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چکیده

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آالینده هدا زیسد میطیدی در ادبطدا
اقتصاد میطط زیس هموار مورد توجد اقتصداد داندار قدرار هروتد
بخش عمه ا از میالعا تجربی را در ده ها اخطر ب خود اختصاص
داد اس  .در این راستا ،ههف اصلی این میالع  ،بررسدی تدیثطر توسدع
بخش صنعتی کشا رز شهرنشطنی بر انتشار آلودهی سدران آ در
ایرار طی سالها  1975-2014میباشه .ب این منظور ،بدرا بررسدی
رابی کوتا مه از آزمور علط تودا یاماموتو جه تبططن ارتبدا
بلنهمه بطن متغطرها مهل از رهطاو حهاقل مربعدا وویدا اسدتهاد
شه اس  .نتایج این میالع نشار مدیدهده کد در کوتدا مده  ،ید
رابی علی ی طرو از سو متغطرهدا ارز اودد د بخدش صدنع ،
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مصرف انرژ بد متغطدر انتشدار آلدودهی سدران آ برقدرار بدود در
بلنهمه  ،متغطرها ارز اود د بخش صنع  ،مصرف انرژ تدراک
جمعط شهر  ،تیثطر مثب معنیدار بر آلودهی آ دارنه.
واژگین کلید  :توسع بخش کشا رز  ،توسع بخش صدنعتی ،تدراک
جمعط شهر  ،آلودهی آ  ،ر

طبقهبعد

تودا یاماموتو حهاقل مربعا وویا

C22, Q53 :JEL

 .1مقدمه

بررسی عوامل مؤثر بر شاخصها کطهط زیس میطیی با تیکطه بر رابی بدطن متغطدر
درآمه سران حقطقی انتشدار هداز د اکسدطه کدربن (آزمدور وریدط زیسد میطیدی
کوزنتس) در سالها اخطر مورد توج اقتصاددانار میطط زیس قرار هروت اس  .از بعه
نظر  ،ارتبا بطن درآمه سران حقطقی شاخصهدا کطهطد زیسد میطیدی کد در
قالب منینی زیس میطیی کوزنتس 1میرح میشود ،در چارچو س اثر مقطاس ،2اثدر
ترکطب 3اثر ونی تکنولوژیکی 4قابل بیث اس  .اثر مقطداس ،بطدانگر تغططدر در اندهاز
وعالط ها اقتصاد  ،اثر ترکطب ،مبطن تغططر در ترکطب یا سبه کاالهدا تولطده اثدر
ونی ،نشاردهنه تغططر در ون شطو تولطه تغططر ب سم اسدتهاد از وندا ر ودا
اس  .ب عبار دیگر با اودایش رشه اقتصاد  ،از طریق اثرا مقطداس ،آلدودهی میدطط
زیس اودایش یاوت  ،در حالی ک بر اساس اثرا ترکطب اثرا وندی ،آلدودهی کداهش
وطها میکنه .بنابراین وریط زیس میطیی کوزنتس ،بطانگر ایدن اسد کد بدا اوددایش
رشه اقتصاد در مراحل ا لط ب دلطل غالدب شدهر اثدر مقطداس بدر د اثدر وندی اثدر
ترکطب ،آلودهی میطط زیس اودایش یاوت سدسس در مراحدل بعده  ،رشده آلدودهی
میطط زیس کاهش وطها میکنه.
از نقی نظر تجربدی ،میالعدا متعدهد وطرامدور آزمدور وریدط زیسد میطیدی
کوزنتس در کشورها توسع یاوت در حال توسع صور هروت اسد  .در اغلدب ایدن
1. Environmental Kuznets Curve
2. Scale Effect
3. Composition Effect
4. Technique Effect
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وژ هشها از شاخصها کطهط میطط زیس مختلف ر شها تخمطن متها تی برا
آزمور این وریط اسدتهاد شده  ،نتدایج مختلهدی در مدورد رد یدا عدهم رد وریدط
زیس میطیی کوزنتس حاصل شه اس  .نکت ا ک در اغلب میالعا تجربدی نسدب
ب آر غهل هردیه  ،چگونگی تیثطرهذار سایر متغطرها مدؤثر بدر مطددار انتشدار هداز
د اکسطه کربن بویژ متغطرهایی ماننه ارز اود د بخشها صنعتی کشدا رز
ب عنوار متغطرها جایگدین برا رشه بخش صنعتی کشا رز میباشه.
بررسی نیو تیثطرهذار این متغطرها بر انتشار هاز د اکسدطه کدربن از ایدن جهد
حائد اهمط اس کد بدا رشده بخدش کشدا رز صدنعتی ،تقایدا بدرا مدواد ا لطد
رشده
تیمطنکننه این بخشها اودایش یاوت در نتطج آر ،انتظار میر د با هسدتر
این بخشها مطدار آالینههی هوا اودایش یابه .از سو دیگر ،با رشه این بخشهدا تقایدا
برا حاملها انرژ اودایش یاوت ک این امر منجر ب اودایش انتشار هازها هلخان ا
بویژ د اکسطه کربن میشود .در این راستا ههف اصلی این وژ هش ،تخمطن منیندی
تعمط یاوت زیس میطیی کوزنتس با تیکطه بدر متغطرهدا ارز اودد د بخدشهدا
کشا رز صنعتی ،تراک جمعط شهر مصدرف اندرژ در ایدرار بدا بهدر هطدر از
رهطاو ها علط تودا یاماموتو همچنطن ر حهاقل مربعدا وویدا در ایدرار طدی
سالها  1975-2014میباشه .برا بررسی ایدن هدهف ،ادامد مقالد بد صدور زیدر
سازمانههی شه اس :
در بخش د م ،ب مر ر بر مبانی نظر مویوع ورداختد شده در قسدم سدوم،
میالعا تجربی تیقطق مورد بررسی قرار میهطرد .در بخش چهارم ،ب صدور اجمدالی
ب معروی رهطاو ها تودا یاماموتو حهاقل مربعا وویا ورداختد شده در قسدم
ونج  ،مهل تیقطق وایگا داد ها آمار معروی میشود .نتایج تخمطن مهل تیلطل
یاوت ها تیقطق در بخش شش ارائد مدیشدود .بخدش ههدت وایدانی مقالد نطدد بد
جمعبنه

نتطج هطر کلی تیقطق اختصاص یاوت اس .

 .2مرور بر مبینی نظر موضوع

منینی زیس میطیی کوزنتس ی رابی ب شکل  Uمعکوس را بدطن رشده اقتصداد
آلودهی میطط زیس نشار میدهه .شکل این منینی نشانگر این اسد کد در مراحدل
ا لط رشه اقتصاد  ،آلودهی ب سرع اودایش مییابه وس از آنکد کشدور در مراحدل
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وطشروت صنعتی قرار هرو  ،آلودهی میطط زیس کاهش وطها میکنه .در مراحل ا لطد
بخصوص قبل از نقی برهش  ،مردم ب توسدع اقتصداد  ،شدغل درآمده بداال اهمطد
بطشتر قائل انه ،لی وس از اینک کشور ب سیح معطنی از روا رشه اقتصاد (نقید
آستان ) 1میرسه ،مردم توج بطشتر ب آلودهی آغاز برنام هایی برا کاهش آلودهی
هوا منابع آ دارنه.
وریط منینی زیس میطیی کوزنتس بطانگر این اس ک در سیوح ودایطن درآمده
سران  ،توزیع درآمه ب سیوح درآمه باال متمایل اس  .در مراحل بعه با اودایش درآمه
سران  ،تمایل ب سم سیوح درآمه باالتر کاهش یاوت نابرابر درآمه نطد کداهش
مییابه (کطجط همکارار.)2010،2
رابی مطار رشه اقتصاد کطهطد میدطط زیسد از ا اخدر دهد  1960بد طدور
هسترد ا در ادبطا اقتصاد میطط زیس مورد بررسی قرار هروت اس  .اودایش آهاهی
در مورد مسائل زیس میطیی منجر بد انجدام میالعدا بسدطار در زمطند تجدید
تیلطل رابی مطار رشه اقتصاد تخریب میطط زیس شه اس  .بدر اسداس دیدهها
برخی از اقتصاددانار کارشناسار میطط زیس  ،رشه اقتصداد لد مدان نطداز بد مدواد
انرژ بطشتر داشت منجر ب تخریب میطط زیس میشود .از طرف دیگر بد اعتقداد
برخی اقتصاددانار ،رشه اقتصاد ممکن اس از طریدق تغططدرا تکنولدوژیکی ،کطهطد
میطط زیس را بهبود بخشه .بنابراین بر اساس دیهها د م ،میتوار انتظدار داشد کد
انتشار هازها هلخان ا  ،در مراحل ا لط رشه اودایش وطها کرد بد ا رسدطه در
نهای با اودایش درآمه سران  ،آلودهی میطط زیس کداهش مدییابده .اهدر ایدن ودر
درس باشه ،سطاس ها اقتصاد اجاز استهاد هسترد از میطط زیسد بد منظدور
رشه اقتصاد را وراه مینمایه .لی انجام چنطن سطاس هدایی دارا خیراتدی اسد .
اهر کشورها در حال توسع تصمط ب چش ووشی حهاظ از میطط زیس نماینه ،بدا
ور اینک در نهای اودایش درآمه باعث کاهش تخریب میطط زیس شود ،اجرا این
سطاس میتوانه عواقب مخربی داشت باشه ،زیرا این امکار جود دارد ک نقید آسدطب
وذیر غطرقابل برهش اکوسطست خاص همار نقی برهش بهبود میدطط زیسد باشده
(مهیسور.)2006 ،3
1. Threshold Point
2. Kijima, et al.
3. Maddison
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آلودهی میطط زیس  ،برخدی از نظرید هدا بد

در مورد ارتبا بطن رشه اقتصاد
شرح زیر اس :
 .1کطهط میطط زیس  ،ی کاال لوکس بود کشش درآمده آر بطشدتر
از ی اس ؛ ب طور ک مردم در مراحل ا لط توسع  ،ارز زیاد بدرا
میطط زیس قائل نطستنه ،لی بعه از رسطهر ب سیح درآمه باالتر کد در
آر ،برخی از نطازها اساسی برآ رد شه  ،حایرنه هدیند بطشدتر بدرا
ی میطط ورداخ کننه .ب عبار دیگر ،زمدانی کد کد ید کشدور بد
استانهار خاصی از زنههی میرسه ،نگرانی در مورد میطط زیسد  ،بد ید
امر الزم یر ر ب منظور کاهش تخریب میطط زیس تبهیل میشود.
تیصدطت در جامعد اوددایش
 .2از آنجا ک با اودایش درآمه ،سیح آموز
مییابه ،لذا حساسط مردم نسب ب عواقب وعالط ها اقتصاد در مورد
مسائل زیس میطیی بطشتر میشود.
 .3رشه اقتصاد  ،مقدررا سدختگطران زیسد میطیدی را از طریدق تقوید
نهادها اجتماعی ب دنبال دارد .نتایج برخی از میالعا نشانگر ایدن اسد
ک د ل ها کشورها توسع یاوت نسب ب سایر کشورها مقررا زیسد
میطیی سختگطران تر دارنه.
 .4بهبود در ونا ر ک با رشه اقتصاد رخ میدهه ،منجر ب کداهش تخریدب
میطط زیس از طریق اودایش بهر ر میشود.
در بسطار از میالعاتی ک در زمطن آزمور وریط زیس میطیدی کدوزنتس انجدام
شه اس  ،آلودهی هوا یا آ ب عندوار متغطدر ابسدت درآمده ملدی سدران  ،تدراک
سایر متغطرها اقتصداد هماننده ارز اودد د بخدش کشدا رز  ،صدنعتی،
جمعط
تراک جمعط شهر مصرف انرژ  ،ب عنوار متغطرها تویطیی دیده شده انده .از
آنجا ک درآمه سران ب تنهایی نمیتوانه تعططن کننه بهطن ا از آلودهی در چدارچو
مهل  EKCباشه ،لذا برخدی از میققدار بد منظدور تجدید تیلطدل اقتصداد زیسد
میطیی ،عت بر درآمه سران  ،متغطرها ارز اود د بخش کشدا رز  ،صدنعتی ،ندرخ
رشه جمعط شهر مصرف انرژ را ب مهل ایداو مدیکننده (ولدورس همکدارار،1
.)2014
1. Flores, et al.
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دلطل ارتبا بطن مصرف انرژ آلودهی میطط زیس  ،ب ارتبا بطن مصرف اندرژ
سیح تولطه رشه اقتصاد برمیهردد .بر اساس دیهها ارائد شده توسدط نارایدار
سطنگ ،)2007( 1نارایدار همکدارار )2008( 2لدهراوائل ،)2006( 3کدارآیی مصدرف
انرژ در سیوح باالتر تولطه رشه اقتصاد بطشتر اس  .بد عبدار دیگدر ،بدا اوددایش
درآمه سران رشه اقتصاد  ،انتظار بر این اس ک کارآیی استهاد از حاملها اندرژ
در تولطه اودایش یاوت ک این امر ،منجر ب کاهش مطدار آالینههی هوا تخریب میدطط
زیس شود .میالعا نظر انجدام شده در زمطند ارتبدا بدطن مصدرف اندرژ رشده
اقتصاد بطانگر ارتبا علی د طرو بطن این د متغطر میباشه .لذا میتدوار بطدار کدرد
ک اودایش مصرف انرژ میتوانه زمطن ارتقا تولطه رشه اقتصاد را ودراه نمدود
در صورتی ک کارآیی مصرف انرژ در مورد حاملها انرژ حهظ شود ،سیح تولطده
رشه اقتصاد ارتقا یابه (آنطس احمه.)2010 ،4
از دیگر متغطرها تویطیی مؤثر بر ارتبا بدطن رشده اقتصداد آلدودهی میدطط
زیس  ،درج بازبودر اقتصاد حج تجار میباشه .این متغطر میتوانه تدیثطر مثبد
یا منهی بر آلودهی میطط زیس داشت باشه .ب عبار دیگر ،با اوددایش حجد تجدار
مطار کشورها درصورتی ک میصوال صنعتی از کشورها توسع یاوت ب کشدورها
درحال توسع صادر شود ،میتوار انتظار داش کد سدیح تولطده رشده اقتصداد در
کشورها درحال توسع اودایش یاوت این امر در نهاید  ،بد کداهش تخریدب میدطط
آلودهی هوا منجر شود .اما در شدراییی کد صدادرا میصدوال صدنعتی بدا
زیس
ونا ر باال ب کشورها در حال توسع  ،زمطن اودایش بهر ر عوامل تولطده را ودراه
ننمایه ،نمیتوار انتظار داش ک اودایش رشه اقتصاد ب کاهش آلودهی میطط زیس
بطانجامه .لذا در این حال  ،اودایش حج تجار درج بازبودر اقتصاد تیثطر مثبد بدر
مطدار آالینههی هوا خواهه داش .
از دیگر متغطرها تویطیی مؤثر بر مطددار آلدودهی هدوا تخریدب میدطط زیسد ،
میتوار ب متغطرها ارز اود د بخشها کشا رز صنعتی بد عندوار متغطرهدا
جایگدین برا توسع این د بخش اشار کرد .علیرغ آالینههی کمتر هوا توسط بخش
کشا رز در مقایس با بخش صنعتی ،در صورتی ک با اودایش سدیح تولطده در ایدن د
1. Narayan and Sing
2. Narayan, et al.
3. Wolde-Rufael
4. Anees and Ahmed
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بخش ،نطاز ب استهاد از حاملها انرژ اودایش یابه ،میتوار انتظار داش ک اوددایش
ارز اود د این د بخش ،مطدار استهاد از حاملها انرژ را در تولطه اوددایش داد
از این طریق ،ب اودایش آلودهی هوا کم نمایه (هالطسیا غلو.)2009 ،1
با توج ب بخش مبانی نظر  ،میتوار نتطج هطر نمود ک عت بدر متغطدر درآمده
صنعتی ،نرخ رشه جمعطد
سران  ،متغطرهایی ماننه ارز اود د بخشها کشا رز
مصرف انرژ بر متغطرها کطهط زیس میطیی تیثطرهذار بدود کد بایده در بخدش
مهلساز تجربی تیقطق مورد توج قرار هطرد.
 .3مرور بر پیشیعه تحقیق

در زمطن بررسی عوامل مؤثر بر انتشار هازها هلخان ا بویژ آزمدور وریدط زیسد
میطیی کوزنتس در خار داخل کشور ،میالعا متعهد صور هروت اسد کد در
این بخش ،مهمترین این میالعا مورد بررسی قرار میهطرد.
 .3-1مطیلعیت خیرجی

ر سا همکارار ،)2001( 2ب بررسی رابید رشده اقتصداد آلدودهی هدوا در اسدسانطا
ورداخت انه .نتایج این میالع نشار میدهه ک وریط منینی زیس میطیدی کدوزنتس
در کشور اسسانطا قابل تییطه نمیباشه .بنابراین نمیتوار تصدور کدرد کد رشده اقتصداد
بتوانه ب تنهایی مشکت زیس میطیی را حل کنه.
در میالع تجربی دیگر  ،هالکس )2003( 3ب بررسی رابی بدطن رشده اقتصداد
د اکسطه هوهرد در  73کشور طی سالها  1960-90با استهاد از ر هدا هشدتا ر
تعمط یاوت یرایب تصادوی ورداخت اس  .نتایج میالع بدا اسدتهاد از ر هشدتا ر
تعمط یاوت  ،4وریط منینی زیس میطیی کوزنتس را تییطه کرد نقی برهش بطن
 2850-6230دالر میباشه ،لی ر یرایب تصادوی این وریط را تییطه نمیکنه.
مولر هنر ،)2004( 5با استهاد از داد ها  107کشور طی د ر زمانی 1986-98
با تیکطه بر بعضی مسائل اقتصادسنجی نظطر همبستگی بطن بخشی تکنط هدا هد
1. Halicioglu
2. Roca, et al.
3. Halkos
4. Generalized Method of Moments
5. Muller & Wagner
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انباشتگی در بررسی رابی کوزنتس نشار دادنه ک در وطشرو تکنولوژ  ،نقی برهش
درآمه سران برابر  3هدار دالر ب قطم ها ثاب سال  1995مدیباشده در غطدر ایدن
صور  ،هموار آلودهی اودایش خواهه یاو .
هالئوتی همکارار ،)2006 ( 1رابی بطن رشه اقتصاد آلودهی میدطط زیسد را
برا هر هی از کشورها طی سالها  1960-97بررسی کرد انه .نتایج میالع آنار نشار
میدهه ک رابی بطن رشه اقتصاد آلودهی میطط زیس در کشورها عضو سدازمار
همکار توسع اقتصاد ب شدکل  Uمعکدوس بدود در سدایر کشدورها ایدن رابید
مشاهه نشه اس .
لطو ،)2006( 2در میالع ا ب بررسدی رابید علطد بدطن تولطده ناخدالص داخلدی
آلودهی هوا طی سالها  1973-2003در نر ژ ورداخت انه .نتایج میالع نشار مدیدهده
ک ی رابی علی ی سوی بطن تولطه ناخالص داخلدی آلدودهی هدوا جدود دارد؛ بد
طور ک ید رابید علدی بلنهمده از تولطده ناخدالص داخلدی بد منواکسدطهکربن
د اکسطهکربن جود داشت رابید علدی کوتدا مده از د اکسدطههوهرد بد تولطده
ناخالص داخلی جود دارد.
بار آ هاباس  ،)2009( 3با استهاد از داد هدا  16ایالد هنده طدی د ر -2001
 1981ب بررسی رابی بطن شاخصها آلودهی آ رشه اقتصاد ورداخت انده .نتدایج
این میالع نشار میدهده کد در  12ایالد  ،رابید معندیدار بدطن آلدودهی رشده
اقتصاد جود دارد ،ب طور ک در  4ایال وریط منینی زیسد میطیدی کدوزنتس
4
تییطه شه در  8ایال دیگر ،این رابی ب شکل  Uیدا  Nبدود اسد  .تدا همکدارار
( ،)2008طی میالع ا با استهاد از ر ه انباشتگی در داد ها تابلویی ،ب بررسدی
رشه اقتصاد استارها چطن طدی سدالها -2005
رابی بطن آلودهی میطط زیس
 1985ورداخت انه .نتایج میالع  ،جود ارتبا بلنهمه بدطن آلدودهی میدطط زیسد
رشه اقتصاد را تییطه میکنه .همچنطن بر اساس نتایج ب دس آمه  ،وریدط منیندی
5
زیس میطیی کوزنتس برا اسدتار هدا چدطن وذیروتد شده اسد  .هاندگ اهندر
( ،)2008طی میالع ا ب بررسی رابی بطن د اکسطه کربن ،د اکسطه هوهرد تولطه
1. Galeotti, et al.
2. Liu
3. Barua & Hubacek
4. Tao, et al.
5. Hong & Wagner
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ناخالص داخلی با استهاد از ر ه انباشتگی غطرخیی برا  19کشدور صدنعتی طدی
سالها  1870-2000ورداخت انه .بر اساس نتایج ،وریدط منیندی زیسد در نطمدی از
کشورها مورد بررسی تییطه شه اس .
مازانتی همکارار ،)2008( 1طدی میالعد ا بد بررسدی منیندی زیسد میطیدی
کوزنتس برا انتشار هازها هلخان ا در ایتالطا با استهاد از ماتریس حسدابها ملدی
داد ها تلهطقی استانی طی سالها  1990-2001ورداختد انده .نتدایج میالعد نشدار
میدهه وریط منینی زیس میطیی کوزنتس در استارهدا ایتالطدا در صدورتی تییطده
میشود ک تمرکد بر ر وعالط ها تولطه صور وذیرد.
آکبستانکی همکارار ،)2009( 2در میالع ا ب بررسی رابی بطن درآمده سدران
آلودهی میطط زیس در ترکط ورداخت انه .در این میالع  ،ابتها رابی د اکسدطه کدربن
درآمه سران ترکط بدا اسدتهاد از ر هد انباشدتگی جوهانسدن -جوسدطلطوس طدی
سالها  1968-2003بررسی شه اس  .نتایج تخمطن مدهل بطدانگر ایدن اسد کد بدا
اودایش درآمه سران  ،مطدار انتشدار هداز د اکسدطه کدربن در ایدن کشدور در بلنهمده
اودایش مییابه .در مرحل بعه ،رابی آلدودهی هدوا درآمده سدران در  58اسدتار طدی
سالها  1992-2001با استهاد از ر داد ها تابلویی مورد بررسی قرار هروت اس .
نتایج نشار میدهه ک رابی بطن آلودهی هوا درآمه سران در استار ها مورد بررسی
ب شکل  Nاس .
بارن  ،)2009( 3در میالع ا ب بررسی رابی بطن رشه اقتصاد تخریب میططزیسد
در  100شهر ایاال متیه آمریکا طی سالها  2001-2005ورداخت انه .نتایج میالع ،
وریط منینی زیس میطیی کوزنتس بطن آلودهی هوا درآمه سران را تییطه میکنه.
هالطسددی ا غلددو )2009( 4در میالع د ا بددا اسددتهاد از رهطاو د خودرهرسددطونی بددا
قه ها توزیعی ،ب بررسی ارتبا بلنهمه بطن متغطرها آلودهی هوا ،مصدرف اندرژ
رشه اقتصاد در ترکط طی سالها  1980-2007ورداخت اس  .یاوتد هدا تجربدی
این میالع نشار میدهه ک در بلنهمه  ،متغطرها مصرف انرژ درآمه سران  ،تیثطر
معنیدار بر مطدار انتشار هاز د اکسطه کربن داشت منیندی زیسد میطیدی
مثب
کوزنتس برا کشور ترکط مورد تییطه قرار میهطرد.
1. Mazzanti, et al.
2. Akbostanci, et al.
3. Burnett
4. Halicioglu
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هی ریچارد ،)2010( 1طی میالع ا ب بررسی رابی بدطن انتشدار هداز د اکسدطه
کربن رشه اقتصاد کانادا طی سالها 1948-2004ورداخت انه .نتدایج ایدن میالعد ،
وریط منینی زیس میطیی کوزنتس را تییطه نمیکنه.
لی همکارار ،)2010( 2در میالع ا با اسدتهاد از ر هشدتا ر تعمدط یاوتد در
داد ها تابلویی ب بررسی رابی آلودهی آ رشه اقتصاد کشورها منیقد آوریقدا،
آسطا اقطانوسط  ،آمریکا ار وا طی سالها  2001-1980ورداختد انده .نتدایج میالعد
وریط منینی زیس میطیی کوزنتس را بدرا کشدورها آمریکدایی ار ودایی تییطده
نمود لی این وریط در کشورها آوریقدایی آسدطایی اقطانوسدط مدورد تییطده قدرار
نگروت اس .
3
موسولسی همکارار ( ،)2010در میالعد ا بد بررسدی منیندی زیسد میطیدی
کوزنتس برا انتشار هاز د اکسطه کدربن در  109کشدور طدی سدالها 2001-1959
ورداخت انه .نتایج میالع  ،وریط منینی زیس میطیدی کدوزنتس را بدرا کشدورها
صنعتی تییطه نمود لی در کشورها کمتر توسع یاوت مطددار انتشدار هداز د اکسدطه
کربن با اودایش درآمه ،ب طور مستمر اودایش می یابه.
باهلطانی همکارار ،)2010( 4در میالع ا ب بررسی رابید بدطن رشده اقتصداد
آلودهی میطط زیس در  151کشور منتخب طی سالها  1961-2003ورداخت انه .بدر
اساس نتایج میالع  ،وریط منینی زیس میطیی کوزنتس در کشورها مورد بررسدی
تییطه نمیشود.
آنطس احمه )2010( 5با بهر هطر از رهطاو علط هرنجر الگو خودرهرسطور
بردار  ،ب تجدی تیلطدل کوتدا مده ارتبدا بدطن متغطرهدا ارز اودد د بخدش
کشا رز  ،بخش صنعتی ،مصرف انرژ انتشار هاز د اکسطه کدربن در واکسدتار طدی
سالها  1971-2007ورداخت انه .نتایج این میالع نشار میدهه کد در کوتدا مده ،
ی رابی علی ی طرو از متغطرها ارز اود د بخش صنعتی ،سیح تولطه مصرف
انرژ ب متغطر انتشار هاز د اکسطه کربن برقرار میباشه.

1. He & Richard
2. Lee, et al.
3. Musolesi, et al.
4. Bagliani, et al.
5. Anees and Ahmed
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همکارار )2012( 1با استهاد از رهطاو تیلطل ووششی داد ها ،بررسی ارتبدا
بطن کارآیی مصرف انرژ بخش صنعتی انتشار هاز د اکسطه کدربن را در چدطن طدی
سالها  2000-2011مورد میالع قرار داد انه .نتایج میالع بطدانگر ایدن اسد کد بدا
بهبود تکنولوژ تولطه ،کارآیی مصرف انرژ در بخش صنعتی اودایش مییابه.
مطنگ همکارار ،)2015( 2در میالع خود با اسدتهاد از رهطاود حدهاقل مربعدا
وویا ،رابی بطن متغطرها مصدرف اندرژ  ،ارز اودد د بخدش صدنعتی انتشدار هداز
د اکسطه کربن را در چطن طی سالها  1975-2011بررسی کرد انه .یاوت ها تجربی
این میالع نشار می دهده کد رابید همجمعدی بدطن متغطرهدا مدهل برقدرار بدود
معنیدار بدر انتشدار
متغطرها مصرف انرژ ارز اود د بخش صنعتی ،تیثطر مثب
هاز د اکسطه کربن دارنه.
 .3-2مطیلعیت انجیم ییفیه داخلی

صادقی سعاد ( ،)1383در میالع ا با استهاد از داد هدا سدر زمدانی د ر -80
 1346اقتصاد ایرار ب بررسی رابی علی بطن رشه جمعط  ،آلدودهی زیسد میطیدی
رشه اقتصاد ورداخت برا این منظور از آزمور علطد هشدطائو 3اسدتهاد کدرد انده.
نتایج تیقطق حاکی از آر اس ک رابی د طرو بدطن اثدرا زیسد میطیدی رشده
اقتصاد جود دارد .اما تنها رابی ی سوی از رشه جمعط ب اثرا زیس میطیی را
نشار میدهه.
وژ یار مرادحاصل ( ،)1386در میالع ا ب بررسی اثر رشه اقتصاد بدر آلدودهی
هوا در  67کشور با هر درآمه متها ورداخت انه .نتایج میالعد  ،برقدرار منیندی
زیس میطیی کوزنتس در کشورها مورد بررسی را تییطه میکنه.
برقی اسکویی ( ،)1387ب بررسی ارتبا منینی زیس میطیی کوزنتس بدا وریدط
وناهگا آلودهی ،در قالب چهار هر کشدور طدی د ر زمدانی  1992-2002ورداختد
اس  .نتایج حاصل دالل بر این دارد ک اودایش درآمه سدران در کشدورها بدا درآمده
سران باال کشورها با درآمه سران متوسط باال ،باعث کاهش انتشار د اکسطه کدربن
در کشورها با درآمه سران متوسط وایطن کشورها با درآمه سران ودایطن ،موجدب
اودایش آر میشود.
1. Wu, et al.
2. Ming, et al.
3. Hisiao
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آلدودهی
در میالع دیگر  ،نصراللهی غهار هولد ( ،)1387توسدع اقتصداد
میطط زیس در کشورها عضو وطمار کطوتو کشورها آسطا جنو غربدی را طدی
سالها  1990-2004بررسی کرد انه .نتایج بررسی برا کشورها آسطا جنو غربی،
ی رابی اودایشی خیی بطن انتشار هاز د اکسطه کدربن شداخص توسدع انسدانی را
نشار میدهه این رابی برا کشورها وطمار کطوتو ب شکل  Nمیباشه.
وورکاظمی ابراهطمی ( ،)1387در میالعد ا بد بررسدی منیندی زیسد میطیدی
کوزنتس در خا رمطان طی سالها 1980-2003ورداخت انه .نتایج میالع نشار میدهه
ک وریط زیس منیطیی کوزنتس در خا رمطان را نمیتوار رد کرد.
امطرتطمدور خلطلطدار ( ،)1388بددا بررسدی رشده اقتصدداد مطددار انتشدار هدداز
د اکسطه کربن در کشورها عضو ا ود طدی سدالها  2001-2006بد ایدن نتطجد
رسطهنه ک وریط منینی زیس میطیی کوزنتس برا کشورها عضو ا و وذیروتد
نشه در اقع ،مطدار انتشار هداز د اکسدطه کدربن در ایدن کشدورها در وراینده رشده
اقتصاد ب طور مستمر اودایش می یابه.
ویرس نسرین د س ( ،)1388در میالع ا ب بررسی رابی آلودهی هوا ،آلودهی
رشه اقتصاد ایدرار طدی سدالها  1359-83ورداختد انده .نتدایج
آ  ،مصرف انرژ
میالع نشار میدهه ک وریط کوزنتس برا نشدر د اکسدطه کدربن ،درآمده سدران ،
آلودهی آ  ،سران مصرف انرژ  ،رد می شود بدرا رابید نشدر د اکسدطه کدربن
سران مصرف انرژ  ،رد نمی شود.
غدالی زیبایی ( ،)1388در میالع ا رابی بدطن آالینده منواکسدطهکربن کدربن
رشه اقتصاد در ونج استار اصههار ،تهرار ،خراسار ،وارس مازنهرار در د ر زمدانی
 1375-85بررسی تیلطل نمود انه .نتایج میالع نشانگر اودایش آلودهی همرا با رشه
اقتصاد می باشه.
تولطه ناخالص داخلی
آماد همکارار ( ،)1388ب بررسی حج هازها هلخان ا
سران در ایرار طی سدالها  1353-85بدا اسدتهاد از ر حدهاقل مربعدا معمدولی،
ورداخت انه .نتایج ب دس آمه حاکی از جود ید الگدو زیسد میطیدی کدوزنتس
ناقص در ایرار اس .
عر مازار صهاق ورس ( ،)1389در میالع ا منینی زیسد میطیدی کدوزنتس
ب صور منیق ا در سیح شهر تهرار برا وسمانهها جامه طی سالها 1375-85
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بررسی کرد انه .بر اساس نتایج میالع  ،اهرچ وریط منینی کوزنتس ب اثبا نرسطه
اس  ،لی اثر سطاس تهکط از مبهأ وسمانهها خشد کد از سدال  1383بد اجدرا
درآمه  ،بر ر شطب منینی ،معنیدار ظاهر شه اس .
بهبود همکارار ( ،)1389در میالع ا ب بررسدی رابید مصدرف اندرژ (شده
استهاد از انرژ ) ،رشه اقتصاد انتشار سران د اکسطه کربن طدی سدالها -1383
 1346در ایرار ورداخت انه .در این میالعد  ،بدرا بدرآ رد مدهل از ر هد انباشدتگی
جوهانسور  -جوسطلطوس مهل تصدیطح خیدا بدردار اسدتهاد شده اسد  .نتدایج
حاصل از این میالع نشاردهنه جود رابی ا مثب بطن متغطرهدا مسدتقل هماننده
مصرف انرژ  ،رشه اقتصاد  ،آزاد ساز تجدار  ،جمعطد شهرنشدطن متغطدر انتشدار
سران د اکسطه کربن در ایرار اس .
در جمعبنه میالعا انجام یاوت خارجی داخلی میتوار بطار کرد کد در اغلدب
میالعا  ،بد آزمدور وریدط زیسد میطیدی کدوزنتس ورداختد شده تدیثطر سدایر
متغطرها تویطیی نظطر متغطرها ارز اودد د بخدش کشدا رز  ،بخدش صدنعتی
مصرف انرژ بر انتشار آلودهی سران آ بررسی نشه اس  .لذا انجام این میالع بدا در
نظر هروتن تیثطر این متغطرها بر مطدار آلدودهی آ تخریدب میدطط زیسد در ایدرار
دارا نوآ ر میباشه.
 .4معرفی روش تخمین مدل

در این میالع  ،ب منظور بررسی ارتبا کوتا مه بلنهمده مطدار متغطرهدا ارز
اود د بخش کشا رز  ،صنعتی ،مصرف انرژ انتشار هداز د اکسدطه کدربن از علطد
تودا یاماموتو حهاقل مربعا وویا استهاد شه اسد کد در ایدن بخدش بد صدور
اجمالی ب معروی این د ر ورداخت میشود.

 .4-1آزمون علیت تودا و ییمیموتو

تودا یاماموتو 1در سال  1995ی ر ساد ب صور تخمطن ی مهل تویطح خدود
رهرسطور بردار تعهیل یاوت برا بررسی رابی علط هرنجدر وطشدنهاد اسدتهالل
کردنه ک این ر حتی در صور جود ی رابی همجمعی بطن متغطرها نطدد معتبدر
1. Toda and Yamamoto
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اس  .در این ر  ،ابتها می بایه تعهاد قه ها بهطن مهل  )k( ،VARسدسس درجد
وایایی ماکدیم ( )dرا تعططن کرد ی مهل خودتویطح بردار را با تعدهاد قهد هدا
( )k+dتشکطل داد .وراینه انتخا قه  ،زمانی معتبر اس ک  k≥ dباشه.
k d

k d

i 1

i 1

Yt    iYt i   i X t i  ut

()1

k d

k d

i 1

i 1

X t    iYt i    i X t i   t

()2

برا آزمور این وریط ک  Xعل هرنجر  Yنطس   i  0 ،را آزمور نمود
این وریط رد نشود ،در این صور  Xعل هرنجر  Yنمیباشه.
 .4-2روش حداقل مربعیت پویی

اهر

1
2

ر حهاقل مربعا وویا ک توسط کائو چطانگ ( )2000وطشنهاد شه اس  ،یکدی از
ر شها تخمطن رابید بلنهمده در داد هدا تدابلویی میسدو مدیشدود .میالعدا
شبط ساز مون کارلو نشار داد اس ک ر حهاقل مربعا وویا در مقایس با سدایر
ر ها تخمطن رابی بلنهمه نظطر حهاقل مربعا کامتن اصتح شه  3دارا مجدذ ر
مطانگطن خیا کمتر در نمون ها کوچد مدیباشده .عدت بدر ایدن ،ر حدهاقل
مربعا وویا ی ر وارامتری در تخمطن وارامترهدا بدود مشدکل همبسدتگی بدطن
متغطرها تویطیی جمدت اخدتتل را بدا ملیدوو نمدودر مقدادیر تهایدل قهد دار
وطشطن 4وسطن 5متغطرها تویطیی ابست روع میکنه.
همچنطن در این ر  ،قه بهطن تهایل قه دار متغطرها تویطیی ابسدت بدر
شوارتد -بطدین تعطدطن مدیشدود .نکتد مهد در ر
اساس آمار ها آزمور آکائط
تخمطن حهاقل مربعا وویا این اس ک ایدن تخمدطن زننده هدا امکدار تخمدطن بدردار
همجمعی را در حالتی ک مرتب جمعی متغطرها متها باشه نطد وراه مینمایده .یکدی
دیگر از مدایا ر حهاقل مربعا وویا ،آر اس ک تخمطن بلنهمه وارامترها در این
ر سازهار بود تخمطن زننه ها دارا توزیع مجانبی نرمال میباشنه .از سو دیگر،
1. Dynamic Least Square
2. Kao and Chiang
)3. Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS
4. Leads
5. Lags
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جمت اختتل برآ رد شه در ر حهاقل مربعا وویا بدا متغطرهدا تویدطیی دارا
همبستگی نبود میتوار آر را بر ندا در نظر هرو (مطنگ همکارار.)2015 ،
 .5معرفی مدل تحقیق و پییگیه دادههی آمیر

در این میالع  ،ب منظور بررسی رابی کوتدا مده بلنهمده بدطن متغطرهدا ارز
اود د بخش کشا رز  ،صنعتی ،نرخ رشه جمعط شهر  ،تولطه ناخالص داخلی ،مصرف
انرژ انتشار آلودهی سران آ  ،از رهطاو ها علط تودا یامداموتو حدهاقل مربعدا
وویا استهاد شه اس  .برا این منظور مهل تجربی تیقطق برهروت از مبدانی نظدر
میالعا تجربی تیقطق هماننه میالعا آندطس احمده ( )2010مطندگ همکدارار
( )2015بود ک در مورد اقتصاد ایرار ب صور زیر تصریح شه اس :
()3
LWPt  1   2 LGDPt   3 LGDPˆ 2   4 LEU t   5 LURBPDt   6 LAGVt   7 LINDVt  U t

در مهل ووق ،LWP ،لگاریت مطدار انتشار آلودهی سران آ  ،LGDP ،لگاریت تولطه
ناخالص داخلی ب قطم ثاب سال  ،LEU ،2000لگداریت مصدرف اندرژ ،LURBPD ،
لگاریت تراک جمعط شهر (جمعط ساکن شهر در هدر کطلدومتر مربدع)،LAGV ،
لگاریت ارز اود د بخش کشا رز ب قطم ثابد سدال  ،LINDV 2000لگداریت
ارز اود د بخش صنعتی ب قطم ثاب سال  2000میباشه .شایار ذکر اس ک آمار
اطتعا مربو ب تمامی متغطرها مورد اسدتهاد در مدهل تیقطدق از شداخصهدا
توسع بان جهانی ( )2016برا سالها  1975-2014در مورد ایدرار اسدتخرا شده
اس .
 .6نیییج تجربی تحقیق

بلنهمده بدطن متغطرهدا ارز اودد د
در این بخش نتایج برآ رد رابی کوتا مه
بخش کشا رز  ،بخش صنعتی ،تراک جمعط شهر  ،مصدرف اندرژ  ،تولطده ناخدالص
داخلی مطدار انتشار آلودهی سران آ ارائ میشود .برا ایدن منظدور در مرحلد ا ل،
وایایی متغطرها ووق با استهاد از آزمورها  PP ADFبررسی شه سدسس مرتبد
بهطن الگو خودرهرسطور بردار با بهر هطر از معطدار تعطدطن قهد شدوارتد -بطددین
تعططن میشود .نتایج بررسی وایایی متغطرها مهل در جه ل زیر هدار شه اس :
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جدول  .1نتایج آزمور وایایی متغطرها مهل
آزمور ADF

نام متغطرها
LWP
LGDP
LEU
LURBPD
LAGV
LIND

سیح با لیاو
عر از مبهأ
ر نه
-0/8

-2/68

ی مرتب
تهایلهطر
-6/15

-3/004
-4/07

0/7

-5/98

-2/06

-3/27

0/34

-4/78

-1/53

آزمور PP

سیح با لیاو
عر از مبهأ
ر نه
-0/81
-2/31
-0/53
-2/22
0/86
-1/8

ی مرتب
تهایلهطر
-6/16

-3/05
-4/05
-5/98
-3/35
-4/63

** مقهار بیرانی م کطنور در سیح معنیدار  5درصه برا آزمور  )-3/55( PPمقهار بیرانی
م کطنور در سیح معنیدار  5درصه برا آزمور )-2/95( ADF

بر اساس نتایج آزمور وایایی متغطرها مهل ،میتوار بطار کرد ک تمامی متغطرها
مهل با ی بار تهایلهطر وایا شده انده .بد عبدار دیگدر ،مرتبد وایدایی متغطرهدا
تویطیی ابست برابر با ی میباشه .در مرحل بعه ،قه بهطند متغطرهدا مدهل در
حالتی ک متغطر لگاریت انتشار آلودهی سران آ ب عنوار متغطر ابسدت مدیباشده ،بدا
استهاد از مت تعططن قه شوارتد -بطدین تعططن ،نتایج تعططن قه بهطند مدهل در
جه ل ( )2نشار داد شه اس .
جدول  .2نتایج تعططن قه بهطن مهل

تعهاد قه
1

مقهار آمار

آزمور SBC

0/23

**

2

0/87

3

0/61
** بطانگر تعهاد قه بهطن مهل اس .

بر اساس نتایج جه ل ( )2تعهاد قه بهطن مهل در حالتی ک متغطر لگاریت انتشدار
آلودهی سران آ ب عنوار متغطر ابست میباشه ،ی تعططن شه اس  .وس از تعطدطن
مرتب بهطن الگو خودرهرسطور بردار در برآ رد رابی علی بطن هر ی از متغطرهدا
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تویطیی با متغطر لگاریت انتشار آلودهی سدران آ  ،الزم اسد هدر ید از متغطرهدا
تویطیی با د قه در مهل لیداو شده مدهل رهرسدطور بد ر حدهاقل مربعدا
معمولی با د قه برآ رد شود .زیرا در رهطاو علط تودار یاماموتو تعدهاد قهد هدا
هر ی از متغطرها ابست تویطیی برابر با حهاکثر مرتبد وایدایی متغطرهدا مرتبد
بهطن الگو  VARمیباشه ک در این میالع برابر با  2تعططن هردیه  ،در ادام  ،نتایج
بررسی رابی علی بطن هر ی از متغطرها مهل در جه ل زیر ارائ شه اس :
جدول  .3نتایج آزمور علط تودا یاماموتو ()TY
متغطر
ابست

متغطرها
تاثطرهذار

ارز
احتمال
()PV

مقهارآمار
آزمور

نتطج هطر

LWP

LGDP

0/004

6/55

رابی علی ی

سوی از  GDPب

LWP

LEU

0/02

4/50

رابی علی ی

سوی از  EUب

LWP

LURBPD

0/8

0/22

عهم برقرار رابی علی ی

WP
WP

سوی

LWP

LAGV

0/02

4/13

رابی علی ی

سوی از  AGRب

WP

LWP

LIND

0/04

3/4

رابی علی ی

سوی از  INDب

WP

میخذ :یاوت ها تیقطق

با توج ب نتایج جه ل ( )3میتوار استهالل نمود ک برا متغطرها مصرف انرژ ،
تولطه ناخالص داخلی ارز اود د بخشها کشدا رز صدنعتی ،رابید علدی ید
طرو از این متغطرها ب انتشار آلودهی سران آ برقرار بود صروان رابی علدی بدطن د
تراک جمعط شدهر در د ر زمدانی مدورد بررسدی،
متغطر انتشار آلودهی سران آ
برقرار نمی باشه .شایار ذکر اس کد رابید علدی د طرود وقدط در مدورد متغطرهدا
ارز اود د بخش صنعتی برقرار بود بدرا سدایر متغطرهدا ندوع
آلودهی سران آ
رابی علی ،رابی ی طرو میباشه .وس از بررسی رابی کوتدا مده بدطن متغطرهدا
مهل ،با استهاد از ر حهاقل مربعا وویا ب برآ رد رابی بلنهمه ورداخت شه کد
نتایج ب صور جه ل زیر میباشه:
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جدول  .4نتایج تخمطن رابی بلنهمه بطن متغطرها مهل
(متغطر ابست لگاریت آلودهی سران آ )

متغطرها تویطیی
عر از مبهأ

یریب

مقهار آمار

-19/51

-2/71

0/02

LGDP

0/78

2/87

0/02

LGDP^2

-0/07

-8/79

0/000

LEU

1/6

2/83

0/02

LURBPD

1/76

10/89

0/01

LAGV

-2/11

-7/11

0/08

LIND

2/03

12/72

0/01

C

t

ارز

احتمال

میخذ :یاوت ها تیقطق

بر اساس نتایج جه ل ( ،)4متحظ میشود دربلنهمه  ،کشش انتشار آلودهی سران
آ نسب ب ارز اود د بخش صنعتی برابر با  2/03درصه بود ک نشار مدیدهده بدا
اودایش ی درصه ارز اود د بخش صنع  ،ب مطدار  2/57درصده ،آلدودهی سدران
مجدذ ر آر ،تدیثطر منهدی
آ اودایش یابه .متغطر تولطه ناخالص داخلی ،تیثطر مثبد
معنیدار بر انتشار آلودهی سران آ داشت منینی زیس میطیی کدوزنتس در مدورد
ایرار برا د ر زمانی مورد بررسی ،مورد تییطه قرار میهطرد.
همچنطن مصرف انرژ  ،تیثطر مثب
عت بر این ،متغطرها تراک جمعط شهر
ارز اود د بخش کشا رز  ،تیثطر منهدی معندیدار بدر انتشدار آلدودهی سدران آ
معنیدار تراک جمعطد شدهر بدر مطددار انتشدار
داشت اس  .در زمطن تیثطر مثب
آلودهی سران آ  ،میتوار استهالل نمود ک با اودایش تدراک جمعطد شدهر  ،تقایدا
برا استهاد از حاملها انرژ اودایش یاوت کد در نتطجد آر ،مطددار آالیندههی آ
اودایش مییابه .از سو دیگر ،میتوار انتظار داش ک با اودایش تراک جمعط شدهر
اودایش سیح تقایا ،مطدار تولطه اودایش یاوتد کد ایدن امدر در نهاید  ،بد اوددایش
آلودهی هوا آلودهی سران آ منجر شود .منهی معنیدار بدودر تدیثطر ارز اودد د
بخش کشا رز بر انتشار آلودهی سران آ بطانگر این اس ک با توسع این بخش بدا
توج ب کاربر بودر آر ،تقایا برا استهاد از حاملها انرژ آلود کننه هوا کداهش
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یاوت در نتطج  ،از مطدار انتشار آلدودهی سدران آ کاسدت مدیشدود .تدیثطر مثبد
معنیدار ارز اود د بخش صنعتی بر انتشار آلودهی سران آ نطد نشدار مدیدهده بدا
اودایش ارز اود د تولطها این بخش ب دلطل سدرمای بدر بدودر آر ،تقایدا بدرا
حاملها انرژ اودایش یاوت بنابراین ،مطدار آلودهی آ اودایش مییابه.
در مرحل بعه با توج ب جود رابی بلنهمه بطن متغطرها مهل ،ب بدرآ رد مدهل
تصیطح خیا ورداخت میشود تا سرع تعدهیل خیدا کوتدا مده بد سدم مقدهار
تعادلی بلنهمه مشخص شود .نتایج تخمطن مهل تصیطح خیا 1در جه ل ( )5هددار
شه اس :
جدول  .5نتایج تخمطن مهل تصیطح خیا ()ECM

ارز

احتمال ()PV

متغطرها تویطیی

یریب

مقهار آمار t

C

-0/09

-0/11

0/91

dLWPt 1

0/22

1/87

0/07

dLGDPt 1

0/004

0/34

0/69

dLGDP2 t 1
dLEU t 1

-0/08

-0/22

0/82

0/49

2/94

0/0069

dLURBPDt 1

0/05

0/03

0/97

dLAGVt 1

-0/36

-1/54

0/13

dLINDt 1

0/35

4/54

0/000

Et 1

-0/6

-3/77

0/001

میخذ :یاوت ها تیقطق

نتایج برآ رد مهل تصیطح خیا ،مبطن این اس ک یریب تصیطح خیا برابر با -0/6
بود از لیاو آمار معنیدار میباشه .ب عبار دیگر ،در حه د  60درصده از خیدا
عهم تعادل در کوتا مه تعهیل شه در مه زمار نسبتان کمتر ایدن خیدا از بدطن
میر د .عت بر این ،مقادیر تهایلی قه دار متغطرهدا مصدرف اندرژ ارز اودد د
معنیدار بر انتشار آلودهی سران آ داشت بعضی دیگدر از
بخش صنع  ،تیثطر مثب
متغطرها تویطیی ،دارا تیثطرهذار معنیدار نمیباشنه.
1. Error Correction Model
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 .7نییجهگیر و ارائه توصیههی سییسیی

در این میالع ک با ههف بررسی تیثطر توسع بخش کشا رز  ،صنعتی شهرنشطنی بدر
انتشار آلودهی سدران آ در ایدرار طدی سدالها  1975-2014انجدام شده اسد  ،بدا
استهاد از رهطاو علط تودا یاماموتو نطد حهاقل مربعا وویا ب ارزیابی رابی کوتدا
بلنهمه بطن متغطرها مهل ورداخت شه .نتایج برآ رد ،رابی علی کوتا مده
مه
حاکی از برقرار رابی علی ی طرو از سو متغطرها ارز اود د بخش کشا رز ،
صنعتی ،مصرف انرژ تولطه ناخالص داخلی ب متغطر انتشار آلودهی سدران آ بدود
هطچ رابی علی بطن متغطرها تراک جمعطد شدهر انتشدار آلدودهی سدران آ در
ایرار در د ر زمانی مورد بررسی برقرار نمیباشده .از سدو دیگدر نتدایج بدرآ رد رابید
معنیدار متغطرها
بلنهمه ب ر حهاقل مربعا وویا ،دالل بر تیثطرهذار مثب
مصرف انرژ  ،ارز اود د بخش صنع  ،تراک جمعط شهر تولطه ناخالص داخلدی
بر انتشار آلودهی سران آ بود متغطر ارز اود د بخدش کشدا رز  ،تدیثطر منهدی
معنیدار بر آلودهی آ داشت اس .
بر اساس یاوت ها این وژ هش ،مدیتدوار نتطجد هطدر نمدود کد منیندی زیسد
میطیی کوزنتس تعمط یاوت در ایرار برا د ر  1975-2014برقرار بود متغطرها
ارز اود د بخش صدنعتی ،تدراک جمعطد شدهر مصدرف اندرژ  ،تدیثطر مثبد
معنیدار بر انتشار آلودهی سران آ داشت انه .نتایج ب دس آمه در زمطن تیثطرهذار
معنیدار متغطرها مصرف انرژ  ،تراک جمعط شهر ارز اودد د بخدش
مثب
همکدارار
صنعتی با مبانی نظر میالعا تجربدی مطندگ همکدارار ()2015
( )2012سازهار اس .
با توج ب نتایج ب دس آمده در ایدن ودژ هش ،مهمتدرین توصدط سطاسدتی ایدن
میالع  ،آر اس ک سطاستگذارار اقتصاد بدا اعمدال سطاسد هدا مناسدب هماننده
ارتقا بخش کشا رز کاستن از مواد ا لط آلود کننه آ بدرا بخدش صدنعتی بد
کاهش انتشار هازها هلخان ا مبادر رزیه از این طریق ،موجبا کداهش انتشدار
آلودهی سران آ را وراه نماینه .از دیگر توصط ها سطاستی این میالع  ،میتدوار بد
کاهش تراک جمعط در مناطق شهر از طریق اوددایش امکاندا مندابع اقتصداد
ارتقا درآمه در ر ستاها اشار نمود ک میتوانه سه بسدایی در کداهش آالیندههی آ
تخریب میطط زیس داشت باشه .همچنطن بهبود تکنولوژ ونا ر در امر تولطده
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نطد ارتقا کارآیی تولطه ،میتوانه منجر ب استهاد بهطند از حامدلهدا اندرژ شده
کاهش آلودهی آ را ب همرا داشت باشه.
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 امطرتطمور  ،سمط خلطلطار ،صادق .)1388( .بررسی رشه اقتصداد مطددار
انتشار هاز  CO2در کشدورها عضدو ا ود  :رهطاود منیندی زیسد میطیدی
کوزنتس .مجل علوم میطیی ،شمار .161-172 :7
 آمداد  ،حمطدده؛ حدقد سد  ،احسدار اعظمددی ،آر  .)1388( .بررسدی حجد
تولطده ناخدالص داخلدی سدران در ایدرار (میالعد مدورد
هازها هلخان ا
د اکسطهکربن) .وژ هشنام اقتصاد  ،سال نه  ،شمار .209-237 :4
 برقی اسکویی ،میمه مهه  .)1387( .آثار آزادساز تجار بدر انتشدار هازهدا
هلخان ا (د اکسطه کربن) در منینی زیس میطیی کوزنتس .مجل تیقطقا
اقتصاد  ،شمار .1-21 :82
 بهبددود  ،دا د؛ وتحددی ،وطددر ز برقددی هلعددذانی ،اسددماعطل .)1389( .عوامددل
اجتماعی مؤثر بر انتشار سران د اکسدطه کدربن در ایدرار (-1383
اقتصاد
 .)1346مجل تیقطقا اقتصاد  ،شمار .1-17 :90
 وژ یار ،جمشطه مرادحاصل ،نطلدوور .)1386( .بررسدی اثدر رشده اقتصداد بدر
آلودهی هوا .وصلنام وژ هشها اقتصاد  ،سال ههت  ،شمار .141-160 :4
 وورکاظمی ،میمه حسطن ابراهطمی ،ایلناز .)1387( .بررسی منیندی کدوزنتس
زیس میطیی در خا رمطان  .مجل وژ هشها اقتصاد ایدرار ،شدمار -71 :34
.57
 سعاد  ،رحمار صادقی ،حسدطن .)1383( .رشده جمعطد  ،رشده اقتصداد
اثرا زیس میطیی در ایرار .مجل تیقطقا اقتصاد  ،شمار .163-180 :64
 عددر مددازار ،علددیاکبددر صددهاق ورسدد  ،الددهار .)1389( .بررسددی منینددی
زیس میطیی کوزنتس بدا متحظد وسدمانهها جامده شدهر تهدرار .وصدلنام
وژ هشها اقتصاد  ،سال ده  ،شمار .1-20 :1

 بررسی رابطه بین توسعه بخشهای صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران/ 152

 بررسی تیلطل رابید بدطن آلدودهی.)1388( . منصور، سمان زیبایی، غدالی
 میالع مورد آالینده:میطیی رشه اقتصاد با استهاد از داد ها تلهطقی
،)  نشری اقتصاد توسع کشدا رز (علدوم صدنایع کشدا رز.مونوکسطهکربن
.128-133 :2  شمار،23 جله
، بررسی رابی آلودهی هوا.)1388( .  مطث،  میمهحسن نسرین د س، ویرس
.1359-1383 رشه اقتصداد ایدرار طدی سدالها
 مصرف انرژ، آلودهی آ
.113-135 :21  شمار، وصلنام میالعا اقتصاد انرژ
 توسدع اقتصداد آلدودهی.)1387( .  مریدط،  زهرا غهار هول، نصراللهی
میطط زیس در کشورها عضو وطمار کطوتو کشورها آسطا جنو غربدی
،  مجل وژ هشنام علدوم اقتصداد.)(با تیکطه بر منینی زیس میطیی کوزنتس
.105-126 :35 شمار


Akbostanci, E., Turut-Aşık, S., & Tunç, G.İ. (2009). The
relationship between income and environment in Turkey: Is
there an environmental Kuznets curve?. Energy Policy, 37(3),
861-867.



Anees, M. and Ahmed, I. (2010). Industrial development,
agricultural growth, urbanization and environmental Kuznets
curve in Pakistan. MPRA paper: 33469.



Bagliani M.; Bravo G.; Dalmazzone S.; Giaccaria S. and Golia
S. (2010). Economic growth and environmental pressure: A
worldwide panel analysis, Department of economics, Working
Paper, NO. 12/2008.



Barua, A., and Hubacek, K. (2009). An empirical analysis of the
environmental Kuznets curve for water pollution in India,
International Journal of Global Environmental Issues, 9(2), 5068.



Burnett, J.W. (2009). Economic Growth and Environmental
Degradation, University of Georgia, NO. 30602.



Flores, C.A., Flores-Lagunes, A., & Kapetanakis, D. (2014).
Lessons from quantile panel estimation of the environmental
Kuznets curve. Econometric Reviews, 33(8), 815-853.



Galeotti, M., Lanza, A., & Pauli, F. (2006). Reassessing the
environmental Kuznets curve for CO2 emissions: a robustness
exercise. Ecological economics, 57(1), 152-163.

153 / )فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س



Halicioglu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions,
energy consumption, income and foreign trade in Turkey.
Energy Policy, 37(3), 1156-1164.



Halkos, G.E. (2003). Environmental Kuznets Curve for sulfur:
evidence using GMM estimation and random coefficient panel
data models. Environment and development economics, 8(04),
581-601.



He, J., & Richard, P. (2010). Environmental Kuznets curve for
CO2 in Canada. Ecological Economics, 69(5), 1083-1093.



Hong, S. H., & Wagner, M. (2008). Nonlinear cointegration
analysis and the environmental Kuznets curve. Institut für
Höhere Studien (IHS).



Human Development Report (2009). United Nation Development Program, UN.



Kao, C. and Chiang, M.H. (2000). On the estimation and
inference of a co-integrated regression in panel data’, in Baltagi
B. H. (ed.), Advances in Econometrics: Non-stationary Panels,
Panel Co-integration and Dynamic Panel, 15, 179–222.



Kijima, M., Nishide, K., & Ohyama, A. (2010). Economic
models for the environmental Kuznets curve: A survey. Journal
of Economic Dynamics and Control, 34(7), 1187-1201.



Lee, C.C., Chiu, Y.B., & Sun, C.H. (2010). The environmental
Kuznets curve hypothesis for water pollution: Do regions
matter?. Energy policy, 38(1), 12-23.



Liu, G. (2006). A causality analysis on GDP and air emissions in
Norway, Statistics Norway, Research Department, Discussion
Papers, No. 447.



Maddison, D. (2006). Environmental Kuznets curves: a spatial
econometric approach. Journal of Environmental Economics
and management, 51(2), 218-230.



Mazzanti, M., Montini, A., & Zoboli, R. (2008). Environmental
Kuznets curves for greenhouse gas emissions. Evidence from
Italy using national accounts matrix including environmental
accounts and provincial panel data. International journal of
global environmental issues, 8(4), 392-424.

 بررسی رابطه بین توسعه بخشهای صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران/ 154



Ming, J.L., Lawell, C. and Chen, s. (2015). The effects of energy
policies on energy consumption in China, Working Paper Series,
No.2583, 1-23.



Muller, G.; Wagner, M., and Muller, B. (2004). Exploring the
Carbon Kuznets Hypothesis, Oxford Institute Energy Studies,
No. 286084.



Musolesi, A., Mazzanti, M., & Zoboli, R. (2010). A panel data
heterogeneous Bayesian estimation of environmental Kuznets
curves for CO2 emissions. Applied Economics, 42(18), 22752287.



Narayan, P.K., Narayan, S., & Prasad, A. (2008). A structural
VAR analysis of electricity consumption and real GDP:
evidence from the G7 countries. Energy Policy, 36(7), 27652769.



Narayan, P.K., & Singh, B. (2007). The electricity consumption
and GDP nexus for the Fiji Islands. Energy Economics, 29(6),
1141-1150.



Roca, J., Padilla, E., Farré, M., & Galletto, V. (2001). Economic
growth and atmospheric pollution in Spain: discussing the
environmental Kuznets curve hypothesis. Ecological Economics,
39(1), 85-99.



Tao, S., Zheng, T., & Lianjun, T. (2008). An empirical test of
the environmental Kuznets curve in China: a panel cointegration approach. China Economic Review, 19(3), 381-392.



Toda, H.Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in
vector auto-regressions with possibly integrated processes.
Journal of econometrics, 66(1), 225-250.



Wolde-Rufael, Y. (2006). Electricity consumption and economic
growth: a time series experience for 17 African countries.
Energy policy, 34(10), 1106-1114.

 Wu, F., Fan, L.W., Zhou, P., & Zhou, D.Q. (2012). Industrial
energy efficiency with CO2 emissions in China: a nonparametric
analysis. Energy Policy, 49, 164-172.

