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  1353-1392بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 
 

Study of the Factors Influenced Environment Pollution in Iran 
During 1974-2013 

 

  ،یعادل يمهدو نیمحمدحس، اله نظري روح

  یداله دادگر
  

  25/11/1393 :پذیرش  11/8/1393: دریافت
  

  :چکیده

 حرکـت  رونـد  در انرژي بخش ناشی از زیستی محیط هاي آسیب به توجه

بنـابراین، تعیـین اثرگـذاري    . پایدار، ضروري اسـت  توسعه سوي به جهانی

عوامــل مختلــف بــر آلــودگی محــیط زیســت از لحــاظ نظــري، عملــی و  

پایـدار   هگذاري در جهت رشد اقتصادي متناسب با اهـداف توسـع   سیاست

از این روي این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی . است ناپذیر اجتناب

هاي  اجتماعی و فراسنج-زیست ایران با توجه به دو دیدگاه اقتصادي محیط

و بــه روش گشــتاورهاي  1353-1392هــاي  اقلیمــی و بــا اســتفاده از داده

نتـایج مطالعـه حـاکی از آنسـت کـه اثـر       . پردازد می (GMM)یافته  تعمیم

شد اقتصادي، درجه تراکم، مصرف انرژي و تعداد خودروها بر متغیرهاي ر

کشور،  اقتصاد اما درجۀ بازبودن. آلودگی محیط زیست مثبت و معنادار است

منفی و  رابطه محیط زیست آلودگی میزان با درجه حرارت و میزان بارندگی

  .داشته است دار معنی
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Abstract: 

In the world movement toward sustainable 
development, it is necessary to consider environmental 
damages caused by energy sector. Determining the 
influence of different factors on the environment 
pollution theoretically, practically and politically is 
necessary for economic growth, which is in accordance 
with sustainable development objectives. Hence, in this 
article, we are going to study the factors influenced 
Iranian environment pollution (Socio-economic view 
and Climatic Parameters view) using the data of the 
years 1974-2013. In order to study the relation between 
the variables, we have used GMM methodology. 
According to the study results, the impact of economic 
growth, density, energy consumption and the number of 
automobiles on environment pollution is positive and 
significant. Nevertheless, the degree of the country 
openness, temperature and rainfall have a negative and 
significant relation with environment pollution.  
 
Keywords: Pollution, Environment, Economic Growth, 
Degree of Openness, Energy Consumption. 
JEL: O53, Q54, Q56. 
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  مقدمه -1

 مختلفی هاي جنبه از محیطی زیست مسائل اخیر، هاي دهه طی

توجـه بـه مسـائل     1960از دهـه  . است گرفته قرار توجه مورد

 هـاي  لـودگی آنهـا بـر آ   عمـده  تمرکز وی آغاز شد زیست محیط

 بـود  صـنعتی  اقتصـادهاي  روزافـزون  رشـد  دلیـل  بـه  صنعتی،

 مسـائل  مـیالدي  1970 دهـه  اواخـر  در). 8: 2008، 1هولینگر(

2زیسـت  محـیط  و تجارت به مربوط
 طرفـداران  و گرفـت  اوج 

 محیطـی  زیسـت  اسـفناك  وضعیت به اعتراض در زیست محیط

 هـاي  نشست و ها مخالفت تجارت، روزافزون توسعه از حاصل

 آنـان  عقیده به .دادند ترتیب جهان مختلف نقاط در اي گسترده

 هـاي  فعالیت میزان صادرات، افزایش و تجاري آزادسازي اثر در

 استفاده و یافته گسترش آالینده هاي فعالیت جمله از و اقتصادي

خلیل و ( کند می پیدا افزایش نامناسبی شکل به انرژي و منابع از

  .)1189: 2006، 3انام

 توسعه، حال در کشورهاي خصوص به و کشورها تر بیش در

 .شـود  مـی  قلمـداد  ها ریزي عنوان مرکز برنامه به اقتصادي رشد

 زمینه در خصوص به پیامدهاي ناگواري اقتصادي، رشد متأسفانه

تـر   بـیش  بسـتر  زیـرا  اسـت،  داشـته  همـراه  بـه  زیسـت  محـیط 

 حقیقـت  در و اسـت  زیسـت  محـیط  اقتصـادي،  هـاي  فعالیـت 

 یکدیگر به سطح ترین ابتدائی اقتصادي در رشد و زیست محیط

 جهـان شـاهد   گذشـته  چنـد سـال   ایـن روي در  از .اند وابسته

 میزان افزایش همانند نامطلوبی و بزرگ محیطی زیست تغییرات

                                                   
1 . Hollinger (2008) 

ها یک اصطالح نو  زیست دست کم به معناي امروزي آن در بسیاري از زبان محیط. 2

کاربرد این اصطالح . گردد است که سابقه کاربرد آن در فرانسه به قرن دوازدهم برمی

زیسـت شـامل آب، هـوا، خـاك،      محـیط . شـده اسـت  تر  متداول 1960از آغاز دهه 

مـالردي و  (شـود   موجود زنده میهاي درونی و بیرونی مربوط به زندگی هر  عامل

زیست و طبیعت در دوران  واقعیت این است که توجه به محیط) 15: 1383اصغري، 

ما تبدیل به معیار شده است، معیاري که هـر روز بـیش از پـیش درجهـان فراگیـر      

مطرح کرد، توسعه  (Munn) »مان«ونه که گ محیطی آن انداز زیست در چشم. شود می

توسعه پایدار، در  .شناسی استوار باشد تنها زمانی پایدار است که بر شالوده اصول بوم

مـورد   هاي هزاره دوم با محور قرار دادن انسان و با نگاهی به آینده در آخرین سال

هایی است که جداگانه یا در تعامل با عوامل دیگر، تـداوم   استفاده از تمامی ظرفیت

شد مگـر در پرتـو بقـاي     ها را تضمین کند و این مهم تحصیل نخواهد سلزندگی ن

دادگر و نظـري،  ( همین نکته نهفته است راز همه این اصرارها نیز در. زیست محیط

1387 :82.( 

3. Khalil & Inam (2006) 

 توسعه حال در کشورهاي. است شده اي گازهاي گلخانه انتشار

 اقتصـادي  سـریع  رشد .قرار دارند انتخاب راهی دو یک سر بر

 توسـعه  اتخاذ راهبرد یا آن، زیستی محیط عواقب به توجه بدون

اقتصـادي   و اکولوژیکی تلفیق مالحظات بر مبتنی پایدار صنعتی

، 4یهـدگو (انتخاب را براي ایـن کشـورها دشـوار کـرده اسـت      

 تا شده سبب زمینه این در گرفته انجام تحقیقات). 143: 1995

5محیطی زیست منحنی کوزنتس فرضیۀ نام به اي فرضیه
 وجود به 

 افزایش در ابتدا که است اساس این بر فرضیه این بینی پیش .آید

بعـد   اما شود، می زیست محیط شدید ِتخریب سبب سرانه درآمد

 .کرد خواهد کاهش به شروع تخریب این از طی مراحل رشد،

 بـه  اقتصادي رشد توان از می باشد، درست فرضیه این اگر پس

یـا بـه    برد، نام محیطی زیست مشکالت براي حل راه یک عنوان

 رشـد  در زیسـت،  محـیط  کیفیـت  بـراي  تقاضـا "تعبیري دیگر 

  ).168: 2006، 6و کوندو دیندا( "است اقتصادي نهفته

زیست یکی از ارکـان بسـیار مهـم حیـات و توسـعه       محیط

هاي متعددي را براي ایجاد تعـادل   شود، زیرا نقش محسوب می

اکنـون ایـن    ا هـم امـ . کند هاي مختلف حیات بازي می در مؤلفه

مؤلفه به دلیل فقـدان قـوانین، مقـررات ویـژه و عـدم تعریـف       

ــورد    ــه طــور آزاد و نامحــدود م ــراي آن، ب ــت خــاص ب مالکی

زیست و  برداري قرار می گیرد، که نتیجۀ آن تخریب محیط بهره

قربـانی و  (هـاي مختلـف در ایـن حـوزه اسـت       ایجاد آلودگی

تصادي در ایران نشـان  تجربۀ توسعه اق). 15: 1387زارع،  فیروز

گـذاري   دهد کـه نقـش دولـت در امـور تولیـدي و سـرمایه       می

هـاي اقتصـادي    اي کـه در فعالیـت   گسترده بوده است، به گونـه 

این امـر سـبب شـده اسـت کـه      . کند کننده ایفا می نقشی تعیین

دولت با هدف برطرف کردن نیازهاي جامعه به تولید کاالهایی 

ولیــد آنهــا اســتانداردهاي   مبــادرت ورزد کــه در فراینــد ت  

ها و  یکی از نتایج این برنامه. محیطی رعایت نشده است زیست

ها، افزایش آلودگی هواست، کـه بایسـتی بـا ابزارهـاي      سیاست

آلـودگی محـیط    اهمیـت با توجه بـه  . مختلف آن را کاهش داد

به بررسی عوامـل مـؤثر بـر آن از دو     در مطالعه حاضر زیست،

هـاي اقلیمـی پرداختـه     عی و فراسـنج اجتمـا -دیدگاه اقتصـادي 

                                                   
4. Yhdego (1995) 
5. Environmental Kuznets Curve 
6. Dinda & Coondoo (2006) 
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  . شود می

تـا   2از پروتکـل کیوتـو  : 1تغییرات آب و هوایی -2

  پاریس

 اتمسـفر  در اي گلخانـه  گازهاي وجود مسئله با و هوا آب  تغییر

 براي مذاکرات). 173: 2004، 3یامین و دپلیج(است  خورده گره

 سـال  در و هـوا   آب تغییـرات  کنوانسـیون  بـه  پروتکلـی  الحاق

 دسـتورالعمل . شـد  آغـاز  اعضـا  کنفـرانس  اولین از پس ،1995

 دسـتورالعمل  ویژه گروه اعضا، کنفرانس نشست اولین برلین در

 در. کـرد  ایجـاد  الحـاقی  پروتکـل  تـدوین  منظـور  بـه  را 4برلین

 سـال  در 5کیوتـو  پروتکـل  متن ژاپن کیوتوي در سوم کنفرانس

اجرایـی   قـدرت  ،2005 سال و در تصویب آرا اتفاق به ،1997

پـذیر   هاي انعطاف در پروتکل کیوتو تعهدات و روش. پیدا کرد

  .جهت کاهش نشر آلودگی مدنظر قرار گرفت

  هاي عضو دولت تعهدات) الف

 قسمت که است نموده وضع را مختلفی تعهدات کیوتو پروتکل

 ماده دو. است 6یک ضمیمه عضو کشورهاي به مربوط آن عمدة

 کلیــۀ و 7دو ضــمیمه عضـو  بـراي کشــورهاي  نیــز پروتکـل  از

هـایی بـه ایـن     اقدام 10 مادة در. آور است الزام عضو کشورهاي

 در یـا  ملـی  هاي برنامه تنظیم-1: شرح در نظر گرفته شده است

 کیفیـت  ارتقـاي  بـراي  صرفه به مقرون اي اقتضا منطقه صورت

 -3توسعه؛  مؤثر الگوهاي ارتقاي -2؛ نشر آلودگی کاهش عوامل

 هـاي  نظام توسعه و حفظ و ها تحقیق در فنی و علمی همکاري

 تربیــت آموزشـی،  هـاي  برنامــه اجـراي  و توسـعه  -4نظـارتی؛  

اطالعات؛  به دسترسی و ملی سازي ظرفیت تقویت کارشناسان،

. یزیسـت  محـیط  نظـر  از خطـر  بـی  هـاي  فناوري مؤثر انتقال -5

 1 ضـمیمۀ  عضو کشورهاي تعهد کیوتو پروتکل عمدة دستاورد

 چـارچوب  یـک  و اي گلخانـه  گازهـاي  انتشـار  کمیکاهش  به

                                                   
1. Climate Change 
2. Kyoto Protocol 
3. Yamin & Depledge (2004) 
4. AGMB (Ad Hoc Group on the Berlin Mandate). 
5. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf 

به عالوه کشورهاي با اقتصاد در حال گـذار   1992در سال  OECD شامل کشورهاي عضو .6

 .دیگر موجود در مرکز و شرق اروپا ک و چند کشورشامل روسیه، کشورهاي حوزه بالتی

 در اقتصاد با کشورهاي از غیر به 1 ضمیمه در حاضر OECD عضو کشورهاي. 7

 .گذار حال

 انتشـار  بر این اساس، کشورها بایـد . بود آن به نیل براي زمانی

 میـزان  درصد زیـر  5 حداقل میزان را به جهانی سطح در گازها

از  8.برسـانند  ،2012 تـا  2008 بین دوره در ،1990 سال انتشار

 و هــا سیاســت بایــد ایــن کشــورها از طرفــی دیگــر، هرکــدام

 .کنند اتخاذ خود ملی احوال و اوضاع با انطباق در را هایی اقدام

 :هاي مهمی کـه بایـد انجـام شـود عبارتنـد از      اقدام از فهرستی

 ترغیـب  ها، چاهک افزایش و حفاظت انرژي، وري بهره افزایش

. کمـی  هـاي  محدودیت به نیل منظور به کشاورزي پایدار اشکال

دارد  مـالی  جنبـه  بیشـتر  2 ضمیمۀ عضو کشورهاي تعهدات اما

 و جدیـد  منـابع  بایـد  و این کشـورها  )208: 1389 عبداللهی،(

 در کشـورهاي  بـه  تکنولوژي انتقال ها و هزینه تأمین براي بیشتري

  .کنند فراهم توسعه حال

 9پذیر انعطاف هاي روش) ب

 اطـالق  هایی روش به کیوتو پروتکل در پذیر انعطاف هاي روش

 بخشـی  توانند می یافته توسعه کشورهاي آن براساس که شود می

 از را اي گلخانـه  گازهاي انتشار کاهش بر مبنی خود تعهدات از

: 1390 شـیروي، (کنند  ایفا مرزي برون هاي پروژه اجراي طریق

سـاز و   عنـوان  به بازار بر مبتنی سه ساز و کار کیوتو پروتکل در). 215

به شرح زیـر در   اي گلخانه گازهاي هت کاهشج پذیر انعطاف کارهاي

  :شده است گرفته نظر

 تجارب به توجه با که هستند هایی ه پروژ: 10مشترك اجراي-1

 اخـذ  یا تعهد اجراي منظور به مختلف، کشورهاي تکنولوژیکی

 کشـورهاي  سایر در صنعتی کشورهاي از برخی توسط گواهی

  .گردند می اجرا یافته توسعه

 تحت صنعتی کشورهاي اینکه به توجه با: 11انتشار تجارت-2

اي  گلخانـه  گازهـاي  انتشـار  کـاهش  بـه  متعهـد  کیوتـو  پروتکل

 نتوانـد  کشـوري  اگـر  تعهدات این راستاي بنابراین، در ،هستند

 توانـد  می نماید، برآورده را انتشار تعهدات کاهش از خود سهم

 کـاهش  خود تعهد سهم از بیش که دیگر کشورهاي صنعتی از

 موضوع این که نماید خریداري را انتشار اند، مجوز داشته انتشار

                                                   
درصد  10 تا اروپا اتحادیه کشورهاي براي درصد کاهش 8 از کاهش این محدوده. 8

 .است 1990نسبت به سطح انتشار سال  کوچک اي جزیره کشورهاي براي کاهش

9. Flexibility Mechanisms 
10. Joint Implementation 
11. Emissions Trading 
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  .گویند می انتشار تجارت را

 یافته توسعه کشورهاي که هایی پروژه: 1پاك توسعه مکانیزم-3

 به کمک همچنین و انتشار کاهش در خود تعهدات تحقق جهت

 به نمایند و می اجرا توسعه حال در کشورهاي در پایدار توسعه

 انتشـار دریافـت   کـاهش گـواهی   معـین،  انتشـار  کـاهش  ازاي

  .نمایند می

لیماي براي نخستین بار در بیستمین کنفرانس تغییر اقلیم در 

به کاهش انتشار گازهاي کشور متعهد  196، 2014 در سال پرو

نامـه  این موافقـت . گردیدندکاهش آثار تغییر اقلیم و  اي گلخانه

در قرار اسـت در کنفـرانس بیسـت و یکـم اعضـا در پـاریس       

االجـرا   الزم 2020به تصـویب برسـد و از سـال     2015دسامبر 

سند مذکور ضمن تأکید بـر لـزوم عـدم افـزایش دمـاي       .گردد

مقرراتی  شامل ،)تا دو درصد 5/1بین (درجه  2جهانی بیش از 

اي به صفر تـا سـال    براي تضمین کاهش انتشار گازهاي گلخانه

  2.استبوده  2050

ه به مسئله جبران خسارت در توج ،سنداین  هاي نوآورياز 

قبال ضررهاي وارده به واسطه تغییر اقلـیم اسـت کـه همـواره     

در توافق لیما . در حال توسعه بوده است کشورهايمورد توجه 

شده که مقرراتی در مورد موضوع ضـرر و خسـارت    بینی پیش

، نامه لیمـا  از دیگر نکات جدید موافقت .مدنظر قرار گرفته شود

 بـا محوریـت   ه توسعه راهبردهـاي آموزشـی  بتشویق کشورها 

 توصـیه کشـورها  به  بر این، عالوه .بوده استمسئله تغییر اقلیم 

تغییـر اقلـیم را    هدر زمین »افزایش آگاهی بخشی«که  شده است

سند لیما مقرر کـرده  . در راهبردهاي توسعه ملی خود بگنجانند

 هاي رسمی خود براي کاهش انتشـار و  برنامه کشورهااست که 

بـه دبیرخانـه    2015مقابله با تغییر اقلیم را تا پایان مـاه مـارس   

رسیدن  در جهتتوافق گامی به جلو این . کنوانسیون ارائه دهند

با افزایش دمـاي زمـین در نشسـت     رزهبه توافق جامع براي مبا

، 3اکونومیسـت ( اسـت  شـده  بینی پیش پاریس ارزیابی و 2015

کشورها ملزم به رعایت و کاهش انتشـار   بر این اساس). 2014

ــده ــمول     ش ــد، مش ــاهش ندهن ــزان آن را ک ــه می ــد و چنانچ ان

حقـوقی مواجـه   هـاي   دادرسـی هاي سنگین شـده و بـا    یمهجر

                                                   
1. CDM (Clean Development Mechanism). 
2. Decision -/CP.20, (2014) 
3. The Economist (2014) 

بنابراین مسئوالن کشور باید این امر را در نظر بگیرند . شوند می

اي روي نیاورند، بر  که چنانچه به کاهش انتشار گازهاي گلخانه

هایی خواهند  مشمول جریمه 2020مان کیوتو از سال اساس پی

 .شد

 هاي غیرالزامی ابزارها و سیاست) ج

شـود   هایی گفته می هاي غیرالزامی به سیاست ابزارها و سیاست

 و اند متعهد نشده آن مضر اجراي نتایج به ها کننده که مشارکت

 در ابـزار . ندارنـد  براي اجـراي آن  نیز توجهی قابل مالی ة انگیز

 و توسعه معموالً هایی چنین سیاست کردن دنبال براي دسترس

 نمـودن  فراهم دادن، گواهی و تصدیق اتیکت، تبلیغات، تحقیق،

 سبز، بازاریابی همچون اعمالی .باشد می غیره و اثباتی هاي پروژه

ـاي  کننـده  مصرف تحریم یا زیست محیط به مربوط هاي اتیکت  مخـرب  ه

ـاران  جکارد(هستند  هایی سیاست چنین جمله نتایج از طبیعی منابع  ،4و همک

 ).109: 2005، 5نهدي و رهان و 175- 198 :2002

و   المللی مـرتبط بـا تغییـرات آب    بررسی اسناد حقوقی بین

المللـی بـه منظـور     دهنده این است که جامعـه بـین   هوایی نشان 

هوایی، سه رویکرد را تعقیب  و  رویارویی با مسئله تغییرات آب 

رویکرد نخسـت، تثبیـت میـزان انتشـار گازهـاي      . است نموده 

و رویکـرد دوم، تـالش    1990اي به سطح انتشار سـال   گلخانه

اي و رویکـرد سـوم،    براي کاهش میزان تولید گازهاي گلخانـه 

هـوایی اسـت    و  هاي ناشـی از تغییـرات آب    سازگاري با پیامد

 ).56: 1393نواري، (

  

  مروري بر مطالعات تجربی -3

در این قسمت به بررسی مطالعـات صـورت گرفتـه در زمینـه      

 :شود عوامل مؤثر بر آلودگی پرداخته می

به بررسـی ارتبـاط بـین آلـودگی هـوا و       6ایگن و همکاران

نتیجـه  . هـاي ماهانـه پرداختنـد    ترکیب بارش با اسـتفاده از داده 

مطالعه آنها نشان داد که ترکیب بارش به کیفیـت هـوا بسـتگی    

  ).95-100: 2003ایگن و همکاران، (دارد 

اي به این نتیجه رسـیدند کـه    در مطالعه 7 ریچمند و کافمن

                                                   
4. Jaccard et al. (2002) 
5. Rehan & Nehdi (2005) 
6. Eugen et al. (2003) 
7. Richmond & Kaufmann (2006) 
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 آلـودگی  و انتشار انرژي مصرف و درآمد میان علیت رابطه یک

 ). 176-189: 2006، کافمنریچمند و ( دارد وجود

1 همکاران خلیل و
 بر تجاري آزادسازي اثرات بررسی به 

 هاي سال طی پاکستان در کشور آب و هوا آلودگی میزان

 افزایشنتایج مطالعه بیانگر آنست که . پرداختند 2001-1972

 شده آب و هوا آلودگی افزایش به منجر تجارت بودن باز درجه

 هاي شاخص بر منفی اثر داخلی، ناخالص تولید افزایش و

: 2007، همکاران و خلیل( داشته است محیطی زیست کیفیت

655-645 .( 

2رِحماننصیر و 
اکسید کربن، درآمـد،   رابطه بین انتشار دي  

-2008مصرف انرژي و تجـارت خـارجی بـراي دوره زمـانی     

نتیجه مطالعـه آنهـا   . پاکستان را بررسی نمودند در کشور 1972

اکسـید کـربن و     حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین انتشار دي

ـ  ر درآمد بود و اثر متغیرهاي مصرف انرژي و تجارت خارجی ب

نصیر و (طور مثبت برآورد شده است  انتشار دي اکسید کربن به

  ).1857-1864: 2011رِحمان، 

به تجزیه و تحلیل تابع انتشار دي اکسید کـربن در   3مگابله

مصـرف   و مالزي با استفاده از متغیرهاي تولید ناخالص داخلی

نتـایج مطالعـه   . پرداخت 1971-2012انرژي براي دوره زمانی 

وي نشان داد که یک رابطه بلندمدت بین متغیرهاي مدل انتشار 

2CO اثر مصرف انرژي و تولیـدناخالص داخلـی   . وجود دارد

: 2013ه، مگابلـ (دار بوده اسـت   مثبت و معنی 2COبر انتشار 

580-571 .( 

-2011هـاي   هاي سال با استفاده از داده 4محمد و همکاران

کشور اندونزي به این نتیجه رسیدند که بـین متغیرهـاي    1975

رشد اقتصادي، مصرف انرژي، توسعه مالی، باز بودن تجارت و 

همچنـین رشـد   . یک رابطه بلندمدت وجود دارد 2COانتشار 

مـدت و در بلندمـدت اثـر     صادي و مصرف انرژي در کوتـاه اقت

محمـد و همکـاران،   (دارد  2COمثبت و معناداري بر انتشـار  

2013 :121-109( .  

ــراي گــروه کشــورهاي در مطالعــه 5ســبري و صــالحا       اي ب

                                                   
1. Khalil et al. (2007) 
2. Nasir & Rehman (2011) 
3. Mugableh (2013) 
4. Muhammad et al. (2013) 
5. Sebri & Salha (2013) 

به این نتیجه رسیدند که  1971-2010در دوره زمانی  6بریکس

یک رابطه بلندمدت بـین متغیرهـاي رشـد اقتصـادي، مصـرف      

هاي تجدیدپذیر، باز بودن تجـارت و انتشـار دي اکسـید     انرژي

 ).14-23: 2013سبري و صالحا، (کربن وجود دارد 

به بررسـی منحنـی کـوزنتس زیسـت      7آرویري و همکاران

ــور ت  ــراي کش ــی ب ــانی  محیط ــد در دوره زم  1971-2010ایلن

نتایج مطالعه آنها نشان داد که یـک رابطـه بلندمـدت    . پرداختند

ــرژي، بــاز بــودن تجــارت،   میــان رشــد اقتصــادي، مصــرف ان

شهرنشینی و آلودگی انرژي وجود دارد و منحنی کوزنتس مورد 

 ).1-34: 2014آرویري و همکاران، (ته است تأیید قرار گرف

رتباط بین کیفیت محـیط زیسـت و رشـد    ا 8آکفان و آبانگ

-2008هاي سـاالنه   کشور با استفاده از داده 47اقتصادي را در 

نتایج مطالعه آنها نشـان داد کـه   . مورد بررسی قرار دادند 1970

رشد اقتصادي، قیمت انرژي، نسبت صادرات به تولید ناخالص 

داخلی و مصرف انرژي بر انتشار دي اکسیدکربن اثـر مثبـت و   

اداري دارد اما نرخ رشد جمعیت و نسبت واردات به تولیـد  معن

آکفـان و  (ناخالص داخلی اثر منفی و معناداري بر آلودگی دارد 

  ).1-22: 2014آبانگ، 

 10کشـور آسـه آن   5در بررسی بـراي   9و همکاران حیدري

محیطی کوزنتس براي کشـورهاي   نشان دادند که فرضیه زیست

: 2015ري و همکـاران،  حیـد ( مذکور مورد تأییـد بـوده اسـت   

791-785( . 

ــاران   آل ــواللی و همک ــی   11م ــه بررس ــی  ب ــود منحن وج

بــراي  1981-2011محیطـی کــوزنتس در دوره زمـانی    زیسـت 

نتایج مطالعه آنها نشان داد که بین تولید . کشور ویتنام پرداختند

مدت و در بلندمدت رابطـه   ناخالص داخلی و آلودگی در کوتاه

محیطی کوزنتس براي کشـور   یه زیستمثبت وجود دارد و فرض

-131: 2015مـواللی و همکـاران،    آل( گـردد  ویتنام تأیید نمـی 

123(. 

به بررسـی اثـرات پویـا از رشـد تولیـد       12بگوم و همکاران

                                                   
6  .BRICS : است آفریقاي جنوبیو  چین، هند، روسیه، برزیلشامل کشورهاي.  

7. Arouri et al. (2014) 
8. Akpan & Abang (2014) 
9. Heidari et al. (2015) 
10. Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
11. Al-Mulali et al. (2015) 
12. Begum et al. (2015) 
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ناخالص داخلی، مصرف انرژي و رشد جمعیت بر تولید انتشار 

CO2 نتایج مطالعه آنها نشـان داد  . براي کشور مالزي پرداختند

. ی کوزنتس مورد تأییـد قـرار نگرفتـه اسـت    زیست محیطفرضیه 

یکی از نتایج مهم این مطالعه اثرات مخرب رشد اقتصـادي بـر   

: 2015بگوم و همکاران، ( در بلندمدت بوده است CO2 انتشار

601-594(.  

عوامل مـؤثر بـر    بررسی مورد در اندکی مطالعات ایران، در

به بررسی ایـن   در ادامه. است شده انجامآلودگی محیط زیست 

اي به بررسی تأثیر اقلیم  پوراحمد در مقاله: پردازیم میمطالعات 

و ساختار جغرافیایی در آلودگی هـواي شـهر تهـران پرداختـه     

اي که تأثیر موقعیت و ساختار جغرافیـایی شـهر    به گونه. است

تهران و همچنین نقش عوامل اقلیمی همچون باد، باران، مـه و  

: 1377پوراحمد، ( ی مدنظر قرار داده استبر آلودگرا وارونگی 

53-38 .( 

ــه  ــانی در مطالع ــفوي و علیج ــل   ص ــی عوام ــه بررس اي ب

کننـد  آنها بیان می. جغرافیایی در آلودگی هواي تهران پرداختند

امــا اثــر عوامــل . کــه عوامــل متعــددي در آلــودگی نقــش دارد

نتـایج مطالعـه آنهـا نشـان داد کـه      . جغرافیایی بیشتر بوده است

وامل جغرافیایی نظیر بـاد، وارونگـی دمـا، شـدت و فراوانـی      ع

بارندگی اثر بسیار زیادي بر آلـودگی هـواي شـهر تهـران دارد     

 ). 99-112: 1385صفوي و علیجانی، (

 تنـوع  میـان  رابطـۀ  اي مطالعـه  الدین در زیبایی و شیخ زین

 هـاي  شـاخص  از اسـتفاده  با اقتصادي را رشد و محیطی زیست

 تنـوع  نماینـده  عنـوان  بـه  سـرانه  درآمـد  و هـا  گونـه  تنـوع 

. رشـد اقتصـادي مـورد بررسـی قـرار دادنـد       و محیطـی  زیست

 درصدي صورت به کشاورزي بخش افزوده  ارزش آثار همچنین

 مبادلـه،  نرخ تجارت، آزادي شاخص داخلی، ناخالص تولید از

 کشـاورزي،  بخـش  بـه  تخصیص یافته درصد اراضی جمعیت،

محیطـی را   زیسـت  تنـوع  بر اقلیم رمتغی و شده محافظت اراضی

 متغیرهـاي  کـه  داد نشـان  نتـایج مطالعـه آنهـا    .بررسی نمودند

کشـاورزي،   بخـش  ارزش افزوده اقتصادي، رشد نظیر اقتصادي

 تنوع بر دار معنی منفی اثر مبادله نرخ و تجارت شاخص آزادي

 ). 61-72: 1388، الدین شیخ زینزیبایی و ( محیطی دارند زیست

اي به بررسی شهرنشینی و آلودگی  فطرس و فتحی در مقاله

بـا اسـتفاده از روش    1350-1386هوا در ایران در دوره زمانی 

نتایج نشان داد که نـرخ بـاالي   . خودرگرسیون برداري پرداختند

رشد جمعیت و رشد باالي شهر و شهرنشینی و افزایش تعـداد  

ر نتیجه آلودگی وسایل نقلیه از موارد افزایش مصرف انرژي و د

 ). 1-16: 1390فطرس و فتحی، ( باشند هوا می

اثر رشد اقتصـادي، جمعیـت   اي  فطرس و برزگر در مطالعه

بـر انتشـار   را شهري، درجه باز بودن اقتصاد و نابرابري درآمـد  

) شـامل ایـران  (کشورهاي آسـیاي مرکـزي    اکسیدکربن گاز دي

کـه رشـد   ن داد مطالعه آنها نشـا نتایج . مورد بررسی قرار دادند

داري بر آلودگی هـوا در کشـورهاي    اقتصادي اثر مثبت و معنی

 ).141-158: 1392فطرس و برزگر، ( مورد نظر دارد

بررسـی تـأثیر رشـد اقتصـادي بـر      و همکاران بـه   بهبودي

در کشور نفتـی از جملـه ایـران     21براي  زیست محیطآلودگی 

نتایج مطالعه آنها با استفاده . پرداختند 1980-2004دوره زمانی 

فرضـیه زیسـت    نشـان داد کـه  مدل خطـی و لگـاریتمی   از دو 

 شـده اسـت  محیطی کوزنتس براي نمونه تحت بررسی تأییـد  

  ).37-52: 1393و همکاران،  بهبودي(

 

  هاي مورد مطالعه ادبیات نظري و مدل -4

له حاضر سعی بر آن است که از طور که مطرح شد در مقا همان

هاي اقلیمی به مسـئله   اجتماعی و فراسنج -دو دیدگاه اقتصادي

به همین منظور در ادامـه بـه   . آلودگی هواي ایران پرداخته شود

هاي مبتنی  بررسی مبانی نظري مرتبط و همین طور تصریح مدل

 .شود بر دو دیدگاه پرداخته می

  

  ماعیاجت -مدل با دیدگاه اقتصادي -4-1

 بشر، هاي فعالیت از ناشی اي گلخانه آثار درصد از 60در حدود 

). 359: 1374همکاران،  و ترنر( است CO2ز انتشارگا به مربوط

 اسـت  فسیلی هاي سوخت سوزاندن گاز، انتشار این اصلی منبع

 انرژي، تولید .می باشد انرژي تولید ملزومات اصلی از که یکی

 در و بـوده  اقتصـادي  توسـعه  بـه  دستیابی در اساسی عوامل از

 .بوده اسـت  مهم و اصلی هاي نهاده از پیشرفت کشورها فرآیند

 فسـیلی  هـاي  سـوخت  از استفاده علت به تنها کربن انتشار البته

 جنگلـی  درختـان  قطـع  از جمله دیگر عللی بلکه معلول نبوده
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 ضـایعاتی هسـتند کـه    جملـه  از کننـده  آلوده گازهاي. باشد می

 منجر شده و زیست  محیط در بیولوژیکی تغییراتبروز  موجب

. شـوند  مـی  اکوسیستم و حیوانات و گیاهان به رساندن آسیب به

 و سـالمت  بـه  محیطـی  زیسـت  خسـارات  ایـن  که در صورتی

گردنـد،   بشـر  رفاه کاهش باعث و رسانند آسیب انسان بهداشت

 بـه . کننـد  اقتصادي یاد مـی  آلودگی عنوان به آن از اقتصاددانان

اجتماعی مؤثر بر آلـودگی  -تأثیر عوامل اقتصاديبررسی منظور 

محیط زیست ایران از متغیرهایی که در بخش مطالعات تجربی 

تعدیالتی از جمله وارد کردن متغیرهاي مجازي  با استفاده شده

در نهایت مدل زیر به عنوان مدل نهـایی  . استفاده گردیده است

  :این پژوهش انتخاب گردید

2 77 78( , , , , )CO f GDP PD OPEN EC D   

باشد که از شاخص  آلودگی می بیانگر متغیر )2CO(که در آن، 

اسـتفاده شـده   ) تـن  هـزار (انتشار دي اکسید کربن  میزان سرانه

است؛ GDP     تولید ناخالص داخلی حقیقـی بـه قیمـت پایـه

،1383سال  PD درجه تراکم،  OPENبـودن  باز درجه 

ناخـالص   از تولیـد  واردات و صـادرات  سهم مجمـوع (اقتصاد 

ــی ،)داخل EC  ،ــرژي ــرف ان 77مص 78D   ــازي ــر مج متغی

در تخمین مدل به نکات زیر . باشند می 1378و  1377هاي  سال

  :توجه شده است

بـوده و   1353-1392هـاي   دوره زمانی مورد بررسی سـال  -1

ها و اطالعات آماري مورد نیاز براي بـرآورد مـدل از لـوح     داده

ــانی    ــک جه ــات بان ــرده اطالع ــزي  ) 2014(فش ــک مرک و بان

  .جمهوري اسالمی ایران استخراج شده است

 به  CO2انتشار  شاخص براساس هوا آلودگی مقاله در این -2

  .محیطی استفاده شده است زیست شاخص عنوان

زیسـت در دوره   ارتباط بین رشد اقتصادي و کیفیت محـیط  -3

تواند به صورت مستقیم، معکوس یا ترکیبی  زمانی بلندمدت می

گیـري رابطـه میـان رشـد      بررسی جریان شکل. از هر دو باشد

زیسـت حکایـت از آن دارد کـه طـی      اقتصادي و کیفیت محیط

ي کلـی در ایـن حـوزه وجـود     چند دهه اخیر دو جریان فکـر 

در . انـد  داشته است که در نهایت به رویکرد سوم تبـدیل شـده  

دیدگاه اول، از نظر بسـیاري از دانشـمندان علـوم اجتمـاعی و     

تولیـد یـا   (علوم طبیعی، سطوح بـاالتري از فعالیـت اقتصـادي    

نیازمند انرژي و مواد اولیه بیشتري اسـت و در نتیجـه   ) مصرف

اسـتخراج رو  . گردد مواد زائد فرعی ایجاد میمقادیر بیشتري از 

هـا از   به افزایش منابع طبیعی، تجمع مواد زائد و تمرکز آالینـده 

کـره بـاالتر رفتـه و منجـر بـه تخریـب        ظرفیت تحمل زیسـت 

عالوه بر این، تخریـب منـابع طبیعـی    . زیست شده است محیط

، از ایـن رو . کنـد  نهایتاً فعالیت اقتصادي را با خطر مواجـه مـی  

هـاي   براي حفاظت از محـیط زیسـت و حتـی حفـظ فعالیـت     

شده و اقتصاد به وضـعیت   اقتصادي باید رشد اقتصادي متوقف

دیـدگاه دوم بیـانگر   ). 1: 2000، 1پانایوتو( پایدار حرکت نماید

زیسـت در    ترین راه براي بهبود کیفیت محـیط  آنست که سریع

بهبــود امتــداد مســیر رشــد اقتصــادي قــرار دارد و بــه منظــور  

محیطی باید در جریان رشد اقتصادي گـام   استانداردهاي زیست

چرا که اصـوالً سـطح بـاالتري از درآمـد باعـث افـزایش       . نهاد

تـري از مـواد اولیـه     شود که از سطح کم تقاضا براي کاالیی می

کند و همچنین افزایش درآمد باعث افزایش تقاضاي  استفاده می

معنی پذیرش معیارهـا و   شود و این به کیفیت محیط زیست می

ــوده اســت  ــاظتی زیســت محیطــی ب ــان و ( ضــوابط حف پژوی

 90اما دیدگاه سوم که از اوایل دهـه  ). 143: 1386مرادحاصل، 

محیطـی مشـهور شـده     مطرح شد، به منحنی کـوزنتس زیسـت  

بر طبق این نظریه، رابطه میان درآمد سـرانه و معیارهـاي   . است

. برعکس اسـت  Uه زیست به صورت یک رابط  تخریب محیط

بر اساس این فرضیه، رابطه میان رشد اقتصادي و کیفیت محیط 

زیست، چه مثبت و چه منفی، در طول مسیر توسعۀ یک کشور 

در حقیقت هنگامی که کشور به سطحی از درآمـد  . ثابت نیست

تـر و   رسد که تقاضاي مردم براي یک محیط زیست پـاکیزه  می

گردد، عالمـت   تر بیشتر میهاي کارآ تالش آنان براي زیرساخت

نصـراللهی و  ( یابـد  ایـن رابطـه از مثبـت بـه منفـی تغییـر مـی       

 ).79: 1389گولک،  غفاري

شود، کشـورهاي در   مشاهده می) 1(طور که از نمودار  همان

این کشـورها  . منحنی قرار دارند افزایشیحال توسعه در شیب 

از اقتصاد مبتنی بر کشاورزي به سمت یک اقتصـاد صـنعتی در   

نرخ باالي رشد جمعیت، رشد سریع صنعتی . حال انتقال هستند

شدن، مبادالت صنعتی و افزایش تعداد وسایل نقلیه، همگـی از  

                                                   
1. Panayotou (2000) 
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مواردي هستند که باعث افزایش مصرف انرژي در این کشورها 

رغـم نقـش اساسـی در فراینـد      ا بخش انرژي علـی ام. شوند می

طـوري   توسعه، مشکالت زیست محیطی را نیز به دنبال دارد، به

هاي اصلی و ضروري در بعد جهـانی   که امروزه یکی از چالش

از بحث انرژي براي توسعه پایدار، توسعه صنعتی، آلودگی هوا 

 .گیرد و تغییر آب و هوا نشأت می
 

  
  شد و توسعه اقتصادي با تخریب محیط زیسترابطه ر): 1(نمودار 

 2007، 1چایتانیا: ماخذ
 

 محیط و درجه باز بودن تجارت بر تجارت اثر درباره بحث -4

 ادعـا  یک دیـدگاه  .است متمرکز متفاوت دیدگاه دو زیست در

 شرایط بر زیانبار اثرات آزادسازي تجارت و افزایش که کند می

ایـن   طرفـداران  نگرانـی  اولـین  .گذاشـت  زیست خواهند محیط

هـاي   دلیـل کـاهش هزینـه    آزاد بـه  تجارت که است این دیدگاه

 اسـت  ممکـن  زدایی رقـابتی  مقررات محیطی و زیست مقررات

. المللی گردد بین زیست محیطی استانداردهاي افت کلی موجب

 در گیرانـه   سخت تر محیطی کم  زیست مقررات شرایط این در

تجـاري   شـرکاي  سـایر  بین در را تولید هزینه نسبی کشور، یک

ایجـاد   نسـبی  آالینـده، مزیـت   کاالهـاي  تولید در و کرده مختل

 آن صـادرات  در تخصـص  به تواند منجر می خود که نمایند می

ناپـاك   صـنایع  انتقـال  هـا،  نگرانـی  از دیگـر  یکـی . گردد کاالها

 در هاي زیست محیطی سیاست که است کشورهایی به )آالینده(

اشاره  موضوع این مکان به نقل فرضیه. ستنده آسان و سهل آنها

 بـر  اثـرات پویـا   اسـت  ممکن زیست محیطی مقررات دارد که

 سـوي  بـه  انتقـال  بـه  آالینـده را  صنایع و داشته سرمایه جریان

این  در .کند تشویق مقررات زیست محیطی آسان با کشورهایی

 هاي موافقتنامه که از صادرات بر متکی اقتصادي رشد رویکرد،

 ناپایـدار  و سریع استخراج شود، مشوق می حاصل آزاد تجارت

                                                   
1 Chaitanya (2007) 

 تجارت، و حجم تولید افزایش همچنین .باشد می منابع طبیعی از

 از. کنـد  می تشدید کاال و نقل حمل بخش را در انرژي مصرف

محیط  و تجارت بین بینانه در ارتباط خوش رویکرد دیگر، طرف

 را محیط زیست کیفیت تجارت، افزایش که معتقد است زیست

 ایـن  طرفـداران  .بخشـد  ارتقا می توسعه حال در کشورهاي در

و  تخصـیص  طریـق  از آزاد تجـارت  کـه  معتقد هسـتند  دیدگاه

 کاال تولید در دهند اجازه می کشورها به منابع، کارآمدتر مصرف

 یافته تخصص هستند، نسبی مزیت آنها داراي در که خدماتی و

 و انـرژي  سطوح مشـخص  ازاي به را تولید میزان رو، این و از

 در آزاد تجـارت  توانـایی  بـر  این استدالل. سازند حداکثر مواد

 از از محیط زیست حفاظت براي دسترس در مالی افزایش منابع

 براي توجیهی عنوان به و دارد تولید تأکید ظرفیت ارتقاي طریق

 مطابق. مطرح شده است کوزنتس محیطی زیست فرضیه منحنی

 سـطح  از بـاالتر  سـطح  در کشـورهاي مختلـف   در فرضیه این

 یابـد  مـی  زیست محیطی افـزایش  کیفیت درآمد سرانه، بحرانی

  .)2: 2001، 2یمعتاسکین و ز(

از جمله عوامل مؤثر دیگر بر محیط زیست، مصرف انرژي  -5

چگـونگی تولیـد و اسـتفاده از حامـل هـاي انــرژي در      . اسـت 

اي  محلی، منطقههاي مختلف منجر به آلودگی در مقیاس  بخش

همچنین تجارت از طریق مزیـت نسـبی    .گردد المللی می و بین

دو کشور، سیاست زیست محیطـی و آثـار رفـاهی بـر محـیط      

یکـی دیگـر متغیرهـاي مـؤثر بـر      . زیست اثر خواهند گذاشت

 هـر  در جمعیـت  تعـداد (جمعیت  آلودگی محیط زیست تراکم

 . بوده است) مربع کیلومتر

استفاده  dLogدل به صورت نرخ رشدتمامی متغیرهاي م -6

  .اند شده

  

  هاي اقلیمی  مدل با دیدگاه فراسنج -4-2

باد بـر   و اقلیم از طریق تغییر عناصر آن مانند دما، بارش، فشار

در این مطالعه از عنصر بـارش و  . گذارد میزان آلودگی تأثیر می

اده شـده کـه در   درجه حرارت و حمل و نقل بر آلودگی اسـتف 

  :ادامه به بیان تأثیر آنها پرداخته خواهد شد

از مؤثرترین عوامل جوي در پاك نمـودن هـوا از   : بارش) الف

                                                   
2. Taskin & Zaim (2001) 
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اي که در هوا  گازهاي آالینده. کننده، بارندگی است عوامل آلوده

وجود دارد اگر در آب باران حل شوند به صورت جـذب گـاز   

معلق موجود در هوا  شوند و ذرات در مایع درآمده و شسته می

هـا   میـزان حـذف آالینـده   . گرداند را همراه خود به زمین بر می

ویژه باران به عوامل شدت بارنـدگی، شـدت    توسط نزوالت به

: 1377پوراحمـد،  (آلودگی و اندازه قطرات باران بسـتگی دارد  

  ).158: 1389، تریودي، 44-43

 1ورژن در حالـت وقـوع وارونگـی یـا ایـن     : درجه حرارت) ب

دمایی، هوا پایـدار شـده و ذرات در محـدوده الیـه وارونگـی      

وجـود  . افزایـد  تجمع پیدا کرده و بر شـدت آلـودگی هـوا مـی    

بدین معنی که هواي . وارونگی همراه با پایداري شدید هواست

سرد و سنگین در پایین و هـواي گـرم و سـبک در بـاال قـرار      

مجـاورت  شود که هواي آلوده در  این وضع باعث می. گیرد می

اي که در الیه وارونگـی، دمـا بیشـتر از     زمین باقیمانده، به گونه

گذارد هواي سـردتر زیـرین    تر است و در نتیجه نمی الیه پایین

ایـن  . گـردد  صعود کند و نهایتاً مواد آلوده در زیر آن متراکم می

وجـود   هاي صاف و بدون ابر زمستان بـه  شرایط عموماً در شب

ها در دوره سرد سال بیشتر از  ت وارونگیبه عبارتی شد. آید می

برعکس در هواي گرم، گرمـا بـه هـواي    . دوره گرم بوده است

خـوبی   یابد و در نتیجه عمل جابجایی هـوا بـه   مجاور انتقال می

پوراحمـد،  (رسـد   گیرد و آلودگی هوا به حـداقل مـی   انجام می

  ).105: 1385، صفوي و علیجانی، 46: 1377

ده بخـش حمـل و نقـل در تـأثیرات     نقش عم: حمل و نقل) ج

هـاي   اي و آالینده محیطی از منظر انتشار گازهاي گلخانه زیست

ترین  بخش حمل و نقل سریع ).4: 2011، 2پرکینز(باشد  هوا می

رشد را در تقاضاي انرژي داشته و این امر چه از نظر اقتصادي 

ت زیادي را براي کشورهاي الچه به لحاظ آلودگی هوا مشک و

آلـودگی   .ایجاد کرده است و کشورهاي در حال توسعه صنعتی

ناشی از حمل و نقل وسایل نقلیه به شکل گازهاي خروجی از 

 آلـودگی ناشـی از  . دنباشـ  غیره مـی  اگزوز، ذرات معلق، صدا و

رویـه و سـریع بـه انـدازه      علت شهرسازي بـی ه نقل ب حمل و

 .اسـت  بـوده  برخوردارزیادي آلودگی صنعتی مهم و از اهمیت 

                                                   
1. Inversion 
2. Perkins (2011) 

هـاي   یابند تقاضا بـراي زیرسـاخت   زمانی که شهرها توسعه می

در  .یابـد  شهري، حمل و نقل و مصرف منابع فردي افزایش می

نتیجه مسائل مربوط به مصرف مانند مصـرف انـرژي و انتشـار    

افـزایش شـدت شهرنشـینی بـه     . گردنـد  تر می آلودگی برجسته

تر هـوا  تر، ازدحام بـیش از حـد و آلـودگی بیشـ     ترافیک متراکم

هاي اقتصادي تقاضاهاي  تراکم جمعیت و فعالیت. شود منجر می

. کنـد  جدیدي را براي خدمات حمل و نقل و منابع ایجـاد مـی  

افزایش تراکم جمعیت و نیروي کار در مناطق شهري نیازهـاي  

: 1390فطرس و فتحی،(دهند  سیستم حمل و نقل را افزایش می

6.(  

ر به عنوان مدل نهایی ایـن  با توجه به مطالب بیان شده مدل زی

هاي اقلیمـی اسـت،    پژوهش که در برگیرنده متغیرهاي فراسنج

  :انتخاب گردید

CO2=f (CAR, Weather, Rain, D59) 
باشـد و بـراي    آلـودگی مـی   متغیر )2CO(که در آن منظور از، 

اکسـیدکربن   انتشـار دي  نشان دادن آن از شاخص میزان سـرانه 

:متغیرهاي مستقل مدل عبارتند از. استفاده شده است) تن هزار(

 CAR  ،تعـداد خودروهـاي ســواري (Weather)  متوســط

،)سانتیگراد(حرارت  Rain  59، )میلیمتر(بارندگیD  متغیر

 دوره زمـانی مـورد  . باشـند  می) آغاز جنگ( 1359مجازي سال 

هـاي   باشد و آمار مورد نظـر از پایگـاه   می 1353-1392مطالعه 

و مرکز آمار ایران اسـتخراج شـده   ) 2014(آماري بانک جهانی 

در مجمـوع  . باشند می dLogتمامی متغیرها به صورت . است

ارائه و برازش دو مدل فوق با در نظـر گـرفتن شـرایط ایـران،     

زمانی مورد مطالعه و در نظـر گـرفتن متغیرهـاي اقلیمـی      دوره

  .نشان از نوآوري مطالعه حاضر دارد

  

 تجزیه و تحلیل آن و  برآورد مدل -5

ها از لحاظ مانایی مـورد بررسـی قـرار     قبل از برآورد مدل، داده

 -جهت تشخیص مانـایی متغیرهـا از آزمـون دیکـی     . اند گرفته

و مشخص شد که تمام متغیرها در  یافته استفاده شده فولر تعمیم

در مطالعـه حاضـر از روش گشـتاورهاي     .سـطح مانـا هسـتند   

)یافته تعمیم )GMM این روش به محقـق  . استفاده شده است

دهد که تورش همزمانی را کنترل نموده و با اسـتفاده   اجازه می
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رهـاي  زایـی را بـراي تمـام متغی    از ابزارهاي معتبر مشکل درون

اسـتفاده از ایـن تکنیـک منجـر بـه      . توضیحی برطـرف نمایـد  

همچنـین دلیـل اسـتفاده از     .شود هاي کارا و سازگار می تخمین

یافتــه، برتــري نســبی آن بــه ســایر  روش گشــتاورهاي تعمــیم

هاي برآورد از جمله حداقل مربعات معمـولی و حـداکثر    روش

 .راستنمایی است

  براي متغیرها نتایج آزمون ریشه واحد): 1(جدول 

  

  متغیر

  مقادیر بحرانی در سطوح
  آماره

ADF 
1 

  درصد

5 

  درصد

10 

  درصد

 2dLog CO  2.63 - 1.95 - 1.61 - 4.56 -  

 dLog GDP  2.63 - 1.95 - 1.61 - 4.19 -  

 dLog PD  2.64 - 1.95 - 1.61 - 2.08 -  

 dLog OPEN  2.63 - 1.95 - 1.61 - 4.56 -  

 dLog EC  3.62 -  2.94 -  2.61 -  8.95 - 

( )dLog CAR  2.63 - 1.95 - 1.61 - 3.91 - 

( )dLog Weather  2.62 - 1.94 - 1.61 - 9.49 - 

( )dLog Rain  2.64 - 1.95 - 1.61 - 4.53 - 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

بــه منظــور تخمــین  GMMذکــر اســت تکنیــک شــایان

خالصه نتایج حاصـل از   .شود معادالت رفتاري پویا استفاده می

اجتماعی به روش گشـتاورهاي  -برآورد الگوي مدنظر اقتصادي

 :نشان داده شده است) 2(تعمیم یافته در جدول 

مدل آلودگی محیط زیست ایران با توجه به  تصریح): 2(جدول 

  متغیرهاي اقتصادي

 tآماره  ضریب متغیر

c 0.019 -  1.44  

  2 1dLog CO   0.18 3.37 

 dLog GDP  0.72  9.31 

 dLog PD  0.73  1.86 

 dLog OPEN  0.08 -  1.95 - 

 dLog EC  0.27  4.04 

77 78D 
 0.22  3.88 

R2 0.58 

D-W 1.63 

 )0.7354(   6.89  هانسن Jآماره 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

شود تمامی عالئـم   مالحظه می) 2(طور که در جدول  همان

نتـایج  . باشـند  ضرایب مبتنی بر مبـانی نظـري و معنـی دار مـی    

statisticJاز آزمونحاصل   دهنده درست بـودن   که نشان

باشد، درسـتی متغیرهـاي ابـزاري     یا نبودن متغیرهاي ابزاري می

 .نماید کار گرفته شده را تأیید می به

دار  اثر رشد اقتصادي بر آلودگی محیط زیست مثبت و معنی

 اقتصـادي  رشد شرایط و کنونی موقعیت دیگر عبارت به .است

 افـزایش  و اقتصـادي  رشـد  کـه  نیست در شرایطی هنوز کشور

زیسـت محیطـی    هـاي  آالینـده  انتشـار  کـاهش  باعـث  تولیدات

متغیر درجه تراکم بر آلودگی . شود دي اکسید کربن خصوص به

به عبارتی هرچه تراکم جمعیت بیشـتر  . اثر مثبت و معنادار دارد

 کشور اقتصاد درجۀ بازبودن. باشد میزان آلودگی نیز بیشتر است

 امـر  این. دار دارد منفی و معنی رابطه نظر مورد آلودگی میزان با

 و گاز انتشار این احتمال درجه، این افزایش با که است آن مبین

مصرف انرژي اثر مثبت و . یافت خواهد کاهش آلودگی افزایش

هرچـه نـرخ   . در ایـران دارد  زیسـت  محیطمعناداري بر آلودگی 

نـرخ رشـد میـزان تولیـد      ،درشد مصـرف انـرژي بیشـتر باشـ    

هاي زیست محیطی نیز بیشـتر خواهـد بـود کـه نتیجـه       آالینده

در نهایـت  . تجربی مدل با واقعیات اقتصاد ایران سازگار اسـت 

بـا آلـودگی رابطـه مثبـت و      78و  77هـاي   سال مجازيمتغیر 

  .دهد دار را نشان می معنی

به  تصریح مدل آلودگی محیط زیست ایران با توجه): 3(جدول 

  متغیرهاي اقلیمی

 tآماره  ضریب متغیر

c  0.037  3.3049  

  2 1dLog CO   0.001 0.0087 

( )dLog CAR  0.05  2.2033 

( )dLog Weather  0.78 -  2.2356 - 

( )dLog Rain  0.17 -  2.4697 - 

59D  0.28 -  3.5317 - 

R2 0.52 

D-W 2.2 

 )06134(    5.3821  هانسن Jآماره 

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

ضرایب تخمینی عوامل اقلیمی بر میزان آلودگی ) 3(جدول 

طـور کـه از نتـایج بـرآورد      همان. دهد هواي کشور را نشان می

هانسن گویاي انتخاب مناسب  Jگردد میزان آماره  مشاهده می
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کـار   از سویی دیگر تمامی متغیرهاي به. استمتغیرهاي ابزاري 

  .باشند دار می گرفته شده از منظر آماري معنی

انتظار بر این است که با افزایش تعداد خودروهاي سواري  

ین بر میزان آلودگی هوا افزوده گردد که نتـایج تخمـ   ،در کشور

به عبـارتی، بـا یـک درصـد     . نماید درستی فرضیه را تأیید می به

افزایش در نرخ رشد تعداد خودروهاي کشور، میـزان آلـودگی   

از سـویی دیگـر بـا    . یابد درصد افزایش می 05/0هوا به میزان 

زمانی که درجـه حـرارت هـوا     ،محیطی توجه به مباحث زیست

جریان هـوایی بـین   باعث ایجاد ) تر شود هوا گرم(افزایش یابد 

گـردد کـه    شود و این امر منجر به ایـن مـی   زمین و اتمسفر می

درجـه  (ها جمع نشوند و بالعکس در دمـاي هـواي کـم     آالینده

به دلیل سنگین بودن هواي سرد، وارونگی ) حرارت کاهش یابد

بنابراین انتظار بر . گردد هوا مشاهده و باعث تشدید آلودگی می

ارت بـا آلـودگی هـوا رابطـه عکـس      این است متغیر درجه حر

خوبی در مدل برآوردي نشان داده شـده   این امر به. داشته باشد

با توجه به ضرایب، این متغیر بیشترین میـزان اثرگـذاري   . است

یکی دیگر از عوامل اقلیمـی کـه   . را بر آلودگی هوا داشته است

باشـد کـه    در مدل برآوردي استفاده شده، میـزان بارنـدگی مـی   

  .باشد هنده رابطه عکس این متغیر با آلودگی هوا مید نشان

  

 گیري بحث و نتیجه -6

یـافتگی جوامـع و    طی دو دهه اخیر، ارتباط میان سطح توسـعه 

محیطـی و بـه تعبیـري     میزان دستیابی به استانداردهاي زیسـت 

گـران   محیطی در کانون توجه پژوهش رعایت مالحظات زیست

زه اقتصاد نیز با رویکردي این موضوع در حو. قرار گرفته است

یکی از موضـوعاتی کـه در ایـن    . خاص مورد توجه بوده است

حوزه مطالعات مختلفی را به خود اختصاص داده، ارتباط میـان  

بـه   و کشـورها  تـر  بـیش  در. آلـودگی و رشـد اقتصـادي اسـت    

عنـوان   بـه  اقتصـادي  رشـد  توسعه حال در کشورهاي خصوص

 اقتصـادي  رشـد  متأسـفانه  .شود می قلمداد ها ریزي مرکز برنامه

 محیط زیسـت  زمینۀ در خصوص به پیامدهاي ناگواري مذکور

 اقتصـادي،  هـاي  تر فعالیت بیش بستر زیرا است، داشته همراه به

اقتصادي  رشد و زیست محیط حقیقت در و است زیست محیط

بنابراین ایـن مقالـه   . اند وابسته یکدیگر به سطح ترین ابتدائی در

بر آلودگی محیط زیست ایران با نگاه ویـژه بـر دو    عوامل مؤثر

هـاي اقلیمـی را مـورد     اجتمـاعی و فراسـنج  -دیدگاه اقتصـادي 

و  1353-1392هـاي   دوره زمانی مطالعه سـال . بررسی قرار داد

نتایج مطالعه . برآورد گردیدند GMMها با استفاده روش مدل

درجـه تـراکم،   رشـد اقتصـادي،   اثر متغیرهاي  -1: نشان داد که

مصرف انرژي و تعداد خودروها بر آلودگی محیط زیست مثبت 

کشـور، درجـه    اقتصـاد  درجـۀ بـازبودن   -2باشند؛ و معنادار می

 رابطـه  محیط زیست آلودگی میزان با حرارت و میزان بارندگی

  .اند داشته ارد منفی و معنی

 به همواره کشور اقتصادي رشد افزایش که آنجا از واقع در

 گرفته نظر در مقطعی هر در اقتصادي مهم اهداف از عنوان یکی

 اتخـاذ  گـذاران  سیاسـت  جانب از الزم است تمهیداتی شود، می

 وارد محیط زیست به را صدمه ترین اقتصادي کم رشد که گردد

 بـه  توجه با همچنین .شود محقق پایدار توسعه اهداف و آورده

 توجـه  پایدار، روند توسعه تداوم و محیط زیست حفظ اهمیت

 داخلـی امـري   ناخـالص  تولید کنار در توسعه عوامل تمامی به

  .است اهمیت حایز بسیار

براساس نتایج مطالعه، مصرف انرژي باعث افزایش آلودگی 

جـویی در   گردد کـه برنامـه صـرفه    شود، بنابراین پیشنهاد می می

مصرف انرژي در رأس اهداف دولت قرار گیرد و در این زمینه 

ها و عملیات اجرایی گسـترده و فراگیـر    ریزي الزم است برنامه

دپـذیر ماننـد انـرژي    هاي نو و تجدی به منظور استفاده از انرژي

خورشیدي، انرژي باد و انرژي جذر و مـد و همچنـین انـرژي    

هاي آبی در مناطق وسیعی از کشور صـورت   حاصل از نیروگاه

مدت،  کوتاه(همچنین برنامه جامع الگوي مصرف انرژي . پذیرد

هاي قابـل حصـول تـدوین     با استراتژي) مدت و بلندمدت میان

روهـایی کـه آالینـدگی کمتـري     تولید خود عالوه بر آن،. گردد

  .داشته باشند نیز در دستور کار قرار گیرد

بـر آلـودگی،    بودن باز دار درجه با توجه به اثر منفی و معنی

 انجـام  بیشتري سهولت کشور با در صادرات و واردات چنانچه

با قیمت تمام شده باال  که بود محصوالتی امیدوار توان می شود،

 چنانچه شوند، می تولید اجتماعی -ياقتصاد گزاف هاي و هزینه

 فرآیند این .شوند وارد کشور نرسانند، آسیب تولیدات داخلی به

 محصـوالت  ایـن  تولیـد  ناشـی از  آلـودگی هـاي   از توانـد  مـی 
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 تولید تر کم با هزینه که محصوالتی آن، مقابل در. کند جلوگیري

. صـادر شـوند   دارد، نسـبی  مزیـت  آنهـا  تولید در کشور و شده

 تولیداتی خودروهاي تعداد چنانچه که است ذکر شایان همچنین

محـیط   بیشتر آلودگی به تواند می نشود، کنترل کشور و وارداتی

 و تولیـد  کنتـرل  بـر  عـالوه  راسـتا  ایـن  در .منجر گردد زیست

 زیـاد،  آالیندگی با ها سوخت کاهش مصرف خودروها، واردات

 کیفیـت  ارتقـاء  شـهرهاي بـزرگ،   در مقررات و قوانین اصالح

 آوري خودروهـاي  جمـع  نفتـی،  هاي فرآورده کیفیت و سوخت

فنـی   معاینـه  گـرفتن  جـدي  اسـتاندارد،  از خـارج  و فرسـوده 

 استفاده عدم به مردم ترغیب ها، سیکلت موتور کنترل خودروها،

 ناوگان از استفاده با سفر مطلوبیت باالبردن و خودرو شخصی از
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