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ABSTRACT 
 

In recent years, many policymakers and researchers have considered environmental 
degradation and pollution, as an international challenge. However, income inequality 
significantly affects the quality of the environment through social demand and can be 
important in policymaking. Income inequality, as a relative effect, also causes environmental 
degradation by changing the preferences of consumers of public environmental goods. This 
study investigated the effect of income inequality on SO2 and SPM emissions for the period 
1990 to 2018 in the form of Johansen's approach. The results show that Gini coefficient has a 
positive and significant effect on SPM and SO2 emissions, so that one percent increase in 
Gini coefficient can effect 1.29 percent increase in SPM emissions and 1.37 percent increase 
in SO2 emissions. Based on the estimated results, energy consumption has a positive effect 
on SPM and SO2 emissions in Iran. So, one percent increase in energy consumption, 1.12 
percent increases SPM emissions and 1.44 percent SO2 emissions. Economic growth has a 
positive effect on the release of SPM and SO2 in Iran. One percent increase in economic 
growth increases 0.78 percent of SPM emissions and 0.79 percent of SO2 emissions. 
According to the coefficient table the variable Ly2 is negative. Therefore, the Kuznets 
environmental curve hypothesis cannot be rejected during the period under study. 
Urbanization has a positive and significant effect on SPM and SO2 emissions, so that it 
increases one percent increase in urbanization, 0.93% SPM emissions and 0.97% SO2 
emissions. 
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Extended Abstract 

Global warming has become one of the main problems due to more greenhouse gas emissions. 

Reducing income inequality and reducing climate change are two of the most pressing challenges 

facing humans in the 21st century. On the other hand, the use of fossil fuels can increase the 

emission of so2 and other pollutants and can cause environmental problems such as air pollution 

and acid rain. The main source of so2 emissions is the use of coal and oil as energy sources by 

humans. The amount of production and emission of sulfur dioxide is a good criterion for the total 

pollution released in the economy and an indicator for the quality of the environment. despite the 

types of air pollution at any point in time, it has been observed that sulfur dioxide gas is most 

abundant in the form of various combinations of pollutant gases. Inequality of income distribution 

can affect the quality of the environment through the outcome of environmental preferences of the 

rich and poor groups of society.  

As income inequality increases, poor people exploit the environment more than usual because 

they see the environment as the only immediate source of income. On the other hand, economic 

inequality is often accompanied by political instability, which leads rich people to Instead of 

financing local environmental protection and natural resources, move to a policy of exploiting the 

local environment and investing abroad where political uncertainty is lower; Thus, increasing 

inequality causes both the rich and the poor to further increase environmental degradation. 

Inequality leads to redistributive policies that distort economic decisions and reduce the quality of 
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products.Therefore, given that poverty and inequality of income distribution is one of the most 

important challenges facing economists and planners.  

Although the Kuznets curve literature deals with the asymmetric relationship between 

environmental quality decline and economic growth, the effects of income inequality on indicators 

(Gini coefficient, Tile, Atkinson) on pollution emissions have received less attention. Therefore, 

given the importance of the impact of income inequality on environmental quality, In this study, 

the effect of income inequality on SO2 and SPM emissions (comparison of the effect of Tile, 

Atkinson and Gini coefficients) in Iran will be investigated. 

In this study, VAR method has been used to investigate the relationship between variables. The 

application of traditional and conventional econometric methods in estimating the pattern 

coefficient using time series data is based on the assumption that the pattern variables are static. 

Akaic (AIC), Schwartz-Bayesian (SBC) and Hannan-Quinn (HQ) criteria can be used to determine 

the optimal interruption in the VAR model. In each of these criteria, the degree in which the 

statistic has the lowest value compared to the other degrees is the optimal interval because in such 

an interval, the model is specified and a lower degree of freedom is lost. Johanson's correlation 

method was used to investigate the existence of correlation between the studied variables. 

The purpose of this study was to investigate the effect of income inequality on SO2 and SPM 

emissions (comparison of the effect of Tile, Atkinson and Gini coefficients), which according to 

the study of Grunewald et al, 2017, the following patterns are specified: 

(1) LSPM= β0+ β1LE+ β2L Inequality+ β3Ly+β4 Ly2+β5LUR+ β6 Demo+ε 

(2) LSO2= β0+ β1LE+ β2L Inequality+ β3Ly+β4 Ly2+β5LUR+ β6 Demo+ε 

where in : 

Suspended Particle Logarithm, LSO2: Sulfur Dioxide Emission Logarithm, LInequality: Income 

Inequality Index Logarithm (Gini Coefficient, Atkinson Index and Tile Index), Ly: GDP 

Logarithm, Ly2: GDP Square Logarithm, LUR: Demo is. Research data were collected from the 

Central Bank Statistics and Energy Balance Sheet during the years 1363 to 1397. 

Based on the estimated results, energy consumption has a positive effect on SPM and SO2 

emissions in Iran. So that one percent increase in energy consumption, 1.12 percent increases SPM 

emissions and 1.44 percent SO2 emissions. Economic growth has a positive effect on the release of 

SPM and SO2 in Iran. One percent increase in economic growth increases 0.78 percent of SPM 

emissions and 0.79 percent of SO2 emissions. . According to the coefficient table, the variable Ly2 

is negative. Therefore, the Kuznets environmental curve hypothesis cannot be rejected during the 

period under study. In other words, in the early stages of growth, the per capita emissions of SPM 

and SO2 increase and peak, and finally decreases with increasing per capita income of air 

pollution. Urbanization has a positive and significant effect on SPM and SO2 emissions, so that it 

increases one percent increase in urbanization, 0.93% SPM emissions and 0.97% SO2 emissions. 

Gini coefficient has a positive and significant effect on SPM emission, so that one percent increase 

in Gini coefficient, 1.29 percent increase in SPM emission and 1.37 percent increase in SO2 

emission. Tile index has a positive and significant effect on SPM emission, so that one percent 

increase in tile index, 0.93 percent increase in SPM emission and 1.01 percent increase in SO2 

emission. Atkinson index has a positive and significant effect on SPM emission, so that one percent 

increase in Atkinson index, 1.07 percent increase SPM emission and 1.21 percent SO2 emission. 

Democracy has a negative effect on the release of SO2 and SPM. Large changes in income 

distribution are usually not possible in the short term. 

Accordingly, in the form of existing income inequality, high taxes can be imposed on luxury 

goods with high energy production or high energy consumption. Applying this policy will increase 

the price of high-energy luxury goods and naturally reduce demand for it. Each person will pay tax 

on the pollution caused by that product by paying taxes at the time of purchase. This type of policy 

is appropriate for goods with high energy production; But for goods with high energy consumption, 

taxation on an annual basis can lead to the cost of decontamination. Preventing the production or 

import of high-pollution luxury goods, although contrary to the economic freedom and natural right 

of individuals to use various goods and services, can be effective in the short term. 
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 چکیده

 ردمو یلمللنیب چالش کی عنوانبه ستیزطیمح یآلودگ و بیتخر ریاخ یهاسال یدر ط
-به رآمدد ینابرابر که استیحالدر نیا. است بوده محققان و گذاراناستیس از یاریبس توجه

واند ت یو م گذاردیر ماث ستیزطیمح تیفیک بر یاجتماع یتقاضا قیطر از یتوجه قابل طور
-مصرف اتحیترج رییتغ با ینسب اثر عنوانبه زین درآمد ینابرابر. باشد مهم یگذاراستیدر س

. مطالعه حاضر شودیم ستیزطیمح بیتخر موجب ،یطیمحستیز یعموم یکاالها کنندگان
 یوا براو ذرات معلق موجود در ه گوگرد دیاکسیدبرانتشار درآمد ینابرابر ریتأث یبه بررس

یق وهانسن پرداخته است. نتایج این تحقج کردیو در قالب رو 1397تا  1363 یدوره زمان
 ثرا  گوگرد دیاکسید وذرات معلق موجود در هوا  انتشار بر ینیج بیضر که دهدینشان م

 تشاران درصد 29/1، ینیج بیضر در شیافزا درصد کی که یاگونهبه دارد یمعنادار و مثبت
 رب. دهدیم شیافزا را گوگرد دیاکسید انتشار درصد 37/1 وموجود در هوا  ذرات معلق

 گردگو دیاکسید و بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا یمصرف انرژ برآوردی جینتا اساس
 ددرص 12/1، یانرژ مصرف در شیافزا درصد کی که یاگونهبه. دارد مثبت اثر رانیا در

. دهدیم شیافزا را گوگرد دیاکس ید درصد انتشار 44/1 و ذرات معلق موجود در هوا انتشار
 ثبتم اثر رانیا در گوگرد دیاکسید وذرات معلق موجود در هوا  انتشار بر یاقتصادرشد 
لق ذرات مع انتشار درصد 78/0 ،یاقتصاد رشد در شیافزا درصد کی که یاگونهبه. دارد

 بیرض جدول به توجه با. دهدیم شیافزا را گوگرد دیاکسیانتشار د 79/0موجود در هوا و 
 نتسکوز یطیمحستیز یمنحن هیفرض یبررس مورد دوره یط ،نیبنابرا. است یمنف ،Ly2 ریمتغ
 اثر ردگوگ دیاکسید وذرات معلق موجود در هوا  انتشاربر  ینیشهرنشد. کر رد توان ینم را

صد در 93/0 ،ینیشهرنش تیجمع در شیافزا درصد کی که یاگونهبه دارد یمعنادار و مثبت
 دهد.یم شیافزا را گوگرد دیاکسیدرصد انتشار د 97/0 و ذرات معلق موجود در هوا انتشار

 

 زیست.ضریب جینی، تخریب محیط درآمد، نابرابری :های کلیدی واژه

 

 مقدمه

 انتشار اثر در جهان سراسر در نیزم کره شدن گرم

 مشکالت نيتریاصل از یکي به یاگلخانه یگازها اديز

 کاهش و درآمد ینابرابر کاهش. است شده ليتبد

 در انسان که است یاعمده چالش دو ،یمیاقل راتییتغ

. اقتصصاددانان از باشدیم مواجه آن با کميوستیب قرن

 یشروع به توسعه چند استدالل نظر 1990اواسط سال 

 بيو تخر یدرآمد ینابرابر نیرابطه ب حیتوض یبرا

 ی،(. از طرفYang et al, 2020اند )کرده ستيزطیمح

 شيتواند عامل افزا یم یلیفس یاز سوخت ها استفاده
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-یها باشد و مندهيآال ريو سا گوگرد دیاکسیانتشار د

 یمانند آلودگ یطیمحستيمشکالت ز جاديتواند باعث ا

-یانتشار د یشود. منبع اصل یدیاس یهاهوا و باران

 عنوانال سنگ ونفت به، استفاده از ذغگوگرد دیاکس

 ,.Sudalma et al باشدیم انسان توسط یانرژ منبع

 دیاکسید انتشار انیم یباال یهمبستگ لیدلبه(.  (2014

 عيسر واکنش ،نیهمچن و ندهيآال یگازها ريسا با گوگرد

 که ،کيسولفور یدهایاس دیتول و آب بخار با گاز نيا

 یدیاس ارانب ،رسندیم نیزم به یجو یهازشير همراه

 باران که است نيا دهندهنشان هایبررس. شودیم دیتول

 هم به و هارودخانه PH آمدن نيیپا موجب یدیاس

 و شودیم مناطق از یاریبس در کياکولوژ تعادل خوردن

 به خسارت ،خاک یزیحاصلخ کاهش به ،تينها در

 و اهانیگ به خسارت ،یماه مثل دیتول توقف ، انيآبز

 دیاکسید انتشار و دیتول زانیم. شد واهدخ منجر رهیغ

 در شده رها یآلودگ کل یبرا یمناسب اریمع گوگرد

 شماربه ستيزطیمح تیفیک یبرا یشاخص و اقتصاد

 است؛ مشاهده قابل زین واقع عالم در موضوع نيا. رودیم

 از مقطع هر در هوا در هایآلودگ انواع وجود با که چرا

 گوگرد دیاکس ید گاز هک است شده مشاهده ،زمان

 انواع از مختلف باتیترک قالب در را یفراوان نيشتریب

 (. Dehbashi, 2012) دارد ندهيآال یگازها

 دیاکسید درصد 22 دیتول با نقل و حمل بخش

-بخش ريسا انیم در یندگيآال مقدار نيشتریب  گوگرد

 استفاده علت به زین هاروگاهین. باشدیم کشور یانرژ یها

 .دارند گوگرد دیاکسید دیتول در يیبسزا سهم زوتما از

 در گاز نيا کل انتشار از درصد 30 باًيتقر که یطورهب

 نیب در ،نیهمچن. باشدیم بخش نيا به مربوط رانيا

 در خصوص به معلق ذرات امروزه هوا یهاندهيآال

 گرفته قرار توجه مورد شیپ از شیب بزرگ، یشهرها

 به ها،انسان یبرا اديز یهاغلظت در معلق ذرات. است

 خطر دارند، یتنفس یماریب سابقه که یافراد ژهيو

 یفوقان یهابخش عفونت مانند يیهایماریب. ننديآفر

 ،یسرطان راتیتأث ،یوير التهاب ا،یپنومون تنفس، دستگاه

 بر سوء راتیتأث ،یقلب اختالالت تنفس، یتنگ ت،یبرونش

 یاهیتصف و یفاعد یهاسمیمکان بر ریتأث و یصدر قفسه

 انسان یرو بر معلق ذرات عوارض نيترعمده از

 پراکنده مواد از دسته آن به هوا در معلق ذرات.هستند

 کي قطر از آنها اندازه که شودیم اطالق عيما اي جامد

 کرومتریم 500 از و تربزرگ کرومتریم 0002/0 مولکول

 مواد از یاشاخه عنوانبه مواد نيا. باشند کوچکتر

 و هستند یاديز اریبس یدگیچیپ و تنوع یدارا ندهيآال

 در شانغلظت مانند آنها يیایمیش بیترک و ذرات اندازه

 Energy)  رودیم شماربه مواد نيا مهم یژگيو از هوا

balance sheet , 2018.) 

 نديبرآ قيطر از تواندیم درآمد عيتوز نابرابری

 جامعه ریقف و ثروتمند گروه دو یطیمحستيز حاتیترج

 سطح کي برای. بگذارد ریتأث ستيزطیمح تیفیک بر

 ددرآم یمعن به تنها نه باالتر نابرابری درآمد، مشخص

 ترنيیپا درآمد یمعن به بلکه است، ثروتمندان برای باالتر

 برای تقاضا درآمدی کشش نکهيا فرض با. است فقرا

 درآمد واحد کي انتقال باشد، مثبت ستيزطیمح تیفیک

ی تقاضا شيافزا موجب بیترت به ثروتمندان، به فقرا از

-طیمح تیفیک برای فقرا تقاضای کاهش و ثروتمندان

 تیفیک بر درآمد انتقال نيا خالص اثر. شودیم ستيز

 ثیح از درآمد- تقاضا ارتباط نوع به ستيز طیمح

 ارتباط اگر. دارد یبستگ بودن محدب اي و مقعر ،یخط

 یاثرگذار بودن کساني لیدلبه انتقال، نيا باشد، یخط

 ستيزطیمح تیفیک بر رییتأث ست،يزطیمح تقاضای بر

 محدب شکل به نظر مورد ارتباط اگر. گذاشت نخواهد

 قاضات ثروتمندان به فقرا از درآمد انتقال باشد،( مقعر)

 داد خواهد( کاهش) شيافزا را ستيزطیمح تیفیک برای

(Drabo, 2010.) 

 که يیآنجا از ریفق افراد آمد،در ینابرابر شيافزا با

-یم درآمد یفور منبع تنها عنوانبه را ستيزطیمح

-طیمح از یبرداربهره به معمول حد از شیب پندارند،

 اغلب یاقتصاد ینابرابر ،گريد یسو از .پردازندیم ستيز

-یم موجب امر نيا که است همراه یاسیس یثباتیب با

 از حفاظت یمال نهيهز نیتأم یجا به ثروتمند افراد شود

 استیس سمت به یمحل یعیطبمنابع و ستيزطیمح

 در یگذارهيسرما و یبوم ستيزطیمح از یبرداربهره

 است، ترنيیپا یاسیس نانیاطم عدم که کشور از خارج

به  منجر درآمد ینابرابر در شيافزا ،نيبنابرا .آورند یرو

 ,KHeiri et al) گرددیم ستيزطیمح شتریب بيتخر

2018.) 
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 شودیمجدد م عيتوز یهااستیموجب س ینابرابر 

 تیفیکند و کیرا منحرف م یاقتصاد ماتیکه تصم

 یصورت که منحنني. بدبردیم ترنيیپارا  داتیتول

کند و در یامکانات مصرف به سمت داخل حرکت م

 ینرمال باشد هر فرد یکاال کي ستيزطیکه مح یصورت

-یم حیترج ستيزطیرا نسبت به مح یمصرف خصوص

 یطیمحستيز یهااستیامر س نيا یدر پ ،نيبنابرا .دهد

 قرار خواهند گرفت نيیپا یهاتيدر اولو

(Marsiliani,laura and Renstrom, Thomas 2000.) 

عموم  یهمکار یطیمحستيحل مشکالت ز یبرا 

جامعه نابرابر نسبت به  کيجامعه الزم است که در 

 یسایعوامل س انیتضاد در موجود  لیدلبرابر، به جامعه

و  یارهمک جاديو ...، ا یتجار یهاهياز جمله دولت، اتحاد

ز درآمد ا ینابرابر ،جهی. درنتباشدیسختتر م یهماهنگ

ی م ستيزطیمح بيتخر شيموجب افزا زین قيطر نيا

قر ف نکهيبا توجه به ا ،نيبنابرا (.Borghesi, 2000) گردد

 ویشریهای پچالش نيتردرآمد از مهم عيو نابرابری توز

 شيحال افزانیدر ع ؛است زانيراقتصاددانان و برنامه

ی ریگیهمراه با پ یو آلودگ یطیمحستيمشکالت ز

 دنيمشکالت موجود در فرآ گريرشد اقتصادی از د نديفرآ

. هرچند شودیم یرشد و توسعه اقتصادی کشورها تلق

نا به ارتباط  یطیمحستيکوزنتس ز یحنمن اتیدر ادب

و رشد اقتصادی  ستيزطیمح تیفیافت ک نیمتقارن ب

 شاربر انت درآمدپرداخته شده است، اما اثرات نابرابری 

کمتر مورد توجه قرار  معلق ذرات و گوگرد دیاکس ید

 یگذاراثر تیاهم به توجه با ،نيبنابراگرفته است. 

ه مطالعه ب نيا  ست،يزطیمح تیفیدرآمد بر ک ینابرابر

 و دگوگر دیاکس یبرانتشارد درآمد ینابرابر ریتأث یبررس

 .استپرداخته  رانيا در هوا در موجود معلق ذرات

 داخل در گوناگونی مطالعات مطالعه، اين راستای در

 ایپاره به زير در. است شده انجام کشور از خارج و کشور

در    Ravlin  et.al (2000) .است شده اشاره مطالعات از

-طیمح بيدرآمد بر تخر عياثر توز یبه بررس یامطالعه

 از استفاده با و 1997تا  1992 یسال ها یدر ط ستيز

 لیم نديبرآ که داد نشان جينتا. اند پرداخته پانل مدل

عامل  ریثروتمند و فق ی( خانوارهاMPE) انتشار به يینها

نسبت به درآمد  یآلودگ رییتغ یکننده شهر نییتع

( یتر نيی)پا یباالتر MPEاز  ریچنانچه افراد فق است.

 عيتوز استینسبت به ثروتمندان برخوردار باشند، س

 شيهمراه با افزا ی( نابرابرشيمجدد موجب کاهش )افزا

 . شودیم ی)کاهش( انتشار آلودگ

Heerink  et.al (2001) با استفاده از یادر مطالعه 

ز مدل و با استفاده ا 1998تا  1960 یبازه زمان یهاداده

درآمد و  ینابرابر انیارتباط م یه بررسب وهانسني

 یطیمحستيز یدر چارچوب منحن ستيزطیمح

 یبربرانا ینشان داد که اثر کل جياند. نتاکوزنتس پرداخته

 یگذارمعکوس بوده و اثر ستيزطیمح تیفیدرآمد بر ک

از  شتریب ستيزطیمح تیفیبر ک یدرآمد ینابرابر

 بوده است. یاسیس یرهایمتغ یاثرگذار

Brannland and Garwash (2008 )مطالعه با  در

 یبه بررس ،یسوئد یخانوارها یهااستفاده از داده

 درآمد بر عيو نقش توز یآلودگ –ارتباط درآمد  یبررس

از  و با استفاده 2007تا  2000 یهاسال یارتباط ط نيا

باط نشان داد که اگر ارت جياند. نتامدل پانل پرداخته

کل در  یباشد، سطح آلودگ یخطریغ یآلودگ –درآمد 

 عيتوز یکشور، نه تنها به درآمد متوسط بلکه به چگونگ

 رانگیب ینظر لیو تحل هيتجز جيدارد. نتا یدرآمد بستگ

-محدود اریبس اتیآن است که بدون در نظر گرفتن فرض

 انامک ،یو توابع انتشار آلودگ حاتیکننده در مورد ترج

درآمد  – یآلودگ ارتباط یانحنا اي بیش قیدق نییتع

 عيتوز ریینشان داد که باتغ جينتا ی،کلطوربه وجود ندارد.

درآمد، با فرض ثابت بودن متوسط درآمد، انتشار کل 

 یبرابر شيکه افزا یاگونهبه ،کندیم رییتغ یآلودگ

 .  شودیم یانتشار آلودگ شيدرآمد موجب افزا عيتوز

Managi (2008) ی هاداده از استفاده با یادر مطالعه

 یطبرای مجموعه ای از کشورهای درحال توسعه  پانل

 ینابرابر نیرابطه ب یبه بررس ،2003 تا 1988دوره 

در حال توسعه پرداخته  یدر کشورها یدرآمد و آلودگ

 شتریگوگرد، ب دیاکسنشان داد که انتشار دی جياست. نتا

 عي( بوده و به توزسرانه(GDP سطح ثروت  ریتحت تأث

نها تری نابراب گر،يعبارت دندارد. به یرتباط چندانا درآمد

 ریثتأ امادارد.  گوگرد دیاکس یاثر محدودی بر انتشار د

ه کگونه نيبد است،آب قويتر  ینابرابری بر شاخص آلودگ

ا اه بدرجه باالتر نابرابری همر مطالعهدر کشورهای مورد 

 آب است. باالتر یآلودگ
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Drabo (2010) نیارتباط ب یبررس به یادر مطالعه 

 یو نابرابر یطیمحستيز یرهایسالمت، متغ یهاشاخص

و با استفاده از  2007تا  1971 یهاسال یدرآمد ط

 ینشان داد که نابرابر جينتا. باشدیم ARDLروش 

دارد و افت  ستيزطیمح تیفیبر ک یمنف ریدرآمد تأث

باعث بدتر شدن سالمت جامعه  ستيزطیمح تیفیک

 یابرنابر که است آن انگریب جينتا نيا بر هعالو. شودیم

 نگرایب جينتا ني.ادارد سالمت تیوضع بر یمنف اثر درآمد

 است مهم کانال کي ستيزطیمح تیفیک که است آن

 اثر جامعه سالمت بر قيطر نيا از درآمد ینابرابر که

 .گذاردیم

Barzegar (2010)  ی رابطه یبررس به یامطالعه در 

 هتوسع درحال کشور 30در هوا یآلودگ و درآمد نابرابری

 پرداخته 2006 تا 1990 یها سال یط و پانل روش با

 و مثبت اثر درآمد نابرابری که داد نشان جينتا. است

 تربد عيتوز ی،عبارتبه .دارد هوا یآلودگ بر معناداری

 کشورها نيا در ستيزطیمح بيتخر به منجر درآمد

 .است شده

Beak and Gweisah   (2013)  با  یادر مطالعه

 یعيتوز یهاخودبازگشت با وقفه یالگو کياستفاده از 

از  دهرا با استفا ستيز طیدرآمد و مح ینابرابر نیرابطه ب

 کايآمر 2010تا  1970 یهاسال یزمان یسر یهاداده

النه ادع عينشان داد که توز جيقرار دادند. نتا یمورد بررس

-در کوتاه ستيزطیمح تیفیتر درآمد موجب بهبود ک

مدت و در کوتاه ،نیهمچن .شودیمدت ممدت و بلند

-طیمح تیفیمثبت بر ک یریتأث یمدت رشد اقتصادبلند

بر  یاثر منف یکه مصرف انرژ یدارد در حال ستيز

 دارد. ستيزطیمح تیفیک

Behboodi and Nategh Tajragh  (2013)  در 

 تیفیک و آمددر ینابرابر نیب ارتباط یبررس به یامطالعه

 با و 2011 تا 1980 یهاسال یط رانيدرا ستيزطیمح

 هک داد نشان جينتا. اند پرداخته ARDL مدل از استفاده

 یرهایمتغ نیب یداریمعن و مثبت رابطه مدتبلند در

 ریمتغ با سرانه یانرژ مصرف و ینیج بيضر مستقل

 در .دارد وجود کربن دیاکسید گاز سرانه انتشار وابسته

 بر یریتأث چیه سرانه یواقع درآمد مدتبلند و مدتتاهکو

  .ندارد رانيا در کربندیاکسید انتشار یرو

Zhang & Zhao (2014) یبه بررس یادر مطالعه 

ر دکربن دیاکسیدرآمد و انتشار د ینابرابر نیرابطه ب

 با استفاده از مدل و 2010تا  1995 یهاسال یط نیچ

ر بمد درآ ینشان داد که نابرابر جياند. نتاپانل پرداخته

 ارد. ها اثر مثبت داستان نيکربن در ادیاکسیانتشار د

Ebrahimi et al  (2015) ریتأث یبررس به مطالعه در 

 رانيا در کربندیاکسید انتشار زانیم بر درآمد عيتوز

 مدل از استفاده با و 2012 تا 1978 یهاسال یط

ARDL عيتوز بهبود با که داد نشان جينتا. اند پرداخته 

 کاهش کربندیاکسید سرانه انتشار زانیم درآمد،

 مثبت اثرات ضمن درآمد عيتوز بهبود ،یعبارتبه .ابديیم

 ستيزطیمح تیفیک بهبود باعث ،یاجتماع و یاقتصاد

 ریتأث یانرژ سرانه مصرف و ینیشهرنش گسترش.شودیم

 در. اردد کربندیاکسید انتشار بر یمعنادار و مثبت

 بر یریتأث چیه سرانه درآمد مدتبلند و مدتکوتاه

 .ندارد کربندیاکسید گاز سرانه انتشار

Ansari Samani et al  (2017)  به یامطالعه در 

-ستانا در یآلودگ انتشار بر درآمد ینابرابر ریتأث یبررس

 استفاده با 2012 تا 2007 یهاسال یط در رانيا یها

 رابطه که داد نشان جينتا. اند تهپرداخ پانل مدل از

 دتش ریمتغ. است مثبت یآلودگ انتشار و درآمد ینابرابر

 کشور یهااستان سرانه یداخل ناخالص دیتول و یانرژ

 زمونآ. دارند یآلودگ انتشار بر یدار یمعن و مثبت ریتأث

 که داد نشان زین یتصادف اثرات مقابل در ثابت اثرات

 تفاوت یآلودگ انتشار لحاظ از کشور یهااستان

  .دارد یمعنادار

Herati et al  (2016) ریتأث یبررس به یامطالعه در 

 در ستيزطیمح تیفیک بر یاسیس و اقتصادی نابرابری

 گشتاورهای روش از استفاده با منتخب کشور 57

. اندپرداخته 2012 تا 2002 دوره یبرا افتهيمیتعم

 از استفاده با بیترتبه یاسیس و اقتصادی نابرابری

 شده رییگاندازه یدموکراس و ینیج بيضر هایشاخص

 و اقتصادی نابرابری یمنف ریتأث انگریب جينتا. است

 مورد کشورهای در ستيزطیمح تیفیک بر یاسیس

 انرژی، مصرف شيافزا با کهیحال در. است مطالعه

 شيافزا با کند،یم دایپ کاهش ستيزطیمح تیفیک

 تیفیک ،یانسان توسعه شاخص دبهبو و سرانه درآمد

  .کندیم دایپ بهبود ستيزطیمح
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Fatoreh Chi  (2017)  اثر یبررس به یامطالعه در 

 در یکشورها در ستيزطیمح بيتخر بر درآمد ینابرابر

 پرداخته 2013 تا 2000 یها سال یط توسعه حال

 یطیمحستيز هیفرض رد عدم نشانگر جينتا. است

 اهافتهي ،نیهمچن .باشدیم یابربر هیفرض رد و کوزنتس

 ديتشد قيطر از التیتحص سطح که است آن از یحاک

 به منجر یستيزطیمح یعموم یفشارها و هایداریب

 .گرددیم یستيزطیمح یهاخسارت کاهش

 Grunewald et al  (2017)، یبه بررس یادر مطالعه 

ر دکربن دیاکسیدرآمد و انتشار د ینابرابر نیرابطه ب

و با استفاده  2008تا  1980 یهاسال یکشور، ط 158

 ینشان داد که برا جياند. نتااز مدل پانل پرداخته

 یدرآمد یباال یکم درآمد و متوسط، نابرابر یاقتصادها

در  شودیکربن م دیاکسیمنجر به کاهش انتشار د

مد درآ یباال یثروتمند، نابرابر یکه در اقتصادهایحال

 جينتا. شودیکربن مدیاکسیتشار دان شيمنجر به افزا

 ثرا کربندیاکسید انتشار بر یاقتصاد رشد که داد نشان

 کربندیاکسید انتشار شيافزا باعث و دارد مثبت

 اثر کربندیاکسید انتشار بر رشد مجذور و شودیم

-ستيز هیفرض ديیتأ از نشان نيا ی،عبارتبه .دارد یمنف

 .دارد کوزنتس یطیمح

 Hao et al  (2016) اثر  یبه بررس یامطالعه در

استان  23در  ستيزطیمح تیفیدرآمد بر ک ینابرابر

 با استفاده از مدل 2012تا  1995 یو دوره زمان نیچ

ر مد بدرآ ینشان داد که نابرابر جينتااند. پانل پرداخته

 ارد. ها اثر مثبت داستان نيکربن در ادیاکسیانتشار د

Kheiri et al  (2018)  اثر لیتحل به یامطالعه در 

 یط رانيا در ستيزطیمح تیفیک بر درآمد ینابرابر

 ARDL مدل از استفاده با و 2016 تا 1970 یهاسال

 مختلف یزمان یهابازه در که داد نشان جينتا. اندپرداخته

 ستيز یآلودگ کاهش باعث یدرآمد عيتوز یهااستیس

 رانيا در ،گريد عبارتبه شود،یم رانيا یبرا یطیمح

 شتریب ثروتمند افراد در ستيزطیمح بيتخر به شيگرا

 به منجر تواندیم درآمد عيتوز باز و است ریفق افراد از

 سطح در و گريد طرف از.شود سرانه یآلودگ کاهش

 ارتباط کي یاقتصاد یبرابر و یآلودگ کنترل نیب کالن

 شيافزا با کهینحو به ،دارد وجود جانبه دو و متقابل

 تیفیک بهبود و یآلودگ کنترل یبرا یگذارهيسرما

 عيتوز بهبود جهت یکمتر یمال منابع ،ستيزطیمح

 .بود خواهد دسترس در یاقتصاد یبرابر و درآمد

Lalkhezri & karimi petanlar  (2019)   با استفاده

به  ARDLو مدل  2015تا  1978 یسال ها یهااز داده

 ستيزطیمح بير تخردرآمد ب یاثر نابرابر یبررس

ص ناخال دیتول یرهاینشان داد که متغ جيپرداختند. نتا

 دیاکس یبر انتشار د یو شدت انرژ ینیج بيسرانه، ضر

ناخالص  دیمجذور تول یرهایکربن اثر مثبت و متغ

اثر  تیبه کل جمع ینیسرانه و نسبت شهرنش یداخل

 نيشتریسرانه ب یناخالص داخل دیتول بيو ضر یمنف

 مثبت را دارد. یاثرگذار

Uzar and Eyuboglu  (2019)،  با استفاده از مدل

ARDL یالدیم 2014تا  1984 یزمان یسر یهاو داده 

 تسيزطیمح بيبر تخر یدرآمد ینابرابر ریتأث یبه بررس

نشان داد که  جياند. نتاپرداخته هیکشور ترک یبرا

 شيابر افز یمثبت ریتأث هیدر کشور ترک یدرآمد ینابرابر

 هیکوزنتس در ترک یطیمحستيز یدارد و منحن یآلودگ

 .ردیگیقرار م ديیمورد تأ

Yong et al. (2020)  ریتأث یبررس به یامطالعه در 

نار در ک CO2بر انتشار  یمال یثباتیدرآمد و ب ینابرابر

 باز و یصنعت ،یاقتصاد توسعه ،یلیمصرف سوخت فس

-سال یر طکشو 47ی هاداده. اندپرداخته یتجار بودن

 از مدل پانل استفاده استفاده با 2016تا  1980 یها

 یصنعت و درآمد ینابرابرنشان دادکه  جياند. نتاشده

 مصرف .شودیم ستيزطیمح بيتخر شيافزا باعث شدن

 رشد و یمال یثباتیب تجارت، بودن باز ،یلیفس سوخت

 .شودیم ستيزطیمح تیفیک کاهش باعث یاقتصاد

Mohammadi  (2016) ریتأث یبررس به یامطالعه در 

 یط رانيا در ستيزطیمح یآلودگ بر درآمد ینابرابر

 وهانسني مدل از استفاده با 2011 تا 1980 یهاسال

 ددهنیم نشان پژوهش نيا از حاصل جينتا. اندپرداخته

 یرنابراب انیم یداریمعن و مثبت رابطه بلندمدت در که

  .ددار وجود کربن دیاکس ید و درآمد

 بر درآمد نابرابری که دهدمی نشان مطالعات نتايج

. دارد مثبت اثر کشورها از بسیاری در آلودگی انتشار

 از بسیاری در کوزنتس محیطیزيست منحنی همچنین،

 آن از حاکی مطالعات بیشتر نتايج. شودمی تأيید کشورها
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 افزايش باعث اقتصادی رشد و انرژی مصرف که است

 .دارد همراه به را زيستمحیط ريبتخ و شده آلودگی

 مواد و روش

 بین رابطه بررسی برای VAR روش از مطالعه اين در

 سنتی هایروش کارگیریبه. است شده استفاده متغیرها

 استفاده با الگو ضريب برآورد در اقتصادسنجی معمول و

 که است استوار فرض اين بر زمانی سری هایداده از

 زمانی سری متغیر يک در. هستند ايستا الگو متغیرهای

 از مستقل آن کواريانس و ثابت واريانس و میانگین اگر

 آن( باشد داشته بستگی وقفه به تنها) باشد زمان عامل

 مورد زمانی سری متغیرهای اگر. است ايستا متغیر

 وجود با باشند، غیرساکن الگو ضرايب برآورد در استفاده

 متغیرهای بین نايیمع با رابطه هیچ است ممکن اينکه

 تعیین ضريب دارد امکان باشد، نداشته وجود الگو

 که شودمی موجب امر اين. باشد باال بسیار R2 رگرسیون

 استنباط متغیرها بین ارتباط مقدار مورد در پژوهشگر

 متغیرهای وجود آن، بر افزون. باشد داشته نادرستی

 F و t هایآزمون تا شودمی سبب الگو در غیرساکن

 چنین در. نباشند برخوردار الزم اعتبار از نیز معمول

 هایتوزيع توسط شده ارايه بحرانی های کمیت شرايطی،

t و F آزمون انجام برای صحیحی بحرانی ایکمیته 

 به F و t هایتوزيع از منتج بحرانی های کمیت. نیستند

 چه هر رد امکان نمونه حجم افزايش با که است ایگونه

 به H0 فرضیه رد با. آورندمی فراهم را H0 فرضیه بیشتر

 و مستحکم ای رابطه که شودمی گیری نتیجه غلط

 که حالی در دارد، وجود الگو متغیرهای بین دار معنی

 کاذبی رگرسیون شده نتیجه آمده، بدست رگرسیون

 رگرسیون يک معمول های مشخصه از. نیست بیش

 آماره و( يک به نزديک) باال تعیین ضريب وجود کاذب

 از بسیاری. است( صفر به نزديک) پايین واتسن -دوربین

 با زمان طول در اما هستند، غیرساکن زمانی، هایسری

 در هاآن که است اين بیانگر که کنندمی حرکت هم

 بنابراين،. اندشده محدود رابطه يک توسط بلندمدت

 يا بلندمدت رابطه بیانگر تواندمی انباشتگی هم رابطه

 باشد زمانی هایسری بین بلندمدت تعادلی يدهپد يک

 تعادلی رابطه اين از هاآن است ممکن مدت کوتاه در که

 که زمانی. گردندمی بر آن به دوباره ولی شوند، منحرف

 هم روش داريم، متغیر دو از بیش رگرسیون مدل يک در

 بردار يک فقط چون ندارد کارايی گرنجر،-انگل انباشتگی

 ممکن که صورتی در دهدمی نتیجه ار انباشتگی هم

 موجود سیستم در انباشتگی هم بردار يک از بیش است

 جمله از هاروش ساير از توانمی حالت اين در. باشد

 و تعیین روش، اين در. کرد استفاده جوهانسون روش

 از استفاده با متغیرها بین انباشتگی هم بردارهای برآورد

 صورت (VAR)ریبردا رگرسیون خود الگوی ضرايب

 بررسی مورد در مطالعه اين در است گفتنی.گیردمی

 مطالعه، مورد متغیرهای میان انباشتگی هم رابطه وجود

. است شده استفاده جوهانسون انباشتگی هم روش از

 از توانمی VAR الگوی در بهینه وقفه تعیین برای

 و (SBC) بیزين -شوارتز ،(AIC) آکائیک معیارهای

 اين از يک هر در. جست بهره (HQ)کويین -حنان

 را ارزش کمترين آماره آن در که ای درجه معیارها،

 زيرا است بهینه وقفه باشد داشته هادرجه ساير به نسبت

 و باشدمی مناسب مدل تصريح ای وقفه چنین در که

 گفتنی.شودمی داده دست از نیز کمتری آزادی درجه

 جوهانسون یانباشتگ هم روش از مطالعه اين در است

 .است شده استفاده

 ینابرابر ریتأث یمطالعه بررس نياز انجام ا هدف

د و  ذرات معلق موجو گوگرد یداکس ید درآمد برانتشار

ه از مطالع تیباشد که به تبع یم رانيکشور ا دردر هوا

Grunewald et al, 2017 شود: یم حيتصر ريز یالگوها 

(1) LSPM= β0+ β1LE+ β2LGINI+ β3Ly+β4 

Ly2+β5LUR+ε 
(2) LSO2= β0+ β1LE+ β2LGINI+ β3Ly+β4 

Ly2+β5LUR +ε 
 

 : آن در که

SPM :موجود در هوا که داده معلق ذرات تميلگار-

 ، دهياستخراج گرد یمربوط به آن از ترازنامه انرژ یها

LSO2یکه داده ها گوگرددیاکسیانتشار د تمي: لگار 

: LE ، دهيگرداستخراج  یمربوط به آن از ترازنامه انرژ

 یآن از ترازنامه انرژ یهاکه  داده یمصرف انرژ تميلگار

که  ینیج بيضر تمي: لگارLInequality ،استخراج شده

 تمي: لگار Ly،تاس آمده ادامه درنحوه محاسبه آن 

آن از آمارنامه  یهاباشد که داده یداخل دناخالصیتول

مجذور  تمي: لگار Ly2،استخراج شده  یبانک مرکز

 ینیشهرنشجمعیت  تمي: لگار LUR،یداخل دناخالصیلتو
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 یآن از آمارنامه بانک مرکز یهاکه داده باشدیم

 بانک آمارنامه از پژوهش یهاداده. استخراج شده است

 1397 تا 1363 یهاسال یط یانرژ ترازنامه و یمرکز

 .شد یآورجمع

 محاسبه ضريب جینی:

رآمد ضريب جینی متداول ترين شاخص نابرابری د

 یریگاندازه ی( برا1912) ینیکه توسط کوارادو جاست 

د مختلف مور یشد که از جنبه ها یمعرف ینابرابر زانیم

ن آ بيو معا ايو مزا گرفتهقرار  ریو تفس ریتعب ،یابيارز

نسبت  ،ینیج بيضر ،یشده است. از لحاظ آمار انیب

ه ندازادر جامعه به حداکثر  درآمد عيتوز یاندازه نابرابر

درآمد کاماًل  عيتوز کيممکن در  یدرآمد ینابرابر

 ايفرد از جامعه   nدرآمد  دیناعادالنه است. فرض کن

دها درآم، . سپسدهیم نشان  y1، y2،  ،...ynبا را نمونه 

 (yi+1>yi) يکهطورکنیم برا ازکوچک به بزرگ مرتب 

 عبارت ضريب جینی عبارتست از:  i =1,2,…,nیبرا

 
 

و  نهيخام طرح هز ريه مقادب یدرصورت دسترس

  n وسرانه خانوارها  نهيهز انگریها ب yi ر،درآمد خانوا

 باشند یمورد مطالعه م یتعداد خانوارها انگریب

(Sen,1974اگر متغ .)یتصادف ری x تابع  یدارا

 باشد L(u)لورنتس

 آن عبارت است از: ینیج بيضر

                      

 تایج و بحثن

 نبی بلندمدت تعادلی رابطه و انباشتگیهم تحلیل در

 هاهداد ساختار بررسی دارد، ضرورت ابتدا آنچه متغیرها،

 تا تاس متغیرها انباشتگی مرتبه تعیین و پايايی لحاظ از

 سیونرگر برآورد از زمانی، سری رفتار نوع از اطمینان با

 اين هب. شود جلوگیری نادرست هایتحلیل و کاذب

 تعمیم فولر –ديکی آزمون از استفاده با ابتدا ترتیب

 بر. گرديد بررسی نظر مورد متغیرهای پايايی يافته،

 يکبار با متغیرها تمامی ،1 جدول هایداده اساس

 .هستند پايا گیریتفاضل

 

 نتايج آزمون ايستايی -1جدول

آماره 
ADF 

با يکبار 

تفاضل 

 گیری

 ADFآماره 

محاسباتی با 

 ز مبداعرض ا

 ADFآماره 

محاسباتی با 

عرض از مبدأ 

 و روند

 متغیرها

    

63/6- 95/0- 86/0- LSPM 

79/4- 56/0- 73/1- LE 

30/5- 09/1- 42/1- LY 

75/5- 45/1- 69/1- LY2 

13/7- 51/1- 93/1- LUR 

99/3- 22/1- 32/0- LGINI 

 -60/3=    %5قدار آماره بحرانی در سطح م

 تحقیق منبع: يافته های

 

 جوسیلیوس – جوهانسون انباشتگی هم هایتحلیل

 برای. است VAR الگوی در بهینه وقفه تعیین مستلزم

. دارد وجود گوناگونی معیارهای بهینه وقفه طول تعیین

 شوارتز ،(AIC)آکائیک  معیارهای از مطالعه اين در

. است شده استفاده (HQ) کوئین حنان و (SC)بیزين

-قفهو برای مطالعه اين نظر مورد لگویا منظور، اين برای

 آن HQ و AIC، SC  مقدار و تخمین 3 تا 0 های

 معیار سه مقادير به مربوط نتايج. است شده محاسبه

 شده يه( ارا2) جدول در مختلف های وقفه برای مذکور

 سه هر شودمی مشاهده جدول اين در که همانطور. است

 .کنندمی نهادپیش VAR الگوی برای را يک وقفه معیار،

 

 VARنتايج تعیین وقفه بهینه الگوی  -2جدول 
    

 مدل دوم SC مدل اول SC وقفه

0 0023/611- /368-3001 

*1 6021/403- 4011/221- 

2 7107/531- 6425/263- 

 تحقیق های يافته: منبع

 

 بین مدتی بلند رابطه آيا که مساله اين آزمون برای

 روش طبق خیر، اي دارد وجود مطالعه متغیرهای

 حداکثر و اثر های آماره از جوسیلیوس -جوهانسون

 يه( ارا3) جدول در آن نتايج که شده استفاده ويژه مقدار
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 هایآماره طبق شودمی مالحظه کهطورهمان. است شده

 در مدتبلند رابطه يک وجود ويژه مقدار حداکثر و اثر

  تأيید الگو متغیرهای بین اطمینان درصد 95 سطح

 تصحیح الگوی تحت رابطه اين تا است الزم که شودمی

 .شود برآورده برداریخطای

 
 

 نتايج آزمون تعیین بردارهای هم انباشته در الگو -3جدول

 λMaxمدل اول λTraceمدل اول

مقدار بحرانی 

 % 95سطح 
 آماره محاسباتی

 

 فرضیه مقابل
 

 فرضیه صفر

 

مقدار بحرانی 

 % 95سطح 

 آماره آزمون
 

 ضیه مقابلفر

 
 فرضیه صفر

 

08/69 65/73 r≥1 r = 0 12/176 58/201 r = 1 r = 0 

35/61 62/56 r≥2 r ≤1 010/150 92/162 r = 2 r≤1 

97/49 60/41 r≥3 r ≤2 79/112 11/130 r = 3 r≤2 
98/23 11/19 r≥4 r ≤3 97/71 83/101 r = 4 r≤3 

 λMaxمدل دوم λTraceمدل دوم

مقدار بحرانی 

 % 95سطح 

 

 آماره محاسباتی
 

 فرضیه مقابل
 

 فرضیه صفر

 

مقدار بحرانی 

 % 95سطح 
 

 آماره آزمون
 

 فرضیه مقابل

 
 فرضیه صفر

 

79/126 01/139 r≥1 r = 0 97/63 32/71 r = 1 r = 0 

12/93 65/111 r≥2 r ≤1 89/49 02/52 r = 2 r≤1 

09/81 91/64 r≥3 r ≤2 70/42 18/38 r = 3 r≤2 
36/53 72/41 r≥4 r ≤3 72/29 07/20 r = 4 r≤3 

 تحقیق های يافته: منبع

 

 . است شده داده نشان ،4 جدول بلندمدت در رابطه برآورد از آمده دستبه نتايج
 نتايج برآورد رابطه بلند مدت - 4جدول

 نتايج برآورد مدل دوم نتايج برآورد مدل اول

 ضريب رهایمتغ

 

 tآماره 

 

 ضريب رهایمتغ

 

 tآماره 

LE 12/1 86/4 LE 44/1 51/3 
LY 78/0 71/3 LY 79/0 76/3 

LY2 004/0- 71/5 LY2 002/0- 33/3- 
LUR 93/0 51/2 LUR 97/0 10/5 

LGINI 29/1 01/2 LGINI 37/1 02/4 

 (درصد 1 سطح در معنیداری)*  پژوهش يافته های: منبع

 

ذرات  انتشار بر انرژی مصرف برآوردی نتايج اساس بر

 اثر ايران گوگرد دریداکسید و در هوامعلق موجود 

 مصرف در افزايش درصد يک که ایگونهبه. دارد مثبت

 وذرات معلق موجود در هوا انتشار درصد 12/1، انرژی

. دهد می افزايش را گوگردیداکسید درصد انتشار  44/1

 و ذرات معلق موجود در هوا انتشار بر اقتصادی رشد

 که ایگونهبه. دارد مثبت ثرا ايران رد گوگردیداکسید

 انتشار درصد 78/0، اقتصادی رشد در افزايش درصد يک

 گوگردیداکسیانتشارد 79/0ذرات معلق موجود در هوا و 

 ،Ly2 ریمتغ بيضر جدول به توجه با. دهدمی افزايش را

 هیفرض یبررس مورد دوره یط ،نيبنابرا. است یمنف

-د. بهکر رد انتوینم را کوزنتس یطیمحستيز یمنحن

انتشار سرانه  زانیرشد، م هیدر مراحل اول ،گريدعبارت

 شيافزا گوگرد دیاکس یدا ذرات معلق موجود در هو

درآمد سرانه  شيبا افزا تيو در نها دهیو به اوج رس افتهي

ذرات  انتشار بر شهرنشینی. ابديیهوا کاهش م یآلودگ
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 و مثبت اثر گوگرد یداکس ید  ومعلق موجود در هوا

 در افزايش درصد يک که ایگونهبه دارد؛ معناداری

ذرات معلق موجود در  انتشار درصد 93/0، شهرنشینی

 افزايش را گوگرد یداکس یدرصد انتشار د 97/0 و هوا

ذرات معلق موجود در  انتشار بر جینی ضريب. دهدمی

 درصد يک که ایگونهبه دارد، معناداری و مثبت اثر هوا

 معلق ذرات انتشار درصد 29/1جینی،  بضري در افزايش

 گوگرد را اکسیددی انتشار درصد 37/1 و هوا در موجود

 . دهدمی افزايش

 ،(5) جدول در خطا تصحیح الگوی برآورد نتايج

 . است شده گزارش

 
 خطا تصحیح الگوی برآورد نتايج -5جدول

در الگوی مدل  t آماره

 دوم 

در الگوی  ضريب

 مدل دوم

الگوی مدل در  t آماره

 اول

در الگوی  ضريب

 اولمدل 

 

 Error Correction 

19/3- 63/0- 11/3- 77/0- ECM(-1) 

  (درصد 1 سطح در داریمعنی)*  پژوهش يافته های: منبع

 

 با برابرSPM  برای ECM  ضريب نتايج اساس اين بر

 باشدیم -63/0 با برابر گوگرد یداکس ید برای و -77/0

 عدم از درصد 77 سال هر در که دهدمی نشان اين و

ر ذرات معلق موجود د انتشار میزان در دوره يک تعادل

 شارانت  میزان در دوره يک تعادل عدم از درصد 63 وهوا 

 ضرايب منفی عالمت. شودمی گوگرد تعديل یداکس ید

ECM در آمده وجودبه نوسانات که است اين از حاکی 

 مدتدبلن بردار به و يابدمی کاهش زمان، طول در مدل

 . شودمی نزديک

 گيري و پيشنهادهانتيجه

 نشأت فقر از محیطیزيست معضالت از بسیاری بروز

 همديگر معیوب خهچر يک صورتبه کهطوریبه گیردمی

-محیط تخريب باعث فقر آن طی و کنندمی تقويت را

 و بیشتر فقر باعث نیز زيستمحیط تخريب و زيست

 زيستمحیط فزاينده تخريب. شودمی جوامع انحطاط

 را آسیب بیشترين( مراتع و هاجنگل تخريب نظیر)

 زا بسیاری در فقیر افراد. نمايدمی فقیر افراد متوجه

 که کنند سکونت ایحاشیه اراضی در رندمجبو جوامع

 سیل جمله از طبیعی باليای انواع معرض در بیشتر

-رمايهس برای را الزم توانمندی غالباً  فقیر افراد. هستند

 یمحیطزيست منابع از پايدار استفاده منظور به گذاری

-زيست خدمات جايگزينی برای کافی پول فاقد و ندارند

 و شکل ترينابتدايی به یلدل همینبه. هستند محیطی

-بی برداریبهره به خود روزمره نیازهای رفع برای صرفاً

 تشديد باعث و نمايندمی مبادرت منابع اين از رويه

 و فقر همچنین،. شوندمی محیطیزيست هایناپايداری

 از یبسیار اجرای در جدی موانعی درآمد، ناعادالنه توزيع

 از حفاظت هاییاستس جمله از هاسیاست و هابرنامه

 که مادامی ديگر، عبارت به. نمايندمی ايجاد زيستمحیط

 وجود انسانی جوامع در درآمد ناعادالنه توزيع و فقر

 و زيستمحیط از حفاظت مورد در بحث باشد، داشته

 فقیر اقشار سوی از جدی هایمخالفت با طبیعیمنابع

 تأثیر یسبرر به مطالعه اين در بنابراين،. شودمی مواجه

 در SPM  و گوگردیداکسیدانتشار  بر درآمد نابرابری

 یبرآورد نتايج اساس بر. است شده پرداخته ايران کشور

 ذرات انتشار بر شهرنشینی اقتصادی، رشد انرژی، مصرف

 اثر ايران گوگرد در یداکس ید و معلق موجود در هوا

ذرات معلق موجود  انتشار بر جینی ضريب دارد. مثبت

 يک که ایگونهبه دارد معناداری و مثبت اثر هوادر 

 انتشار درصد 29/1جینی،  ضريب در افزايش درصد

-دی انتشار درصد 37/1 و هوا در موجود معلق ذرات

 . دهدمی افزايش گوگرد را اکسید
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