political globalization - is converted to a number in the range of 1 to 100. 
The number 100 indicates the highest value and the number 1 indicates the lowest value. The data is 
converted to percentages of the original distribution, then weights are selected for each subgroup. 
These weights are calculated for all countries and all years using principal component analysis. 
Finally, the general index, which is a composite index, is obtained from the weighted sum of these 
sub-indices. In order to investigate the asymmetric effects of economic globalization on the 
ecological footprint, the non-linear extended nonlinear regression (NARDL) approach was used. The 
extended NARDL is the extended-interrupt self-regression (ARDL) method, with the advantage that 
the asymmetric effects of the independent variables, that is, the effect of positive and negative 
changes of the explanatory variables in the short and long run, can not be examined separately. In 

this regard, ecological footprint, GDP per capita at constant 2010 prices, foreign direct investment, 

fossil fuel consumption, the effect of economic globalization and the political globalization are 

considered as explanatory variables.  
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. In order to examine the effect of economic globalization and the effect of political globalization, 

these variables include positive and negative effects.??In this study, the data are time series (1995-

219) and these data are from three sources: Global Footprint Network to extract ecological footprint 

data, http://globalization.kof.ethz to extract KOF data and other required data were collected from the 

World Bank. 

 

Conclusion  
In this study, the asymmetric effects of economic and political globalization on the ecological 

footprint for Iran were investigated in long-run and short-run. The results showed that the negative 

relationship between ecological footprint and political globalization confirms the hypothesis of global 

environmental management and shows that political globalization reduces human environmental 

demand. Based on the results of the research, suggestions are presented as follows. Given the direct 

relationship between ecological footprint and energy consumption, through policies including 

increased investment in energy saving, energy efficiency projects and investments in Increasing the 

role of renewable and clean energy sources can reduce energy consumption and consequently the 

ecological footprint. Therefore, reducing energy subsidies and imposing environmental taxes on illicit 

uses can be an effective step towards reducing the ecological footprint and increasing the ecological 

capacity to protect the interests of the future. Given the focus of the ecological footprint on how much 

people should reduce consumption, increase technology, and improve their behavior to achieve 

sustainability, adopting environmental protection policies to control and reduce the ecological 

footprint is essential.  In this regard, awareness is needed to reduce the extreme use of ecosystems and 

the use of efficient technology and control of industrial pollution.The results of the long-run 

relationship showed that the negative shocks of economic globalization in the long run increase the 

ecological footprint, so it is suggested that the increase in trade liberalization to emphasize the 

management of its negative effects on the country's environmental capacity as a principle. Therefore, 

it is necessary for the government to develop business measures and strategies in order to increase 

environmental protection. The development of trade with a focus on environmental protection can be 

a useful step in improving the ecological orientation of the country. Therefore, it is recommended that 

goods that produce more pollutants domestically be imported from abroad. In this case, economic 

globalization can be a useful step in improving the technology of production and improving the 

quality of the environment. On the other hand, the negative effect of political globalization on the 

ecological footprint index confirms the hypothesis of global management of environment and shows 

that political globalization reduces the demand for environment. Therefore, reducing political 

instability and conflicts in the region is essential to reduce environmental degradation. Political 

instability and conflict not only weaken economic performance, but also shorten the horizons of 

economic policymakers, thereby weakening macroeconomic performance and environmental 

regulation. 
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