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عی دِّّبی اخیش فَاهل گؼتشدُای ػجت خؼبست ثِ هحیظصیؼت ؿذُ اػت .ثِ دلیل افضایؾ تقبضاب ثاشای هحایظصیؼات
پبک ٍ ًیض تالؽ کـَسّب ٍ ػبصهبىّبی ثیيالوللی جْت کٌتشل خؼبستّبی صیؼتهحیغی ًبؿای اص فقبلیاتّابی ثـاشی،
ثشسػی فَاهل هؤثش ثش تخشیت هحیظصیؼت اص اّویت خبكی ثشخَسداس اػت .دس ایاي هیابى فلایسغان اّویات ساثغاِ ثایي
اًتـبس دیاکؼیذ کشثي ٍ ثبصاس پَل (تَػقِ هبلی) ،ایي هؼئلِ هَسد غفلت ٍاقـ ؿذُ اػت .دس ایي هغبلقِ ًقاؾ تَػاقِ ثابصاس
پَل دس کٌتشل اًتـبس گبص دیاکؼیذ کشثي هَسد ثشسػی قشاس گشفتِ اػت .ثشای ایي هٌؾَس گشٍُ کـَسّبی ثب دسآهاذ ػاشاًِ
ثبالی فضَ  ٍ OECDکـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي عی دٍسُ صهبًی  2001- 2011اًتخبة ؿذُ ٍ ًتبیج آىّب
ثب یکذیگش هَسد هقبیؼِ قشاس گشفتِ اػتً .تبیج تحقیق ًـبى هیدّذ کِ دس کـَسّبی ثاب دسآهاذ ػاشاًِ هتَػاظ ثاِ پابییي،
تَػقِ ثبصاس پَل ٍ افضایؾ تَلیاذ ًبخابلق داخلای ػاشاًِ هٌجاش ثاِ افاضایؾ اًتـابس گابص دیاکؼایذ کاشثي هایؿاَد ٍ دس
کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال ثِ کبّؾ اًتـبس گبص دیاکؼیذ کشثي هٌجش هیؿَد.
عجقِثٌذی Q53 ،E44 ،P28 ،Q56 :JEL

ٍاطُّبی کلیذی :ثبصاس پَل ،تَلیذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ ،آلَدگی صیؼتهحیغی ،دادُّبی تشکیجی.
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 .1هقذهِ
گؼتشؽ فقبلیتّبی ثـشی ثِخلَف فقبلیتّبی اقتلابدی ٍ ؿْشًـایٌی دس عای دٌاذ دّاِ
اخیش ػجت افضایؾ خؼابست ثاِ هحایظصیؼات ؿاذُ اػات .اغلات کـاَسّبی جْابى ثاِخلاَف
دػتیبثی ثِایي سؿذ ،دس ایي کـَسّب کوتش هَسدتَجِ قاشاس هایگیاشد .گابص  CO2اصجولاِ گبصّابی
گلخبًِای جَ صهیي ثَدُ کِ افضایؾ آى دس عی دِّّبی اخیش ،ثِ دلیل افضایؾ فقبلیتّبی تَلیاذی
ٍ اقتلبدی ػجت گشم ؿذى کشُ صهیي ؿذُ ٍ تغییشات آة ٍ َّایی سا هَجت ؿذُ اػت.
كٌقتی ؿذى ٍ تغییش دس ؿیَُ صًذگی ثـش اهشٍصی ،هٌجش ثِ افشایؾ گؼتشدُ دس هلشف اًشطی
ثِخلَف ػَختّبی فؼیلی دس حولًٍقل ،گشهبیؾ ٍ فشآیٌذ تَلیذ ؿذُ ٍ ػجت افضایؾ اًتـابس
گبص دیاکؼیذ کشثي ) (CO2ثِ جَ صهیي ؿذُ اػات .هحتاشم ؿاوشدى حقاَس ًؼالّابی آیٌاذُ دس
اػتفبدُ اص هحیظصیؼت ػبلن اص یکػَ ٍ ًیض تَجِ ثِ اثاشات هخاشة اقتلابدی ٍ اجتوابفی اًتـابس
گبص  CO2اص ػَی دیگش ،ػیبػتگزاساى ٍ ثشًبهِسیاضاى کـاَسی ٍ ًْبدّابی ثایيالوللای سا ثاش آى
داؿتِ تب دس جْت ؿٌبػبیی ٍ کٌتشل فَاهل هؤثش ثش اًتـبس گبصّبی گلخبًِای ثِخلَف گابص CO2

تالؽّبی گؼتشدُای سا اًجبم دٌّذ .ثشخی اص هحققبى ثش ًقؾ ٍضـ هبلیبت ثش اًشطی ٍ هبلیبتّابی
ػجض دس کبّؾ تخشیت هحیظصیؼت تأکیذ داسًذ ٍ ثشخی دیگش قَاًیي ٍ هقشسات سا ثِفٌَاى فبهل
کبّؾ تخشیت هحیظصیؼت هقشفی هیکٌٌذ( .دثیشی ٍ کیبًی.)1386 ،
عی ػبلّبی اخیش هؼبئل هشثَط ثِ آلَدگیّبی صیؼاتهحیغای ٍ فَاهال هاؤثش ثاش آى هاَسد
تَجِ ػیبػتگزاساى ٍ پظٍّـگشاى قشاس گشفتِ ٍ هغبلقبت ثؼیبسی تبکٌَى اثاش فاَاهلی ًؾیاش سؿاذ
اقتلاابدی ،هلااشف اًااشطی ،تجاابست خاابسجی ٍ ّو ٌاایي سؿااذ جوقیاات سا ثااش سٍی هیااضاى اًتـاابس
آالیٌذُّبی ًبؿی اص احتشاس ػَختّبی فؼیلی ،ثٍِیظُ دیاکؼیذ کشثي هَسد ثشسػی قشاس دادُاًذ.
یکی اص هَاسدی کِ اخیشاً هَسد تَجِ پظٍّـگشاى ثَدُ ،تأثیش تَػقِ هبلی ثش کبسکشد هحایظصیؼات
اػت .تَػقِ هبلی ثِ دلیل اّویتی کِ دس ثحثّبی هشثَط تَلیذ ٍ سؿذ اقتلبدی داساػت ثب تؼاْیل
دػتیبثی ثِ فٌبٍسیّبی جذیذ ٍ اكالح الگَّبی هلشفی ثبفث کبّؾ آلَدگیّبی صیؼتهحیغی
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ؿَد ٍ اص عشفی ثب سًٍق تَلیذ هٌجش ثِ افضایؾ آلَدگی گشدد ،لازا ثاب تَجاِ ثاِ ًتابیج هتفابٍتی کاِ
تَػقِ هبلی هیتَاًذ ثش آلَدگی هحیظ صیؼتی کـاَسّبی ثاب ؿاشایظ هختلاش داؿاتِ ثبؿاذ دس ایاي
هغبلقِ دسكذد پبػخ ثِ ایي ػؤال ّؼتین کِ آیب تأثیش ثبصاس پَل ثش آلَدگی َّا دس گشٍُ کـَسّبی
پبػخ ایي ػؤال ،دٍ گشٍُ کـَس اًتخبة ؿذُ اػت .گشٍُ اٍل هشثَط ثِ کـَسّبی هٌتخات فضاَ
گشٍُ  OECDثب دسآهذ ػشاًِ ثبال ٍ گشٍُ دٍم کـَسّبی هٌتخت ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي.

1

ػبختبس ایاي هقبلاِ دس دٌاذیي ثخاؾ ػابصهبىدّای ؿاذُ اػات .دس ثخاؾ دٍم هجابًی ًؾاشی
تأثیشگزاسی ثبصاس پَل ثش آلَدگی َّا ٍ پیـیٌِ تحقیق ثیبى هیؿَد .ثخاؾ ػاَم ثاِ هقشفای هاذل ٍ
دادُّب هیپاشداصد ٍ دس ثخاؾ دْابسم تخوایي هاذل اًجابم هایؿاَد ٍ ػاشاًجبم دس ثخاؾ پاٌجن
ًتیجِگیشی ٍ پیـٌْبد اسائِ ؿذُ اػت.

 .2هباًی ًظری ٍ پیشیٌِ تحقیق
 .1-2هباًی ًظری
دس ادثیبت اقتلبدی ،استجبط هیبى تَلیذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ ٍ تخشیت هحیظصیؼت ثِكَست
 Uهقکَع ،ثِ هٌحٌی صیؼتهحیغی کَصًتغ ) 2(EKCهقشٍف اػت .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ایي هٌحٌی،
هَضَؿ ثؼیبسی اص پظٍّؾّبی پیـیي ثَدُ اػت لزا اثتذا ثِكَست اجوبلی ثاِهاشٍس آى پشداختاِ ٍ
ػپغ ثِ استجبط هیبى ثبصاس پَل ٍ کیفیت هحیظصیؼت کِ اص هجبحث کوتاش تَجاِ ؿاذُ ،دس ادثیابت
اقتلبد هحیظصیؼت اػت پشداختِ هیؿَد.
ثش اػبع دیذگبُ ثؼیبسی اص هتخللبى اقتلبد هحیظصیؼت ،هٌغاق ٍجاَد ساثغاِ ثایي دسآهاذ
ػشاًِ ٍ ؿبخقّبی تخشیت هحیظصیؼات ثاِكاَست هٌحٌای صیؼاتهحیغای کاَصًتغ ،ثاِعاَس
ؿَْدی قبثل اػتذالل اػت .ثِ فقیذُ آًبى ،دس هشاحل اٍلیِ فشآیٌذ كٌقتی ؿذى ،ثب تَجِ ثِ اٍلَیت
 .1ایي عجقِثٌذی کـَسّب ،ثشاػبع عجقِثٌذی دسآهذ ػشاًِ ثبًک جْبًی دس ػبل  2016اػت.
2. Environmental Kuznets Curve
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ثبالی تَلیذ هلی ٍ ػغح اؿتغبل ًؼجت ثِ هحیظصیؼت پبک ،اػتفبدُ اص هٌبثـ عجیقی ٍ اًاشطی ثاشای
سػیذى ثِ سؿذ اقتلبدی ثبال ،افضایؾ ٍ دسًتیجِ اًتـبس آلَدگی گؼتشؽ هییبثذ .دس ایي هشحلاِ ،ثاب
تَجِ ثِ دسآهذ ػشاًِ پبییي ،ثٌگبُّبی اقتلبدی قبدس ثاِ تاأهیي هابلی ّضیٌاِّابی کابّؾ آلاَدگی
فشآیٌذ كٌقتی ؿذى ،پغ اص سػیذى اقتلبد ثِ ػغح هقیٌی اص دسآهذ هلی ػشاًِ ،تَجاِ ثاِ ٍضاقیت
هحیظصیؼت اص اّویت ٍ اسصؽ ثیـتشی ثشخَسداس هیؿَد .ثِعَسیکِ دس دٌیي ٍضقیتی ثاب تَجاِ
ثِ اّویت ثبالی هحیظصیؼت ،اص یکػَ ًْبدّب ٍ ػبصهبىّبی هشتجظ ثب هحیظصیؼت ،ثب ٍضـ قَاًیي
ٍ هقشسات صیؼتهحیغی هٌبػت ٍ اص ػَی دیگش ثب تَجِ ثاِ اػاتغبفت هابلی ثٌگابُّابی اقتلابدی
ثشای تأهیي هبلی ّضیٌِّبی هشتجظ ثب تغییش فٌبٍسی ثاِ ػاوت فٌابٍسی دٍػاتبس هحایظصیؼاتً ٍ 1یاض
پشداخت فَاسم ٍ هبلیبت الصم ثِهٌؾَس ثْجَد هحیظصیؼت ،ؿبخقّبی آلاَدگی هحایظصیؼات
کبّؾ هیدٌّذ .ثِفجبستیدیگش ،دس ایي هشحلِ اص فشآیٌذ تَػقِ اقتلبدیً ،ؾش ثِ ایيکِ افشاد جبهقِ
اسصؽ ثیـتشی ثِ هحیظصیؼت قبئل ثَدُ ٍ حبضش ثِ پشداخت ّضیٌِّابیی ثاشای هحبفؾات ٍ احیابی
آى ّؼتٌذ ،لزا دس دٌیي ؿشایغی ،کـؾ دسآهذی تقبضب ثشای هحیظصیؼت هغلَة ،ثیـاتش اص یاک
ثَدُ ٍ هحیظصیؼت پبک ثِفٌَاى یک کبالی لَکغ هغشح اػت (ثشقی اػکَیی.)1387 ،
 .1-1-2تأثیر اٍل

تأثیش ثبصاسّبی هبلی ثِخلَف ثبصاس پَل ثاش کیفیات هحایظصیؼات اص دٍ جٌجاِ قبثال ثشسػای
اػت :تأثیش اٍل آى هشثَط ثِ هغبلقبتی اػت کِ ثش اثش افضایـی ؿبخق تَػقِ هبلی ثش آلَدگی ّاَا
تأکیذ داسًذ ٍ تأثیش دٍم آى ًیض هشثَط ثِ هغبلقبتی اػت کِ ثاش اثاش کبّـای ؿابخق تَػاقِ هابلی
توشکض کشدُاًذ.
ػشهبیِگزاسی خبسجی ٍ تأهیي ًقذیٌگی اص عشیق ثخؾ ثبًکی (ثِ فٌَاى یکی اص ؿبخقّابی
تَػقِ هبلی) ثبفث تؼْیل ػشهبیِگزاسی ثیـتش دس گؼتشؽ کؼتٍکبس ٍ تَلیذ ؿاذُ کاِ هٌجاش ثاِ
1. Environmental Friendly Technology
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هلشف ثیـتش اًشطی ٍ تَلیاذ گبصّابی گلخبًاِای هایؿاَد (خابى ٍ ّوکابساىّ .)2014 ،1و ٌایي
ٍامّبی ثبًکی پـتَاًِ هحکوی ثشای ؿشکتّب دس دػتشػی ثِ تأهیي هبلی خبسجی ٍ افضایؾ هقیبع
ػشهبیِگزاسی فشاّن هیکٌذ کِ ثبفث افضایؾ سؿذ اقتلابدی ٍ اًتـابس کاشثي هایؿاَد .الجتاِ ایاي
4

ػبدسػکی ( )2010دٍ دیذگبُ هتفبٍت ًؼجت ثِ اثشگزاسی تَػقِ هابلی ثاش اًتـابس گابص CO2

داسد .اٍ هقتقذ اػت کِ ٍاػغِگشی هبلی کبسآهذ ،هـتشیبى سا ثِ گشفتي ٍامّب ٍ خشیذ اقالهی هبًٌذ
اتَهجیل کِ اص هٌبثـ اكلی اًتـبس آلَدگی اػت تـَیق هیکٌذ کِ هٌجش ثِ اًتـبس گبص  CO2هیؿَد
ثٌبثشایي ثبصاس پَل ثب فشاّن آٍسدى افتجابسات ،ػاجت کابّؾ هحاذٍدیت خبًَاسّاب ؿاذُ ٍ تقبضابی
آىّب سا ثشای اًشطی ثِ دلیل اػتفبدُ اص ٍػبیل اًشطیثش ،افشایؾ هیدّذ.
دیااذگبُ دٍم اٍ کااِ دس ثشسػاای اثااش تَػااقِ هاابلی ثااش ػااغَح هلااشف اً اشطی دس  22کـااَس
دسحبلتَػقِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ پبًل دیتب هغشح اػت ثیبى هیکٌذ کِ تَػقِ هبلی دس ایي کـاَسّب
ثبفث افضایؾ هلشف اًشطی دس ثخؾ تَلیذ هی ؿَد کِ ثاِ ًَثاِ خاَد ثبفاث افاضایؾ اًتـابس گابص
دیاکؼیذ کشثي هیؿَد.
ّو ٌیي هغبلقبت گؼتشدُای دس صهیٌِ ًقؾ ثبصاسّبی هبلی ثاِخلاَف ثابصاس پاَل دس اقتلابد
اًجبم گشفتِ اػت .هغبلقبت اًجبمؿذُ ثش ًقؾ هثجت ثبصاسّبی هبلی دس سؿذ اقتلابدی اؿابسُ داسًاذ
(ّبدیبى ٍ تشکای 1382 ،ساػاخی ٍ سًججاش 1388 ،كاوذی ٍ ّوکابساى 1386 ،فبًاگ.)2009 ،5
اصآًجبییکِ سؿاذ اقتلابدی ثاِفجابستدیگاش افاضایؾ دس تَلیاذ ًبخابلق داخلای )ً (GDPیبصهٌاذ
ثِکبسگیشی فَاهل تَلیذ ثِخلَف فبهل اًشطی اػت لزا سؿذ اقتلبدی ػجت افضایؾ دس هلاشف
اًشطی هیؿَد ٍ ثِ دلیال ایٌکاِ دس هشاحال اثتاذایی تَػاقِ اقتلابدی ثاب سؿاذ اقتلابدی تخشیات

1. Khan and et al
2. Boutabba
3. Zhang
4. Sadorsky
5. Fung
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هحیظصیؼت ،ثِخلَف اًتـبس گبص  CO2افشایؾ هییبثاذ ثٌابثشایي ثاب تَػاقِ ثابصاس پاَل ٍ اثاشات
هثجتی کِ ثش سؿذ اقتلبدی ٍ افضایؾ هلشف اًشطی داسد ػجت افضایؾ دس اًتـبس گبص  CO2هیؿَد .

 .2-1-2تأثیر دٍم

فجبػی ٍ سیبم )2016( 1تأثیش تَػاقِ هابلی ٍ اقتلابدی ثاش اًتـابس کاشثي سا دس یاک اقتلابد
ًَؽَْس کَدک (پبکؼتبى) هَسد ثشسػی قشاس دادُاًذ .دس ایي هغبلقِ ًَیؼٌذگبى اثتاذا دٍسُ صهابًی
 1971-2011سا دس ًؾش گشفتٌذ ،اهب ػپغ ایي دٍسُ ثاِ  1988-2011کابّؾ دادًاذ دلیال ایاي اهاش
آصادػبصی ثیـتش ٍ تَػقِ ثخؾ هبلی دس دٍسُ صهابًی دٍم اػات .هتغیشّابی هابلی ًقاؾ هْوای دس
کبّؾ اًتـبس آلَدگی دس دٍسُ صهبًی دٍم کِ دس آى ،دسجِ ثیـتشی اص آصادػبصی ٍ تَػاقِ ثخاؾ
هبلی اتفبس هیافتذ ثبصی هیکٌٌذ الجتِ اًذاصُ ًؼجی کبّؾ اًتـبس هشثَط ثِ هتغیشّبی هبلی دس هقبیؼِ
ثب افضایؾ تَلیذ گبصّبی گلخبًِای ًبؿی اص افضایؾ دسآهذ ػشاًِ ثؼیبس کَدکتش اػت ثٌبثشایي ًیبص
ثِ اتخبر ػیبػت ّبی کبّـی دیگشی ثشای کبّؾ هیضاى کشثي دس اقتلبدّبی ًَؽَْس کِ دس آىّاب
دسجِ کبفی اص تقوق هبلی ٍ تَػقِ ثخؾ هبلی ٌَّص اتفبس ًیفتبدُ اػت ٍجَد داسد.
ثبصاسّبی هبلی دس جزة ػاشهبیِگازاسی خابسجی ًقاؾ اػبػای سا ایفاب هایکٌٌاذ (فشاًکال ٍ
سٍهش .)1999 ،2اصآًجبییکِ ػشهبیِگزاسی خبسجی ثب ٍسٍد تکٌَلَطیّبی ثابالتش تَلیاذ ثاِ داخال
یک کـَس ّوشاُ اػت لزا ثبصاسّبی هبلی ثب جزة ػشهبیِگزاسی خبسجی ٍ اًتقبل تکٌَلاَطی ثابال
دس فشآیٌذ تَلیذ ٍ ػشسیض ایي تکٌَلَطی ثِ دیگش ثخؾّب ٍ هٌتفـ ؿذى ایي ثخؾّاب ػاجت کابّؾ
آلَدگی َّا هیؿًَذ.
تَػقِ هبلی ثب افضایؾ دسآهذ ٍ ػشهبیِ ،ثْشُثشداسی اص فيآٍسیّبی جذیذ ٍ اجاشای هقاشسات
ایوٌی هشثَط ثِ هحیظصیؼت ثبفث ثْجَد کیفیت هحیظصیؼت هیؿَد (یَخبیٌگ ٍ داي)2011 ،3
1. Abbasi and Riaz
2. Frankel and romer
3. Yuxiang and chen
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ثٌبثشایي تَػقِ ثبصاس هبلی ،اًگیضُّب ٍ فشكتّبی الصم سا دس اػاتفبدُ اص تکٌَلاَطیّابی جذیاذ دس
فشآیٌذ تَلیذ فشاّن هیآٍسد .دسًتیجِ ثب اػتفبدُ اص دٌیي تکٌَلَطیّبیی ،تخشیت هحایظصیؼات دس
جشیبى تَلیذ کبّؾ هییبثذ (فشاًکل ٍ سٍػَ 2002 ،1ثشدػبل ٍ ٍیلش.)1993 ،2
 1382ساػخی ٍ سًججش 1388 ،كوذی ٍ ّوکبساى 1386 ،اًیؼابى ٍ الَفیؼابیَ 2009 ،3اثَثابدس ٍ
اثَکبسى 2008 ،4لیبًگ ٍ تٌگ .)2006 ،5اصآًجبییکِ سؿذ ٍ تَػاقِ اقتلابدی دس هشاحال ثابالتش
ػجت کبّؾ آلَدگی صیؼاتهحیغای هایؿاَد ،لازا تَػاقِ ثابصاس هابلی دس هشاحال ثابالتش تَػاقِ
اقتلبدی اص عشیق تأثیشی کِ ثش سؿاذ اقتلابدی هایگازاسد ػاجت کابّؾ تخشیات هحایظصیؼات
ثِخلَف اًتـبس گبص دیاکؼیذ کشثي ) (CO2هیؿَد.
هقوااَالً ػااشهبیِگاازاسی دس پااشٍطُّاابی هشثااَط ثااِ کاابّؾ تخشیاات هحاایظصیؼاات جااض
ػشهبیِگزاسی دس کبالّبی فوَهی تلقی هیؿَد .ثبصاسّبی هبلی ثب فاشاّن آٍسدى افتجابسات الصم ثاب
ّضیٌااِ کوتااش ٍ دػتشػاای ساُتااش ثااِ دٌاایي افتجاابساتی ،ػااجت تؼااْیل دس ػااشهبیِگاازاسی دس دٌاایي
پشٍطُّبیی ؿذُ ٍ هیتَاًذ دس کبّؾ آلَدگی َّا ًقؾ اػبػای ایفاب کٌاذ (هْاذٍی ٍ اهیشثبثابیی،
 1392توبصیي ٍ سائَ.)2010 ،6
الًَئی ٍ ّوکبساى )1998( 7ادفب هیکٌٌذ دٌبً ِ دس خلَف ثٌگبُّبیی کِ دس اهاش هاذیشیت
فقبلیت خَد ،هالحؾبت صیؼتهحیغی سا سفبیت هیکٌٌذ ،اعالؿسػبًی ؿَد ،اًگیضُ ػشهبیِگزاسی
دس ایي ثٌگبُّب ثب تَػقِ ثخؾ هبلی ثیـتش هیؿَد ٍ ًتیجِ ایي اهش ،ثْجَد کبسایی هحیظصیؼت اػت.
ّو ٌیي داػگَپتب ٍ ّوکبساى )2001( 8هقتقذ اػت ثبصاس ػشهبیِ هیتَاًذ ثب اسصؽگزاسی دس ػاْبم
1. Frankel and rose
2. Birdsall and wheeler
3. Enisan and olufisayo
4. Abu-baderand Abu-Qarn
5. Liang and Teng
6. Tamazian and Rao
7. Lanoie et al
8. Dasgupta et al
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ثٌگبُّبیی کِ دس فقبلیت خَد تَجِ ٍیظُای ثِ حفؼ کیفیت هحیظصیؼت داسًذ ،ػشهبیِگازاساى سا
ثِ ػشهبیِگزاسی دس ػْبم ایي ثٌگبُّب تـَیق کٌذ ٍ ثذیي تشتیات تَػاقِ هابلی سا دس جْات حفاؼ
کیفیت هحیظصیؼت ّذایت کٌذ.

ثِ دلیل اّویت ثشسػی آلَدگی صیؼتهحیغی ،هغبلقبت گؼتشدُای ػاقی دس ثشسػای فَاهال
اقتلبدی ٍ اجتوبفی هؤثش ثش تخشیت هحیظصیؼت داؿتِاًذ .دس صیش ثِ هغبلقابت داخلای ٍ خابسجی
اًجبمگشفتِ دس صهیٌِ ثشسػی فَاهل هؤثش ثش آلَدگی هحیظصیؼت اؿبسُ هیؿَد.
هْذٍی ٍ اهیشثبثبیی ( )1392ثِ ثشسػی اثش تَػقِ هبلی ثش کیفیت صیؼتهحیغای دس ایاشاى عای
دٍسُ صهابًی  1973-2007ثاب اػاتفبدُ اص هاذل خاَد سگشػایَى ثاب ٍقفاِّابی تاَصیقی )(ARDL

پشداختٌذ .ثش اػبع ًتبیج ایي تحقیق ،ضشیت ؿبخق تَػقِ هبلی ثب فالهت هٌفی دس هذل ؽبّش ؿذ
کِ ثیبًگش ساثغِ هقکَع هیضاى اًتـبس دیاکؼیذ کشثي ثب تَػقِ هبلی اػت .لزا ثِ اصای ػغَح ثبالتش
تَػقِ هبلی ،هیتَاى اًتؾبس کبّؾ اًتـبس دیاکؼیذ کشثي سا داؿاتّ .و ٌایي دس ثلٌذهاذت تَلیاذ
ًبخبلق داخلی ،هلشف اًشطی ٍ آصادػابصی تجابسی تاأثیش هقٌایداسی ثاش اًتـابس دیاکؼایذکشثي
داسًذ .هٌحٌی صیؼتهحیغی کَصًتغ دس ایشاى تأییذ ؿذ.
كبدقی ٍ اثشاّیوی ( )1392تأثیش تَػقِ هبلی ،تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍ هلشف اًشطی دس ایاشاى سا
ثب اػتفبدُ اص سّیبفت  ٍ ARDLدس ثبصُ صهبًی  1350-1387ثشسػی کشدًاذً ،تابیج ًـابى هایدّاذ کاِ
تَػقِ هبلی دس کَتبُهذت ٍ ثلٌذهذت تأثیش هثجتی ثش اًتـبس دیاکؼیذ کاشثي داسد کاِ ًـابى هایدّاذ.
تَػقِ هبلی دس ایشاى ٌَّص هٌجش ثِ دػتیبثی ثِ تکٌَلَطیّبی دٍػتذاس هحیظصیؼت ًـذُ اػت.
ثْجَدی ٍ ّوکبساى ( )1389دس هغبلقِای ثِ ثشسػی فَاهل اقتلبدی ٍ اجتوبفی هؤثش ثش اًتـابس
ػشاًِ دیاکؼیذ کشثي دس ایاشاى دس ثابصُ صهابًی  1346-1383پشداختاِاًاذ .دس ایاي هغبلقاِ ،ساثغاِ
هلشف اًشطی (ؿذت اػتفبدُ اص اًشطی) ،سؿذ اقتلبدی ٍ اًتـبس ػشاًِ دیاکؼیذ کاشثي ثاب اػاتفبدُ
اص سٍؽ ّناًجبؿاتگی جَّبًؼاَى – جَػایلیَع ٍ هاذل تلاحیح خغاب ثاشداسی ) (VECMهاَسد
ثشسػی قشاس گشفتِ اػتً .تبیج حبكل اص ایي هغبلقِ ًـبىدٌّذُ ٍجَد استجبط هثجات ثایي هتغیشّابی
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هلشف اًشطی ،سؿذ اقتلبدی ،آصادػبصی تجابسی ،جوقیات ؿْشًـایي ٍ اًتـابس ػاشاًِ دیاکؼایذ
کشثي دس ایشاى اػت.
فغشع ٍ ًؼشیي دٍػت ( )1388ثاب اػاتفبدُ اص دادُّابی ػابلیبًِ دس ثابصُ صهابًی 1359-1383
اقتلبدی ،دسآهذ ػشاًِ اػت (ة) ٍقتیکِ هقیبس سؿذ ،ػشاًِ هلشف اًشطی اػت (ح) صهبًی کاِ
هقیبس آلَدگی ،آلَدگی آة اػت ٍ (ت) ٍقتیکِ هقیبس آلَدگی ،آلَدگی َّا اػات .آىّاب اثتاذا
ساثغِ فلیت ثیي هتغیشّب سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تاَدٍ ٍ یبهابهَتَ هاَسد ثشسػای قاشاس دادًاذ ٍ ػاپغ
فشضیِ کَصًتغ سا دس ثیي هتغیشّبیی کِ ساثغِ فلیت ثیي آىّب ثشقشاس ثَد هَسد آصهَى قاشاس دادًاذ.
ًتاابیج ایااي هغبلقااِ ثیاابًگش ػااِ ساثغااِ فلیاات اص ًـااش دیاکؼاایذ کااشثي ثااِ دسآهااذ ػااشاًِ ،اص ًـااش
دیاکؼیذ کشثي ثِ ػشاًِ هلشف اًشطی ٍ اص ػشاًِ هلشف اًاشطی ثاِ آلاَدگی آة اػات .فشضایِ
کَصًتغ ثشای ًـش دیاکؼیذ کشثي ،دسآهذ ػشاًِ ،آلَدگی آة ٍ ػشاًِ هلشف اًشطی سد ؿذ اهاب
ثشای ًـش دیاکؼیذ کشثي ٍ ػشاًِ هلشف اًشطی ایي فشضیِ هَسد تأییذ قشاس گشفت.
پظٍیبى ٍ هشاد حبكل ( )1386اثا ش سؿاذ اقتلابدی ثاش آلاَدگی ّاَا دس قبلات فشضایِ هٌحٌای
صیؼتهحیغی کَصًتغ ثشای  67کـَس ثب گاشٍُ دسآهاذی هتفابٍت ،ثاب اػاتفبدُ اص سٍؽ دادُّابی
تشکیجی هَسد آصهَى قشاس دادُاًذً .تبیج ایي هغبلقِ ،حبکی اص استجبط هیابى سؿاذ اقتلابدی ٍ هیاضاى
تخشیت صیؼتهحیغی ثِكَست ٍ Uاسًٍاِ اػات .هتغیاش تقاذاد خَدسٍّابی هَجاَد دس کـاَسّب،
جوقیت ؿْشی اثش هثجت ثش آلَدگی َّا داسدّ .و ٌیي ًتبیج ،تاأثیش اًاذک ٍلای هقٌایداس هجابسی
قَاًیي ٍ ضَاثظ صیؼتهحیغی ثش هیضاى آلَدگی سا ًـبى داد .

ثگَم ٍ ّوکبساى )2015( 1ثِ ثشسػی استجبط ثیي اًتـبس  CO2ثب هلشف اًشطی ،سؿذ اقتلبدی ٍ
سؿذ جوقیت دس هبلضی دس ثبصُ صهبًی ثیي ػبلّبی  1970-2009پشداختٌاذً .تابیج حبكال اص سٍؽ
کشاًِّب )ً (ARDLـبى هیدّاذ کاِ دس ثابصُ صهابًی  1970-1980ثاب افاضایؾ  GDPػاشاًِ (سؿاذ

1. Begum et al
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اقتلبدی) اًتـبس ػشاًِ  CO2کبّؾ هییبثذ اهب دس ثبصُ صهبًی  1980-2009ثب افضایؾ  GDPػاشاًِ،
اًتـبس  CO2افضایؾ هییبثذً .تبیج ّو ٌیي حابکی اص آى اػات کاِ هلاشف ػاشاًِ اًاشطی ٍ GDP

ػشاًِ یک اثش هثجت ثلٌذهذت سٍی ًـش ػاشاًِ دی اکؼایذ کاشثي داسد اهاب ًاشد سؿاذ جوقیات اثاش
گَکوياٍغلَ ٍ ّوکبساى )2015( 1ثِ ثشسػی استجبط ثلٌذهذت ثیي كٌقتی ؿذى ،تَػقِ هبلی ٍ
اًتـبس کشثي دس تشکیِ ثٍِػیلِ آصهَى فلیت گشًجشی پشداختاِ اػات یبفتاِّابی ایاي هغبلقاِ ًـابى
هیدّذ کِ یک ساثغِ یکعشفِ اص تَػقِ هبلی ثِ اًتـبس کشثي ٍجَد داسد.
ؿااْجبص ٍ ّوکاابساى )2013( 2هغبلقاابت هختلفاای دس صهیٌااِ اثشگاازاسی تَػااقِ هاابلی ثاش اًتـاابس
آلَدگی دس هبلضی ،اًذًٍضی ٍ جٌَة آفشیقب اًجبم دادُاًذ کِ ّوگی ًـبىدٌّذُ اثش کبّـی تَػقِ
هبلی ثش اًتـبس گبص  CO2اػت.
جلیل ٍ فشیذٍى )2011( 3ثب اػتفبدُ اص دادُّبی ػبلیبًِ دس ثبصُ صهبًی  1953-2006تأثیش تَػقِ
ثاابصاس هاابلی ثااش آلااَدگی ّااَا دس داایي ثااب اػااتفبدُ اص الگااَی خَدسگشػاایًَی ثااب ٍقفااِ تااَصیقی
گؼتشدُ (ARDL) 4هَسد ثشسػی قشاس دادُاًذّ .ذف اكلی ایي هغبلقِ ثشسػی استجبط ثلٌذهذت ثایي
تَػقِ ثبصاس هبلی ٍ آلَدگی َّا ثَدً .تبیج ایي هغبلقاِ ًـابى داد تَػاقِ ثابصاس هابلی ػاجت کابّؾ
آلَدگی صیؼتهحیغی هیؿَدّ .و ٌیي ًتبیج ایي هغبلقِ ًـبى داد کِ فبهل تقییيکٌٌاذُ آلاَدگی
َّا دس ثلٌذهذت هتغیشّبی هلشف اًشطی ٍ ثبص ثَدى اقتلبد اػت .هٌحٌی صیؼتهحیغای کاَصًتغ
ًیض دس دیي تأییذ ؿذ.
توبصیي ٍ سائَ (ً )2010قؾ تَػقِ ثبصاسّبی هبلی ٍ ًْبدّب ثاش آلاَدگی ّاَا دس 24اقتلابد دس
حبل گزاس عی ػابلّابی  1993-2004هاَسد ثشسػای قاشاس دادُاًاذً .تابیج ًؾشیاِ صیؼاتهحیغای
کَصًتغ ) (EKCسا هَسد تأییذ قشاس دادُ ٍ ثِ اّویت تَػاقِ ًْبدّاب ٍ ثبصاسّابی هابلی دس کابّؾ
1. Gokmenoglu et al
2. Shahbaz et al
3. Jalil and Feridun
4. Auto regressive Distributed Lga
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آلَدگی َّا تأکیذ داسدً .تبیج ایي هغبلقِ اؿبسُ داد کِ آصادػبصی هبلی ػجت افاشایؾ خؼابست ثاِ
هحیظصیؼت هیؿَد.
توبصیي ٍ ّوکبساى ( )2009ثِ ثشسػی ًقؾ سؿذ اقتلبدی ٍ تَػقِ ثبصاسّبی هابلی دس کابّؾ
ًـبى داد دس ایي کـَسّب ،ػغَح ثبالتش سؿذ اقتلبدی ٍ تَػقِ ثبصاس هبلی ػجت کبّؾ اًتـابس گابص
دیاکؼیذ کشثي هیؿَدّ .و ٌیي ًتبیج ایي هغبلقِ ثش ًقؾ آصادػبصی هابلی ٍ ثابص ثاَدى ثبصاسّابی
هبلی دس کبّؾ آلَدگی َّا ثِ دلیل تأثیش آىّب دس افضایؾ ّضیٌِ  R&Dتأکیذ داسد.
فبلن ٍ ّوکبساى )2007( 2دس هغبلقِای ثِ ثشسػی فَاهل تقییيکٌٌذُ آلَدگی هحیظصیؼت دس
پبکؼتبى عی ػبلّبی  1971-2005پشداختِاًذً .تبیج ایي هغبلقِ ،حبکی اص آى اػت کِ افشایؾ دس
تَلیذ ًبخبلق داخلی ٍ ؿذت اػتفبدُ اص اًشطی ػجت افشایؾ اًتـبس گبص دیاکؼیذ کشثي هیؿَد.

 .3هعرفی هذل ٍ دادُّا
دس ایي هغبلقِ اص هذل اػتفبدُؿذُ دس هغبلقِ توبصیي ٍ سائَ ( )2010ثب تغییشاتای جْات سٍؿاي
ؿذى اثش تَػقِ ثبصاس پَل ثش اًتـبس ػشاًِ گبص دیاکؼیذ کشثي اػاتفبدُ ؿاذُ اػات .هاذل اقتلابدی
آىّب ثشای دادُّبی تشکیجی ثِكَست صیش اػت:
()1

LnCO 2  C  1LnFD  2LnY  3LnUR  4LnEC  5LnT  U

کِ دس آى :

 :LnCO2لگبسیتن اًتـبس ػشاًِ گبص دیاکؼیذ کشثي ثشحؼت هتشیک تي
 :LnFDلگبسیتن ؿبخق هشثَط ثِ تَػقِ ثبصاس پَل کِ حجان افتجابسات اختلابفیبفتاِ ثاِ ثخاؾ
خلَكی تَػظ ػیؼتن ثبًکی ،ثِ كَست دسكذی اص تَلیاذ ًبخابلق داخلای ) (GDPتقشیاش
هیؿَد.
 .1ایي گشٍُ ؿبهل کـَسّبی آهشیکب ،طاپي ،ثشصیل ،سٍػیِ ٍ ٌّذ اػت.
2. Alam et al.
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 :LnYلگبسیتن تَلیذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ
 :LnURلگبسیتن ًشد سؿذ جوقیت ؿْشی
 :nLECلگبسیتن هلشف ػشاًِ اًشطی دس کـَس هَسد ثشسػی ثشحؼت هیلیَى ثـکِ ًفت خبم
ًبخبلق داخلی
دادُّب اص ثبًک جْبًی ٍ لَح فـشدُ  WDI1عی دٍسُ صهابًی 2001-2011تْیاِ ؿاذُ اػات 2.دس
ایي هغبلقِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ دادُّبی تشکیجی ثِ ثشسػی فشضیِ هَسد ًؾاش خاَاّین پشداخات دس ایاي
حبلت حجن ًوًَِ ثِ هیضاى صیبدی افضایؾ یبفتِ ٍ ایي خَد ثاب افاضایؾ دسجاِ آصادی ٍ کابسایی ثیـاتش
ّوشاُ اػت ٍ هـکل هشثَط ثِ ّنخغی کِ دس دادُّبی ػشی صهبًی هـبّذُ هیؿَد ،سفـ هیگشدد.

 .4برآٍرد هذل ٍ تفسیر ًتایج
الصم اػت پیؾ اص ثشآٍسد هذل ،هبًبیی هتغیشّبی هَسد آصهاَى قاشاس گیاشد .دس ایاي هغبلقاِ اص
آصهَى سیـِ ٍاحذ این پؼشاى ٍ ؿیي )2003( 3اػتفبدُ ؿذُ اػت:
جذول  .1آزمون ریشه واحذ ایم پسران و شیه برای کشورهای با درآمذ سراوه باالی عضو OECD

متغیر

تفاضل مرتبه اول

سطح

مقدار احتمال)(prob

آماره

مقدار احتمال)(prob

آماره

LCO2

1/000

5/28

0/0423

-1/73

LFD

0/3136

-0/4855

0/0594

-1/56

LY

0/0012

-3/03

-

-

LUR

0/5595

0/1497

0/0035

-2/70

LEC

0/9999

3/62

0/0841

-1/38

LT

0/7197

0/5820

0/0003

-3/40

هأخز :یبفتِّبی تحقیق
1. World Development Indicators

 .2ثِ دلیل فذم ٍجَد دادُّبی اًتـبس گبص دی اکؼیذ کشثي دس ػبلّبی اخیش ،دٍسُ صهبًی تب ػبل  2011اًتخبة ؿذُ اػت.
3. Im–Pesaran–Shin
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ًتبیج ًـبى هیدّذ ثشای گشٍُ کـَسّبی ثاب دسآهاذ ػاشاًِ ثابال ،هتغیشّابی لگابسیتن اًتـابس ػاشاًِ
دیاکؼیذ کشثي ،لگبسیتن تَػقِ هبلی ،لگبسیتن ًشد سؿذ جوقیت ؿْشی ،لگبسیتن هلشف ػشاًِ اًاشطی
ٍ لگبسیتن ؿبخق دسجِ ثبص ثَدى اقتلبد هبًب اص هشتجِ اٍل ٍ هتغیش لگبسیتن تَلیذ ًبخابلق داخلای ػاشاًِ
اص هشتجِ اٍل ٍ هتغیش لگبسیتن ًشد سؿذ جوقیت ؿْشی هبًب اص هشتجِ كفش یب ) I (0اػت.
جذول  .2آزمون ریشه واحذ ایم پسران و شیه برای کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به پاییه
متغیر

تفاضل مرتبه اول

سطح
مقدار احتمال)(prob

آماره

مقدار احتمال)(prob

آماره

LCO2

0/4970

-0/0074

0/0001

-3/78

LFD

0/8023

0/8498

0/0000

-3/93

LY

0/9994

3/26

0/0024

-2/82

LUR

0/0002

-3/49

-

-

LEC

0/9925

2/43

0/0002

-3/60

LT

0/4310

-0/1737

0/0003

-3/47

هأخز :یبفتِّبی تحقیق

ٍجَد سیـِ ٍاحذ دس هتغیشّبی هذل ػجت ایجبد سگشػیَى کبرة هی ؿاَد ٍ اػاتٌبد ثاِ ًتابیج
دٌیي هذلی هٌجش ثِ ًتبیج گوشاُکٌٌذُای خَاّذ ؿذ .یک ساُ ثشای اجتٌابة اص سگشػایَى کابرة،
تفبضلگیشی ٍ اػتفبدُ اص تفبضل هتغیشّب دس هذل اػت( .تـاکیٌی )1384 ،اهاب اػاتفبدُ اص تفبضال
هتغیشّب کِ ػجت اص ثیي سفتي اعالفبت ثلٌذهذت هشثَط ثِ هتغیشّب هی ؿَد .سٍؿی کِ هبًـ اص دػت
سفتي اعالفبت ثلٌذهذت هتغیشّب هیؿَد اػتفبدُ اص ساثغِ ّنجوقی اػت.
دس ایي تحقیق اص آصهَى کبئَ ثشای ثشسػی ّنجوقی ثایي هتغیشّابی هَجاَد دس ّاش دٍ گاشٍُ
کـَس اػتفبدُ ؿذُ اػت .دس ایي آصهَى فشضیِ كفش فذم ٍجَد ّانجوقای ٍ فشضایِ هخابلش آى
ٍجَد ّنجوقی دس ثیي هتغیشّبی هذل اػت .سد فشضیِ كفش ًـبى دٌّذُ ٍجَد ّانجوقای دس ثایي
هتغیشّبی هذل اػتً .تبیج آصهَى ّنجوقی کِ دس جذٍل صیش آٍسدُ ؿذُ اػت ًـبى هیدّاذ کاِ
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ثشای ّش دٍ گشٍُ کـَس هَسد ثشسػی فشضیِ كفش ،فذم ٍجَد ّنجوقی سد ؿذُ ٍ فشضیِ هخابلش
آى ٍجَد ّنجوقی دس ثیي هتغیشّبی هذل پزیشفتِ هیؿَد:
جذول  .3وتایج آزمون همجمعی کائو برای گروه کشورهای با درآمذ سراوه باال و درآمذ سراوه متوسط به پاییه

0/0834

-1/38

کشورهای با درآمذ سراوه باال

0/0909

-1/34

کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به پاییه

هأخز :یبفتِّبی تحقیق

ثقذ اص ثشسػی آصهَى ّنجوقی ٍ حلَل اعویٌابى اص کابرة ًجاَدى سگشػایَى ثاشآٍسدی ،اص
آهبسُ  Fجْت ثشسػی افتجبس اػتفبدُ اص دادُّبی تشکیجی اػتفبدُ هیؿَد .دس ایي آهابسُ دس كاَست
سد فشضیِ  H0هذل ًبّوگي ثَدُ ٍ اص دادُّبی تشکیجی جْت آصهَى اػتفبدُ خَاّذ ؿذ .دَى ثشای
گشٍُ کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال ٍ دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي هقذاس احتوبل ) (Probکوتاش اص
 0/05اػت ثٌبثشایي ثشای ّش دٍ گاشٍُ کـاَس فشضایِ كافش سد هایؿاَد ٍ ثبیاذ اص سٍؽ دادُّابی
تشکیجی اػتفبدُ کشد.
جذول  .4وتایج آزمون چاو برای گروه کشورهای با درآمذ سراوه باال و درآمذ سراوه متوسط به پاییه
مقدار احتمال)(prob

مقدار آماره

گروه کشورها

0/000

265/40

کشورهای با درآمذ سراوه باال

0/000

131/52

کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به پاییه

هأخز :یبفتِّبی تحقیق

دس هشحلِ ثقذ ،اًتخبة سٍؽ تخویي اص ثیي اثش ثبثت ٍ اثش تلبدفی ثِ ٍػیلِ آصهَى ّبػاوي اًجابم
هیگیشد .دس آصهَى ّبػوي فشضیِ كفش ثیبًگش اًتخبة سٍؽ تلبدفی ٍ فشضیِ هخبلش ًـبى دٌّذُ اثش
ثبثت اػت .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هقذاس احتوبل ثشای کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال ثیـتش اص  0/05اػت لازا
فشضیِ كفش کِ ثیبًگش اًتخبة سٍؽ اثشات تلبدفی اػت سد ًـذُ ،اهب ثشای کـَسّب ثاب دسآهاذ ػاشاًِ
هتَػظ ثِ پبییي فشضیِ كفش سد ؿذُ ٍ اص سٍؽ اثشات ثبثت اػتفبدُ هیؿَد:
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جذول  .5وتایج آزمون هاسمه برای گروه کشورهای با درآمذ سراوه باال و درآمذ سراوه متوسط به پاییه
مقدار احتمال)(prob

مقدار آماره

گروه کشورها

0/42

4/98

کشورهای با درآمذ سراوه باال

0/001

19/63

کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به پاییه

جذٍل ( )6ثشآٍسد هذل ثِ سٍؽ اثشات تلبدفی ثشای کـاَسّبی ثاب دسآهاذ ػاشاًِ ثابال فضاَ
 OECDسا ًـبى هیدّذ.1
جذول  .6وتایج تخمیه از طریق روش اثرات تصادفی برای کشورهای با درآمذ سراوه باال عضو OECD

انحراف

ضریب برآورد

معیار

شده

0/1501

-1/44

0/506

-0/731

C

0/0005

-3/55

0/031

-0/113

LFD

0/0719

-1/81

0/023

-0/041

LY

0/0000

5/46

0/009

0/048

LUR

0/0000

9/27

0/056

0/522

LEC

0/0097

-2/61

0/043

-0/111

LT

تعذاد کشورها22 :

تعذاد مشاهذات242 :

R2=0/44

F=36/91

مقدار احتمال
)(prob

آماره t

متغیر

هأخز :یبفتِّبی تحقیق
2

ّو ٌیي ًتبیج ثشای کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي ثِكَست صیش اػت.
 .1ایي کـَسّب ؿبهل کـَسّبی آهشیکب ،اًگلؼتبى ،ػَئیغ ،ػَئذ ،اػپبًیب ،پشتغبلً ،یَصلٌذّ ،لٌذ ،لَکضاهجَسک ،کاشُ
جٌَثی ،طاپي ،ایتبلیب ،ایشلٌذ جٌَثی ،ایؼالٌذ ،یًَابى ،آلوابى ،فشاًؼاِ ،فٌالًاذ ،داًوابسک ،اػاتشلیب ،اتاشیؾ ٍ ثلظیاک
هیثبؿٌذ .ثش حؼت عجقِثٌذی هبُ جَالی ػبل  ،2016دسآهذ ػشاًِ ایي کـَسّب  12476دالس ثِ ثبال اػت.
 .2ایي کـَسّب ؿبهل کـَسّبی ثَلیَی ،کبهشٍى ،کٌگَ ،اکَادس ،هلاش ،الؼابلَادس ،گَاتوابالٌّ ،اذٍساع ،اًاذًٍضی،
هشاکؾً ،یکبساگَئِ ،فیلیپیي ،ػشیالًکب ،تًَغ ،ثٌگالدؽ ،غٌبٌّ ،ذ ،کٌیابً ،یجشیاِ ،پبکؼاتبى ٍ ػاَداى های ثبؿاٌذ.
ثش حؼت عجقِثٌذی هبُ جَالی ػبل  ،2016دسآهذ ػشاًِ ایي کـَسّب ثیي  1026الی  4035دالس اػت.
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جذول  .7وتایج تخمیه از طریق روش اثرات ثابت برای کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به پاییه
انحراف

ضریب برآورد

معیار

شده

0/0000

-10/53

0/483

-5/08

C

0/0099

2/60

0/036

0/095

LFD

0/0000

5/43

0/024

0/133

LY

0/3570

0/92

0/095

0/087

LUR

0/0000

5/21

0/096

0/504

LEC

0/0916

1/69

0/053

0/090

LT

تعذاد کشورها21 :
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ثش اػبع ًتبیج اسائِؿذُ دس دٍ هقبدلِ ثبال تأثیش تَػقِ ثبصاس پَل ثش اًتـبس گبص دیاکؼیذ کاشثي
ثشای کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال هٌفیٍ ،لی ثشای کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ پبییي هثجت ثِ دػت
آهذُ اػت .ایي ثِ دلیل کبسآهذی تَػقِ ثبصاس پَل دس کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال اػت .دس ایاي
کـَسّب ثبصاسّبی پَل ثب فشاّن آٍسدى هٌبثـ ثشای ثٌگبُّاب دس ًلات تجْیاضات کبٌّاذُ آلاَدگی،
افااضایؾ ػااشهبیِگاازاسی هؼااتقین خاابسجی ٍ دسًتیجااِ ػااغَح ثاابالتش  ٍ R&Dافااضایؾ اػااتفبدُ اص
فٌبٍسیّبی جذیذ ثب کبسایی ثبالتش دس کبّؾ آلَدگی ًقؾ هثجت ایفب هیکٌذ اهب دس کـَسّبی ثاب
دسآهذ ػشاًِ پبییي تأثیش اٍل رکشؿذُ دس هجبًی ًؾشی اص تأثیش دٍم قَیتش ثَدُ ٍ تَػقِ هبلی ثبفاث
افضایؾ آلَدگی هیؿَد.
تأثیش تَلیذ ًبخبلق داخلی ػشاًِ ثش اًتـبس گابص دیاکؼایذ کاشثي ثاشای کـاَسّبی ثاب دسآهاذ
ػشاًِ ثبال هٌفیٍ ،لی ثشای کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي هثجت ثاِ دػات آهاذُ اػات.
ایي ثب فشضیِ صیؼتهحیغی کَصًتغ ) (EKCهغبثقت داسد .دس ایي ًؾشیِ دس هشاحل اثتذایی تَػقِ
ثب افضایؾ تَػقِ تخشیت هحیظصیؼت ًیض افاضایؾ هاییبثاذ اهاب دس هشاحال ثابالتش تَػاقِ ،تخشیات
هحیظصیؼت کبّؾ هییبثذ .دَى ّش ٍاحذ َّای پبک ثب افاضایؾ دسآهاذ هغلَثیات ثیـاتشی پیاذا
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هیکٌذ لزا ثب افضایؾ دس دسآهذ ػشاًِ ،تقبضب ثشای َّای پابک افاشایؾ دادُ ٍ حفاؼ ّاَای پابک
اّویت ثیـتشی پیذا هیکٌذ اهب دس دسآهذّبی پبییي ،هؼئلِ تخشیت هحیظ ًؼجت ثِ کؼت دسآهذ ٍ
سفـ ًیبصّبی اٍلیِ اّویت کوتشی پیذا هیکٌذ .لزا دس دسآهذّبی پبییي افضایؾ دس دسآهذ ػاشاًِ ،ثاب
ساثغِ ثیي هلشف ػشاًِ اًشطی ٍ اًتـبس گبص دیاکؼیذ کشثي هثجت ثِ دػات آهاذُ اػات .ایاي
ًتیجِ هغبثق اًتؾبس اػت صیشا کِ هلشف اًشطی هٌجـ اكلی اًتـبس گابص دیاکؼایذ کاشثي هحؼاَة
هیؿَد ٍ ثب افضایؾ دس هلشف اًشطی ،آلَدگی ًیض افشایؾ هییبثذ.
ؿْشًـیٌی ثب افضایؾ دس ػغح فقبلیت اقتلبدی ٍ تغییش دس ػلیقِ ٍ ؿایَُ صًاذگی افاشاد ثبفاث
افضایؾ گشایؾ آىّب دس اػتفبدُ اص ٍػبیل اًشطیثش هیؿَد .دسًتیجِ یک استجبط هثجت ثیي هلشف
اًشطی ٍ ؿْشًـیٌی ٍجَد داسد لزا افشایؾ دس ایي هتغیش ،ػجت افشایؾ اًتـبس گبص دیاکؼایذ کاشثي
خَاّذ ؿذ .الجتِ ایي هتغیش ثشای کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي هثجت ،اهب اصلحبػ آهبسی
ثیهقٌی اػت ثٌبثشایي ًشد سؿذ ؿْشًـیٌی دس ایي کـَسّب تأثیشی ثش اًتـبس گبص ً CO2ذاسد.
گشٍػاااوي ٍ کشٍگاااش )1991( 1دس هغبلقاااِای ،آثااابس آصادػااابصی تجااابسی سٍی ٍضاااقیت
هحیظصیؼت سا ثِ ػِ اثش هقیبع ،اثش تشکیات ٍ اثاش فٌابٍسی تفکیاک کشدًاذ .دس ایاي هغبلقاِ ،اثاش
هقیبع ،ثیبىگش تغییش دس اًذاصُ فقبلیتّبی اقتلبدی ،اثش تشکیت ،ثیبىگش تغییاش دس تشکیات یاب ػاجذ
کبالّبی تَلیذی ٍ اثش فٌبٍسی ثیبىگش تغییش دس فٌبٍسی تَلیذ ،ثِخلاَف تغییاش ثاِ ػاوت فٌابٍسی
پبک اػت ثٌبثشایي ،ثِ دًجبل آصادػبصی تجبسی ،اثش هقیبع ،ثِ افضایؾ تخشیت هحیظصیؼات ٍ اثاش
فٌبٍسی ،ثِ کبّؾ تخشیت هحیظصیؼت توبیل داسًذ.
تأثیش اثش تشکیت ًیض ثِ ًَؿ هضیت ًؼجی ثؼتگی داسد ،ثِعَسیکِ ثاب تَجاِ ثاِ هضیات ًؼاجی دس
یک کـَس ،اگش کـَسی دس کبالّبی آالیٌذُ هضیت داؿاتِ ٍ دس تَلیاذ آى کبالّاب تخلاق پیاذا
کٌذ ،دس آى كَست اثش تشکیت ثٍِاػغِ تغییش تشکیت کبالّبی تَلیذی کـَس ثاِ ػاوت کبالّابی

1. Grossman and Kruger
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آالیٌذُ ،آثبس هٌفی سٍی هحیظصیؼات ثاش جابی هایگازاسد ٍ اگاش ثاٍِاػاغِ ٍجاَد هضیات ًؼاجی
کـَسی دس کبالّبی پبک ،تشکیت کبالّبی تَلیذی آى کـَس ثِ ػوت کبالّبی پبک تغییش کٌاذ،
دس آى كَست اثش تشکیت آثبس هثجتی سٍی هحیظصیؼت ثشجابی خَاّاذ گزاؿات .ثاِعاَسکلی ثاِ
ًؼجی دس كٌبیـ آالیٌذُ) غبلت ؿَد ٍ یب اگش اثش فٌبٍسی ّوشاُ ثب اثش تشکیت (دس حبلت کـاَسی ثاب
هضیت ًؼجی دس كٌبیـ پبک) ثش اثش هقیبع غبلت ؿَد ،دس آى كَست آصادػبصی تجابسی هٌجاش ثاِ
ًتاابیج صیؼااتهحیغاای هثجاات هاایؿااَد( .ثشقاای اػااکَیی )1387 ،دس هقبدلااِ تخویٌاای ثااشای گااشٍُ
کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال ،ثشآیٌذ ایي آثبس ،هٌفای ٍ ثاشای گاشٍُ کـاَسّبی ثاب دسآهاذ ػاشاًِ
هتَػظ ثِ پبییي ایي ضشیت هثجت (هقٌیداس دس ػغح اعویٌبى  90دسكذ) ثِ دػت آهذُ اػت.
ثب تَجِ ثِ لگبسیتوی ثَدى هقبدلِ ثشآٍسد ؿذُ ،کـؾ هتغیش اًتـبس گبص دیاکؼیذ کشثي ًؼاجت
ثِ تَػقِ هبلی دس کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال ثشاثش ثب  -0/113اػت ثِفجابستدیگاش یاک دسكاذ
افضایؾ دس تَػقِ هبلی ،کبّؾ  0/113دسكذی آلاَدگی سا دس ایاي کـاَسّب ثاِ ّواشاُ داسد ایاي
هقذاس ثشای کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي  0/095اػتّ .و ٌایي کـاؾ هتغیاش اًتـابس
گبص دیاکؼیذ کشثي ًؼجت ثِ دسآهذ ػشاًًِ ،شد سؿذ ؿْشًـیٌی ،هلشف ػشاًِ اًشطی ٍ دسجِ ثابص
ثَدى اقتلبد دس کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال ثاِ تشتیات  ٍ -0/111 ٍ 0/522 ،0/048 ،-0/041دس
کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي ،ثِ تشتیت  0/090 ٍ 0/504 ،0/087 ،0/133ثَدُ اػت.

ً .5تیجِگیری
دس ایي هغبلقِ ثِ دلیل اّویت تخشیت هحیظصیؼت ثِخلَف آلَدگی َّا ٍ پیبهذّبی هٌفای
آى ثشای ًؼلّبی آیٌذُ ٍ ًؼلّبی کًٌَی ،ثِ ثشسػی فَاهل هؤثش ثش آلَدگی َّا ثب تأکیذ ثش ًقاؾ
تَػقِ ثبصاس پَل پشداختین .لزا دادُّبی دٍ گشٍُ اص کـَسّب ،گشٍُ کـَسّبی ثب دسآهذ ػاشاًِ ثابال
فضَ  ٍ OECDگشٍُ ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي دس ثبصُ صهبًی  2001-2011اًتخبة ؿذًذ تاب
ًقؾ ثبصاسّبی هبلی دس کٌتشل آلَدگی دس ّش دٍ گشٍُ اص ایي کـَسّب ثشسػی ٍ هَسد هقبیؼِ قاشاس
گیشد .دس ایي تحقیق اص سٍؽ دادُّبی تشکیجی اػتفبدُ ؿذُ اػت.

Downloaded from qjfep.ir at 4:19 +0430 on Sunday June 24th 2018

دًجبل آصادػبصی تجبسی ،اگش اثش فٌبٍسی ثش اثش هقیبع ٍ اثش تشکیت (دس حبلات کـاَسی ثاب هضیات

بازار پول و انتشار گازهای گلخانهای (دیاکسیذ کربن)...

491

ًتبیج ایي هغبلقِ ًـبىدٌّذُ تأثیش هٌفی تَػقِ ثبصاس پَل ثش اًتـبس گابص دیاکؼایذ کاشثي ثاشای
کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ ثبال فضَ گشٍُ  ٍ OECDتأثیش هثجت ثشای کـاَسّبی ثاب دسآهاذ ػاشاًِ
هتَػظ ثِ پبییي ثَد .هیضاى ؿْشًـیٌی تأثیش هثجت ثش آلَدگی َّا دس کـَسّبی ثب دسآهذ ػاشاًِ ثابال
دس هشاحل ثبالتش تَػقِ ،افضایؾ دس دسآهذ ػشاًِ ػجت کابّؾ آلاَدگی ّاَا ؿاذُ اهاب دس هشاحال
پبییي تَػقِ ،ػجت افضایؾ دس اًتـبس گبص دیاکؼیذ کشثي هیؿَد .ثشای گشٍُ کـَسّبی ثب دسآهذ
ػشاًِ ثبال افضایؾ دس آصادػبصی تجبسی تاأثیش هٌفای ثاش آلاَدگی ّاَا داؿاتِ ٍ ایاي ضاشیت ثاشای
کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ پبییي هثجت ثِ دػت آهذ.
ثش اػبع ًتبیج ثِدػت آهذُ تَػقِ ثبصاس پَل دس کـاَسّبی ثاب دسآهاذ ػاشاًِ ثابال دس کابّؾ
آلَدگی َّا داسای ًقؾ هثجت اػت ،ثٌبثشایي هیتَاى ثب ٍضـ آییيًبهِّبی هشثَط ثِ ثبصاسّبی پَل
دس ساػتبی تقویق تَػقِ هبلی اص ایي اثضاس اقتلبدی دس جْت کبّؾ ٍ کٌتشل آلَدگی ثْشُ جؼات
ٍ ثب تَػقِ ثبصاس پَل صهیٌِ الصم دس گؼتشؽ ػشهبیِگزاسیّب دس کٌتشل آلَدگی سا فشاّن ًوَد.
ًکتِ دٍم ایٌکِ ،ثب تَجاِ ثاِ ایٌکاِ دسجاِ ثابص ثاَدى اقتلابد ثاِفٌاَاى ؿبخلای ثاشای جازة
ػشهبیِگزاسی هؼتقین دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ ّو ٌیي جزة ػشهبیِگازاسی خابسجی یکای اص
هؤثشتشیي هَتَسّبی هحشک سؿذ ٍ تَػاقِ اقتلابدی ثاِ ؿاوبس هایسٍد ،اهاب تَجاِ ثاِ آالیٌاذگی
كٌبیقی کِ اص ایي عشیق ٍاسد کـَسّبی هیضثبى ؿذُ ٍ هَجت تخشیت هحیظصیؼات هایؿاَد ًیاض
اهشی ضشٍسی ٍ حیبتی اػت کِ هیثبیؼت کـَسّبی دسحبلتَػقِ ثب دسآهاذّبی ػاشاًِ پابییي ثاِ
ایي هَضَؿ تَجِ ٍیظُای داؿتِ ثبؿٌذ ٍ دس ٌّگبم اتخبر ػیبػتّبی جزة ػشهبیِگزاسی هؼاتقین
خبسجی ثب ٍضـ هقشساتی اص ٍسٍد كٌبیـ ثب آالیٌذگی ثبال هوبًقت ثِ فول آٍسًذ.
ًکتِ ػَم ایٌکِ اصآًجبییکِ ؿْشًـیٌی دس آلَدگی َّا داسای تأثیش صیبدی اػت ،ثٌبثشایي الصم
اػت دس جْت هْبجشت ٍ کٌتشل ؿْشًـیٌی تالؽّبی جذی ٍ گؼتشدُای كَست گیاشد ٍ ًْبیتابً
حشکت ثِ ػوت فيآٍسیّبی دٍػتذاس هحیظصیؼت کِ دیاکؼیذ کشثي کوتشی تَلیاذ هایکٌٌاذ
(هبًٌذ اًشطیّبی تجذیذپزیش) هیتَاًذ گبهی هْن دس جْت کبّؾ آلَدگی َّا ثبؿذ.
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هبلی ٍ سؿذ اقتلبدی" ،فللٌبهِ پظٍّؾّبی اقتلبدی ،)3( 6 ،كق .1-16
فطرس ،هحوذ حسي ٍ هیثن ًسریي دٍست (" ،)1388ثشسػی ساثغِ آلَدگی َّا ،هلاشف اًاشطی ٍ
سؿذ اقتلبدی دس ایشاى  ،"1359– 1383فللٌبهِ اقتلبد اًشطی ،)21(6 ،كق .113-135
هْذٍی ،ابَالقاسن ٍ سًَا اهیربابایی (" ،)1392ثشسػی اثش تَػقِ هبلی ثاش کیفیات هحایظصیؼات دس
ایشاى" ،فللٌبهِ پظٍّؾّبی اقتلبدی ،)4(15 ،كق .1-23
ّادیاى ،ابراّین ٍ لیال ترکی (" ،)1382تَػقِ ثبصاسّابی هابلی ٍ اثاش آى ثاش سؿاذ اقتلابدی :هاَسد
ایشاى" ،هجلِ داًـکذُ فلَم اداسی ٍ اقتلبد داًـگبُ اكفْبى.)2(15 ،
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پیَست
ًتبیج تخویي ثشای گشٍُ کـَسّبی ثب دسآهذ ػشاًِ هتَػظ ثِ ثبال

1

جذول  .1وتایج آزمون همجمعی کائو برای گروه کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به باال
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-2/84

کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به باال

هأخز :یبفتِّبی تحقیق
جذول  .2وتایج آزمون چاو برای گروه کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به باال
مقدار احتمال)(prob

مقدار آماره

گروه کشور

0/0000

87/71

کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به باال

هأخز :یبفتِّبی تحقیق
جذول  .3وتایج آزمون هاسمه برای گروه کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به باال
مقدار احتمال)(prob

مقدار آماره

گروه کشور

0/0000

34/23

کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به باال

هأخز :یبفتِّبی تحقیق

 .1ایي کـَس ّب ؿبهل کـَس ّبی آلجبًی ،الجضایش ،آرسثبیجبى ،ثاالسٍع ،ثَتؼاَاًب ،ثشصیال ،ثلغبسػاتبى ،دایي ،کلوجیاب،
کبػتبسیکب ،اکَادٍس ،گبثي ،گشجؼتبى ،جوَْسی اػالهی ایاشاى ،اسدى ،قضاقؼاتبى ،لجٌابى ،لیجای ،هقذًٍیاِ ،هابلضی،
هکضیک ،هَسیغً ،بهجیب ،پبًبهب ،پبساگَئِ ،پشٍ ،سٍهبًی ،سٍػیِ ،آفشیقبی جٌَثی ،ػَسیٌبم ،تبیلٌاذ ،تشکیاِ ٍ ًٍاضٍئال
هیثبؿذ .ثش حؼت عجقِثٌذی هبُ جَالی ػبل  ،2016دسآهذ ػشاًِ ایي کـَسّب ثیي  4036الی  12475دالس اػت.
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جذول  .4وتایج تخمیه از طریق روش اثرات ثابت برای کشورهای با درآمذ سراوه متوسط به باال
انحراف

ضریب

معیار

برآورد شده

0/0000
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تعذاد کشورها33 :

تعذاد مشاهذات363 :

R2=%98
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