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مقدمه. 1
هاي اقتصادي در جوامـع مختلـف، دسـتیابی بـه     زمان با اینکه هدف بسیاري از سیاستهم

هـاي  باشـد، مخـاطرات زیسـت محیطـی ناشـی از فعالیـت      سطح رشد اقتصادي بـاالتر مـی  
شده اسـت، زیـرا رشـد اقتصـادي سـریع بـه       اقتصادي به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل

هـا معمـوالً باعـث    علت استفاده فزاینده ازمنابع طبیعـی و انتشـار حجـم بیشـتري ازآالینـده     
هـاي اقتصـادي   شـود. لـذا بـین اهـداف وسیاسـت     هاي جـدي بـر محـیط زیسـت مـی     زیان

ــاي  1و وضــعیت محــیط زیســت تعــارض وجــود دارد.  ــه همــین منظــور طراحــی الگوه ب
هـاي اقتصـادي و زیسـت محیطـی ضـرورتی      براي بررسی واکنش میـان فعالیـت  کاربردي 

اجتناب ناپذیر است.
معکـوس، بـه منحنـی    Uرابطه میان رشد اقتصادي و آلودگی زیست محیطی بـه صـورت  

معروف شده است. بدین شکل که در سطوح اولیه رشـد  2(EKC)زیست محیطی کوزنتس 
، اما به مرور زمان و پس از رسیدن به سـطح  یابداقتصادي، تخریب محیط زیست افزایش می

، بـه عبـارت دیگـر در مراحـل     3یابـد معینی از رشد اقتصادي، کیفت محیط زیست بهبود مـی 
کند. زیرا مراحـل بـاالي رشـد و    محیط زیست کاهش پیدا میباالي رشد اقتصادي تخریب

ســطح توســعه اقتصــادي، افــزایش دانــش و آگــاهی مــردم، پیشــرفت تکنولــوژي، افــزایش  
از ایـن رو تحقیـق   4گذاري در محیط زیست براي کنترل آلودگی را بـه همـراه دارد.  سرمایه

اکسـیدکربن) را بـه   حاضر سعی دارد اثر رشد اقتصادي بر آلـودگی محـیط زیسـت(گاز دي   
روش متاآنالیز مورد بررسی قرار دهد و سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا رشـد  

اکسیدکربن) مؤثر است یـا خیـر؟ بـراي    زیست (معکوس گاز دياقتصادي بر کیفیت محیط 
پاسخگویی به این پرسش، بخش بعدي به مروري بر پیشینه تحقیـق و بخـش سـوم بـه مبـانی      

ها و تبیـین مـدل،   نظري پژوهش اختصاص داده شده است و در بخش چهارم به معرفی داده
گیـري و پیشـنهادها ارائـه    نتیجهبرآورد مدل وتفسیر نتایج آن پرداخته شده و در بخش پنجم 

شده است.

)1386(پژویان و همکاران . 1
2. Environment Kuznets Curve
3. Bekerman (1992)
4. Stern (2003)
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. مرور پیشینه تحقیق2
. مطالعات داخلی1-2

اي )، در مطالعـه 1383در خصوص فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس صادقی و سـعادت ( 
در ایران، آثار رشد اقتصادي بر وضعیت محیط زیست را با اسـتفاده از  EKCبه منظور بررسی 

تجزیه وتحلیل قرار دادند. نتایج مطالعات آنهـا نشـان داد کـه رشـد     آزمون علیت هسیائو مورد
) در 1385مسـنن مظفـري(  1اقتصادي در تخریب منابع زیست محیطی ایران مـؤثر بـوده اسـت.   

اي رابطه رشد اقتصادي و منحنـی زیسـت محیطـی کـوزنتس در ایـران را بـا اسـتفاده از        مطالعه
د. وي به این نتیجه رسید که در ایران بـا افـزایش   سیستم معادالت همزمان مورد بررسی قرار دا

GDP ،2COیابد و نقطه برگشت و کـاهش سـطح تولیـد آلـودگی در درآمـد      نیز افزایش می
ریال اتفاق خواهد افتاد در صورتی که میانگین درآمـد سـرانه در سـال مـورد     5656930سرانه 

کوس در نیامده است.  معUریال بوده است و بنابراین منحنی به شکل 2685870بررسی
) به منظور بررسی اثر رشد اقتصادي بر آلودگی هـوا از منحنـی   1386پژویان و مرادحاصل(

67هـاي تلفیقـی  انـد. در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از داده     زیست محیطی کوزنتس استفاده کـرده 
هاي درآمدي متفاوت، از جملـه ایـران، اثـر رشـد اقتصـادي، جمعیـت شـهري،        کشور با گروه

قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه باز بودن اقتصاد بر میـزان آلـودگی هـوا را مـورد     
بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق بر صحت فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس تأکید دارد.

هـاي ترکیبـی و بـا اسـتفاده از روش پانـل      ) در تحقیقی بر اساس داده1378برقی اسکویی (
ر گروه کشور، شامل کشورهاي با درآمد سرانه بـاال، کشـورهاي بـا درآمـد     دیتا، در قالب چها

سرانه متوسط باال، کشورهاي با درآمد سرانه متوسط پایین و کشورهاي با درآمد سـرانه پـایین   
) در 2COاي (آثار آزادسازي تجاري بر انتشـار گازهـاي گلخانـه   1992ـ2002طی دوره زمانی

رسی کرده است. بر اساس نتایج به دسـت آمـده افـزایش    منحنی زیست محیطی کوزنتس را بر
آزادسازي تجاري و درآمد سرانه در کشورهاي با درآمد سـرانه بـاال و کشـورهاي بـا درآمـد      

اکسـیدکربن و در کشـورهاي بـا درآمـد سـرانه متوسـط       سرانه متوسط باال به کاهش انتشار دي
شـود.  اکسـیدکربن منجـر مـی   ار ديپایین و کشورهاي با درآمد سـرانه پـایین بـه افـزایش انتشـ     

همچنین آالیندگی باالي الگوي تجاري کشورهاي با درآمد سرانه پایین نسبت بـه کشـورهاي   
یابی مجـدد صـنایع آینـده در    با درآمد سرانه باال تأیید کننده فرضیه پناهگاه آالیندگی و مکان

)1387(برقی اسکویی . 1
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کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعه یافته است.
اکسـیدکربن و  ) در مطالعه خـود وجـود رابطـه بـین انتشـار دي     1387همکاران (صالح و 

را با استفاده از آزمـون  1378تا 1339هاي میزان تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سال
علیت گرنجر و آزمون علیت هسیائو مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد کـه  

زیست محیطی کوزنتس در شرایط مربوط به ایـران، ایـن منحنـی    با وجود تقعر نسبی منحنی
معکوس) را ندارد. به عبارت دیگر طی دوره زمـانی مـورد نظـر، نـرخ     Uشکل اصلی خود(

اکسیدکربن سرانه بیشتر از تولید ناخالص سرانه است و رابطه بین این دو رشد حجم گاز دي
این دوره در حدي نبوده که بتواند بـر  باشد. رشد اقتصادي ایران در طیمتغیر یک طرفه می

هاي محیط زیست تأثیري کاهنده داشـته باشـد و درآمـد سـرانه در ایـران بـه حـدي        آالینده
هاي غیر اقتصادي زیست محیطی زندگی خود اهمیت بیشـتري دهنـد   نرسیده تا مردم به جنبه

کنند.اي پایدار را به طور جدي دنبالو مالحظات مربوط به دستیابی به توسعه
کشــور 13) منحنــی زیســت محیطــی کــوزنتس را بــراي 1387پورکــاظمی و ابراهیمــی(

و 2COاز طریق بررسـی رابطـه بـین انتشـار     2003تا1980خاورمیانه از جمله ایران در دوره 
اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأیید منحنی زیسـت  درآمد سرانه مورد تحقیق قرار داده

باشد. در حقیقت هرچنـد افـزایش   این کشورها براي این کشورها میمحیطی کوزنتس براي 
درآمدها در کشورهاي در حال توسعه خاورمیانه عمـدتاً نتیجـه پیشـرفت تکنولوژیـک ایـن      
کشورها نبوده و بیشتر به دلیل باال رفتن درآمدهاي ناشی از صادرات نفـت و گـاز بـه وقـوع     

هاي بـه روزتـري   ا اقدام به واردات تکنولوژيپیوندد، لیکن با افزایش درآمد این کشورهمی
نماید.کند، میکه از نظر زیست محیطی آلودگی کمتري ایجاد می

اکسـیدکربن  ) در مطالعه خود رابطه بین انتشار سـرانه دي 1388نصرالهی و غفاري گولک (
) را در قالب فرضیه زیست محیطی کـوزنتس بـراي کشـورهاي    HDIو شاخص توسعه انسانی(

ــو پی ــران) در دوره      عضـ ــه ایـ ــیا (از جملـ ــی آسـ ــوب غربـ ــورهاي جنـ ــو و کشـ ــان کیوتـ مـ
اند. نتـایج بررسـی بـراي کشـورهاي آسـیاي جنـوب       مورد تحقیق قرار داده1990ـ2004زمانی

را نشـان داده و ایـن رابطـه بـراي     HDIو 2COغربی یـک رابطـه افـزایش خطـی بـین انتشـار       
دست آمده است. یک منحنـی  ه کل بشNکشورهاي عضو پیمان کیوتو به صورت یک رابطه 

شود. یعنی همراه با رشـد اقتصـادي   به افزایشی در منحنی سنتی کوزنتس مربوط میNبه شکل 
شود و در واقع رابطه منفی در بخـش  اي افزایشی در منحنی کوزنتس روبرو میمجدداً با مرحله
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وزنتس مشـاهد میشـود.   اي ناپایدار است. ومجدد رابطه مثبت در منحنـی کـ  میانی منحنی پدیده
اي ناپایدار است. پیدایش مجدد رابطـه مثبـت   در واقع رابطه منفی در بخش میانی منحنی پدیده

میان درآمد سرانه و تخریـب محـیط زیسـت بـه تغییـرات فنـی، تغییـر در الگوهـاي مصـرف و          
هـاي کمتـر بـراي کـاهش آلـودگی      هاي زیست محیطـی و یـا بـه فرصـت    تغییرات در سیاست

شود. یکی دیگر از تفسیرهاي ممکن براي این پدیده اثـر ارتجـاعی اسـت کـه بیـان      یمربوط م
کند افزایش در کارایی زیست محیطی با افزایش در مصرف یا با تغییر در سـاختار مصـرف   می

شـود. در نهایـت تـا    شود که در نهایت به صدمات زیست محیطی باالتري منجر مـی جبران می
ایران تاکنون کسی با روش متاآنـالیز آثـار رشـد اقتصـادي بـر      جاییکه محقق بررسی نموده در

کیفیت محیط زیست را بررسی نکرده است که این مطالعه به همین منظور انجام شده است.  

. مطالعات خارجی2-2
شـواهدي  1986تـا  1961کشور در دوره زمانی 153) در بررسی1992(1شفیک و باندیاپاي

و 4)، پـرمن و اسـترن  2003(3)، گلیز و ماسک2002(2د. هاناانپیدا نکردهEKCبراي تأیید 
بسیاري از مطالعات دیگر فرضیه زیست محیطی کوزنتس را تأیید نمودنـد. ژانـگ و چنـگ    

اکسیدکربن و رشـد اقتصـادي در چـین    ) به بررسی رابطه بین مصرف انرژي، نشر دي2009(
اکسیدکربن با رشـد  ژي و انتشار ديدهد که مصرف انرپرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان می

) رابطـه علیـت   2006(5اسـت. دینـدا و کونـدو   اقتصادي آن کشور ارتباط معناداري نداشـته  
گرنجر را در مورد رشد درآمد و انتشار کربن براي گروهی از کشورها بـا اسـتفاده از روش   

سـعه یافتـه بـراي    انـد کـه کشـورهاي تو   انـد و نتیجـه گرفتـه   پانل دیتا مورد بررسی قـرار داده 
نظـر کننـد، زیـرا رشـد     جلوگیري از تخریب محـیط زیسـت بایـد از رشـد اقتصـادي صـرف      

اقتصادي اثرات دلخواه ما را در مورد کاهش دادن آلودگی ندارد.
شکل معکـوس بـین   Uاند که یک رابطه ) نشان داده1995، 1991(6گروسمن وکروگر
آلـودگی هـوا شـهري، آلـودگی آب،     هاي زیست محیطی از جملـه  درآمد سرانه و شاخص

و آلودگی اطراف رودخانه توسط فلـزات سـنگین   آلودگی ته نشین شده در حوزه رودخانه

1. Shafik and Bandyopadhyay
2. Khanna
3. Giles and Mosk
4. Perman and Stern
5. S. Dinda and D. Coondoo
6. G. M. Grossman and A. B. Krueger
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) بـه  1994(1جـان و پکنینـو  وجود دارد که تأییدي بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس است. 
منظور توضـیح رابطـه وارونـه بـین رشـد اقتصـادي و کیفیـت محـیط زیسـت، از چـارچوب           

ها استفاده کردند. در ایـن رهیافـت افـراد بـا دوره زنـدگی کوتـاه، در مـورد        ی نسلهمپوشان
گیرنـد، کـه ایـن    انباشت سرمایه و تأمین کاالهاي عمومی و کیفیت زیست محیطی تصمیم می

تصمیمات اثـرات بـادوام و طـوالنی بـه همـراه دارنـد. آنهـا عنـوان کردنـد کـه ممکـن اسـت             
رآمـد باال(یـا داراي کیفیـت زیسـت محیطـی بـاال) حفـظ        کارگزاران اقتصادي کشورهاي با د

محیط زیست را انتخاب نکنند. با انباشت سرمایه از سوي کـارگزاران اقتصـادي، اثـر خـارجی     
مصرف باعث تخریب محیط زیست شود و در نتیجـه ایـن تخریـب بـه همبسـتگی منفـی میـان        

اي اقتصـادهاي سـرمایه  شود. از طرف دیگر در رشد اقتصادي و کیفیت محیط زیست منجر می
اي انتخاب کنند کـه  انداز و حفظ محیط زیست را به گونهتوانند ترکیبی از پسکارگزاران می

ذخیره سرمایه باال توأم با کیفیت محیط زیست باال باشد. همچنین در سـطوح کـم درآمـد نیـز     
تـی در  امکان بهبود بعضی از مشکالت زیست محیطی وجود دارد. در حالی که بعضی دیگر ح

بخشد.اقتصادهاي ثروتمند هم مشکالت زیست محیطی را شدت می
اي با عنوان متاآنایز هاي انجام شده، مشخص گردید که تاکنون، مطالعهبر اساس بررسی

هاي زیست محیطی کوزنتس در ایران انجام نشده است. منحنی

شناسی پژوهش. روش3
انجامـد. متاآنـالیز   و رفتاري به نتایج متناقض میها به ویژه در حوزه علوم اجتماعی گاهی پژوهش

هاي کمی خود از قبیل انـدازه اثـر، جهـت یکپارچـه     یک تکنیک آماري است که از طریق آماره
هاي همبستگی و آزمایشی که به طور مستقل و در ارتباط بـا یـک   نمودن نتایج حاصل از پژوهش

هـا در قالـب   شـود یافتـه  آنـالیز سـعی مـی   رود. در روش متاموضوع واحد انجام گرفته به کـار مـی  
مفاهیم کمی و آماري قوي قـرار داده شـوند تـا همـاهنگی بیشـتري در تحقیقـات حاصـل شـود.         

ترین خدمات متاآنالیز این اسـت کـه در ایـن نـوع تحقیقـات، نقـاط قـوت و        بنابراین یکی از مهم
شود.ها کاستهضعف تحقیقات انجام شده مشخص شده و تا حدودي از ناهمگنی

بــراي تجزیــه و تحلیــل تــأثیر رشــد اقتصــادي بــر کیفیــت محــیط زیســت(معکوس گــاز 
هـاي زیسـت محیطـی کـوزنتس از روش متاآنالیزاسـتفاده      اکسیدکربن) بر اساس منحنـی دي

1. A. John and R. Pecchenino
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ها در این اسـت کـه جامعـه    هایی از نوع متاآنالیز با دیگر پژوهششده است. تفاوت پژوهش
اي قبلــی اســت و واحــد پــژوهش آن، هــر یــک از هــهــا، پــژوهشآمـاري در ایــن پــژوهش 

هـاي چـاپ   هاي اولی و مستقل پیشین است. جامعه آماري در ایـن پـژوهش تحقیـق   پژوهش
ــدون   شــده در نشــریه ــران، ب ــه شــده در پایگاههــاي اطالعــات نشــریات علمــی ای هــاي نمای

باشد. محدودیت زمانی می

ها. انواع تحلیل1-3
هاي زیر اشاره داشتند:صطالح فراتحلیل به انواع تحلیلو همکارانش براي توصیف ا1گالس
2هاي اولیه. تحلیل1

3هاي ثانویه.تحلیل2

شـود.  هـاي متعـددي انجـام مـی    هـاي علمـی، پـژوهش   اي از حـوزه معموالً در هر حـوزه 
هایی که طی آنها، درباره یک سؤال پژوهشی خـاص بـا روش مناسـب بـه پـژوهش      پژوهش

کند و سپس به تحلیـل  هایی را درباره آن گردآوري میردازد و دادهپدرباره سؤال مزبور می
کند تا به سؤال پژوهشی خود پاسخ دهـد. بـه ایـن نـوع     گیري میها پرداخته و نتیجهاین داده

شود. در تحلیـل ثانویـه پژوهشـگر بـا اسـتفاده از تحلیـل مجـدد        تحلیل، تحلیل اولیه گفته می
در پژوهش خود گردآوري نموده است و با اسـتفاده از  هاي اولیه که پژوهشگر دیگريداده

کنـد بـه سـؤاالت جدیـدي پاسـخ دهـد. در واقـع بـر         تر سعی میهاي آماري مناسبتکنیک
گیـرد، نخسـت بـه    هاي گردآوري شده دو گونه تحلیل صـورت مـی  اساس یک نوع از داده

د را ارائـه  هاي گردآوري شـده تحلیـل خـاص خـو    وسیله پژوهشگر اصلی که بر اساس داده
هـاي گـردآوري شـده توسـط     دهد و سپس بـه وسـیله پژوهشـگر دومـی بـر اسـاس داده      می

شـود و  ها پرداخته میپژوهشگر اول، با استفاده از روش دیگري، مجدداً به تحلیل همان داده
4دهـد. به سؤال دیگري که با سؤال مطرح شده در پژوهش اصلی متفـاوت اسـت پاسـخ مـی    

گـر بـه یـک    نامنـد، تحلیـل  بعضی آن را مرور و تجدیدنظر نظامند مـی ولی در فراتحلیل که 
اي را کـه دربـاره   هـاي اولیـه  زند و کلیه پژوهشنوعی خاص دست میپیمایش جامع درباره

دهد به این معنی که:  آن عنوان انجام شده است مورد مطالعه مجدد قرار می

1. Glass
2. Primary Analyses
3. Secondary Analyses

)1384(زاهدي و محمدي . 4
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هـا  ن معتقدند که همـه پـژوهش  هاي مهم (که البته برخی از صاحب نظرا. همه پژوهش1
و سیسـتماتیک  1منـد اعم از مهم و غیر مهم را باید مورد فراتحلیل قرار داد) بطور نظام

شوند.تعیین می
گیرند.. همه آنها مورد ارزیابی قرار می2
شوند.. سپس طبق یک متدولوژي مشخص و قابل تکرار تلخیص می3

گیـرد و  هاي کمی مورد اسـتفاده قـرار مـی   هشفراتحلیل معموالً براي مطالعه درباره پژو
هـاي علمـی کـاربرد دارد.    هاي بسیار مهـم اسـت کـه در همـه حـوزه     یکی از انواع ارزشیابی

شـود، ولـی پژوهشـی کـه بـه ارزشـیابی       فراتحلیل در واقع خود یک پـژوهش محسـوب مـی   
را پردازد، بـه همـین علـت برخـی از اندیشـمندان ایـن نـوع پـژوهش        هاي دیگر میپژوهش

ها، پژوهشـگر بـه   اند. در این نوع پژوهشها نامیدهها یا ارزشیابی ارزشیابیارزشیابی پژوهش
پردازد که سـؤال پژوهشـی مشـترکی را مـورد     هاي گذشته میارزشیابی آن دسته از پژوهش

اند. مهمترین مزیت مطالعات فراتحلیل این است که بـا ادغـام کـردن نتـایج     مطالعه قرار داده
در 2دهنـد. دار افـزایش مـی  مختلف، قدرت مطالعه را در جهت یـافتن نتـایج معنـی   مطالعات

عبارت اسـت از روشـی کـه    «مقابل، پژوهش دیگري به نام مرور نقلی و سنتی قرار دارد که 
هـاي کیفـی و منـابع ثانویـه مـورد      براي انجام یک تلفیـق و ترکیـب تفسـیرگونه از پـژوهش    

». هاي انجام شده اسـت ن ارائه تصویر نیمرخی از پژوهشگیرد و هدف از آاستفاده قرار می
ها، پژوهشگر ادبیات موجود را تجزیه و تحلیل نمـوده و  به عبات دیگر در این گونه پژوهش

کند تا از این طـرق الگوهـا و روابطـی کـه یـک موضـوع       سپس آنها را با یکدیگر تلفیق می
لیل در مقایسه با مطالعات مرور نقلـی  . مطالعات فراتح3کند، تعیین نمایدخاص را تعریف می

و کمتـر دچـار   4و سنتی، با توجه به پایایی باال و تکرار پذیري، ارزش و اعتبار بـاالیی دارنـد  
سوگیري شده و توانایی بسیاري در تلفیق مناسب مطالعات مختلف دارند و بـه پژوهشـگران   

بـدون نیـاز بـه صـرف زمـان      کند تا شان کمک میمند به تحقیق در مسائل مورد عالقهعالقه
زیاد، براي بازیابی و مطالعه انواع مدارك پژوهشی مورد نیازشـان بتواننـد بـه نتـایج کلـی و      

1. System Reviev
)1384(رضائیان . 2
)1384(زاهدي و محمدي . 3
)1392(معتمدیان . 4
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هـاي پژوهشـی   فراتحلیـل هـم مثـل دیگـر روش    1هـاي پیشـین دسـت یابنـد.    مستند پـژوهش 
توان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: نبـود روشـی        هایی دارد که از مهمترین آنها میمحدودیت

مایه در صورت جسـت و جـوي نـاقص متـون     حد در انجام آن، به دست دادن نتایجی کموا
هـاي تـک تـک مطالعـات وارد شـده بـه فراتحلیـل و        مرتبط، تأکید بیش از حد بر اندازه اثر

2وجود انواع سوگیري.

. انتخاب اولیه مقاالت در قالب یک بررسی ساختار یافته اولیه2-3
الیز به منظور جلوگیري از سوگیري در انتشـار، بایـد قـراردادي    هایی از نوع متاآندر پژوهش

هاي جستجوي متـون  تنظیم شود. که بر اساس قرارداد تنظیم شده در این پژوهش ابتدا روش
مشخص گردید. به این صورت که با توجه به حساسیت و اختصاصی بـودن جسـتجو، کلیـد    

اکسـیدکربن) و رشـد   ديکیفیـت زیسـت محیطـی، (معکـوس گـاز     «هاي فارسی شـامل واژه
طراحـی شـده اسـت. اسـناد مـرور شـده       » هاي زیست محیطی کـوزنتس منحنی«و » اقتصادي

ــانی و از پایگاههــاي اطالعــاتی    ــدون محــدودیت زم ــت و ب ــه اینترن ، Magiran3محــدود ب
Irandoc4 ،Noormags5 ،Sid6 ،Civilica7 ،Googlescholar8 وMegapaper9

ابع مقاالت مورد بررسی هم باید براي دسترسی به مقاالت دیگر اند. همچنین منانتخاب شده
همچنین در قرارداد پژوهش مشخص شده است کـه بعـد از تعیـین    مورد بازبینی قرار گیرند.

بایست عنوان و چکیده مطالعـات، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه، و      هاي جستجو، میاستراتژي
اولیه بر اساس معیارهاي ورود و خـروج  پس از کنار گذاشتن مطالعات غیرمرتبط، مطالعات 

هـاي  وارد لیست اولیه شوند. الزم به ذکر است، معیارهـاي خـروج شـامل عـدم وجـود داده     
کافی در مطالعات، عدم دسترسی به متن کامل مطالعات و کیفیت پایین مطالعات بوده است 

ند به بررسی آثار مو در مورد معیار ورود مطالعات باید گفت که به طور کلی محققان عالقه
کنند.رشد اقتصادي بر کیفیت زیست محیطی یک نمونه از مدل زیر را برآورد می

)1392(نصرالهی و همکاران . 1
)1385(فرد یسهراب. 2

3. Magiran. com
4. Irandoc. ir
5. Noormags. com
6. www.Sid.ir
7. civilica. ir
8. Google Scholar
9. megapaper.ir
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)1(,itititiit εxβxβαy  2
211

)2(,ititititiit εγxβxβαy Z  2211
y:معکـوس گـاز   زیسـت محـیط کیفیـت گیـري انـدازه دهنـده که نشاناستوابستهمتغیر)

اکسیدکربن)  دي
iبراي مشاهدهtزماندر

x:درآمدمتغیر
z:تأثیرتحتکهاستدیگرعواملازبرداریکy ،αاست

βS:درآمدشرایطدرضرایب
γبردار: ضریبz

εخطا: عبارت
ــه در آن  ــودگی yitکـ ــوس آلـ ــورت معکـ ــته بصـ ــر وابسـ ــرانهمتغیـ ــاز سـ (معکوس گـ

zاردرآمد سـرانه و بـرد  متغیرxitبه عنوان شاخص کیفیت محیط زیست، اکسیدکربن)دي

ــرلازايمجموعــه ــهاســت ازعوامــل کنت ــراکمجمل ــرژجمعیــت، ت ــراکم يمصــرف ان وت
بـاز آمـوزي نـرخ  فقر، سـواد صنعتی شدن، سطحتجاري، شدتباز بودن فضايینیشهرنش

عامل اختالل است.εوسیاسیبودن
ها چک لیستی طراحی شـد، کـه بـر اسـاس ایـن چـک       همچنین به منظور استخراج داده

ایست اطالعاتی شامل نام پژوهشگر، عنوان پژوهش، سال انجـام پـژوهش، شـیوه    بلیست می
هاي مورد بررسی، متغیرهاي توضـیحی در نظـر گرفتـه شـده و     ها، تعداد سالتخمین، نوع داده

، تجزیـه  stata1افـزار وارد لیست نهایی گردد، و بعد از وارد کردن این اطالعات به نرمنظایر
صورت پذیرفت.نرم افزارها نیز با همین و تحلیل

در این مرحله با توجه به استراتژي جست و جوي تعیین شده در قـرارداد پـژوهش، جسـت و    
مطالعه یافت شد و در نهایت با گزینش دقیق بـر اسـاس   909جو انجام شد، و در مرور اولیه تعداد 

ل مطالعـات و  هاي کافی در مطالعات عدم دسترسی به مـتن کامـ  معیارهایی چون عدم وجود داده
عنوان مطالعـات نهـایی وارد   مدل رگرسیونی ) به84مطالعه (13کیفیت پایین برخی از آنها تعداد 

مـدل در مطالعـه غالمـی    2هاي رگرسیونی در هـر مطالعـه از محـدوده    متاآنالیز شدند. تعداد مدل
باشد.) می1394مدل در مطالعه استاد زاد و همکاران (28) تا1392نژاد دیزگاه و همکاران (

1. Statistical package for social science
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مشخصات مطالعات وارد شده در متاآنالیز.1جدول 

دوره و نمونه نویسندگانردیف
آماري

ها و شیوه نوع داده
نوع متغیرهاي مستقلتخمین

نتایجآلودگی

1
سلیمی فرد 
و همکاران 

2009

کشور 50
OECDعضو 

و در حال 
توسعه 

1980ـ2005

پانل
F MOLS) (

OLS ًکامال
تعدیل شده

لید ناخالص تو
2COداخلی سرانه

در حال توسعه رشد درکشورهاي
اقتصادي باالتر تخریب محیط 

OECDزیست و در کشورهاي 

منجر به بهبود کیفیت محیط 
شودزیست می

2
مبارك و 
همکاران 

2009

کشور 18
1990ـ2008

پانل روش اثر 
ثابت

تولید ناخالص 
داخلی سرانه، 
سهم واردات، 
سهم صادرات، 

ارتسهم تج

2CO

نتایج بیانگر صحت فرضیه منحنی 
زیست محیطی کوزنتس یعنی 

Uاي به شکل وجود رابطه

معکوس بین رشد اقتصادي و 
انتشار آلودگی براي هردو گروه 
کشورهاي در حال توسعه و عضو 

OECDاست

3
استاد زاد و 
همکاران 

2015

نمونه 34
1978ـ2012

پانل الگوي ایستا 
LADو پویا، 

اخالص تولید ن
2COداخلی سرانه

دهد اقتصاد ایران نتایج نشان می
در قسمت صعودي منحنی زیست 

محیطی کوزنتس قرار دارد

4
ترابی و 

همکاران 
2015

نمونه 40
ARDLپانل 1971ـ2011

تولید ناخالص 
داخلی سرانه، 
درجه باز بودن 

اقتصاد

2CO

دهد با توجه به روند نتایج نشان می
اکسیدکربن یش سرانه انتشار ديافزا

هاي در ایران نیاز به اعمال سیاست
زیست محیطی جدیدي براي حفظ 

محیط زیست است

5
بهزادي فر 
و همکاران 

2012

نمونه49
1960ـ2009

سري زمانی روش 
حداقل مربعات

تولید ناخالص 
2COداخلی سرانه

کننده ي منحنی تأییدنتایج 
زیست محیطی کوزنتس است

6

غالمی نژاد 
دیزگاه و 
همکاران

2013

کشور 5
حاشیه خلیج 

ـ2007فارس 
1998

پانل
ARDL

تولید ناخالص 
داخلی سرانه، 
شاخص توسعه 

انسانی، 
گذاري سرمایه

مستقیم خارجی، 
باز بودن اقتصاد

2CO

دهد یک رابطه به نتایج نشان می
میان آلودگی محیط Nشکل

زیست و رشد اقتصادي وجود 
تواند بیانگر د میدارد که خو

ناپایدار بودن منحنی کوزنتس 
براي کشورهاي حاشیه خلیج 

فارس باشد
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هاي پژوهشمأخذ: یافته

7
رضایی و 
همکاران 

2013

نمونه4
1965ـ2009

پانل
حداقل مربعات 

معمولی

تولید ناخالص 
2COداخلی سرانه

طی دوره مورد بررسی رابطه 
U شکل وارونه بین کیفیت محیط

زیست و رشد اقتصادي براي 
ه کشورهاي مورد بررسی گرو

شودمیتأیید

8
افقه و 

همکاران
2012

کشور 21
خاورمیانه 

شمال آفریقا 
2007-1990

پانل
مدل اثر ثابت و 

تصادفی، 
SURرگرسیون 

تولید ناخالص 
داخلی سرانه، 

تراکم جمعیت، 
باز بودن تجاري

2CO

نتایج تحقیق وجود فرضیه منحنی 
تأییدزیست محیطی کوزنتس را 

دکنمی

9

عبدالهی 
حقی و 
همکاران

2010

نمونه3
1999-1996

پانل
حداقل مربعات 

معمولی

تولید ناخالص 
2COداخلی سرانه

در نهایت رابطه بین تولید ناخالص 
وان شاخص داخلی سرانه به عن

کربن رشد اقتصادي و منواکسید
موجود در هواي استان تهران را 

شکل دریافتیم که Nبه صورت
نظریه کوزنتس براي تأییدنشان از 

استان تهران است

10
ابراهیمی و 

همکاران
2010

نمونه24
2004-1980

پانل
روش حداقل 
مربعات وزنی

تولید ناخالص 
داخلی سرانه، 
مصرف انرژي 

سرانه

2CO

فرضیه منحنی زیست محیطی 
کوزنتس در کشورهاي با درآمد 

شودمیتأییدمتوسط به پایین 

11
صادقی و 
همکاران 

2012

کشور 16
اسالمی 
منتخب 

1990ـ2007

پانل
روش تحلیل 

پوششی 
DEAهاداده

تولید ناخالص 
داخلی، تراکم 

جمعیت، 
جمعیت شهري

2CO

دهد که ارتباط میان نتایج نشان می
کارایی محیط زیست و درآمد از 

نوع کوزنتسی وجود دارد

12
متفکرآزاد 
و همکاران 

2013

نمونه 9
1979ـ2009

سري زمانی مدل 
ARDL

تولید ناخالص 
داخلی، توسعه 

مالی، میزان 
مصرف نهایی 

انرژي

2CO

اثر توسعه مالی روي آلودگی 
محیط زیست منفی و اثر رشد 

اقتصادي و مصرف انرژي روي 
آلودگی محیط زیست مثبت و 

معنی دار است

13
فطرس و 
همکاران 

2014

نمونه 33
1990ـ2004

پانل حداقل 
م مربعات تعمی

یافته

تولید ناخالص 
داخلی سرانه، 

نابرابري درآمد، 
جمعیت شهري

2CO

نتایج حاکی از آن است که رشد 
اقتصادي اثر مثبت و معناداري بر 
آلودگی هوا در کشورهاي مورد 

نظر دارد



67|حدیث زنگنه و همکاران 

هاتحلیل داده. 4
یت محیط زیسـت (معکـوس   بررسی اثر رشد اقتصادي بر کیفبه در این قسمت نتایج مربوط 

اکسیدکربن) با استفاده از روش متاآنالیزآورده شده است. براي انجام متاآنالیز بایـد  گاز دي
هاي محاسبه شده در تمـام مطالعـات یکسـان باشـند. ترکیـب نمـودن       دقت نمود که شاخص

هاي به کار گرفته شـده در مطالعـات داراي ایـراد    ضرایب در صورت متفاوت بودن شاخص
برد. بنابراین براي انجام آنالیز خطی، بایـد بـه محاسـبه    ت و نتایج متاآنالیز را زیر سؤال میاس

و برآورد گـزارش رگرسـیون ودرجـه آزادي پرداخـت     tضرایب همبستگی جزئی از آماره 
مـدل  84کـه در بـین   ،در این مطالعه متغیراصلی شاخص تولید ناخالص داخلی سـرانه اسـت  

ونی به طور مستقیم از این شـاخص اسـتفاده شـده اسـت و بـراي      مدل رگرسی40رگرسیونی 
بـه بررسـی   CMAاند. ابتدا با استفاده ازنرم افـزار انجام آنالیز خطی مورد استفاده قرار گرفته

مطالعه 13ها و اطالعاتی که از و در ادامه با استفاده از دادهه شدسوگیري در انتشار پرداخته
اسـتیودنت،  ــ  tچـون ضـریب همبسـتگی، انحـراف معیـار     دست آمد که شامل مـواردي  ه ب

و با استفاده از دسـتورات خـاص   شده وارد stataباشند به نرم افزار ضرائب متغیر مستقل می
.مده استدست آه متاآنالیز نتایج ب

انتشارسوگیريبررسی. 1-4
شـود.  اره مـی هاي نشان دادن سوگیري انتشار اشـ در این قسمت به بیان سوگیري انتشار و راه

منظور از سوگیري انتشار این است که یک فراتحلیل کلیه مطالعـات مربـوط بـه پـژوهش را     
شود و بعضی از مطالعات به دالیل مختلفی ممکن است چاپ نشده باشـند. وقتـی   شامل نمی

قرارگرفته و برآوردهاي تأثیرسوگیري انتشار وجود داشته باشد نتایج نهایی فراتحلیل تحت 
است که سوگیري انتشار اصل از آن داراي تورش و خطا خواهند بود. بنابراین الزم نهایی ح

در 1.در مراحل اولیه فراتحلیل شناسایی و تصحیح شوند تا نتایج مطالعات معتبر ظاهر شـوند 
هاي شناسایی سوگیري انتشار اشاره شده است.حلادامه این قسمت به بیان راه

. نمودار فانل(قیفی)2-4
هاي شناسایی سوگیري انتشار، استفاده از روش نموداري قیفـی کـه   ترین روشز سادهیکی ا

. در نمودار فانل از حجـم نمونـه و انـدازه اثـر     باشدمی،توسط پیلمر و الیت پایه گذاري شد

1. Macaskill and Walter (2001)
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بیـانگر  Yبیانگر اندازه اثر و محـور  Xشود بدین صورت که محور براي رسم آن استفاده می
ارآزمایی است که با حجم نمونه یا دقت ک

es
وجـود شود. اگر تورش انتشارنشان داده می1

مداخلهاثراندازهحولپراکندگیمقداروبودهمتقارننمودارکهداریمباشد، انتظارنداشته
1کاهش یابد.افزایش اندازه نمونه با

. نمودار فانل (قیفی)1شکل 

پـایین استانداردخطايکهشکل، مطالعاتیقیفییافانلنمودارهايدرتفسیريلحاظاز
مطالعـات چـه هراما. نیستندانتشارگیريسوگردند، دارايمیجمعقیفبااليدرودارند

انتشـار سـوگیري ورودمـی بـاال آنهاشوند، خطاي استانداردمیکشیدهقیفپایینسمتبه
) از آنجایی که پراکندگی نتـایج مطالعـات  1(شکلبهتوجهبابنابراین. دیابمیافزایشآنها
.دندارداللتانتشارسوگیريوجودعدمبراستشدهجمعنموداربااليدر

)  2008لیتل و کورکوران و فیالي (. 1
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نتایج دستورات متاآنالیز. 3-4
کـه داراي سی و شش ضریب رگرسیونی بودند ،stataسیزده مطالعه وارد شده به نرم افزار 

نتـایج  انـد. شـده متغیر خالصه 9، بهري بودن این متغیرها در برخی از مطالعاتتکرابه علت
:1عبارتند از حاصل از خروجی نرم افزار

)، 57/31(انـد از مصـرف انـرژي   به اهمیت و درصد فراوانی عبارتمتغیرهاي تأثیرگذار با توجه
)، توسعه انسـانی  52/10)، جمعیت (78/15)، درجه باز بودن تجاري (05/21تراکم شهرنشینی (

)، ارزش افـزوده بخـش   26/5گـذاري مسـتقیم خـارجی (   )، سرمایه26/5)، توسعه مالی (26/5(
باشد که طبـق  می4/1). همچنین مشخص شد اندازه اثر متغیر مصرف انرژي برابر26/5صنعت(

تجـاري  باشد و اندازه اثرمتغیـر درجـه بـاز بـودن     تفسیر کوهن بیانگر اندازه اثر در سطح باال می
باشـد و متغیـر تـراکم شهرنشـینی داراي     باشد که بیانگر اندازه اثر در سطح متوسط میمی34/0

باشد.  باشد که بیانگر اندازه اثر در سطح کم میمی17/0اندازه اثر برابر با

dو rحدود متغیرهاي .2جدول

rDشرح

2/01/0اندازه اثر کم
5/03/0اندازه اثر متوسط

8/05/0ثر زیاداندازه ا
نامه دانشگاه تهران، پایان1392منبع: بهفر، 

توان نتیجه گرفت که متغیر مصرف انرژي پس از متغیر رشـد اقتصـادي کـه متغیـر     پس می
باشد در میان سایر متغیرها بیشترین تأثیر را برکیفیت محیط زیسـت (معکـوس   اصلی تحقیق می

یعنی بـا افـزایش مصـرف انـرژي وضـعیت کیفیـت محـیط زیسـت         کربن) دارداکسیدگاز دي
شود. سایر نتایج اثر گذاري متغیرها در جـدول  مخصوصاً در کشورهاي درحال توسعه بدتر می

آمده است.3

جداول نتایج در پیوست ذکر شده است..1
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. نتایج خروجی مربوط به سایر متغیرهاي اثرگذار3جدول 

P-Valueفاصله اطمینانESZمتغیر

941/0000/0-4/194/5866/1مصرف انرژي
درجه باز بودن 

18/0-163/0-34/033/1847/0تجاري

4/0-310/0-17/070/0652/0تراکم شهرنشینی
هاي تحقیقمنبع:یافته

زیسـت (معکـوس   اندازه اثر ترکیبی رشد اقتصادي بر کیفیت محـیط همچنین طبق نتایج
دهـد متغیـر مسـتقل یعنـی     که نشـان مـی  ه استشد22/0اکسیدکربن) تقریباً برابر با گاز دي

تواند بـه ایـن میـزان تغییـرات متغیـر وابسـته یعنـی کیفیـت محـیط زیسـت           رشد اقتصادي می
.اکسیدکربن) را توضیح دهد(معکوس گاز دي

در این مطالعه بـه  نتایج نهایی نشان از تأیید فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس دارد.
دگی از متغیـــر کیفیـــت محـــیط زیســـت (معکـــوس گـــاز جـــاي اســـتفاده از متغیـــر آلـــو

، کیفیـت محـیط زیسـت    یم یعنی بـا افـزایش رشـد اقتصـادي    اهاکسیدکربن) استفاده کرددي
یابد.افزایش می

درصـد سـري زمـانی    15درصـد پانـل و   85، پانـل) یـا ها (سري زمانی، مقطعینوع داده
در ایـن  ه اسـت. اوتی بر نتایج نداشـت متفتأثیراین ویژگی نشان داده که ند بررسی نتایجاهبود

پژوهش متغیرهاي توضیحی دیگري مانند درجه باز بودن تجاري، سطح فقر و سوادآموزي، 
گذاري خارجی نیز در کنـار متغیـر توضـیحی اصـلی یعنـی تولیـد ناخـالص        جمعیت، سرمایه

وه تخمـین  هاي مورد بررسی در مطالعات نیز که اکثراً شـی د. نوع مدلانهداخلی حضور داشتن
هـا در بیشـتر مـوارد نتـایج     آنها روش حداقل مربعات بوده است با توجـه بـه نتـایج خروجـی    

.اندهیکسانی را به همراه داشت

و پیشنهادهاگیرينتیجه. 5
هـاي  دستیابی به سطح رشـد اقتصـادي بـاالتر، مخـاطرات زیسـت محیطـی ناشـی از فعالیـت        

بحث برانگیـز تبـدیل شـده اسـت، زیـرا رشـد       به یک موضوع را به همراه دارد که اقتصادي 
هـا  اقتصادي سریع به علت استفاده فزاینده ازمنابع طبیعی و انتشـار حجـم بیشـتري ازآالینـده    

هـاي  شـود. لـذا بـین اهـداف وسیاسـت     هاي جدي بـر محـیط زیسـت مـی    معموالً باعث زیان
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راحـی  . بـه همـین منظـور ط   به وجود آمـده اسـت  اقتصادي و وضعیت محیط زیست تعارض 
هـاي اقتصـادي و زیسـت محیطـی     الگوهاي کـاربردي بـراي بررسـی واکـنش میـان فعالیـت      

. مطالعات زیادي در این زمینه انجام شده است.  ضرورتی اجتناب ناپذیر است
در قالب مفـاهیم کمـی   ي مطالعات گذشته را هایافتهکه متاآنالیز در این تحقیق از روش

سـیزده مطالعـه  شد.از میان تمام مطالعات بررسی شـده،  دهد، استفاده میو آماري قوي قرار 
به علت وداراي سی و شش ضریب رگرسیونی بودند شد کهstataافزاروارد نرمانتخاب و

متغیر خالصه شد.9تکراري بودن این متغیرها در برخی از مطالعات، به 
بـه  ار بـا توجـه  متغیرهـاي تأثیرگـذ  هاي نرم افزار به این شرح بوده اسـت : نتایج خروجی

درجـه بـاز بـودن    ،تـراکم شهرنشـینی  ،اند از مصرف انـرژي اهمیت و درصد فراوانی عبارت
گذاري مستقیم خارجی، ارزش افزوده ، توسعه مالی، سرمایهانسانی، توسعه ، جمعیتتجاري

بخش صنعت. همچنین مشخص شد اندازه اثر متغیر مصرف انرژي طبق تفسیر کوهن بیـانگر  
و اندازه اثرمتغیر باز بودن تجـاري در سـطح متوسـط و متغیـر تـراکم      ر سطح باالاندازه اثر د

باشـد. انـدازه اثـر ترکیبـی رشـد اقتصـادي بـر        شهرنشینی داراي اندازه اثر در سطح کـم مـی  
کـه  شـده اسـت  22/0اکسیدکربن) تقریبـاً برابـر بـا    ديزیست (معکوس گازکیفیت محیط

تواند به این میـزان تغییـرات متغیـر وابسـته     اقتصادي میدهد متغیر مستقل یعنی رشد نشان می
همچنـین نتـایج   .اکسیدکربن) را توضیح دهـد یعنی کیفیت محیط زیست (معکوس گاز دي

بنـابراین  یابـد با افزایش رشد اقتصادي، کیفیت محیط زیست بهبـود مـی  نشان داده است که
تأیید می شود.  )(EKCزیست محیطی کوزنتس نظریه منحنی 

هاي پژوهش، پس از رشد اقتصـادي متغیـر مصـرف انـرژي بیشـترین تـأثیر را در       اساس یافتهبر
مطالعــات داشــت و در نتیجــه افــزایش مصــرف انــرژي در کشــورها منجــر بــه افــزایش انتشــار 

هـایی بـا اسـتاندارد بـاال کـه مصـرف       شود در این راستا، استفاده از دسـتگاه اکسیدکربن میدي
توانـد مصـرف انـرژي را کــاهش داده و منجـر بـه کـاهش انتشــار       انـرژي کمتـري دارنـد، مــی   

با توجه به اینکه در این پژوهش متغیرهاي جمعیت، سطح سواد، درجه . اکسیدکربن شوددي
شـود کـه   گذاري خارجی ثابت در نظر گرفته شـدند پیشـنهاد مـی   باز بودن تجاري و سرمایه
هـاي زیسـت محیطـی کـوزنتس     ایـن موضـوعات بـر منحنـی    تـأثیر محققان دیگر به بررسـی  

اکسـیدکربن  به اینکه در این پژوهش بر روي آلـودگی ناشـی از دي  نظربپردازند و همچنین
هاي زیست محیطی را نیز در نظر گرفت.توان سایر آلودگیداشتیم میتأکید
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منابع
ــر انتشــار گــاز  « )،1389و آل مــراد جبــدرقی، محمــود (ابراهیمــی، محســن بررســی عوامــل مــؤثر ب

اکسیدکربن در کشورهاي با درآمد متوسـط بـه پـایین (بـا تأکیـد بـر منحنـی زیسـت محیطـی          يد
پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست.، »کوزنتس)

هاي تجدید پذیر بر منحنـی زیسـت محیطـی    تأثیر انرژي«)، 1394استاد زاد، علی حسین و بهلولی، پریسا (
.127ـ154، صفحات 2، سال دوم، شماره قتصاديهاي کاربردي افصلنامه نظریه، »کوزنتس

متغیرهــاي اقتصـادي ـ اجتمــاعی بــر    تــأثیربررســی «، )1391رئــوفی، علـی ( و افقـه، ســید مرتضــی 
هاي زیسـت محیطـی (مطالعـه مـوردي: کشـورهاي حاشـیه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا          آالینده

)MENA(«،  کارهـاي بهبـود آن  هـاي زیسـت محیطـی و راه   اولین همایش بین المللـی بحـران ،
جزیره کیش، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهواز.

ايگلخانـه گازهـاي انتشـار بـر تجـاري آزادسـازي آثـار «)، 1387مهـدي ( ویی، محمـد کاسـ برقی
، 43دوره، مجلـه تحقیقـات اقتصـادي   ،»کـوزنتس محیطـی زیسـت منحنیدر) اکسیدکربندي(

.1ـ25فحات، ص1شماره
اثبـات منحنـی زیسـت محیطـی کـوزنتس از طریـق       «،)1391کارشناسان، علـی ( وفر، مریمبهزادي

. ، دومین کنفرانس برنامـه ریـزي و مـدیریت محـیط زیسـت     »هاي رشد اقتصادي در ایرانتکانه
تهران، دانشگاه تهران.

ــید ــان، جمش ــوفر (وپژوی ــل، نیل ــوا.    «،)1386مرادحاص ــودگی ه ــر آل ــادي ب ــد اقتص ــر رش ــی اث بررس
، 4، شـماره  7، دوره فصـلنامه علمـی ـ پژوهشـی    ،»هاي اقتصادي (رشـد و توسـعه پایـدار)   هشپژو
.141ـ160فحاتص

بررسی منحنی کوزنتس زیسـت محیطـی در   «،)1387(ابراهیمی، ایلناز وپورکاظمی، محمد حسین
.57-71، صفحات 34شماره، 10دوره، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ایران، »خاورمیانه

مصـرف  تـأثیر «،)1394پاکروان، محمدرضـا ( و سمانه،طریقیوخواجویی پور، امینوترابی، تقی
فصـلنامه  ، »اي در ایـران انرژي، رشـد اقتصـادي و تجـات خـارجی بـر انتشـار گازهـاي گلخانـه        

.63ـ84م، شماره یک، صفحات، سال نهمدلسازي اقتصادي
رشد اقتصادي بر آلودگی تأثیربررسی «،)1392جانی، مهدي (وراحتی، سجادورضایی، عباسعلی

همـایش ملـی   ، »هـاي پانـل  محیط زیست در کشورهاي عضو بریک:یک تحلیل مبتنـی بـر داده  
تهران، دانشگاه شهید مفتح.،هاي محیط زیست ایرانپژوهش

، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، »هاواژه نامه توصیفی فراتحلیل«، )1384رضائیان، محسن (
.2سال پنجم، شماره 
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فراتحلیل راهی به سوي شناسایی ارزشیابی ترکیب «، )1384(.محمدي، اوزاهدي، شمس السادات
.51ـ79صفحات، 47، شمارهفصلنامه مطالعات مدیریت، »هاي گذشتهو تلخیص پژوهش

مقایســه منحنــی زیســت محیطــی کــوزنتس در  «،)1388دهنــوي، جــالل (وطفی ســلیمی فــر، مصــ
مجله دانش و توسعه(علمی ـ پژوهشی) ، »و کشورهاي در حال توسعهOECDکشورهاي عضو 

.29سال هفدهم، شماره 
، سـال سـوم،   فصلنامه روانشناسان ایرانی، »مروري بر مبانی فراتحلیل«، )1385سهرابی فرد، نسرین (

.10شماره 
بررسـی  «)1388(یزدانـی  سـعید ود سـیدحام ،دات باریکـانی سـا ،زهـره ،شعبانی،ایرج،صالح

اي در ایران (مطالعه موردي گاز رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهاي گلخانه
تا صفحه19از صفحه؛ 66شمارهو 17دوره، توسعهوکشاورزيقتصادااکسیدکربن)دي
41.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=99843

رشد جمعیت، رشد اقتصادي و اثرات زیست محیطی در ایـران  «)، 1383(.ر،صادقی، ح. و سعادت
.36صفحه، 9شماره،تحقیقات اقتصادي، »یک تحلیل علی)(

بررسی رابطه کوزنتسی در کشـورهاي  «،)1391ممی پور، سیاب (واکبري، اکرموصادقی، کمال
فصـلنامه  ، »هـا) ی دادهبر کارایی محیط زیست (رهیافت تحلیـل پوششـ  تأکیداسالمی منتخب با 

.127ـ148صفحات، 2شماره ، سال اول،اقتصاد محیط زیست و انرژي
بررسی رابطه بین آلودگی هوا «،)1389عیوضلو، محمود (وبازمانده، حسینوحقی، ساالرعبدالهی

چهـارمین همـایش تخصصـی مهندسـی محـیط      ،»و رشد اقتصادي(مطالعه موردي استان تهران)
نشگاه تهران دانشکده محیط زیست.، تهران، دازیست

بررسـی اثـرات عوامـل اقتصـادي و توسـعه      «،)1392دیزجی، منیـژه ( وغالمی نژاد دیزگاه، سولماز
اولین همایش ملی جغرافیـا،  ، »پایدار بر کیفیت محیط زیست در کشورهاي حاشیه خلیج فارس

نعت هوایی.تهران، انجمن محیط زیست کومش، دانشگاه ص،شهرسازي و توسعه پایدار
،»عوامل اقتصـادي مـؤثر بـر انتشـار آلـودگی هـوا      «،)1393برزگر، حمیده (وفطرس، محمد حسن

، تهـران، دانشـگاه تهـران، دانشـکده محـیط      چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
.زیست

بررســی اثــر آزادســازي تجــاري بــر انتشــار گازهــاي «)،1388(محمــدلو، نویــدهومبــارك، اصــغر
.108، شماره دو فصلنامه برنامه و بودجه،»ايگلخانه

تحلیـل تجربـی نقـش توسـعه بخـش      «،)1392دیانتی دیزج یکان، ساناز (ومتفکر آزاد، محمد علی
، »هـا مالی، رشد و مصرف انرژي روي آلودگی محیط زیست در ایران:رهیافـت آزمـون کرانـه   



1398پاییز|6شماره |سال سوم|ی عیست و منابع طبیط زیفصلنامه اقتصاد مح|74

اه عالمـه طباطبـائی، دانشـکده    ، دانشگاولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد تهران
اقتصاد.

بررسـی منحنـی زیسـت محیطـی کوزنتسـی در      «،)1385(صبوحی، محمود ومسنن مظفري، مهدیه
، دوره فصلنامه علوم و تکنولـوژي محـیط زیسـت   ،»ایران با استفاده از سیستم معادالت همزمان

.75ـ80فحات، ص3، شماره 15
مجلـه دانشـکده دنـدان پزشـکی دانشـگاه      ،»ت مـروري نگارش مقاال«،)1392معتمدیان، سیدرضا (

.1ـ8فحات، شماره یک، صعلوم پزشکی شهید بهشتی
توسعه اقتصـادي و آلـودگی محـیط زیسـت در     «،)1388(غفاري گولک، مرضیه و نصرالهی، زهرا

بـر منحنـی زیسـت    تأکیـد کشورهاي عضو پیمان کیوتو و کشورهاي آسیاي جنوب غربـی (بـا   
.126ـ105فحات ، ص2، شمارهنامه علوم اقتصاديشپژوه،»محیطی کوزنتس)
فراتحلیـل: رویکـردي بـه تلفیـق و     «،)1392(.سـیدین، م . ومختـاري، ح ونصرالهی، سید نوراهللا
، سال بیست وفصلنامه علمی پژوهشی،»شناسیهاي علم اطالعات و دانشارزشیابی پژوهش

.2نهم، شماره
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Abstract
The Kuznets Environmental Curve (EKC) hypothesis shows that there is an
inverse relationship between environmental pollution and per capita income.
This study examines the impact of economic growth on environmental
quality using meta-analysis in Iran and a number of selected countries. We
have chosen and examined 13 research works with 84 regression models.
The related data are analyzed using STATA and CMA softwares. The results
show that the effect of economic growth on environmental quality is
approximately 0.22, hence confirming the EKC hypothesis. In other words,
by achieving higher levels of economic growth the quality of the
environment would improve. The effect size of energy consumption and
urbanization is 1.4 and 0.34, respectively. This result, according to Kuhn's
interpretation, indicates the effect size at the upper and lower levels,
respectively. Population, literacy rate, degree of trade openness and fixed
foreign investment are also other variables affecting the quality of the
environment.

Keywords: Economic Growth, Environmental Quality, Kuznets
Environmental Curve, Meta-Analysis.
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