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 چکیده
 طمحی آلودگی نامطلوب اثرات نیز و زیست محیط از حفاظت لزوم و پایدار توسعه به توجه

-دغدغه مهمترین از یکی به زیست محیط حفظ که است شده سبب زندگی کیفیت بر زیست

 هایراه اخیر دهه چند طول در دلیل همین به. شود تبدیل اقتصادی گذارانسیاست های
 را ایردهگست تجربی و نظری مطالعات آن، بر تأثیرگذار عوامل و زیست محیط کیفیت بهبود

 نتایج رب مروری. است گرفته قرار اقتصادی تحلیلگران توجه کانون در و داده اختصاص خود به
 متغیرهای انتخاب برای مشخص چارچوب نداشتن که دهدمی نشان شده انجام مطالعات
 منجر متفاوتی سیاستی هایتوصیه و نتایج به آلودگی مختلف هایمدل تخمین و توضیحی

 رد نااطمینانی همچنین و متغیرها انتخاب در نااطمینانی بر غلبه هایراه از یکی. است شده
 دلم گیریمیانگین روش جمله از بیزینی اقتصادسنجی هایروش از استفاده مدل، انتخاب
 هایداده از استفاده با است شده سعی پژوهش این در راستا، این در. است( BMA) بیزینی

 رویکرد از گیریبهره با و 0993-3102 ساله 32 دوره یک در توسعه حال در کشورهای
 آلودگی شاخص مهمترین عنوان به) 2CO گاز انتشار بر مؤثر عوامل اثر بیزینی سنجی اقتصاد

 نشان( BMA) بیزینی مدل گیریمیانگین روش از حاصل نتایج. گیرد قرار بررسی مورد( هوا
 رشد بین معکوس U رابطه وجود بر مبنی کوزنتس محیطی زیست فرضیه که دهدمی

 .گیردمی قرار تأیید مورد توسعه حال در کشورهای در زیست محیط کیفیت و اقتصادی
 و برق، مصرف انرژی، مصرف متغیرهای که است آن از حاکی تحقیق هاییافته همچنین

 اکسید دی گاز انتشار با اهمیتی با تقریبا و مثبت رابطه شدن صنعتی به مربوط متغیرهای
 2CO انتشار میزان بر ایکاهنده اثر نیز درآمد نابرابری و سواد نرخ مقابل در. دارند کربن

 .اندداشته

 کوزنتس محیطی زیست منحنی زیست، محیط ،2CO گاز انتشار: کلیدی هایوازه

(EKC)، بیزینی مدل گیری میانگین (BMA). 

  .JEL :C11 ،B22 ،O44 بندیطبقه
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 9/03/92 :تاریخ پذیرش      31/9/92تاریخ دریافت: 
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 مقدمه -1
 به نیاز و جمعیت رشد افزایش نیز و صنعتی هایفعالیت توسعه با اخیر، هایدهه در

 هک توسعه حال در کشورهای در خصوص به طبیعی، محدود منابع از بیشتر برداریبهره

 خطرات اب رابطه در بشر نگرانی نیستند، برخوردار آلودگی کاهش جهت باالیی تکنولوژی از

 به هوا آلودگی میان این در(. 0999 ،0دینسر) است یافته افزایش زیست محیط تخریب

 .است بوده تجربی مطالعات توجه مورد محیطی زیست اساسی هایمعزل از یکی عنوان

 ارد،د وجود هوا آلودگی بر مؤثر عوامل ارزیابی به مربوط مطالعات در که مشکالتی از یکی

 از انبوهی و سو یک از رابطه این در معین مدل یک فقدان و هانظریه تنوع که است آن

 مدل یک از استفاده امکان دیگر، سوی از آلودگی بر تأثیرگذار بالقوه توضیحی متغیرهای

 اننش شده انجام مطالعات نتایج بر مروری. دهدنمی را محقق به کالسیک اقتصادسنجی

-مدل تخمین و توضیحی متغیرهای انتخاب برای مشخص چارچوب نداشتن که دهدمی

 از ییک. است شده منجر متفاوتی سیاستی هایتوصیه و نتایج به آلودگی مختلف های

 مدل، انتخاب در نااطمینانی همچنین و متغیرها انتخاب در نااطمینانی بر غلبه هایراه

 3یبیزین مدل گیریمیانگین روش جمله از بیزینی اقتصادسنجی هایروش از استفاده

(BMA )است. 

 ایکشوره در هوا آلودگی کنندهتعیین عوامل بررسی مطالعه این اصلی هدف اساس، این بر

 شدت تعیین منظور به BMA روش از استفاده با و 0993-3102 دوره در توسعه حال در

 .است شده سازماندهی زیر شرح به و بخش پنج در مقاله این. باشدمی عوامل این جهت و

 وشر معرفی به سپس،. مرور شده است تحقیق تجربی پیشینه و نظری ادبیات در ادامه،

 هاییافته تحلیل و مدل برآورد. است شده پرداخته( BMA) بیزینی مدل گیریمیانگین

 .شده است ارائه پنجم بخش در گیرینتیجه و خالصه و چهارم، بخش در تحقیق تجربی

 موضوع ادبیات بر مروری -2

-همم از یکی دارد، آینده هاینسل زندگی وضعیت بر که هاییداللت علت به هوا آلودگی

 أثیرگذارت آن بر است ممکن زیادی بالقوه عوامل که است پایدار توسعه هایشرطپیش ترین

 دونب را تصادفی روش یک معموال اند،پرداخته عوامل این بررسی به که مطالعاتی. باشند

 ایهمدل تخمین به بالقوه متغیر چند کردن وارد با و کرده اتخاذ خاصی قاعده گونه هیچ

                                                 
0 Dincer 

3 Bayesian Model Averaging 
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 و خارجی و داخلی تجربی مطالعات از برخی به( 3) و( 0) جدول در. اندپرداخته متنوعی

 .است شده اشاره درآنها استفاده مورد متغیرهای

 داخلی مطالعات بر مروری(: 1) جدول
 جینتا روش و هاداده )گان( سندهینو

 نسرین و فطرس
 (0211) دوست

 (0219-0212) ایران -

 خودرگرسیون الگوی -
 ی( براVAR) برداری

 یتعل یبررس

به  یطرفه از سرانه مصرف انرژ یک یعل رابطه -
 .دارد وجودآب  یآلودگ

آب و سرانه مصرف  یآلودگ یبرا EKC یهفرض رد -
 یانرژ

 اسماعیلی و واثقی
(0211) 

 (0212-0213) ایران -

با  یحیخود توض یالگو -
 گسترده یهاوقفه

 GDPسهم ارزش افزوده بخش صنعت از  یردو متغ -
 انتشار دارند. یزانبر م دارییدما، اثر معن ییراتو تغ

انتشار  یزاندرآمد سرانه و م یندوم ب هرابطه درج  -
س کوزنت یطیمح یستز یةنظر یندارد. بنابرا وجوود

 صادق است. 2COدر ارتباط با انتشار 

 همکاران و بهبودی
(0219) 

 ( 0226-0212) ایران -

روش هم انباشتگی  -
 -جوهانسون 

جوسیلیوس و مدل 
 تصحیح خطای برداری

ای مثبت بین متغیرهای مستقل همانند رابطه -
مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری، 

و متغیر انتشار سرانه دی اکسید  یجمعیت شهرنشین
 وجود دارد. یرانکربن در ا

 همکاران و صالح
(0291) 

 (0211-0216) ایران -

 خطای تصحیح الگوی -
( VECM) برداری
 .نمودند ارزیابی

 با مثبتی و معنادار رابطه سرانه داخلی ناخالص تولید -
 .دارد آب آلودگی

 معناداری ارتباط آب، آلودگی و انرژی مصرف شدت -
 .ندارند یکدیگر با

 اکبری و محمدزاده
(0290) 

 منا منطقه کشورهای -
(3119-0991) 

 -مختلط مدل -
 رد فضایی خودرگرسیون

 تابلویی هایداده

 کشورهای برای کوزنتس محیطی زیست منحنی -
 .گرددمی تأیید مطالعه مورد

-معنی و مثبت تأثیر فضایی وابستگی یا تأخیر متغیر -

. استکربن داشته  اکسیددی گاز انتشار بر دار
 .شودمی تأیید فضایی اثرات وجود بنابراین

 و نسب حسینی
  (0290) پایکاری

 کشورهای گروه دو -
 حال در و یافته توسعه
 (0911-3111) توسعه

 تلفیقی هایداده روش -

 دره.وا و آب  آلودگی نوع دو هر برای EKC فرضیه -
 .است برقرار یافته توسعه کشورهای

منحنی کوزنتس فقط  توسعه، درحال کشورهای در -
 صادق است آب برای آلودگی

 حکمتی و فالحی
(0293) 

 ایران هایاستان -
(0216-0213) 

 پانلی هایداده روش -

شدت انرژی، درآمد سرانه واقعی، میزان جمعیت و  -
نرخ شهرنشینی به عنوان مهم ترین عوامل اقتصادی 
و اجتماعی تاثیرگذار بر آلودگی محیط زیست می 

 باشند.

 و میبدی امامی
 (0292) همکاران

 

 (0911-3111) ایران -

 خودرگرسیون روش -
 روش و( VAR) برداری

-یوهانسون همجمعی
 جوسیلیوس

 کشاورزی هایفعالیت و اقتصادی رشد مدت بلند در -
 .ارندد مستقیم تأثیر آب آلودگی انتشار بر صنعتی و

 عکس رابطهآب  یآلودگ انتشار با تجاری آزادسازی -
 .دارد
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 خارجی مطالعات بر مروری(: 2) جدول
 جینتا روش و هاداده )گان( سندهینو

 0بویجه و توراس

(0991) 
 

 OLS روش -

 کوزنتس فرضیه تأیید -

 ویق هایکننده بینیپیش حقوق و سواد نرخ -
 .دهستن پایین درآمد با کشورهای در آلودگی

 بر سرانه درآمد شده زده تخمین اثرات  -
 نابرابری، اثرات گرفتن نظر در با آلودگی
 .رودنمی بین از اما گردد،می تضعیف

 (3119) 3المال
 

 (0911-3111) کشور 21 -

 گیریمیانگین رویکرد -
 22 از استفاده با بیزینی
 مستقل متغیر

 محیطی زیست منحنی فرضیه تأیید -
 کوزنتس

 توضیح در انرژی کارای تولید تکنولوژی -
 .دارد بسزایی اهمیت آلودگی میزان

 (3100) 2شارما
 

 (0911 -3111) کشور 69 -

 پویا تابلویی هایداده مدل -

-همگن جهت همچنین  -

 بررسی به تحلیل سازی
 گروه زیر سه در مؤثر عوامل

 و متوسط پایین، درآمد با
 . است شده پرداخته باال

 مصرف و سرانه GDP تجاری، بودن باز -
 و سرانه برق مصرف باشاخص که انرژی

 شده گیریاندازه سرانه اولیه انرژی مصرف
 .دارد CO2 انتشار بر مثبتی اثر است،

 اثر درآمدی گروه سه هر در شهرنشینی -
 .دارد وابسته متغیر بر منفی

 مصرف و سرانه GDP کلی، تخمین در -
 جزو داریمعنی طور به سرانه اولیه انرژی
 .باشندمی CO2 بر مؤثر عوامل

 جاریت بودن باز شهرنشینی، ی،کل ینتخم در -
 انتشار بر منفی اثرات برق سرانه مصرف و

 اندداشته کربن اکسید دی

 همکاران و 2عالم
(3100) 

 پاکستان -

 اب شهرنشینی و کود مصرف شدن، صنعتی -
 .دارد مستقیم رابطه آب آلودگی انتشار

 ارانتش بر انسانی توسعه و تجاری آزادسازی -
 .دارد معکوس اثر آب آلودگی

 (3106) 1آپرگیس

-3102) جهان کشور 01 -
0961) 

 یتابلوی انباشتگی هم روش -
 زمانی سری و

 محیطی زیست منحنی فرضیه تأیید -
 کشور 03 در کوزنتس

                                                 
0 Torras and Boyce 
3 Lamla 

2 Sharma 
2 Allam 

1 Apergis 
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عوامل بالقوه بسیار زیادی وجود دارد که  گرددمی مشاهده پیشین، مطالعات در دقت با

ای که در ارزیابی عوامل مؤثر بر توانند آلودگی را تحت تأثیر قرار دهند. حال مسئلهمی

این  ها و فقدان یک مدل معین درمیزان آلودگی وجود دارد، این است که تنوع نظریه

 یگر،د ویس از یبر آلودگ یرگذاربالقوه تأث یحیتوض زمینه از یک سو و انبوهی از متغیرهای

 لبهغ هایراه از یکی. نمایدمی شبهه دچار را کالسیک اقتصادسنجی مدل یکاستفاده از 

 فادهاست مناسب، مدل انتخاب در نااطمینانی همچنین و متغیرها انتخاب در نااطمینانی بر

 0یبیزین مدل گیریمیانگین روش جمله از بیزینی اقتصادسنجی در مرسوم هایروش از

(BMA )هایمدل آزمون به الگوسازی در احتمال قوانین بکارگیری با روش این. است 

 نموثرتری و مهمترین توضیحی، متغیرهای انبوه میان از و پرداخته هم مقابل در مختلف

 همیتا به توجه با نیز حاضر مطالعه .نمایدمی مشخص را وابسته متغیر بر موثر متغیرهای

 ازگ انتشار میزان پیشین، تجربی مطالعات اغلب از پیروی به هوا، آلودگی در 2CO ویژه

2CO رویکرد اساس بر و گرفته نظر در زیستمحیط آلودگی معیار عنوان به را 

 همکاران و 3مارتین ساالی بخصوص پیشین، مطالعات از الهام با و بیزینی اقتصادسنجی

. است داده قرار تحلیل و تجزیه مورد را آن بر بالقوه عوامل از وسیعی مجموعه اثر( 3112)

 .شودمی مرور اجمالی صورت به متغیرها این از یک هر اثر مکانیسم بخش این در

 اقتصادی رشد -2-1

 اقتصادی رشد و درآمد محیطی، زیست ادبیات در توجه مورد متغیرهای مهمترین از یکی

-فعالیت بین رابطه توضیح برای( EKC) 2کوزنتس محیطی زیست منحنی فرضیه. باشدمی

 اسمنگر مقاله انتشار با که ایده این. رودمی کار به زیست محیط آلودگی و اقتصادی های

 ارائه محیطی زیست کیفیت و اقتصادی رشد میان رابطه خصوص در( 0990) 2کروگر و

 که کندمی بینیپیش و شده اقتباس( 0962 و 0911) 1کوزنتس مشهور مطالعه از شد،

 یمدت از بعد اما است، همراه آلودگی افزایش با باالتر رشد اقتصادی، رشد اولیه مراحل در

 اهشک آلودگی رشد، افزایش با زیست، محیط داردوست هایتکنولوژی از استفاده علت به

 آلودگی و اقتصادی رشد بین معکوس U شکل به رابطه یک وجود به منجر امر این. یابدمی

                                                 
0 Bayesian Model Averaging 
3 Sala-i-Martin 

2 Environmental Kuznets Curve 
2 Grossman and Krueger 

1 Kuznets 
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اقتصاد محیط  ادبیات از عظیمی بخش ،((0990) کروگر و گراسمن مطالعه از بعد. شودمی

 و0تیگه. اندرسیده متناقضی نتایج به و پرداخته رشد و آلودگی رابطه بررسی به زیست

 و گراسمن و( 0992) 2سانگ و سلدن ،(0992) 3گریفیتز و کراپر ،(3111) همکاران

( 0991) 6سلدن و ایکین-هالتز و( 0992) 1شفیق تأیید را EKC فرضیه( 0990) 2 کروگر

. ندیابمی افزایش درآمد افزایش با یکنواخت طور به هاآالینده انتشار که دهندمی نشان

 بین یکنواخت رابطه یک که اندداده نشان( 3119) همکاران و 1بوستانچی آک همچنین

 . دارد وجود درآمد و اکسیدکربندی گاز انتشار

 تجاری آزادسازی -2-2

 از. تاس اثرگذار زیست محیط آلودگی بر مختلفی هایشیوه به نیز المللیبین تجارت

 زیست هایگیریسخت که کندمی پیشنهاد( PHH) 1آلودگی پناهگاه فرضیه طرفی

 سعهتو حال در کشورهای یافته، توسعه کشورهای و توسعه حال در کشورهای بین محیطی

 حیطم کنندهآلوده کاالهای تولیدات در نسبی مزایای آوردن بدست و یافتن تخصص به را

 توسعه هایکشور که آنجایی از فرضیه این اساس بر دیگر عبارتی به. کندمی تشویق زیست

 الاعم توسعه حال در کشورهای به نسبت را شدیدی محیطی زیست هایسیاست یافته

 رآیندف و عملیات یافته توسعه کشورهای در فعال کنندهآلوده صنایع رو این از کنند،می

. ددهنمی انتقال مالیم محیطی زیست هایسیاست با توسعه حال در کشورهای به را خود

 بدیلت کننده آلوده صنایع جذب برای پناهگاهی به توسعه حال در کشورهای ترتیب بدین

 است، کرده اشاره( 3112) 9کول که طور همان دیگر طرف از(. 0290 دلفان،) شوندمی

 سبز، هایتکنولوژی به بیشتر دسترسی یا بیشتر رقابتی فشار علت به تواندمی تجارت

 نهگو این که دارد وجود نیز دیگری نظریه همچنین. دهد کاهش را آالینده گازهای انتشار

 شناسایی قابل محیطی زیست کیفیت بر تجارت اثرگذاری سازوکار سه که شودمی مطرح
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 افزایش درسازوکار. 2ترکیب اثر و 3فنی اثر ،0مقیاس اثر از عبارتند ترتیب به که است

 نتیجه در و هانهاده به بیشتر چه هر نیاز معنای به تجارت باالتر سطوح تولید، مقیاس

نهاده از اترکار استفادة معنای به فنی رشد سازوکار. است تولید افزایش برای طبیعی منابع

 کمتر فرایندهای یا و هانهاده با آالینده تولیدکنندة فرایندهای یا ها،نهاده جایگزینی ها،

 الاشک به آنها تبدیل یا و ضایعات کمتر تولید گرا،بوم محصوالت سوی به حرکت آالینده،

. کندمی عمل اقتصادی ساختار و ترکیب تغییر با سازوکار آخرین. است آالینده کمتر

 منتقل صنعت بخش به کشاورزی بخش از تجارت اقتصادی، توسعه هایگام درنخستین

 تداوم با اما. است محیطی زیست کیفیت کاهش و آلودگی افزایش آن نتیجة که. شود می

 تولید کنندگان،مصرف نیازهای تغییر و عمومی نهادهای بهبود شدن، صنعتی فرایند

 که یابدمی انتقال خدمات بخش و محور دانش صنایع به بر انرژی صنایع از زمان درگذر

 افزایش سازوکار که درحالی. دهدمی کاهش را هاآالینده افزایش نرخ ساختار، تغییر این

الیندهآ کاهش با دیگر سازوکار دو دارد، کشورها زیست محیط بر منفی اثری تولید مقیاس

(. 0990 ،2کروگر و گراسمن) بخشندمی بهبود را کشورها محیطی زیست کیفیت ها

 و ساز هس برآیند به آلودگی بر تجاری آزادسازی اثرگذاری نوع که گفت توانمی بنابراین

 و صادرات مجموع نسبت) تجاری بودن باز متغیر علت همین به. دارد بستگی مذکور کار

 .گرددمی مدل وارد( GDP به واردات

 (FDI) خارجی مستقیم گذاری سرمایه -2-3

 لنگرگاه یهفرض. بگذارد اثر ملی آلودگی سطوح بر تواندمی نیز المللی سرمایهتحرکات بین

 افزایش به منجر توسووعه حال در کشووورهای به FDI ورود که کندمی بیان 1آلودگی

 ینا به اشاره آلودگی، لنگرگاه فرضویه  که چرا. شوود می زیسوت  محیط تخریب و آلودگی

 ارندد فعالیت آالینده صنایع در که آنها ویژه به یافته، توسعه کشورهای که دارد وضوعیت 

 استانداردهای که دارند گسویل  کشوورهایی  به را خود آالینده صونایع  دارند تمایل عمدتاً

  (.3111 ،6تایلور و کوپلند) دارند تریضعیف محیطی زیست
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 خارجی مستقیم گذاریسرمایه نسبت( 3110) همکاران و 0انتویلر قبیل از مطالعاتی

 تحقیق. اندنموده خود تحلیل وارد آلودگی عوامل از یکی عنوان به را GDP به ورودی

 .کرد خواهد مدل وارد را خارجی مستقیم گذاریسرمایه شاخص نیز حاضر

 شدن صنعتی -2-4

 شورک اقتصاد در صنعت سهم اثر پیشین ادبیات در بررسی مورد متغیرهای از دیگر یکی

 رتکنندهآلوده تولید بخش معموال که کندمی اشاره( 3112) 3نمایر. است آلودگی میزان بر

 شورک یک اقتصادی توسعه فرآیند سو یک از شدن صنعتی واقع در. است خدمات بخش از

 بدیمی امامی) است نیز ضایعات و آلودگی اصلی منبع دیگر سوی از و کندمی تسریع را

 در اشتغال سهم و تولید کل از صنعت سهم متغیر دو راستا، این در(. 0292 همکاران، و

 میتاه( تولید کل از صنعت سهم) اول متغیر. گرددمی تحلیل و تجزیه وارد صنعت بخش

 وعن( اقتصاد کل از صنعت بخش در اشتغال سهم) دوم متغیر و اقتصاد در صنعت بخش

. کندمی تبیین را بخش بودن برسرمایه یا کاربر یعنی صنعت بخش در هانهاده ترکیب

 وانینق مقابل در صنعتی کارگران مقاومت باشد، کاربرتر صنعت بخش هرچه گفت توانمی

 گیآلود افزایش و قوانین این کاهش به منجر مقاومت این و بوده بیشتر محیطی زیست

 نعتص بخش ضرر به معموال محیطی زیست قوانین که است این مقاوت این علت. گرددمی

 رودمی انتظار بنابراین(. 3119 ،2المال) شود کارگران اخراج به منجر است ممکن و بوده

 .باشند داشته مثبت رابطه آلودگی میزان با مذکور متغیر دو هر

 نفت و سنگ ذغال منابع از برق تولید سهم -2-5

 راستا، نای در. کند ایفا هوا آلودگی تعیین در مهمی نقش تواندمی نیز انرژی بخش ترکیب

 برق تولید کل از نفت و سنگ زغال منابع از برق تولید سهم( 3112) 2نمایر از الهام با

. باشد داشته هوا آلودگی کیفیت بر منفی اثر نسبت این. رودمی انتظار. گرددمی مدل وارد

 یک تولید برای تجاری انرژی مصرف میزان متغیر( 3112) نمایر از پیروی به همچنین

. ددگرمی مدل وارد تولید فرآیند در انرژی کارایی شاخص یک عنوان به نیز محصول دالر

 رودمی ارانتظ بنابراین و است کمتر تولید در انرژی کارایی باشد، بیشتر متغیر این هرچه

 .باشد بیشتر ایگلخانه گازهای انتشار جمله آن از و زیست محیط تخریب
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 کود مصرف -2-6

 ادیاقتص توسعه حال عین در و زیست محیط تخریب باعث که بشر هایفعالیت دیگر از

 یزن آلودگی بر کود مصرف میزان اثر. است کشاورزی هایفعالیت در کود مصرف شود،می

 و کول. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد خارجی و داخلی تجربی مطالعات برخی در

 افزایش را آلودگی سطح تواندمی کود بیشتر مصرف که کنندمی ادعا( 3112) 0الیوت

 عامل یک عنوان به کود از( 3113) همکاران و 3نف مثل اخیر اکولوژیکی مطالعات. دهد

 .کنندمی یاد 2CO انتشار برجسته

 شهرنشینی و جمعیت تراکم -2-7

 رجهد و جمعیت تراکم قبیل از شناختی جمعیت هایویژگی پیشین، مطالعات اساس بر

 چونهم مطالعاتی مطابق با. باشند مؤثر هوا آلودگی میزان بر تواندمی نیز شهرنشینی

 مدل وارد جمعیت رشد و جمعیت تراکم لگاریتم( 3113) 2کلیک و( 3111) 2بورقسی

 تهداش زیست محیط بر منفی اثر جمعیت تراکم که رودمی انتظار. گرددمی مطالعه این

 هایزمین تقاضای افزایش به منجر باال جمعیت رشد و جمعیت تراکم که چرا. باشد

 کاهش مراتع، و هاجنگل رفتن بین از امر این و شده آبی منابع و انرژی منابع کشاورزی،

 شانن پیشین تحقیقات نتایج. دارد پی در را زیستمحیط آلودگی و هازمین حاصلخیزی

 محیطی زیست آلودگی افزایش مهم عوامل از جمعیت، رشد و انسانی عامل که دهدمی

 به( 3102) 1استولیاروا قبیل از مطالعات برخی(. 0212 سعادت، و صادقی) است

 .اندکرده اشاره 2CO گاز انتشار بر مؤثر عوامل عنوان به نیز کشور اندازه قبیل از متغیرهایی

 نابرابری -2-8

 یجرا دیدگاه یک. است درآمد نابرابری زیست، محیط آلودگی بحث در دیگر مهم متغیر

 تخریب به منجر نابرابری که است این شده، ارائه( 0991) 6بویجه و توراس توسط که

 رنددا تولید به عالقه باال درآمد با افراد که است آن امر این علت. گرددمی زیست محیط

 آنها لیدتو توانایی معموال زیست محیط کیفیت دهنده افزایش فعالیتهای که آنجایی از و
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 اما. ندارند را محیطی زیست قوانین رعایت برای شخصی انگیزه آنها دهد،می کاهش را

 بودن باز و مالکیت نوع به بسته که کنندمی ادعا( 3112) 0مکاسلند همچون محققانی

 معهجا ثروتمند گروه پاک ظرفیت مالکان اگر. بیفتد اتفاق تواندمی جهت دو هر کشور

 نتیجه نیز( 3111) همکاران و 3گاسبنر. یابد کاهش نابرابری با تواندمی آلودگی باشند،

 .گرددمی مدل وارد نیز درآمد نابرابری متغیر بنابراین. اند کرده گزارش را مشابهی

 آموزش -2-9

 توراس .اندپرداخته آلودگی بر آن اثر بررسی به متعددی مطالعات که استی متغیر آموزش

 مدل در کنترل متغیرهای عنوان به را آموزش سطح( 3113) 2کلیک و( 0991) 2بویجه و

 برای شرط پیش یک باالتر آموزش که کندمی بیان( 0919) 1لیپست. اندنموده وارد خود

 .گرددمی مدل وارد نیز آموزش متغیر بنابراین. است زیست محیط بهبود تقاضای افزایش

 انرژی مصرف -2-11

 ینا بر زیستمحیط تخریب و انرژی مصرف بین ارتباط با رابطه در ،(3111) 6کنت و مایر

 و هیافت افزایش انرژی مصرف اخیر، هایدهه در ویژه به صنعتی، انقالب از پس که باورند

. است تهداش گیریچشم افزایش فسیلی هایسوخت منبع از مصرفی انرژی تأمین بنابراین

 امر این باشد،می فوسیلی هایسوخت از استفاده از ناشی 2CO گاز انتشار کهآنجایی از

 در ار سهم بیشترین انرژی بخش رو این از. است گردیده زیست محیط تخریب به منجر

 (.3116 ،1شیم) دارد زیسوتمحیط شرایط تغییر مسائل

 تحقیق روش -3
 ظیمعهای اخیر اقتصادسنجی بیزینی با بسط قوانین احتمال در الگوسازی تحولی در سال

 :نمود خالصه ذیل موارد در توانمی را تحوالت این. است آورده بوجود اقتصادسنجی در

 نااطمینانی اول،. دارد وجود اطمینانی نا نوع دو همواره خوب، الگوی یک داشتن برای. 0

(. متغیرها ترکیب و تعداد نوع،) مدل انتخاب در نااطمینانی دوم، و متغیر انتخاب در
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 بر وانستهت مؤثر، متغیرهای انتخاب در نااطمینانی بر غلبه بر عالوه بیزینی سنجی اقتصاد

 دلم گیریمتوسط" روش از استفاده با مهم این. کند غلبه نیز مدل انتخاب نااطمینانی

 .پرداخت خواهیم آن توضیح به بعدی هایبخش در که گرفته صورت "(BMA)بیزینی

 گیریمتصمی در را محقق نقش «پیشین اطالعات» کردن وارد با بیزینی سنجی اقتصاد. 3

 هاهداد از آمده بدست اطالعات که آنجایی از. کندمی ترپررنگ ضرایب تخمین محاسبه و

 با نیبیزیروش  نیست، کافی ضرایب از مطمئن تخمینی آوردن بدست برای تنهایی به

 غیرهامت تأثیرگذاری نحوه و انتخاب از ناشی نااطمینانی محقق، قبلی اطالعات کردن وارد

 متغیرها مورد در بیشتر اطالعات داشتن دیگر، طرف از. است داده کاهش زیادی حد تا را

 البته .شد خواهد مدل بهتر تصریح باعث اطالعات این و است بهتر آن نداشتن به نسبت

 رد امکان اطالعاتی، چنین نداشتن یا و اطالعات این از استفاده به تمایل عدم صورت در

 .است شده فراهم بیزینی اقتصادسنجی در نیز ضرایب تخمین در آن نگرفتن نظر

 مثل) وجود ندارد اتاطالع آن از که ایپدیده هر برای بیزینی اقتصادسنجی در. 2

 با و گرفته نظر در توزیع یک...( و بهینه مدل خود حتی یا و متغیرها ضرایب پارامترها،

 .شودمی عامل آن برآورد به اقدام، هاالگوریتم مبنای بر فراوان گیرینمونه انجام

 ینسبت به اقتصادسنج یزینیب یاقتصادسنج یهایتاز مز یگرد یاریموارد فوق و بس

ن . ضمدهند نشان توجه یکردرو ینبه ا یشاز پ یشب محققان تا شده باعث کالسیک

 یرا برا نهیزم یزن یمحاسبات یشرفتهپ یافزارنرم یهاو برنامه یوتراستفاده از کامپ ینکها

 .(0211 یریجیان،هموار ساخته است )ش یاربس یکاربرد یقاتروش در تحق ینا یریبکارگ

 یتصادف امدیشبا در نظر گرفتن دو پ بیزینی، اقتصادسنجی روش با بیشتر آشنایی برای

A و B نوشت توانمی احتمال، قوانین به توجه با و: 

P(A, B) = P(A|B)P(B)                                          (0)  

 P(B)و  Bبه شرط  Aاحتمال رخ دادن  B، P(A|B)و Aاحتمال مشترک  P(A,B)که 

 یکه عنصر اصل یز،توان قانون بیاساس م ین. بر اباشدیم B اییهاحتمال حاش

 نوشت: یرباشد را به صورت زیم یزینیب یاقتصادسنج

P(A|B) =
P(B|A)P(A)

P(B)
                                      (3)  

بردار پارامترها  θو وابسته( و  یحیتوض یرهایها )متغداده یسماتر  yفرض که ینحال با ا

B را به صورت  Bو  Aتوان در قانون بیز باشد، می =θ وA = Y  و معادله  نموده تعریف

 کرد: یسیبازنو زیرفوق را به صورت 
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P(θ|Y) =
P(Y|θ)P(θ)

P(Y)
                                      (2)  

گوید نمی θراجع به  اطالعاتی ینکها یلبه دل P(Y)توان ازیمعادله م ایناساس در  ینبر ا

 :یعنینظر کرد. صرف

P(θ, Y) ∝ P(Y|θ)P(θ)                                    (2)  

مدل است که در  یپارامترها یها بر روتراکم داده نشان دهنده P(Y|θ)معادله  ایندر 

 یخط یهاکه در مدل ییاز آنجاها اشاره دارد. به عنوان مثال داده یدتول یندواقع به فرآ

کند که یم یجابموضوع ا ینلذا ا ،ندانرمال یعتوز یشود که خطاها دارایاغلب فرض م

)( YP  نیز دارای چگالی نرمال باشد. به)( YP، شود که تابع درستنمایی گفته می

 که نشان دهنده باشدیم یشینپ یچگال  P(θ).باشدیگاما م-نرمال یعتوز یدارا

 𝑃(𝜃|𝑌). باشدمیها به داده توجه بدونمدل  یاز اطالعات مربوط به پارامترها یامجموعه

دست ب یمخواهچیزی است که با توجه به تابع پیشین و تابع درستنمایی مینیز همان 

واقع هر داد(. در  یمخواه یحتوض یبعد یهابدست آوردن آن را در قسمت )نحوه یمآور

)(تابع  اساس بر یم،نمائها کسب میبعد از دیدن داده θآنچه را که ما راجع به  YP  

 (.0-3، صص 3112، 3شود )کوپگفته می 0باشد. از این رو به آن، تابع پسینمی

 یبراض مثل) یمکه از آن اطالع نداشته باش یایدههر پد یبرا یزینیب یدر اقتصادسنج

 رییگدر نظر گرفته و با انجام نمونه یعتوز یکو...(  ینهخود مدل به یحت یاو  یرهامتغ

-ینمیانگ روش. ییمنمایمناسب اقدام به برآورد آن عامل م یهایتمالگور یفراوان بر مبنا

 زمانی ممکن، خطی مدلهای از گیریمیانگین از است عبارت( BMA) بیزین مدل گیری

 روش هم ینهمانطور که اشاره شد، در ا .دارد وجود بالقوه مستقل متغیر زیادی تعداد که

 (0960) 2یزجفر .شودمیمدل غلبه  ینانیهم بر نااطم و یرهاانتخاب متغ ینانیبر نااطم

( توسعه داده شده است. 0911) 2یمرروش توسط ل ایناست و  BMAروش  گذاربنیان

حل  یبرا( 3112و کوپ ) (0999و همکاران ) 6ینگهات (،0991و همکاران ) 1یورک

                                                 
0 Posterior Function 

3 Koop 
2 Jeffreys 

2 Leamer 
1 York 

6 Hoeting 



  011                     0292/ زمستان 2/ شماره دوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

و  0نیمارت یاند )ساالکرده مطرح رابطه نیرا در ا یمشکالت مختلف مباحث جامع

انتخاب  ،شودمیاستفاده  BMAاز روش  یوقت که است ذکر شایان (.3112 ،همکاران

 طالعاتااست که به  یازن مورد یشینیحال تابع پ ینمهم است. با ا یاربس یشینتابع پ

 یمحاسبات یازهایمطالعه، با در نظر گرفتن ن ینا درنداشته باشد.  یازمحقق ن یورود

 این یهایژگیاز و یکی .شودیاستفاده م یعیمزدوج طب یشینتابع پ یک، از BMA روش

کوپ، ) است گاما-نرمال توزیع یعنی درستنمایی، تابع توزیع همان دارای که است آن تابع

 (.01 ص، 3112

 رابطه در آنچه تمام زیاست. طبق قانون ب امrمدل  rMو  میبالقوه دار ریمتغ k میکن فرض

 به صورت زیر خالصه کرد: P(θ|Y) نیدر تابع پس توانیم را میدانیم پارامترها با

P(θ|Y) = ∑ P(Mr|Y)2k

r=1 . P(θ|Y, Mr)                   (1               )  

,P(θ|Yها، فرض در دست داشتن مجموعه داده با θتوزیع پسین  P(θ|Y)که  Mr)  توزیع

θ بودن مدل  معلومها و فرض در دست داشتن  مجموعه داده باrM  وP(Mr|Y)  احتمال

رابطه  نیاها است. حال اگر از مجموعه داده داشتن دست در فرض باام rپسین مدل 

 :امید بگیریم خواهیم داشت θنسبت به 

E(θ|Y) = ∑ P(Mr|Y)2k

r=1 θr̂                                               (6)  

θr̂که در آن  = E(θ|Y, Mr)  نیتخم OLS  ازθ ی موجود با مجموعه متغیرهای توضیح

باشد. یم rبه شرط مدل  نیمتوسط پس θr̂ ،ینیزیب یهاباشد. در عبارتی، مrمدل  در

 شود:یم فیتعر صورت نیبه انیز  θ نیپس انسیوار

Var(θ|Y) = ∑ P(Mr|Y)2k

r=1 Var(θ|Y, Mr) + ∑ P(Mr|Y)2k

r=1 (θr̂ − E(θ|Y))2 

(1)                                                                                                          

های تخمین زده شده در برگیرنده واریانس θ ینپس یانسکه وار دهدمی نشان معادله این

های مختلف است زده شده در مدلها و نیز واریانس ضرایب تخمین برای تک تک مدل

نکته قابل ذکر است که با در نظر گرفتن  ینا حال (.3112 ،و همکاران )ساالی مارتین

K ممکن  هایبالقوه، تعداد مدل یحیتوض یرمتغK2  خواهد بود؛ و اگرK یعدد بزرگ 

با  BMAروش  یمانجام مستق ینبزرگ است. بنابرا یارممکن بس هایباشد، تعداد مدل

 است بهتر مشکل این کردن برطرف برای. است غیرممکن معموالً عبارات همه محاسبه

 زیادی عدادت بیزینی سنجی اقتصاد در. شود استفاده مناسب گیرینمونه الگوریتم یک از

                                                 
0 Sala-i-Martin 



...یکربن در کشورها دیاکس یعوامل مؤثر بر انتشار گاز د 

 انجام هامدل همه گرفتن نظر در بدون را مدل گیریمیانگین که دارد وجود الگوریتم

 یتملگورا یزینی،ب یدر اقتصادسنج گیرینمونه هایالگوریتم ترینرایج از یکی. دهندمی
3MC 3 یهایتم. معموالً الگورباشدیمMC یتمبر اساس الگور یریگنمونه یبرا 

 را M(s)یهااز مدل یایرهزنج یتمالگور ینکنند. اعمل می 0"ینگزهاست-یستمتروپول"

 1M از یکی M(s)ام است. )sدست آمده از تکرار  همدل ب M(s). در واقع کندمی سازیشبیه

صورت است که ابتدا  یننحوه کار به ا یرهزنج یندرست کردن ا یمدل است.( برا rMتا 

 نحوه یقتحق ین. در اکنیمیانتخاب م M* یرا به عنوان مدل جار 0M ییمدل ابتدا یک

مون آز یها آمارهآن یکه برا یرهاییصورت بوده است که متغ ینبه ا ابتداییانتخاب مدل 

t یبضرا یبرا OLS سپس به یرندگیبوده است، در درون مدل قرار م 11/1از  یشترب .

 احتمال سپس. کنیمیاز آن کم م یامدل اضافه و  ینبه ا یرمتغ یک یصورت تصادف

 :شودمی محاسبه زیر صورت به جدید مدل پذیرش

α(M(s), M∗) = min [
P(y|Ms

)P(Ms)

P(y|M∗
)P(M∗)

, 1                                            (1)                

باشد، مدل جدید قبول   ≥11اگر  یعنیدرصد است.  11معموال  ینهبه یرشپذ احتمال

به عنوان مدل  0Mصورت همان  ینا یر. در غشودیم یگزینجا M*و به عنوان مدل جاری 

توان یها را ماز مدل یایرهزنج یاندر پا .شودیبار تکرار م sکار  ین. اماندیم یباق یجار

 نیاند که احتمال مدل پسانتخاب شده یها از نقاطمدل یشترینبه وجود آورد که در آن ب

 انسیو وار یانگینم ی،مدل جار ییندر هر تکرار پس از تع ینباشد. همچن یشتردر آنها ب

از  ره،یزنج یینپس از تع یانپا را بدست آورده و در یرهاهر کدام از متغ یبرا ینتابع پس

 ییمگرااز ه یناناطم ی. برایمکنیم یریگتوسطم "یزینیمدل ب یانگینم"ها به عنوان آن

تکرار  0Sتعداد  ینغازآها و حذف اثر انتخاب مدل آن یواقع یرها با مقادیانگینم ینا

 (.313-312، صص 3112)کوپ،  یریمگیدر نظر نم یریگتوسطاولیه را برای م

 نتایج و تخمین -4
 حیتوضی متغیرهای مناسب ترکیب یا و مدل با رابطه در هایینااطمینانی که آنجایی از

 و تحلیل جهت بیزینی مدل گیریمیانگین روش از تحقیق این در دارد، وجود بالقوه

 تفادهاس توسعه حال در کشورهای در آلودگی انتشار بر مؤثر بالقوه عوامل این اثر بررسی

 شارانت کننده یینمتغیر توضیحی در این تحقیق به عنوان عوامل تع 33. تعداد شودمی

2CO است شده داده نشان( 0) جدول در که گیردیمورد استفاده قرار م.  
                                                 

0 Metropolis-hastings 
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 درآمد توزیع بر موثر عوامل الگوی متغیرهای معرفی(: 1) جدول

  وابسته متغیر  

 منبع
 آماری

 عالمت
 انتظاری

 متغیر نام تعریف

WDI  2 گاز سرانه انتشار یزانم لگاریتمCO CO2 

  توضیحی متغیرهای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WDI 

 ELC (kwh) برق سرانه مصرف لگاریتم مثبت

 EPOC رقب تولید کل از سنگ ذغال و نفت منابع از برق تولید درصد مثبت

 INVA (GDPافزوده بخش صنعت )درصد از  ارزش مثبت

 INE اشتغال کل از صنعت بخش در اشتغال درصد مثبت

 ENC (kg) انرژی سرانه مصرف لگاریتم مثبت

 FERC (kg) کشت قابل زمین هکتار هر در کود مصرف لگاریتم مثبت

 FDII به داخل( یان)جر GDPاز  FDI درصد مثبت

 FDIO به خارج( یان)جر GDOاز  FDI درصد نامعلوم

 فرضیه طبق
 کوزنتس

 فرضیه آزمون جهت نیز متغیر این دوم)توان  اقتصادی رشد
 (است شده گرفته نظر در کوزنتز

GR 

 فرضیه طبق
 کوزنتس

 این دوم( )توان 3100)ثابت  سرانه داخلی ناخالص تولید یتملگار
 GDP (است شده وارد کوزنتس فرضیه آزمون جهت نیز متغیر

 GDPEU (3100)ثابت  GDPهر واحد  یبه ازا یمصرف انرژ لگاریتم مثبت

 GINI جینی ضریب نامعلوم

 LAND مربع( یلومتر)ک کشور مساحت لگاریتم نامعلوم

 LIT سال و باالتر( 01 جمعیت از درصدسواد ) نرخ منفی

 POPD (مربع کیلومتر هر)در  جمعیت تراکم لگاریتم منفی

 POPG جمعیت رشد منفی

 POP جمعیت کل لگاریتم منفی

 PRI کل از اول دوره مدارس ناخالص نام ثبت درصد منفی

 SEC کل از دوم دوره مدارس ناخالص نام ثبت درصد منفی

 TRI کل از سوم دوره مدارس ناخالص نام ثبت درصد منفی

 GDP TRتجارت از  درصد نامعلوم

 URB شهرنشینی نرخ نامعلوم

 

انتخاب  یکشور جهت بررس 11 و حذف کشورهااز  یبرخ ها،داده محدودیتتوجه به  با

 یآلودگبررسی اثر متغیرهای توضیحی بر  منظور هب مقالههمچنین در این  .0شده است

                                                 
آنگوال، آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بنین، بنگالدش، بلغارستان، بالروس، بولیوی، بوتسوانا، شیلی، کلمبیا،  0

کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، الجزایر، مصر، گرجستان، غنا، گواتماال، کرواسی، مجارستان، اندونزی، ایران، 
تان، کامبوج، سریالنکا، مراکش، مولدووا، مکزیک، مقدونیه، جامائیکا، اردن، قزاقستان، کنیا، جمهوری قرقیزس



...یکربن در کشورها دیاکس یعوامل مؤثر بر انتشار گاز د 

 مربوطهآمار  که شدهاستفاده  0993-3102 زمانی دورهها در داده ساله 32میانگین  از

 انجام از پس .است شده آوریجمع (WDI) جهانی توسعه هایشاخص اطالعات بانک از

را که  ایبهینه مدل 01 توانیم MATLABافزار  نرم توسط یزینیمدل ب گیریمیانگین

بارت به ع یادر بلندمدت برخوردار بوده و  یینها ییدرستنما یتملگار یزانم یناز باالتر

 . نمود استخراج( 3) جدول بصورت باشند،یم یلیوقوع احتمال تحل یشترینب یدارا یگرد

 بلندمدت یبهینه های مدل(: 2) جدول
  مدل
 متغیر    

 دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

ELC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EPOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INVA 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
INE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ENC 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

FERC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FDII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FDIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
GR^2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
GR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GDP^2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GDPEU 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
GINI 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

LAND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LIT 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

POPD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
POPG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
POP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PRI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
SEC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

URB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 های تحقیقمنبع: یافته

 مؤثر تکرار بار 011111 از پس که هستند متغیرهایی هستند، 0 کد دارای که متغیرهایی

 01احتمال وقوع هر یک از  .اندگرفته قرار اول مدل 01 به مربوط متغیرهای ستون در

                                                 
مغولستان، موزامبیک، مالزی، نامیبیا، نیکاراگوئه، پاکستان، پاناما، پرو، فیلیپین، لهستان، پاراگوئه، رومانی، سنگال، 

 السالوادور، توگو، تایلند، ترکیه، اوکراین، اروگوئه، ونزوئال، آفریقای جنوبی.
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( 2محاسبه می شوند، در جدول ) 3و عددی 0مدل بهینه که بر مبنای دو روش تحلیلی

( )مدل 3) جدول در شده ارائه مدل بهترین که آن احتمال اساس، ایناست. بر  شده ارائه

 ریباتق باشد، آلودگی یزانم دهندهتوضیح بهترینمدل برآورد شده  01 یناول( بتواند در ب

 یا شدن انتخاب دفعات مجموعکه  دهندینشان م ینهمچن یج. نتاباشدمی درصد 01

 مؤثر تکرار 011111از  02211تعداد  گیری،نمونه فرآیند در بهینه مدل 01 تکرارهای

 بین در فوق بهینهمدل  01گرفت که احتمال وقوع  یجهنت توانمی بنابراین. است بوده

 درصد است. 2102/1 شده طراحی مدل 011111

 بلندمدت بهینه هایمدل وقوع احتمال(: 3) جدول

 ها مدل (یلی)تحل پسین احتمال (ی)عدد پسین احتمال

01221/1 01101/1 0 

00111/1 02001/1 3 

01231/1 00191/1 2 

19001/1 01921/1 2 

00111/1 19161/ 1 

19111/ 19261/ 6 

16921/ 11391/ 1 

11221/ 16121/ 1 

16211/ 16101/ 9 

11211/ 16691/ 01 

 های تحقیقمنبع: یافته

و احتمال  یارانحراف مع یانگینم یب،ضرا یوزن میانگینمربوط به  نتایج( 2جدول )

 مربوط متغیرهای در دقت با .دهدمی نشان رامورد نظر  یرهایاز متغ یکهر  یرگذاریتأث

قابل  یتاهم یدارا یآلودگ یزانم یحتوض درسواد  نرخکه  شودمی مشاهده آموزش به

 01 از مدل 1 اجزاء جزءدرصد بوده و  2311/1 یرمتغ ینا یرتأث احتمالاست.  یتوجه

 مخالفعالمت  یکمتر و دارا یتنرخ ثبت نام اهم هایشاخص اما. باشدمی بهینه مدل

 . هستند انتظار

 وزنتسک فرضیه توانمی رشد، مربع ضریب وزنی میانگین بودن منفی به توجه با همچنین

اجزاء هر  از جزئیو مربع آن  سرانه GDPنمود. چرا که  ییدتأ ییباال یاربس ینانرا با اطم

 ایناست.  2COانتشار گاز  یزانم یحدر توض یفراوان یتبوده و حائز اهم ینهمدل به 01

                                                 
0 Analytical  

3 Numerical 



...یکربن در کشورها دیاکس یعوامل مؤثر بر انتشار گاز د 

 ینر بد یعنی) یرشد اقتصاد یهمراحل اول درکه  شودمی تفسیر ینگونها ینجادر ا یهفرض

 رنج ریبیشت آلودگی از باالتر، نسبیبا درآمد سرانه  کشورهای(، یینبا درآمد پا یکشورها

آمد در ،با درآمد باال( یکشورها یندر ب یعنی) اقتصادی رشد باالتر مراحل در اما. برندمی

 .است داشته دنبال به را یبودن آلودگ یینپا باالتر، نسبیسرانه 

 مصرف و انرژی سرانه مصرف شاخص دو هر که گرددمی مشاهده انرژی، مصرف با رابطه در

 با اول شاخص که طوری به. دارند 2CO انتشار در اهمیتی حائز بسیار تأثیر برق سرانه

بوده و شاخص  ینهمدل به 01از  مدل 1 عناصر از یکی درصد 2369/1 تأثیر احتمال

بوده است.  ینهمدل به 01هر  اجزاء از یکی 2111/1 تأثیر احتمالمصرف سرانه برق با 

از  العاتیمط نتایجکربن سازگار با  یداکس یو انتشار گاز دمصرف برق  بینرابطه مثبت 

 .باشدمی( 3116) و همکاران 0تول یلقب

میان متغیرهای مربوط به بخش صنعت، ارزش افزوده بخش صنعت اثر تقریبا با اهمیتی از 

 اجزاء از درصد بوده و جزئی 1629/1بر افزایش آلودگی کشورها دارد. احتمال این تأثیر 

ا وجود ب یز. نسبت اشتغال بخش صنعت به کل اشتغال نباشدمی بهینه مدل 01 از مدل 2

داشته  2COانتشار  یزانبر م یبوده و اثر مثبت انتظار موردعالمت  یبودن، دارا یتکم اهم

 است.

 آلودگی بر منفی اثر درصد 2622/1 تأثیر احتمال با درآمد نابرابری که دهدمی نشان نتایج

 با راستا مه نتیجه اینرا بدنبال دارد.  کمتر آلودگی بیشتر، ینابرابر که معنی بدین. دارد

 نابرابری کنندمی بیان که است( 3111) همکاران و 2گاسبنر و( 3112) 3مکاسلند نظریه

 کاهشی رتأثی تواندمی کشورها نوع به بسته و شودنمی زیست محیط تخریب باعث همیشه

 .باشد داشته نیز آلودگی میزان بر

 شاخصی عنوان به که GDP واحد هر ازای به انرژی مصرف رفتمی انتظار که طور همان

 رچهه که معنی بدین. دارد آلودگی میزان بر مثبتی اثر بود، شده مدل وارد کارایی برای

 بیشتری 2CO گاز انتشار به منجر و بوده کمتر کارایی مفهوم به باشد بیشتر مذکور متغیر

 .است درصد 1212/1 حدود و باال تقریبا متغیر این اهمیت میزان. گرددمی

                                                 
0 Tol 
3 McAusland 
2 Gassebner 
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گذاری مستقیم جمعیت شناختی، جریان سرمایهسایر متغیرها از جمله متغیرهای 

 ند.اخارجی، درصد تجارت و مصرف کود تأثیر به مراتب کم اهمیتی بر میزان آلودگی داشته

 الگو متغیرهای مدت بلند ضرایب وزنی میانگین(: 4) جدول

 *متغیر
 میانگین

 ضرایب وزنی
 پسین

 انحراف میانگین
 ضرایب معیار

 پسین

 احتمال
 متغیرها

 1191/1 11121/1 -30111/1 (3100لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه )ثابت  مربع

 2113/1 11091/1 11231/1 درصد تولید برق از منابع نفت و ذغال سنگ از کل تولید برق

 30111/1 02111/1 2111/1 (kwhلگاریتم مصرف سرانه برق )

 2111/1 21193/1 62192/1 (3100لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه )ثابت 

 13112/1 16692/1 2369/1 (kgلگاریتم مصرف سرانه انرژی )

 2311/1 11191/1 -11191/1 سال و باالتر( 01نرخ سواد )درصد از جمعیت 

 1212/1 61210/1 21211/1 (3100)ثابت  GDPواحد  لگاریتم مصرف انرژی به ازای هر

 11211/1 11611/1 1629/1 (GDPارزش افزوده بخش صنعت )درصد از 
 2622/1 11211/1 -11211/1 ضریب جینی

 2330/1 11221/1 11011/1 درصد ثبت نام ناخالص مدارس دوره اول از کل

 6101/1 11291/1 -11021/1 لگاریتم کل جمعیت

 219/1 11011/1 11121/1 درصد ثبت نام ناخالص مدارس دوره دوم از کل

 621/1 10331/1 -11331/1 رشد اقتصادی

 111/1 11061/1 -11121/1 مربع رشد اقتصادی

 11301/1- 10191/1 191/1 (kgلگاریتم مصرف کود در هر هکتار زمین قابل کشت )

 626/1 13111/1 11011/1 درصد ثبت نام ناخالص مدارس دوره سوم از کل

 216/1 13331/1 11221/1 رشد جمعیت

 216/1 11201/1 11111/1 درصد اشتغال در بخش صنعت از کل اشتغال

 066/1 13611/1 11061/1 لگاریتم مساحت کشور )کیلومتر مربع(

 121/1 11291/1 -11121/1 )جریان به خارج( GDOاز  FDIدرصد 

 391/1 11211/1 11121/1 )جریان به داخل( GDPاز  FDIدرصد 

 GDP 11211/1- 11121/1 662/1درصد تجارت از 

 212/1 13611/1 -11131/1 کیلومتر مربع(لگاریتم تراکم جمعیت )در هر 

 022/1 11161/1 11101/1 نرخ شهرنشینی
 و داشتهنبر اساس نتایج، متغیر میزان مصرف انرژی تجاری برای تولید یک دالر محصول تأثیری بر انتشار آلودگی  *

 است. شده حذف نهایی نتایج جدول از رو این از

 قیتحق یهاافتهی: منبع

 های سیاسیو توصیه نتیجه گیری -5
 هر رد پایدار توسعه به دستیابی برای اساسی شرط یک زیست محیط آلودگی موضوع

مؤثر در راستای بهبود کیفیت محیط زیست،  اقدامات نیازپیش دیگر سوی از. است کشوری

لمی، های منطقی و عآن است تا بتوان با اتخاذ سیاست کنندهآگاهی از تأثیر عوامل تعیین



...یکربن در کشورها دیاکس یعوامل مؤثر بر انتشار گاز د 

با  حاضر مطالعه ینجامعه داشت. بنابرا در عملکرد مؤثری را در جهت کاهش آلودگی

 بیزینی دلم گیری میانگین روش بکارگیری باو  یزینیب یاقتصاد سنج یکرداستفاده از رو

(BMAبه بررس )یکی انعنو به کربن اکسید دی گاز انتشار بر مؤثر بالقوه عواملاثرات  ی 

-3102 ساله 32در حال توسعه در دوره  یهوا در کشورها یمهم آلودگ هایشاخص از

معکوس کوزنتز در  U یهکه فرض دهدمی نشان پژوهش این نتایج. است پرداخته 0993

 همچنین. شودمی تأیید یستز یطمح آلودگیو  یرشد اقتصاد ینرابطه با ارتباط ب

 زنیشدن کشورها  یمربوط به صنعت یرهایمصرف برق، و متغ ی،انرژ مصرف یرهایمتغ

سواد و  نرخ. در مقابل، شوندمی بررسی مورد کشورهای در هوا آلودگی یشباعث افزا

-می نشان تحقیق این نتایج. اندداشته 2COانتشار  میزانبر  ایکاهنده اثردرآمد  ینابرابر

 یآلودگ سطحبر  یمتناقض اثرثبت نام مدارس  یزانسواد و م نرخ هایشاخص که دهند

 .داد نسبت کشور آموزشی نظام کارایی عدم به توانمی را امر این علتداشته است. 

 :گرددیم ارائه گذاریسیاست جهت زیر پیشنهادات آمده، بدست نتایج به توجه با پایان در

 راستای در تمهیداتی اندیشیدن آلودگی، و انرژی مصرف بین مثبت رابطه به توجه با -

 ازیس واقعی انرژی، مصرف در جوییصرفه الگوهای تدوین و تولید تکنولوژی ارتقای

 الگوی اصالح جهت مناسب اجتماعی و اقتصادی هایسیاست اتخاذ و انرژی قیمت

 .رسدمی نظر به ضروری انرژی مصرف

 ستزی محیط کیفیت بهبود مناسب، اقتصادی رشد به رسید از بعد که آنجایی از -

 که ندباش پایدار اقتصادی رشد دنبال به کشورها شودمی توصیه لذا یابد،می اهمیت

 .شود جلوگیری زیست محیط تخریب از اکنونهم از

 رد کشورهای از دسته آن در گرددمی پیشنهاد کوزنتس، منحنی تأیید به توجه با -

 در تریجدی هایسیاست هستند، تریپایین سرانه درآمد دارای که توسعه حال

 .گردد اعمال زیست محیط بهبود با رابطه

 استایر در شودمی پیشنهاد آلودگی، میزان بر سواد سطح کاهشی تأثیر به توجه با -

 اهمیت مدارس در محیطی زیست سواد افزایش به زیست، محیط تخریب کاهش

 .شود داده بیشتری

 کارآمد هتوسع زیست، محیط بر آموزش تأثیرات با رابطه در متناقض نتایج به توجه با -

 هب کافی پرداختن همچنین و زیست محیط هایرشته با مرتبط رسمی آموزش نظام

 .گرددمی توصیه علمی هایمحیط در پایدار توسعه و زیست محیط اهمیت
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