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بلندمدت و يرابطه، پنليهادر دادهجمعیهميهالیبا استفاده از تحلپژوهش نیدر ا
يشاخص آزادساز،يکربن، درآمد سرانه، مصرف انرژداکسیيانتشار دانیممدتکوتاه

قرار بررسیمورد 1995- 2012يهاسالیمنطقه منا در طيدر کشورهاینیو شهرنشيرتجا
را نشان داد. اثر متغیر یدرآمد سرانه و آلودگانیشکل مNياپژوهش رابطهنیاجینتاگرفت.

با رودیانتظار مکهيطوربهد،در سطح باالیی از اهمیت آماري برخوردار بويمصرف انرژ
6در بلندمدت حدود یدرصد، سرانه انتشار آلودگ10نه مصرف انرژي به میزان افزایش سرا

اثرگذاريابيتجاريشاخص آزادساز. یابدافزایشدرصد3حدودمدتدرصد و در کوتاه
بر سرانه انتشار آلودگی ینیشهرنشاثر متغیر .انتشار آلودگی داردسرانه بر مثبتيریتأثز،یناچ

دار نبود.از لحاظ آماري معنی

جمعیهميهالیتحلهاي پنل، ، درآمد سرانه، دادهکربنداکسیيانتشار دکلیدي:	هايواژه

قدمهم
از ياریبس،یزیستمحیطل یمساافتنیتیبا اهم

و حیصحيزریبرنامهباکنندیمیکشورها سع
تنها به اهداف رشد و مناسب، نهيهاروشيریکارگبه

يهابیبلکه آسابند،یستخود دمدنظريتوسعه
به حداقل زیرا نياقتصاديهاتیاز فعالیناشیطیمح

یاجتماع- يابعاد اقتصادیبررس،راستانیبرسانند. در ا
ها بهآنیمحیط زیستو آثار ندهیآاليانتشار گازها

ياگلخانهيکه حجم گازهایکنونطیخصوص در شرا
برخورداریوجهتقابلتیاست، از اهمشیدر حال افزا

& Bageri, 2010;  Mogadasi(است Ziaee, 2011 .(
تیتوسعه که اولوحالدريکشورهايموضوع برانیا

قائل هستند و در اقتصاديرشد شیافزايبرايترباال

يکاهش فاصله خود با کشورهايفشرده برایرقابت
کندیمدایپيشتریبتیاند، اهمدر تالشیصنعت

)Knowles & Owen, 1995راتییتغیالمللنی). مجمع ب
کرد که مهمحیتشر2014) در سال IPCCهوا (وآب
است و هانقرن حاضر گرم شدن جیطیمسئله محنتری

و یمتوسط درجه حرارت جهاننیبیارتباط تنگاتنگ
،ندیفرانیوجود دارد. در اياگلخانهيانتشار گازها

عامل عمده کینعنواکربن بهدیاکسيانتشار دشیافزا
ها ملتيشد که همهدیتأک،نیاست. همچنشدهیمعرف

خود مسئول ينوبهبهوهواییآبراتییدر مبارزه با تغ
در جهان ياگلخانهياز گازهایمیاز نشیو بدهستن

.شودمیساطعتوسعهحالدريتوسط کشورها
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نیینقش تعدیعوامل تولریدر کنار سايانرژ
آن تیو اهمردکشورها داير رشد اقتصاددياکننده

يروزافزون به انرژیاست. وابستگشیچنان رو به افزاهم
شده ياقتصاديهابخشریبخش با سانیموجب تعامل ا

را وابسته به ياقتصاديروند رشد و توسعهو سرعت در
تنها نهکهيطورکرده است. بهيمصرف انرژحسط

از مصرف يسطوح باالترازمندیباالتر نيتوسعه اقتصاد
از يبه سطح باالتريانرژياست، بلکه مصرف کارايانرژ

). Halicioglu, 2009دارد (ازینياقتصاديرشد و توسعه
يمصرف انرژيتقاضاشیاز افزايادیکه بخش زآنجااز

ها انتشار و مصرف آنشودیمنیتأمیلیاز منابع فس
هوا را به همراه دارد، و آلوده شدنياگلخانهيگازها
قیطرنیاز ايکه رشد اقتصادرسدیبه نظر منیبنابرا

,Bageri(شودیمستیزطیمحشتریبیسبب آلودگ

2010.(
-در رشد و توسعهيکه مصرف انرژیتیعالوه بر اهم

قابلگاهیجازینالمللنیدارد، تجارت بياقتصادي
يرشد اقتصادعنوان موتورکه از آن بهدارد، چرایتوجه

,Lewis(شودیبرده منام ). پیرامون اثرات، منافع و 1980
مختلفی وجود دارد. نظراتحاصل از آزادسازي يهاانیز

به دلیل برخی معتقدند آزادسازي تجاري ،اساسبر این 
زیستطیموجب تخریب محافزایش استفاده از منابع

رت تجابر این باورند که افزایش گریدیو گروهشودیم
ناشی يهانهیهزتوانیمچنان منافعی به دنبال دارد که

& Struttرا جبران کند (ستیزطیاز تخریب مح

Anderson, 2000.(
یانتشار آلودگزانیبر مقیتجارت از دو طرشیافزا

واز حملیناشآلودگی قی: نخست از طرگذاردیاثر م
واردکننده از کشور یآلودگنکهیو دوم ایالمللنینقل ب

جا که فرآیند از آن.شودیبه کشور صادرکننده منتقل م
طور معمول با انتشار آلودگی همراه است، تولید به

کشورهاي صادرکننده کاال به دلیل اتخاذ سیاست تولید 
کنند، در حالی در داخل، آلودگی بیشتري را منتشر می

، که سایر کشورها با اتخاذ رویکرد واردات به جاي تولید
سازند شرایط را براي کاهش نسبی آلودگی فراهم می

)Cristea et al., 2013.(
عالوه بر زیست در خصوص مسایل محیطهاینگران

يشهرتیجمعشیو تجارت، در مورد افزايمصرف انرژ

بر اساس وجود دارد.نیز یاجتماعپدیدهکیعنوان به
2030تا سال شودیمینیبشیسازمان ملل، پگزارش

يجهان را در خود جاتیشهرها شصت درصد از جمع
يدر کشورهاینیشهرنشندی). فراFetros, 2006دهند (

و یخیهمگام با روند تحوالت تارافته،یو توسعهیصنعت
بخش صنعت بوده است. عدم وجود يهماهنگ با توسعه

در ینیشهرنشترعیو رشد سرینوع هماهنگنیا
يسبب شده است تا توسعهتوسعهحالدريکشورها
شتابان ینی. شهرنشردیشکل نگایسالم و پو،ياقتصاد

از يامجموعه،تینهادارد که دریگوناگونيامدهایپ
را به یزیستمحیطو یاجتماع،ياقتصاديهابحران

Fetros(آوردیوجود م & Mahboodi, 2010.(
و نشیـشهرنتـجمعیینـبيرابطهردمودر 

در دارد. دجوووتمتفاهیدگادو دستیزطیمحگیدوـلآ
يریتأثگیدلوآبريشهرتـجمعییشازـفا،اولهیدگاد

ازدهتفاـساشینیـشهرنیشازـفاباایردارد؛ زمثبت
زـنیو ابدییمیشازـفاژينرنقل و اوحملها،رساختیز
یشافزاباعثنیزصنعتهـبورزيشاـکاز لاـنتقا
دـتأکیدوم هدگاـیداـم. اشودیمستیزطیمحگیدلوآ
و تراکم جمعیت در ینیگسترش شهرنشبا کهکندیم

حاصل از يهارفهاز صيرگیبهرهنهیزمواحد سطح، 
یمباعثو شودیمجادیدر استفاده از منابع ااسیمق

صورت بهستاهاروهـبسبتـنهرهاـشدر ژينراتاشود
،نی. بنابرایابدشکاهگیدلومصرف شود و آنهیکارا و به

یمستیزطیمحگیدلوآبايشهرتـجمعیبینيرابطه
,.Jones, 1991; Alam et al(باشدمنفییامثبتتواند

2007.(
یابیبه ارزپژوهشنیموضوع، در اتیبا توجه به اهم

ي، آزادسازي تجاري و مصرف انرژرشد اقتصادي، اثر
منادر منطقه محیط زیستیبر آلودگشهرنشینی 

١)MENA(حد منطقه منا از کشور مراکش پرداخته شد .
بهرانیو تا اشودیآغاز مقایقاره آفریدر شمال غرب

ابدییامتداد مانهیکشور منطقه خاورمنیتریعنوان شرق
يدرصد منابع گاز45و یدرصد منابع نفت60يو دارا

نیايکشورها).Salmani et al., 2014(دنباشیجهان م
جهان در معرض يکشورهاریاز ساشیقه بمنط

1. Middle East and North Africa
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يجوراتییو تغیجهانياز گرمایناشيدهایتهد
کشورهاي منتخب در این .)worldbank, 2014(هستند
عمان، ر،یمصر، الجزان،یبحرران،یاند از: اعبارتمطالعه

ه،یعربستان، تونس، قطر، ترکت،یمراکش، اردن، کو
1995- 2012يهاسالیکه در بازه زمانسودانومالت

قرار گرفتند. یابیمورد ارزيالدیم
از جهت يو رشد اقتصادستیزطیارتباط مح

است: نخست میتقسقابلیبه سه دسته کلیموضوع
ستیزطیمحیو آلودگيرشد اقتصادانیکه میمطالعات

یمنحناتیفرضیتمرکز داشته و با دقت فراوان
نیااتی. فرضکنندیرا آزمون منتسزکویطیمحستیز

از درآمد به ياطرفهکیتیکه علدهدینشان میمنحن
،گریدیعبارتبه.برقرار استیسمت انتشار آلودگ

Dindaاز درآمد در نظر گرفت (یتابعتوانیرا میآلودگ

& Coondoo, 2006; Akbostanci et al., 2009 .(
يصادرشد اقتانیمطالعات بر ارتباط ممجموعهنیدوم

که انتشار آنجااز.تمرکز داشته استيو مصرف انرژ
گسترش یلیفسيهامعموالً توسط سوختهاندهیآال
از یعنوان شاخصبهياز مصرف انرژنیبنابراابند،ییم

Aqeelشده است (استفادهآلودگیانتشار  & Butt,

2001; Soytas & Sari, مجموعه از نی). سوم2006
،یطیمحستیزیو آلودگياقتصادرشد انیمطالعات م

و انتشار يمصرف انرژ،يرشد اقتصادانیبه ارتباط م
دسته از مطالعات نیا،گریدیعبارتبه.پردازدیمیآلودگ

است و دو عامل یاز دو مجموعه مطالعات قبلیقیتلف
عنوان بهياگلخانهيو انتشار گازهايژمصرف انر

کنندینقش ميفایاستیزطیمحتیفیاز کیشاخص
)Ang, 2007; Lopez et al., 2014; Tiwari, 2011 .(

دو اثر ست،یزطیو محيارتباط رشد اقتصادوندیدر پ
یمتیهمز ایحاینیو شهرنشالمللنیعامل تجارت ب

در ستیزطیمحتیفیبر کيتجاريآزادسازری. تأثباشند
& Chintrakarnو )Kang & Kim)2004مطالعات 

Millimet)2006 ( و در مطالعهمثبتAdkins &

Garbaccio)2007همچنین، شد. یابیارزی) منف
در مطالعات ستیزطیمحتیفیبر کشهرنشینیشیافزا

Martínez & Maruotti)2011(وKasman & Duman

منفی ارزیابی شد.) 2015(

تئوري تحقیق
ي رشد هایی که به منظور بررسی رابطهیکی از روش

در رودزیست به کار میو کیفیت محیطصادي اقت
این چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس است، 

نیبرعکس بUرابطه کدهد که یمنحنی نشان می
شیکه با افزاصورتنیا. بهوجود داردیدرآمد و آلودگ

و ابدییمشیافزایدر ابتدا انتشار آلودگ،يرشد اقتصاد
ندهیشت) انتشار آال(نقطه بازگینقطه بحرانکیدر 

- و شاخصهاندهیآالاین نقطه براي .افتیکاهش خواهد 
. بر این اساس، کندیمفرق ،زیستی متفاوتهاي محیط

مورد میک الگوي درجه دوي مذکور بررسی رابطهبراي
(Agras & Chapman, 1999).استفاده قرار می گیرد

2
2 0 1 2it it it it itCO B B GDP B GDP Z     

)1(
به ترتیب کشور و زمان را tو iین مدل اندیس در ا

، GDP، انتشار آلودگی و 2COدهند. متغیر نشان می
تاثیر گذار بر نیز سایر متغیرهاي Zرشد اقتصادي است. 
باشد، 2β<0و 1β>0چه دهد. چنانآلودگی را نشان می

برقرار شکل میان رشد اقتصادي و آلودگی Uیک رابطه 
.است

ررسی روابط احتمالی بین رشد اقتصادي و منظور ببه
کیفیت محیط زیست، در برخی از مطالعات، فرم درجه 

,Dinda(شوددرآمد سرانه هم در مدل لحاظ میومس

2004; Lopez et al., 2014.(
32

2 0 1 2 3it it it it it itCO B B GDP B GDP B GDP Z      

)2(
=β3=2β=0که داراي چنین مفروضاتی است: اگر

1βاي بین درآمد و آلودگی وجود بطهیعنی هیچ را؛ باشد
یک رابطه یکنواخت β3=2β=0و 1β<0اگر ندارد، 

افزایشی یا رابطه خطی بین درآمد و آلودگی وجود دارد، 
باشد، یک رابطه یکنواخت 0β3=2β =و 1β>0اگر 

0و 1β<0، اگر برقرار استکاهشی بین درآمد و آلودگی 

<2β 0و=β3باشد، یک رابطهU برعکس بین درآمد و
در یک نقطه بحرانی رودیمو انتظار وجود دارد آلودگی 

>0، اگر روند انتشار آالینده تغییر کند(نقطه بازگشت)

1β 2<0وβ 0 =وβ3 باشد، یک رابطهU شکل میان
β3<0و 2β>0و 1β<0، اگر وجود دارددرآمد و آلودگی 

Nسه و یک رابطه ي از درجه اجملهچندکباشد، ی
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و 1β>0اگر ، برقرار استشکل میان درآمد و آلودگی 
0>2β0 >وβ3اي از درجه سه و باشد، یک چند جمله

ی وجود و آلودگبرعکس میان درآمد شکلNیک رابطه
دارد.

مدل تحقیق
يرهایاثر متغیابارزیمنظوربهنیزپژوهشنیدر ا

و يتجاريآزادساز،يمصرف انرژ،یناخالص داخلدیتول
از ،کربندیاکسيدبر انتشار نیشهرنشتیجمعدرصد
& Kasman) و Dinda)2004شده توسط هیارامدل 

Duman)2015ه استشد) استفاده .
2 3

2 0 1 2 3

4 5 6

it it it it

it it it it

LnCO LnGDP LnGDP LnGDP

LnE TO UP e

   

  

   

   

)3(
سیاست. اندیعیطبتمیمعرف لگارLnمدل این در 

i وt2.دهندیزمان را نشان موکشوربیبه ترتCO ،
و واحد آن برحسب تن در کربندیاکسيانتشار دسرانه 

ی (رشد ناخالص داخلدیتولسرانه ، GDPسال است.
و برابري قدرت خرید که برحسب دالر اقتصادي) است

که برحسب يمصرف انرژسرانه ،E.شودمیمحاسبه 
مصرف گرانیبریمتغنی. ااستنفت -لوگرمیکواحد 

ریپذانیپايهاسوختریساهبلیاز تبدقبل يانرژهیاول
عالوه واردات هکشور بکییبومدیاست که معادل تول

و یشده به کشتعرضهيهاصادرات و سوختيمنها
یالمللنینقل بوکه در بخش حملاست ییماهایهواپ

، شاخص آزادسازي تجاري استTO.باشندیمشغول م
و خدمات االهاکه برابر با مجموع صادرات و واردات ک

محاسبه برحسب درصد ونسبت به تولید ناخالص داخلی
محاسبه آن یشاخص سادگنیاتیمزنتری. مهمشودمی

نیدر مطالعات بازینموردهايدادهبودناریاختو در
درصد افرادي است که در مناطق ، UPاست.يکشور

World Development(کنندشهري زندگی می

Indicators, 2015.(
رود که افزایش در مصرف انرژي منجر به انتظار می

β4عالمتگریدیعبارتبهشود؛ 2COافزایش در انتشار
ضرایبعالمترود که انتظار میمثبت باشد. همچنین  β5 وβ6دمثبت باش)Kasman & Duman, 2015.(

مدلبرآوردروش 
هاي سري زمانی هاي ترکیبی همانند مدلدر مدل

رگرسیون متغیرها مسئله ایستا بودنغیررتدر صو
واسطه باال به2Rمصداق خواهد داشت و مشاهده 1کاذب

). Gojarati, 2004(ستیارتباط حقیقی بین متغیرها ن
هاي ترکیبی دادهدر کاربرد آزمون ریشه واحد ،بنابراین

تضمین صحت و اعتبار نتایج امري ضروري خواهد جهت
پژوهش از نیدر ارهایمتغییستایایمنظور بررسبود. به

افتهیمیفولر تعمیکیدو Im et al. (2003)آزموندو
)ADF(.استفاده شده است

در حدوایشهردجووبرمبنیيهداشوکهمانیز
نگرسیورعقواز وپرهیزايبر،باشدشتهدادجوها وداده

روش ،متغیرهابینتبلندمديرابطهتعیین،نیزو ذبکا
در نکتهنتریواقع شود. مهممفیدتواندیممعیهمج
ریوجود غباکهستآن ایجمعهميهالیتحلوهیتجز

روندکیشتنو دامانیزيهايسرغلبادنبوستایا
کهستاممکنتبلندمددر کاهشییایشیافزافیدتصا
ندروونبدو یستااارههمومتغیرهااز خطیترکیبیک

يهالیتحلوهیاز تجزدهتفاساباواقع . درباشند
. شوندیمکشفتبلندمدبطرواینایجمعهم
يبیشتررعتباو ارتقديداراپنلجمعیهميهانموآز

صورت بهمقطعهريابریجمعهميهانموآزبهنسبت
دوره کهیطیاشردر حتیها آزمونین. استاگانهاجد

تیلقابباشدکوچکنیزنمونهازهندمدت و اکوتاهمانیز
بههاي پنل در داده). Baltagi, 2008(استفاده را دارند

Pedroniهاي از روشجمعیي همرابطهمنظور آزمون

شود.استفاده می)1999(Kaoو)2004(
پدرونی امکان وجود اثرات ثابت و روندهاي روشدر 

شود. گرفته میزمانی ناهمگن در بین مقاطع در نظر 
جهتمتمایزوهگررا در دو مختلفرهماآهفتنیروپد
همجمعیداربردجوومعدبرمبنیصفرهیضفرسیربر

هانمواول آزوهگر. کندمیمعرفیپنليهادر مدل
Vآماره-1عبارتند از: که ستایگروهدرونبهرمشهو

آماره -4، پنلPPآماره - 3، پنلRHOآماره - 2، پنل
ADFیز عبارتند از:نیگروهبیننموآزيهاآمارهو پنل

آماره -3، یگروهPPآماره -2، یگروهRHOآماره-1

1. Speurious Regression
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ADFچه از بین این هفت آماره پدرونی، چنان.یگروه
توان فرض صفر حداقل چهار آماره معنی دار باشند، می

,Pedroni(جمعی را رد کرد مبنی بر عدم وجود بردار هم

2004(.
نومآزمنجامنظور ا) بهKao)1999در روش 

کندیاستفاده میپدرونهیاولکردیاز همان روهمجمعی
همگن بیتفاوت که تنها اثرات ثابت مقاطع و ضرانیبا ا
.ردیگیدر نظر مهیاولونیرا در رگرسرهایمتغ

جمعیي همبه منظور آزمون رابطه،در این پژوهش
- چناناستفاده شده است.از هر دو روش پدرونی و کائو

آزمون وجود رابطه بلندمدت را تایید چه نتایج هر دو
.ستاهمجمعیداربرتخمینيبعدمگا،نماید

تخمینايبروديمحديهادیکرروخیرانسالیادر 
ست اقرار گرفتهاستفاده موردهمجمعی پنلداربر
)Alavirad & Kanvar, 2014(.از دهستفاا،اولدیکررو

)FMOLS(١شدهاصالحمعمولیتمربعاقلاحدروش 
توسطلپنتبلندمدبطرواتخمینايبرکه ستا

Pedroni)2000 (از دهستفاارویکرد دوم،شد.معرفی
باکهست) اDOLS(٢پویامعمولیتمربعاقلاحدروش

1 . Fully Modified Ordinary Least Squares

2. Dynamic ordinary least squares

،معمولیتمربعاقلاحددر روش تعدیالتیل عماا
يمتغیرهااتتغییربهنسبتبستهوامتغیریککنشوا

& Stockتوسطو ددهیمارقریبررسرا موردمستقل

Watson)1993 (ینايهاتیمزنیتراز مهمشد. معرفی
داربريهازنندهتخمینیگردبامقایسهدو روش در 

دبررکاکوچکيهادر نمونهکهستایناهمجمعی
و از کندیميجلوگیرنهمزمارشتودیجااز ا،شتهدا
در این مطالعه به . ستارداربرخولنرمامجانبییعزتو
)FMOLS(از رویکرد همجمعی پنلداربرتخمینظور من

استفاده شد.
صورتبهدر این پژوهش استفادهموردهايداده

دادهگاهیشامل پایکه از منابع مختلفاستزمانیسري
) IES(يانرژی)، آمار جهانWDI(یبانک جهانهاي
پژوهش نیمنظور برآورد مدل در اشدند. بهيآورجمع

و استتا  استفاده شده است.وزیویاکسل، ايهابرنامهزا

و بحثنتایج
-نتایج هر دو آزمون ایستایی نشان می)1در جدول (

دهند که تمامی متغیرها در سطح داراي ریشه واحد 
گیري هستند و متغیرهاي مورد بررسی با یک بار تفاضل

شوند.ایستا می

رهایمتغییستایآزمون اجینتا-1دول ج
وضعیت ایستایییافتهفولرتعمیم-دیکیایم، پسران و شینمتغیر

826/24I(1)-901/0کربندیاکسيدانتشارلگاریتم

)816/0()874/0(
769/15I(1)-584/2تولید ناخالص داخلیلگاریتم 

)995/0()996/0(
818/12I(1)-371/3لگاریتم مصرف انرژي

)999/0()999/0(
344/0049/28I(1)خص آزادسازي تجاريشا

)634/0()753/0(
474/0258/36I(1)جمعیت شهرنشین

)682/0()363/0(
ي تحقیق هاافته: یمأخذ

بوده ییدکاذب قابل تأونیشک وجود رگرس،بنابراین
است.رهایمتغنیبیجمعرابطه همیبه بررسازیو ن

ی) نشان م2جدول (پدرونی در یجمعهمنتایج آزمون 

،یو درون گروهیگروهنیبآمارههفت نیکه از بدهد
داریمعندر سطح یک درصد ها (چهار آماره)آمارهبیشتر

بر عدم وجود بردار یفرض صفر مبتنتوانیمهستند و
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در نیز کائو یجمعهمآزمون جینتارا رد کرد.یجمعهم
برمبنیصفرهیضرفکه گر این است بیان) 3جدول (

کیيداریدر سطح معنیجمعهمداربردجوومعد
هر دو جینتا،یطورکل. بهشودیقدرت رد مدرصد با

بلندمدت يرابطهوجودکائو وی پدرونیجمعآزمون هم
ناشی از انتشار یو آلودگمورد بررسیيرهایمتغانیم

.کنندیید میتأاکسید کربن را دي

جمعی پدرونیون همنتایج آزم-2جدول 
بین گروهیدرون گروهی

574/2) 995/0(گروهیRHOآماره -549/0) 708/0(پنلVآماره 
-909/9) 000/0(گروهیPPآماره 150/1) 874/0(پنلRHOآماره 
- 387/6) 000/0(گروهیADFآماره - 048/4)000/0(پنلPPآماره
- 583/4)000/0(پنلADFآماره

ي تحقیق        هافتها: یمأخذ

جمعی کائونتایج آزمون هم-3جدول  
-ADF)000/0  (253/4-آماره 

ي تحقیق     هاافته: یمأخذ

بهمدتبلندمدت و کوتاهيرابطهبرآوردمنظوربه
شده  اصالحتمربعاقلاحدهاياز روشبترتی

)FMOLS(خطا حیو مدل تصح)ECM ( شد و استفاده
. الزم به ) ارائه شده است5) و (4نتایج آن در جداول (

خطا به حیمدل تصحيپارامترهاهیاست که کلحیتوض
دستمقادیر ضرایب به.باشندیمولشکل تفاضل مرتبه ا

یعنوان کشش سرانه انتشار آلودگبهتوانیآمده را م
.تفسیر نمودنسبت به هر یک از متغیرهاي مربوطه

درصد از 90از شیآمده قادر است بدستتصریح به
کربن را با استفاده از دیاکسيتغییرات انتشار د

استفاده تشریح نماید.متغیرهاي مورد

کربن در منطقه منادیاکسيدبر انتشار مؤثرنتایج برآورد بلندمدت عوامل اقتصادي -4جدول 
احتمالtآماره خطاي معیارضرایبمتغیر

258/26727/5585/4000/0***تولید ناخالص داخلی
000/0-608/0327/4-631/2***توان دوم تولید ناخالص داخلی
086/0021/0044/4000/0***توان سوم تولید ناخالص داخلی

635/0066/0584/9000/0***مصرف انرژي
004/0001/0884/3000/0***آزادسازي تجاري

011/0008/0375/1170/0جمعیت شهرنشین
Sum squared resied = 740/3R-squared= 993/0
SE. of regression = 118/0992/0Adjusted R- squared=

SD. Dependent var = 335/1Mean dependent var = 483/1
.باشدیمدرصد 1و 5، 10ي در سطح داریمعنب ي تحقیق                *، **و *** به ترتیهاافته: یمأخذ
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کربن در منطقه منادیاکسيدبر انتشار مؤثرنتایج برآورد مدل تصحیح خطا عوامل اقتصادي -5جدول 
احتمالtآماره خطاي معیارضرایبمتغیر

645/17772/7270/2024/0**تولید ناخالص داخلیتفاضل مرتبه اول 
035/0-807/0116/2-708/1**توان دوم تولید ناخالص داخلیتفاضل مرتبه اول 
054/0027/0962/1050/0**توان سوم تولید ناخالص داخلیتفاضل مرتبه اول 
331/0049/0734/6000/0***مصرف انرژيتفاضل مرتبه اول 
001/0000/0482/1139/0آزادسازي تجاريتفاضل مرتبه اول 
021/0014/0441/1150/0معیت شهرنشینجتفاضل مرتبه اول 

000/0-045/0975/6-317/0***جمله تصحیح خطا
007/2Durbin-Watson stat =R-squared= 945/0

SE. of regression = 807/0923/0Adjusted R- squared=

SD. Dependent var = 092/0Mean dependent var = 018/0
.باشدیمدرصد 1و 5، 10ي در سطح داریمعني تحقیق                *، **و *** به ترتیب اهافته: یمأخذ

یبلندمدت میان آلودگی ناشي) رابطه1در نمودار (
ه شده است. یکربن و درآمد سرانه ارادیاکسياز انتشار د

صورت لگاریتم طبیعی هستند. مقادیر به،در این نمودار
شکل میان Nیک رابطهشودمیدهمشاهکهطورهمان

بااین نتیجه درآمد سرانه و انتشار آلودگی وجود دارد.

در Lopezسازگار است. Lopez et al, (2014)مطالعه
کشور 27هاي پنل براي مطالعه خود با استفاده از داده

به این نتیجه 1960-2010ي اتحادیه اروپا در طی دوره
بین درآمد سرانه و انتشار شکلNي رسید که یک رابطه
) وجود دارد.2COاي (در معادل کل گازهاي گلخانه

منامنطقهدرکربن دیاکسيسرانه درآمد و سرانه انتشار دانیبلندمدت ميرابطه-1نمودار 

در سطح درآمد سرانه ی میبا توجه به نمودار ترس
قعر و تشودیعوض میدالر، جهت تقعر منحن6/26822
5/118895و 1/6051در نقاط بیبه ترتیمنحننیا

شیپس از افزارودیانتظار مرونیا. ازباشدیدالر م
کاهش یآلودگسرانهدالر، 6051درآمد سرانه از مرز 

سرانه به دادامه دارد که درآمیروند تا زماننیو اابدی

آن انتشار شتریبشیدالر برسد و با افزا118895مرز 
.خواهد یافتگی افزایش آلود

)، ضرایب 5نیز مطابق نتایج جدول (مدت در کوتاه
داریمعندرصد 5هر سه جمله درآمد سرانه در سطح 

شکل میان درآمد سرانه و Nیک رابطهاست و حاکی از 
یطیمحستیزهیفرضنیبنابرااست. انتشار آلودگی
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و مدتکوتاهدو حالت منطقه منا در يکوزنتس برا
. نیستمدت برقراربلند

اثر متغیر دهد که) نشان می5) و (4جداول (جینتا
در سطح باالیی از اهمیت آماري برخوردار يمصرف انرژ

که طوري. بهباشدیاست و ضریب آن نیز درخور توجه م
10با افزایش سرانه مصرف انرژي به میزان رودیانتظار م

دمدت حدود در بلنکربندیاکسيدرصد، سرانه انتشار د
نای. افزایش یابددرصد3حدودمدتدرصد و در کوتاه6
) سازگار است.Tiwari)2011با مطالعه جهینت

نشینی شهرتیضریب جمعبا وجود اثرگذاري مثبت 
مدت، بر سرانه انتشار آلودگی دو حالت بلندمدت و کوتاه

)، فاقد اهمیت آماري 5) و (4مطابق نتایج هر دو جدول (
مثبت این شاخص بر انتشار آلودگی با ریثتأاست.

در سازگار است.) Kasman & Duman)2015مطالعه 
مطالعه این دو، شاخص شهرنشینی در هر دو حالت 

و بلندمدت داراي اهمیت آماري بود.مدتکوتاه
سطح تجارت نیز در میان کشورهاي افزایش

ر . البته مقداشودیآلودگی منجر مشیمنتخب منا به افزا
ضریب این متغیر در سطح پایینی قرار دارد و با افزایش 

درصد در نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی که 10
گرفته استفاده قرارعنوان درجه باز بودن اقتصاد موردبه

04/0سرانه انتشار آلودگی حدود رودیاست انتظار م
یابد. شافزایدرصد01/0حدودمدتدرصد و در کوتاه

مدت فاقد اهمیت مثبت این شاخص در کوتاهریتأث
ز اهمیت است افزایش یحال آنچه حاهربهآماري است. 

سطح تجارت در بلندمدت باعث افزایش انتشار آلودگی 
شاخص با نیمثبت ايخواهد شد. اثرگذاردر منطقه منا

سازگار است. )Kang & Kim)2004مطالعه 
) 6ول (جدجیخطا مطابق نتاحیجمله تصحبیضر

عالمت يو داراداریدرصد معن1در سطح احتمال 
در هر دوره حدود رودیکه انتظار مطوري است. بهیمنف
بلندمدت، رمسیازمدتکوتاهيدرصد انحراف رابطه32
انتشار ریشوك بر متغکیاساس اثر نیشود. بر الیتعد

از سه دوره زمان به بیشتریمدت کمدر کوتاهیآلودگ

زیمدت نکوتاهيابطهآن رازو پسدیواهد انجامطول خ
.بلندمدت قرار خواهد گرفتتعادلیریدر مس
گیري و پیشنهادهانتیجه

آزاد ،يمصرف انرژ،يپژوهش اثر رشد اقتصادنیدر ا
در ستیزطیمحیبر آلودگینیو شهرنشيتجاريساز

طیمحیآلودگيبرامورد ارزیابی قرار گرفت. ،منطقه منا
کربن استفاده داکسیديانتشارسرانهاز شاخص ستیز

در هر دو حالت که دهدیپژوهش نشان مجیشد. نتا
درآمد سرانه انیشکل مNرابطه مدت و بلندمدت کوتاه

یطیمحستیبرقرار است و فرضیه زیو انتشار آلودگ
،نیکوزنتس براي کشورهاي منتخب تأیید نشد. بنابرا

طور طبیعی خود را از نگرانی بهتوانندیاین کشورها نم
ژهیوبهشودیمپیشنهادمصون بدانند و یطیمحستیز

هزار دالر118در سطوح مقادیر درآمد سرانه باالتر از 
به دنبال کاهش يبا جدیدت بیشتر(تقعر دوم منحنی)

انتشار آلودگی باشند.
ياثرگذارنیشتریبيمطابق انتظار دارايمصرف انرژ

با شود کهپیشنهاد می،نیاست. بنابرایآلودگدر انتشار
هاياتیعوارض و مالعوض،يبر مصرف انرژارانهیکاهش 

یآن به کاهش آلودگرمجازیبر مصارف غمحیط زیستی
کرد. یانیکمک شا

تیجمعشاخص مورد مطالعه منطقهبراي 
یبر سرانه انتشار آلودگمثبتریتأثبا وجود ینیشهرنش

از لحاظ آماري ، مدت و بلندمدتکوتاهدر هر دو حالت 
دار نبود.معنی

افزایش سطح تجارت با افزایش انتشار آلودگی 
موازات افزایش سطح بهشودیتوصیه م،لذا.همراه است

در جهت کاهش انتشار آلودگی ياژهیتجارت تدابیر و
توانندیکشورها منیایشود. به عبارتاتخاذیا کنترل آن 

حاصل از صادرات نفت و گاز را به يهااز درآمدیبخش
یو کاهش آلودگیطیمحستیاز مباحث زتیحما

توجه يانتقال تکنولوژندیاختصاص داده و در فرا
کمتر مبذول یندگیپاك و با آاليهايخود را به تکنولوژ

.ندینما
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