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گازهايانتشارکاهشدرکیوتوپروتکلاثربخشیبررسی
زیست)محیطاقتصادمنظر(ازايگلخانه

، تهران، ایرانمدرستربیتدانشگاه،اقتصادپژوهشکدهدانشیارمزینیامیرحسین

، تهران، ایرانمدرستربیتدانشگاه،اقتصادومدیریتدانشکدهدانشیارصادقیحسین

، تهران، ایرانمدرستربیتدانشگاه،اقتصادومدیریتدانشکدهارشدکارشناسیپناهیزدانرضوان

چکیده
هـوایی وآبتغییـرات وزمـین شـدن گـرم اسـت. مواجهآنبابشرکهوزامریزیستمحیطمسائلترینمهمازیکی

شـود. مـی حاصـل فسـیلی هـاي سـوخت احتراقازکهاستايگلخانهگازهايانتشارموضوعایناصلیدلیلاست.
تـربن مهـم ازکیوتـو پروتکلدهد.مینشانراموضوعاهمیتنیزمحیطیزیستمختلفهايکنوانسیونگیريشکل

زمـین شدنگرماصلیعاملکهايگلخانهگازهايانتشارکاهشمنظوربهکهاستاقلیمیتغییراتجهانیقاتتواف
کـاهش بـه ملـزم رایافتـه توسـعه کشورهايتنها،پروتکلایناست.شدهتشکیلشودمیمحسوباخیرهايدههدر

ایـن دراسـت. نمـوده معـاف خـود زمـانی عمقطـ درراتوسعهحالدرکشورهايونمودهايگلخانهگازهايانتشار
متـان ،اکسیدکربندي(ايگلخانهگازهايانتشاربارابطهدرپایدارتوسعهاقتصاديهايشاخصمعرفیضمنمطالعه

هـم ایـران) جملـه (ازکیوتـو پروتکلعضوکشورهايدرگازهااینانتشاروضعیتبررسیبه)نیتروژناکسیدديو
کشـورهاي ،کشـورها کـل گـروه: سـه بـه عضـو کشورهايادامهدر.استشدهپرداختهآنولادوراجرايبازمان

بـه دسترسـی بـه توجـه (بـا 1990ـ2012پژوهشیزمانیدورهاند.شدهتقسیمتوسعهحالدرکشورهايویافتهتوسعه
(GMM)یافتـه تعمـیم گشـتاورهاي روشازاسـتفاده بـا وترکیبـی هـاي دادهصورتبهمبنامدلباشد.میاطالعات)

درخـود تعهداتانجامدرسعیصنعتیکشورهاياینکهرغمعلیکهدارندآنازحکایتنتایجاست.شدهبرآورد
انتشـار وتولیـد افـزایش باجهانیرونددرهمچنانامااندداشتهاکسیدکربنديايگلخانهگازانتشارشکاهراستاي
درگازدوهرانتشارمیزانکاهشدهندهنشاننیتروژناکسیدديومتانايخانهگلگازدوتحقیقنتایجهستیم.مواجه

.استپروتکلعضوکشورهايازگروهسههر

.کشوريبینمطالعه،آلودگیانتشار،ايگلخانهگازهاي،کیوتوپروتکلکلیدي:واژگان

.44OوJEL:53Q،56Q،48Pبنديطبقه

نده مسئول: نویسmozayani@modares.ac.ir
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مقدمه.1
تغییـرات ،بشـري تحـوالت افـزون روزرشدونوزدهمقرناوایلدرتیصنعانقالبآغازبا

انــواعمصــرفوانــرژيبــهبشــرنیــازداد.رخهــاانســانزنــدگینحــوهدرنیــزگونــاگونی
ازايگلخانـه گازهـاي شـدید افـزایش سـبب سـنگ زغالونفتمانندفسیلیهايسوخت

افـزایش بـه منجـر فسـیلی هايسوختایناحتراقکهچرااست.شدهاکسیدکربنديجمله
وايگلخانـه پدیـده آثـار درصـد 60حـدود .1شـود مـی جـو درايگلخانـه گازهـاي انتشار

ــهمربــوط،بشــرهــايفعالیــتازناشــیزمــینکــرهحــرارتدرجــهافــزایش گــازانتشــارب
مـورد دررامطالعـاتی هواشناسـی المللـی بـین سـازمان 1951سالدر.استاکسیدکربندي

.دادانجـام ايگلخانـه گازهـاي بـا زمینشدنگرمارتباطواتمسفربراکسیدکربنيدتأثیر
تمرکـز افـزایش موجـب کـه انسانیهايفعالیتعمدهسهمبرمطالعاتاینازحاصلنتایج

،متـان شـامل ايگلخانهگازهايترینمهمداشت.تأکیدشودمیاتمسفرسطحدرگازهااین
2باشند.مییدکربناکسدي،نیتروژناکسیددي

.داردهمـراه بهمختلفابعاددرگوناگونیپیامدهايوآثارزمینحرارتدرجهافزایش
عـالوه باشد.تواندمیايمالحظهقابلمسئلهآبیمنابعوکشاورزيبخشبرمسئلهاینتأثیر

یبآسـ بهمنجرمسئلهاینکهشدهزیستمحیطدربیولوژیکیتغییراتبروزموجباینبر
کشـورهاي ازتعـدادي تغییـرات ایـن دنبـال بـه شود.میاکوسیستموحیوانات،گیاهانبه

نامـه آیـین درواقعپروتکلاینکردند.کیوتوپروتکلاجرايبهمتعهدراخودیافتهتوسعه
ــراتکنوانســیونهــايبنــدازیکــیاجرایــی 1997ســالدرکــهاســتوهــواییآبتغیی

درصـد 2/5راخـود ايگلخانـه ازهـاي گانتشـار میـزان شـدند متعهـد صـنعتی کشورهاي
انـرژي نظیـر تجدیدپـذیر هايانرژيازاستفادهنفوذضریبافزایشبرايودهندکاهش

ایـن درنماینـد. اعطـا مـالی هـاي کمـک توسعهحالدريکشورهابهباديوخورشیدي
2/5میـزان بـه متوسـط طـور بـه جهـان درايگلخانـه گازهـاي انتشـار کهشدهمقررپروتکل

سـال درآنانتشـار ازتـر پـایین سطحیبهویافتهکاهش2012الی2008هايسالطیدرصد
،نهـاد بنیانيجدیدرویکردهايايگلخانهگازهايکاهشبرايکیوتوپروتکل.برسد1990

)1385(محمد باقري.1
)1997(سازمان ملل.2
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یافتــهتوســعهکشــورهايبــینکــه»JI(4(3مشــتركاجــراي«،»2)ET(1انتشــارتجــارت«نظیــر
اجـراي تشـویق بـراي که»CDM(6(5پاكتوسعهمکانیسم«همچنینودنشواجراندنتوامی

7باشد.میتوسعهحالدرویافتهتوسعهکشورهايبینانتشارکاهشمشتركهايپروژه

دسـته :شـوند مـی تقسیمدستهدوبهکشورهاروتکلپایندرآمدهعملبهتوافقاتطبق
کـاهش راايگلخانـه گازهـاي تولیـد بایدکههستندالفپیوستیاصنعتیکشورهاياول

،روسـیه ،ژاپـن ،مریکـا ا:شـامل الفپیوستعضوتولیدکنندهکشورهايترینبزرگدهند.
ایـن بیندرهستند.فرانسهواوکراین،استرالیا،انگلیس،کانادا،هستانل،اسپانیا،ایتالیا،آلمان

ژاپـن وروسـیه کشورهايواولرتبهدردرصد3/20یعنیسهمبیشترینبامریکااکشورها
.دارنـد قـرار زهـا گااینکنندگانتولیدترینبزرگبعديهايمکاندردرصد6/4و5/5با

اجـراي اولدور(درانـد پیوستازخارجکههستندايتوسعهحالدرکشورهايدومدسته
دوبـه خـود نیـز توسـعه حالدرکشورهايشدند).معافتعهداتانجاماز،کیوتوپروتکل

ودارنـد قـوي ياقتصـاد کهايتوسعهحالدرکشورهاي،الفگروه.شوندمیتقسیمدسته
ــهبایســتمــی ــوژيوهزین ــرايالزمتکنول ــهگلخاگازهــايکــاهشب ــأمینرااين ــد.ت کنن

،انـدونزي ،مکزیـک ،هنـد ،برزیل،چینگروهاینعضوکنندهتولیدکشورهايترینبزرگ
سـهم بیشترینباچینکشورها8اینبیندرباشند.میجنوبیکرهو،جنوبیآفریقاي،تایلند
رد7/1و3/5بـا ترتیـب بـه جنـوبی کـره وهندکشورهايواولرتبهدرصددر5/21یعنی
درکشـورهاي ،بگـروه .دارنـد قـرار گازاینکنندگانتولیدترینبزرگبعديهايمکان
8ندارند.ايگلخانهگازهايتولیدکاهشبهلزومیکهايتوسعهحال

توانـد از  در راستاي این تعهدات اگر کشوري نتواند سـهم تعهـدات خـود را در کـاهش انتشـار بـرآورده نمایـد، مـی        .1
ار را خریـداري نمایـد.   اند. مجـوز انتشـ  کشورهاي صنعتی دیگر که بیش از تعهد را در کاهش انتشار عملکرد داشته

نامند.که این موضوع را تجارت انتشار می
2. Emission Trading

یا اخذ گواهی، توسـط کشـورهاي   تعهداجرايمنظورکشورها، بهتکنولوژیکیتجارببهتوجهباکههستندهاییپروژه.3
گردند.(اروپاي شرقی) اجرا مییافته به خصوص کشورهاي با اقتصاد در حال گذرصنعتی در سایر کشورهاي توسعه

4. Joint Implementation
همچنـین وايگلخانـه انتشـار گازهـاي  کـاهش درخـود تعهداتتحققجهتیافتهتوسعهکشورهايکههاییپروژه.5

نمایند.میاجرادر حال توسعهکشورهايپایدار، درتوسعهبهکمک
6. Clean Development Mechanism

)1386(احدي .7
)1390(صادقی و اسالمی اندارگلی.8
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کشـورهاي عهـده بـر وهـوایی آبتغییـرات برابـر درمسـئولیت بارترینسنگینبنابراین
یـا کـرده منتشـر راايگلخانـه گازهـاي بیشـتر اکنونبهتاگذشتهازباشدکهمیشدهصنعتی

سـال دریافتهتوسعهکشورهايبیندرچالشسال7ازبعدباالخرهکیوتوپروتکلکنند.می
سـال درآنکـه توجهجالب1شد.االجراالزمپروتکلبهروسیهفدراسیونپیوستنباو2004
تـن میلیـارد 8/39ازبـیش ،کیوتوپروتکلاجراياولدورپایانبااستمصادفکه2013

2012سـال بهنسبتگازاینتولیدمیزاناست.شدهتزریقزمینجوبهاکسیدکربنديگاز
گـاز تـن میلیـون 778تولیدمعنیبهموضوعاینکهاستداشتهافزایشدرصد5/2ازبیش
اسـت الزمگازاینانتشارابعادخصوصدراست.2012سالبهنسبتبیشتراکسیدکربندي

پروتکـل اهدافاروپااتحادیهکشورهاياگرحتیهابررسیطبقکهشوداشارهنکتهاینبه
280تنهـا سـاالنه جهـان اکسیدکربنديگازانتشارمیزان،کننداجراکاملطوربهراکیوتو
ایـن کـه معتقدنـد پیمـان ایـن منتقـدان ازبسـیاري لـذا ویابـد میکاهشسالدرتنمیلیون

اقتصـاد سـریع توسـعه زیـرا ،داشتنخواهدجهانجوازحفاظتبرايچندانیتأثیرهااقدام
2030سـال درکـه ايگونـه بـه ،شـده اکسیدکربنديگازانتشارافزایشبهمنجرآسیاقاره
خواهـد افزایشدرصد19بهدرصد16ازجهاناکسیدکربنديگازانتشاردرقارهاینسهم
2.یافت

وهــواوآبتغییــراتمعاهــدهمفــادمطــابقتوســعهحــالدرايکشــورههماننــدایــران
درتوانسـت مـی ولـی نداشـت. ايگلخانـه گازهـاي کـاهش بـراي تعهـدي ،کیوتوپروتکل

ملـی بـرآورد درخصـوص داوطلبانـه صـورت بـه یانمودهمشارکتپاكتوسعههايپروژه
مصـرف لحـاظ ازجهـان کشـور دهازیکیایران.کنداقدامخودايگلخانهگازهايانتشار
دارد.راانـرژي مصرفمیزانبیشتریننیزاوپککشورهايمیاندروبودهنفتیموادباالي

اکسـیدکربن ديتولیدکننـده دومـین قطرازپسایران،اوپککشورهايمیانکهطوريبه
گازهـاي تولیدکننـده دهـم رتبـه 2005ــ 2008هـاي سـال بـین جهانیسطحدرایراناست.

ازایرانجایگاهکهاستاینتوجهقابلاينکتهواستدادهاختصاصخودبهراايگلخانه
اسـت حالیدرایناست.یافتهارتقا2008ـ2013هايسالطیجهانششمرتبهبهدهمرتبه

)1388(زمردیان.1
)1395(محمدي و دیگران .2
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.1اسـت داشـته اکسـیدکربن ديگازانتشاردرراجهانهجدهمرتبهایران2002سالدرکه
باشد.میکنندهنگرانبسیاریافزایشرونداینلذا

گازهايانتشاربرکاهشکیوتوپروتکلاجراياثربخشیبررسیبهحاضرپژوهشدر
اقتصادمنظرازپروتکلاینعضوکشورهايدر)2CO،4CH،2NO(منتخبايگلخانه
بیضــربــرتمرکــزبــایلــیتحلویفیتوصــروشازاســت.شــدهپرداختــهزیســتمحـیط 
يهادادهاست.شدهاستفادهروتکلپدرکشورهاتیعضوبهمربوطریمتغيبرايبرآورد

یزمـان دورهيبـرا )اطالعاتیدسترسبهتوجه(بایجهانبانکازپژوهشایننیازمورد
کلیهموجوداطالعاتبهتوجهبامطالعهمکانیمحدودهاند.شدهآوريجمع1990ـ2012

بـه توافقـات براسـاس کشـورها ،نتـایج بودبهبرايواستگرفتهدربرراعضوکشورهاي
،کشـورها کـل ازعبارتنـد کـه انـد شـده تقسـیم گروهچندبهپروتکلایندرآمدهدست

پیوسـت ازخـارج کـه توسـعه حـال درکشورهاي،)الفپیوست(یافتهتوسعهکشورهاي
مروري،نظريمبانیبیانبهادامهدر،تحقیقاینهدفبهیابیدستمنظوربهدارند.قرار

راوسـوم مدوبخـش کهاستشدهپرداختهشدهانجامهايپژوهشوموضوعادبیاتبر
مـدل معرفی،تحقیقروش،ششموپنجم،چهارمبخشسهدراند.دادهاختصاصخودبه

هـا یافتهتحلیلوتجزیهوشدهمطرحیافتهتعمیمگشتاورهايروشازمدلبرآوردومبنا
خواهـد حاضـر تحقیقبخشپایانگیرينتیجهوبنديجمعاست.هشدبیانهفتمبخشدر

بود.

نظريمبانی.2
قـرار اقتصـادي هـاي فعالیـت ازبـاالتري سـطوح درکشورهاچههراقتصاديرشدایندفردر

اسـتخراج بـه منجـر وضـعیت ایـن .بـود خواهنـد بیشـتري اولیهموادوانرژينیازمندبگیرند
افـزایش نتیجـه دروآنهـا مصـرف ازناشیهاي آالیندهانتشارایشافزوطبیعیمنابعفزاینده
شـاهد ،درآمـد سـطح افـزایش رغـم علـی شـرایط ایـن درشـود. میزیستمحیطتخریب
هـاي  نسـل منـافع طبیعیمنابعرویهبیمصرفاینکهضمن.بودخواهیمهاانسانرفاهکاهش

بـراي راسـتا ایـن درانـدازد. مـی رخطـ بـه فرهنگـی واجتمـاعی ،اقتصاديابعاددرراآینده
رشـد سیاسـتهاي دربایداقتصاديفعالیتبرايآیندگانتواناییوزیستمحیطازحفاظت

)1395(محمدي و دیگران .1
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ازبرخـی ،فـوق دیدگاهکناردر1.نمودبازبینی،پایداررشدمباحثچارچوبدر،اقتصادي
امتـداد درزیسـت محـیط کیفیـت بهبـود برايراهترینسریعکهمعتقدنددیگرصاحبنظران

جریـان دربایـد زیستیمحیطاستانداردهايبهبودمنظوربهوداردقراراقتصاديرشدمسیر
تقاضـا افـزایش باعـث درآمـد ازبـاالتري سطوحکلیطوربهزیرا.نهادگاماقتصاديرشد
درآمـد افزایشهمچنینکنداستفادهاولیهموادازکمتريسطحازکهشودمیکاالییبراي

2.شودمیزیستمحیطکیفیتتقاضايافزایشباعث

کـوزنتس محیطـی زیسـت فرضـیه بـه شـد مطـرح 90دهـه اوایلدرکهسومدیدگاهاما
ومثبـت چـه ،زیستمحیطکیفیتواقتصاديرشدمیانرابطه،فرضیهاینطبق.شدمشهور

شـدت ،توسـعه پـایین سـطوح در.نیسـت ثابـت کشـور یـک توسعهمسیرطولدرمنفیچه
ضـایعات میـزان نیـز ومنـابع بـر مبتنـی اقتصـادي هـاي فعالیـت اثـر برزیستمحیطخریبت

مرحلـه بـه کشـاورزي بـر مبتنـی مرحلـه ازاقتصـاد حرکـت با.باشدمیمحدودتجدیدپذیر
سـطوح درسـرانجام ویابـد مـی افـزایش ضـایعات ایجادوطبیعیمنابعتخیله،شدنصنعتی

درتقاضـاي وخـدمات واطالعـات بـر مبتنیصنایعجهتردساختاريتغییر،توسعهباالتر
محـیط تخریـب دریکنـواختی کـاهش بـه منجـر ،زیسـت محـیط کیفیتبرايافزایشحال

.3شدخواهدزیست
رشـد ودرآمـدي نـابرابري بـین رابطـه بررسـی بـه 1955سـال دربـار نخستینکوزنتس

نپرداختـه زیسـت محـیط لهمسـئ بـه خـود مطالعـات درکوزنتسدرواقع.پرداختاقتصادي
یـک ونمـوده اسـتفاده کـوزنتس منحنـی از4وکروگـر گروسمن1992سالدربلکه.است

منحنــیبــهکــهنمودنــدمعرفــیآلــودگیواقتصــاديرشــدبــینمعکــوسشــکلUرابطــه
کیفیـت بـین ارتبـاطی دیـدگاه اینطبقبر.مشهورگردید)EKC(5کوزنتسمحیطیزیست
یکسـان درآمـدي سـطوح همـه دررابطهاینکهداردوجودددرآمسطوحوزیستمحیط
در،کـوزنتس منحنـی فرضیهطبقبر.کندمیتغییریافتگیتوسعهمختلفمراحلدرونیست

سـطوح درامایابند.میافزایشدوهرآلودگیواقتصاديرشد،یافتگیتوسعهاولیهسطوح

1. Panayotou (2000)
)1386(حاصلمرادوپژویان.2

3. Panayotou (2003)
4. Grossman and Kruger
5. Environmental Kuznets Curve (EKC)
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وآلـودگی انتشـار ،منـابع اسـتخراج دتشـ ازبیشـتر اقتصـادي رشـد با،یافتگیتوسعهباالتر
.شودمیکاستهزیستمحیطتخریب

کوزنتسمنحنی.1شکل

) 2003منبع: استرن (

ازکـه اسـت اهمیـت حائزمنظراینازاقتصاديرشدوآلودگیکاهشارتباطموضوع
وانـرژي مصـرف دیگـر سويازوانرژيمصرفوآلودگیبیناحتمالیايرابطهسویک
محـیط تخریـب واقتصـادي رشدبینيرابطهبهتوجهبابنابراین.داردوجوداقتصاديرشد

اقتصـادي رشدطرفدارانوزیستمحیططرفدارانبینايمجادلهاخیرهايسالدر،زیست
خـود اینواستباالترانرژيمصرفنیازمنداقتصاديرشدکهمعنابدین.استشدهایجاد
.گـردد مـی زیسـت محـیط تخریـب و)انـرژي مصرفازناشی(بیشترآلودگیایجادباعث
رونـد بایـد زیسـت محیطوضعیتبهبودبرايمعتقدندزیستمحیططرفداراناساسبراین
.شودکنداقتصاديرشد

بـا تـوام توانـد مـی اقتصـادي رشـد کـه باورنداینبراقتصاديرشدطرفدارانمقابلدر
زمینـه درشـده انجـام هايبررسیدر.باشدزیستمحیطکیفیتافزایشوآلودگیکاهش
2COخصـوص بـه ايگلخانـه گازهايعمدتاًپژوهشگران،کوزنتسمحیطیزیستمنحنی

اگـر .گیرنـد مـی نظـر در)آلـودگی (زیستمحیطتخریبسطحبرايشاخصیعنوانبهرا
ویژگـی بـه توجـه بـا صـورت ایندربگیردقراردتأییموردکوزنتسمحیطیزیستفرضیه
باشـد زیسـت محـیط بـراي تهدیدياینکهجايبهتواندمیاقتصاديرشد،کوزنتسمنحنی
بـین رابطـه زمینـه درمطالعـات .گـردد زیسـت محـیط کیفیـت بهبـود برايابزاريبهتبدیل

پیـدا چنـدانی دواهمیتکردکاربهآغازکیوتوپروتکلکه2005سالازرشدوآلودگی

بازگشتنقطهدرآمد 
محیطیتنزل زیستمحیطیبهبود زیست

سرانهدرآمد 

تخریب
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ازکشـور 39کیوتـو پروتکـل طبـق شـد مطـرح ایـن ازپـیش کـه گونـه همـان زبرا.کردند
راخـود اکسـیدکربن ديانتشـار سطحتاشدندملزمتوسعهحالدرویافتهتوسعهکشورهاي

1برسانند.1990سالدرآنمقداردرصد2/5به2012سالدر

هازگاینارنتشااانمیزبیشتریندهدمینشانايگلخانهيهازگارنتشااسازوکارسیربر
همینبه.دشومیمربـوط عمومیوريتجا،خانگیشــ بخولـنقولـحم،صنعتبخشبه
حجـم ،شهرنشینیمقولـه ،نقلیهایلــ سواددــ تعبـه بایسـت مـی موضـوع یـابی ریشهدرلیلد

وعمـومی آگاهیمیزاننیزوداخلیناخالصتولیدابعادواقتصادبودنبازدرجهوتجارت
پرداختـه موضـوع ایـن بـه مـدل طراحـی بخـش درکهداشتتوجهدستاینازمتغیرهایی

منحنــیبــرآوردهــدفحاضــرمطالعــهدرکــهاســتایــنتوجــهقابــلنکتــهشــد.خواهــد
نظـري مبـانی ازتحقیقاصلیموضوعبررسیراستايدراما.نیستکوزنتسمحیطیزیست

.شودمیاستفادهمنحنیاین

تحقیقپیشینه.3
راتحقیـق موضـوع بـا مـرتبط مطالعـات کـه داردآنازحکایـت موضوعادبیاتبرمروري

کرد:بنديدستهزیرشرحبهگروهسهدرتوانمی
بررسـی بهدهندمیراتشکیلحوزهاینتحقیقاتعمدهبخشکهمطالعاتازاولبخش

موضـوع ایـن برکهمطالعاتیمهمترینازیکیند.اپرداختهاقتصاديرشدباآلودگیارتباط
وگروسـمن مطالعهگذاردمیاثرزیستمحیطبرچگونهاقتصاديرشدکهاندشدهمتمرکز
وکنـد میبررسیراآلودگیورشدبینرابطهمطالعهاینباشد.می)1991ـ1995(2کروگر

وکروگـر گروسـمن کنـد. میتفسیرومقیاسیترکیبی،تکنولوژياثراتصورتبهرانتایج
واستتوامبیشترآلودگیباابتدادراقتصاديرشدکهرسیدندنتیجهاینبهخودمطالعهدر
یافت.خواهدکاهشنیزآلودگی،رشداقتصاديبیشترافزایشبا

نظیــرجهــانیهــايکننــدهآلــودهکــهکردنــدپیشــنهاد)1995(4هولــدزو3ســلدن
بـا عطفـی نقطهیاکردهپیداافزایشدرآمدباهمراهواختیکنصورتبهیااکسیدکربندي

پشـتیبانی کـه داردآنازحکایـت ایشـان مطالعـه نتیجـه .دارنـد بـزرگ اسـتاندارد خطاهاي

1. Halicioglu (2008)
2. Grossman and Kruger Schmalensee
3. Selden
4. Holtz-Eakin
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طریـق ازاکسـیدکربن ديانتشـار بـراي کـوزنتس محیطیزیستمنحنیاثباتجهتتجربی
نداردوجودخاصکشورهايبررسیمعناداررابطه

محـیط کیفیـت واقتصـادي رشـد میانارتباطبررسیدر)1388(همکارانوکیااسدي
بـاز درجـه ،سـواري خودروهـاي تعـداد ،سـرانه داخلیتولیدمانندعواملیاثر،ایرانزیست

گـاز انتشـار میـزان برراتوسعههايبرنامه،مجازيمتغیرهايوکشورجمعیت،اقتصادبودن
توسـعه سـوم برنامـه کهاستاینایشانمهمنتایجاز.دانکردهمطالعهسرانهاکسیدکربندي
.استبودهترموفقهواآلودگیکنترلدرتوسعههايبرنامهدیگربامقایسهدر

هـاي شاخصواقتصاديهايفعالیتسطحمیانيرابطه)1390(همکارانوپورلطفعلی
انتشـار میـان بلندمـدت ايهرابطـ وجودازهاآنيمطالعه.اندکردهبررسیرامحیطیزیست

وفسـیلی هـاي انـرژي مصرفمتغیردوگرفتننظردربارااقتصاديرشدواکسیدکربندي
نشـان مطالعـه ایـن نتـایج .نمودمیحکایت1346ـ1386دورهبرايِایراندرتجاريآزادي

شـار انتبـه تجـاري آزاديوفسـیلی هـاي انرژيمصرف،اقتصاديرشدازعلیتکهدهدمی
.نیستتأییدموردآنعکسولی،استاکسیدکربندي

انـد پرداختهخاصطوربهیزیستمحیطالمللیبینهايپروتکلبهمطالعاتازدومبخش
ازگـروه ایـن اقتصـادي عوامـل ویزیسـت محـیط هـاي پیمـان میـان ارتباطبهتوجهبادرواقع

،تجـاري هـاي جریـان رونـد بـر ییستزمحیطهايپیمانتأثیرگذاريبهکلطوربهمطالعات
زیـر مطالعـات بهتوانمیگروهاینازکهپردازندمیاقتصاديعواملسایرواقتصاديرشد

کرد.اشاره
کـه پرداخـت فرضـیه ایـن بررسـی بـه شـد انجـام )1990(1تـوبی توسـط کـه ايمطالعه

االهـاي کدرتجـاري الگوهـاي تغییـر باعـث اسـت ممکـن دقیـق یزیستمحیطهايسیاست
دقیـق قـوانین کـه رسـید نتیجـه ایـن بـه نویسـنده .شـود جهانآلودهصنایعتوسطتولیدشده

رويبـر صنعتیکشورهاياکثرتوسط1970اوایلو1960سالاواخردرکهیزیستمحیط
.نداشتالمللیبینتجاريالگوهايرويبرتوجهیقابلتأثیر،شداعمالصنایع

اقتصـاد بـر )کیوتـو (محیطـی زیسـت المللـی بـین توافقـات یرتـأث به)1385(محمدباقري
ازسـوخت احتـراق کـه آنجاازويگیرينتیجهطبق.استپرداختهاوپکعضوکشورهاي

اسـاس ایـن بـر ،باشـد مـی 2COخصـوص بـه ايگلخانـه گازهـاي انتشاردالیلترینعمده

1. Tobey
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نتیجـه درکـه تنفـ تقاضـاي کاهشکهاستایناوپکعضوکشورهاينگرانیترینمهم
وجـود بـه پروتکـل درمتعهـد یافتـه توسـعه کشـورهاي سويازمختلفهايسیاستاعمال

صادراتیهايدرآمدکاهشباعثنتیجهدروگرددنفتقیمتکاهشموجبآمدخواهد
.شدخواهدکشورهااین

محیطـی زیسـت هـاي پروتکـل اثربخشـی بـه کـه هسـتند مطالعـاتی معـدود ،سـوم گروه
تغییـر بـا محیطـی زیستهايپیماناثربخشیبهمطالعاتازگروهایندردرواقعاند.پرداخته

ایـن ازکـه انـد. پرداختـه ايگلخانـه گازهـاي انتشـار کـاهش نهایتودرآلودگیمیزاندر
نمود:اشارهزیرمواردبهتوانمیمطالعات
جانبـه یـک کـاهش ددهـ نشـان تاکرداستفادههابازينظریهرویکرداز)1991(1هویل
همچنـین او.شـود دیگـري کشـور درانتشـار افزایشبهمنجرکشوریکوسیلهبهآلودگی

توسـط آلـودگی کـاهش .اسـت بیشـتر کـل آلودگی،طرفهیککاهشنتیجهکهدادنشان
شود.میدیگرگروهوسیلهبهمجانیسواريبهمنجرکشورهاگروهیک

کشـورهاي مشارکتوهاسیاستازجالبصرمختتحلیلیک)2004(2جوتزوفرانک
کـه کنـد مـی تأکیـد موضـوع ایـن رويبراو.کردارائهآلودگیکاهشدرتوسعهحالدر

ایـن ازوورزنـد مـی اصـرار پیشـرفت جهـت خـود حـق رويبـر توسعهحالدرکشورهاي
آنهـا پیشـرفت ازممانعتجهتیزیستمحیطمباحثازیافتهتوسعهکشورهايکهاندنگران

.نمایداستفاده
اسـت متفـاوت کشورهاگروهبینملیشرایطکهکندمیتأکید)2004(جوتزوفرانک

بیشـترین بـا کشـورهاي .داردوجـود توسـعه حـال درکشـورهاي بـین مخالفـت تمایالتو
.کنندمیتقاضاراايگلخانهگازهايکاهشتعهداتدریاسطحآمدنباالبهنسبتریسک

حفاظـت خـاطر بـه نفـت وگـاز صـادرکننده عنـوان بهموضوعاینبااوپکگردیطرفاز
زیـرا ،اسـت متمـایز انـدونزي کمتـر درآمـد بـا کشـورهاي بین.کندمیمخالفتخودمنافع

خـاطر بـه امـا باشـد. میفسیلیسوختصادرکنندهواوپکاعضاءازیکیاندونزياگرچه
حقیقـت در.باشـد میپذیرآسیببسیارهواییوآبتغییراتبهنسبتاشايجزیرهساختار

کرد.تصویبراکیوتوکهبوداوپکیکشوراولیناندونزي
تـأثیر گرفتـه صـورت مطالعـات اغلبکهشودمیمشاهدهشدهانجاممطالعاتبهتوجهبا

1. Hoel
2. Frank Jotzo
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بـه امـا انـد. گرفتـه نظـر در...وآلـودگی کاهش،اقتصاديرشد،تجارتبرراکیوتوپیمان
ازاسـتفاده بااکسیدکربنديگازانتشارکاهشبرراپیماناینتأثیرگذاريستقیممصورت

داردایـن بـر سـعی تحقیقایناند.ننمودهبررسیتوصیفیتحلیلیواقتصادسنجیهايروش
بـا مربوطـه پیمـان درنظـر مـورد ايگلخانـه اصـلی گازسهرويبرراکیوتوپیمانتأثیرکه

درکشـورها آمدهعملبهبنديتقسیمواقتصادسنجیروشازتفادهاسباوکمیرویکردي
بـر پیمـان ایـن تأثیررويبربیشترپیشینمطالعاتکهصورتیدرنماید.بررسیکیوتوپیمان
بهعنایتبااند.داشتهتأکیدخاصیمکانیمحدودهمعموالً واقتصاديکالنهايمتغیرروي
درواقـع کـه تفـاوت ایـن بـا شـود میبنديطبقهسومروهگدرحاضرمطالعهفوقبنديطبقه

مبـانی ازکههمزمانحاضرمطالعهدراستمتفاوتموجودمطالعاتباآنروشورویکرد
ـ رویکـرد بـا ،شـود مـی اسـتفاده اولگروهمطالعاتنظري هـاي روشازاسـتفاده بـا ویکم

درآندرشـده مطـرح رایطشـ بـه توجـه باکیوتوپروتکلاثربخشیبررسیبهاقتصادسنجی
وجـه موضـوع ایـن شـود. مـی پرداختهزیستمحیطاقتصادتجربیـنظريمبانیچارچوب

باشد.میموضوعادبیاتدرآننوآوريوحاضرمطالعهتمایز

پژوهشروش.4
وهـوا آلـودگی رابطهبررسیبهکه)1389(گولکغفاريونصرالهیمطالعاتبهتوجهبا

مـدل ازویرایشـی کـه )1386(حاصـل مـراد وپژویـان مدلنیزواندداختهپراقتصاديرشد
بـه کـه )1390(اندارگلیاسالمیوصادقیمطالعاتهمچنینباشد.میکروگروگروسمن

داخلیناخالصتولیدوانرژيمصرف،اکسیدکربنديانتشارمیانبلندمدتروابطبرآورد
مطالعـه الگـوي فرانسـه کشـور بـراي 2007سـال درآنـژ مدلنهایتدرواندپرداختهسرانه

وابسـته متغیـر مـدل ایـن درگیـرد. مـی قـرار کـار دستوردرزیرشکلبهتعدیالتیباحاضر
اکسـید دي،اکسـیدکربن ديیعنـی: کیوتـو پروتکـل نظـر مـورد گازسهشاملهواآلودگی
باشد.میوتوکیپروتکلشدهبنديتقسیمکشورهايگروهسهبرايمتانونیتروژن

)EC , Ei , UMC , Ui , Oi , CAR ,٢GDP , GDP(f=PO

)EC , Ei , UMC , Ui , Oi , CAR ,٢GDP , GDP(f=4CH 1.

)EC , Ei , UMC , Ui , Oi , CAR ,٢GDP , GDP(f=2NO 2.

)EC , Ei , UMC , Ui , Oi , CAR ,٢GDP , GDP(f=2CO 3.
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POمتـان ،اکسیدکربنديگازهايسرانهانتشارمیزان،مطالعهایندرهوا):دگیآلو(میزان
وابسـته) (متغیـر هـوا آلـودگی شـاخص عنـوان بـه تن)هزارحسب(برنیتروژناکسیدديو

تولیـد ازعبارتسـت ):کشـورها داخلـی سـرانه ناخـالص تولیـد (GDPاسـت. شـده انتخاب
CAR).امریکـا دالر(2010سـال ثابـت يهـا قیمـت بـه جمعیـت بـر تقسیمداخلیناخالص

حـال درفسـیلی) مصـرفی سـوخت (داراينقلیـه وسـایل نسـبت ):نقلیـه وسایلتعداد(متغیر
مجمـوع نسـبت ):اقتصـاد بـودن بـاز درجـه متغیـر (Oiجهان.درنقلیهوسایلکلبهاستفاده

میـزان ):انـرژي مصـرف متغیـر (ECباشـد. میداخلیناخالصتولیدبهوارداتوصادرات
(بـه داخلـی ناخـالص تولیـد ازدالر1000ازايبـه نفـت) کیلـوگرم (معـادل انرژيمصرف

نسـبت شهرنشـینی جمعیتدرصد):شهرنشینیجمعیتمتغیر(UR).2011سالثابتقیمت
محیطـی زیسـت هـاي برنامهاجرايبهمربوطمجازيمتغیر(UMCباشد.میجمعیتکلبه

بـا متغیـر ایـن ،استدرآمدهعضویتبهنظرموردکشورکهیهایسالدر):کشورهاتوسط
.صفرعددباهاسالبقیهدرواستشدهدادهنشان1عدد Ei) درصـد د):سـوا سـطح متغیـر

جمعیت.کلبهنسبتسراسريهايدانشگاهدانشجویان

برآوردروشوآماريهايداده.5
1990ــ 2012یزمـان دورهيبرایجهانبانکتاطالعابانکازتحقیقدسترسدريهاادهد

مکـانی محـدوده .انـد شـده يآورجمع،باشدیموتویکپروتکلاجراياولدوردرواقعکه
بـراي وگیـرد برمـی درراپروتکلعضوکشورهايکلیهموجوداطالعاتبهتوجهبامطالعه
تقسـیم هگـرو چنـد بـه پروتکلایندرآمدهدستبهتوافقاتبراساسکشورهاکارتقویت

حـال درکشـورهاي ،الفپیوستیایافتهتوسعهکشورهاي،کشورهاکلشامل:کهاندشده
سـنجی اقتصـاد هايتکنیکچارچوبدرتحقیقایندر.ندهستپیوستازخارجکهتوسعه

واسـطه بـه پویـا هـاي مـدل درد.شـو میاستفاده(GMM)1یافتهتعمیمگشتاورهايازروش
حـداقل ماننـد معمـول تخمـین هايروشازتواننمیدیگر،وقفهباوابستهرمتغیشدناضافه

مربعــاتحــداقلو)LSDV(مجــازيمتغیــرمربعــاتحــداقل،)(OLSمعمــولیمربعــات
پیـدا همبسـتگی ،وقفـه بـا وابسـته متغیربااخاللجزءزیرا.نموداستفاده)GLS(یافتهتعمیم

تخمـین 1991سالدرباندوآرالنواما.شودمیورشتدچارتخمیننتایجروازاینکنند.می

1. Generalized Method of Moments
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کنـد میرفعاخاللاجزاءبارامستقلمتغیرهمبستگیمشکلهمکهاندکردهابداعايزننده
حالـت دوهـر درکـه کندمیبرطرفرامدلواریانسناهمسانیومتغیرهازاییدرونهمو

گشـتاورهاي عنـوان تحـت آوردگـر برایـن .اسـت بـوده کـارا نیـز تصـادفی وثابـت اثرات
ــیم ــهتعم ــی)GMM(یافت ــدمعرف ــنش ــرای ــابرآوردگ ــتفادهب ــايازاس ــبابزاره ،مناس

ــینهمبســتگیخــود ــاوابســتهمتغیــرب ــینازرااخــاللاجــزاءووقفــهب ــردمــیب ــین.ب همچن
ازجلـوگیري منظـور بـه بـرد مـی بینازراهاکشوردرتصادفیوثابتاثرات،گیريتفاضل

آزمـون طریقازهامدلدراستفادهموردمتغیرهايمانایی،برآورديرگرسیونبودنبکاذ
اسـتفاده تـابلویی هايدادهدرکهانددادهنشان1چوولین،لوینشود.میبررسیواحدریشه

آزمـون ازاستفادهبهنسبتبیشتريقدرتداراي،هادادهترکیببرايواحدریشهآزموناز
ولـین ،لـوین روشازتحقیـق ایـن دراسـت. جداگانهصورتبهمقطعهربرايواحدریشه

)1(جـدول درمنـدرج شـرح بـه آننتـایج کـه شدهاستفادهمتغیرهاماناییبررسیبرايچو
است.شدهدادهنشان

متغیرهاماناییآزمون.1جدول

tآمارهاحتمالارزشمتغیرنام

2CO000/06382/14-

2NO000/03237/16-

4CH000/01213/4-

GDP000/04670/11-
2GDP000/039459/7-

EC000/033369/4-

Oi000/033857/3-

Ui000/03145/15-
منبع: محاسبات تحقیق

2. Levin , Lin and Chu
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دونکهایضمنباشند.مینااممدلیرهايمتغاکثرکهشودمیمشاهده1ولجددر
باکشورهایاهاسالاکثردردادهننبودیلدلبهیزنسوادسطحویهنقلیلهوستعدادیرمتغ

اند.شدهبرآوردمتغیردواینبدونهامدللذااند.بودهمواجهاطالعاتیتمحدود

نتایجتحلیلومدلآوردبر.6
،2CO،4CHگـاز سـه براي،شدمعرفیپیشینهايبخشدرکههاییدادهومدلبراساس

2NOازکـدام هـر کـه باشد.میبرآوردوتعریفقابلمجزاالگوسهوابستهمتغیرعنوانبه
براسـاس شـوند. مـی برآوردکیوتوپروتکلدرشدهبنديتقسیمکشورهايبرايهامدلاین
کشـورهاکه کـل شـامل اسـت. گرفتهصورتبنديدستهسهگازهااینازکدامهربرايآن

ــدقــراردومگــروهدرالــفپیوســتیــایافتــهتوســعهکشــورهاي،هســتنداولگــروه ،دارن
درترتیـب بـدین هسسـتند. سـوم گـروه کـه پیوسـت ازخـارج یاتوسعهحالدرکشورهاي

برآوردمجزاصورتبهمدل9تعدادگازهاتنوعوتحقیقمحدودهبهتوجهباحاضرمطالعه
.استشده

رهامتغیتوصیفیآماره.2جدول

کشیدگیچولگیمعیارانحرافمینیممماکسیمممیانهمیانگینمتغیرها
2CO83/675/567/3503/096/566/140/6
4CH63/70732157851752294/14017275009/585/34
2NO21/2853292/73024/5871685/6055/6717354/417/26

GDP10/649/158/107/263/109/692/46
2GDP02/323/250/227/498/150/998/98

Ec15/15820/1234/11972/4958/11464/312/23

Oi03/8693/716/44102/021/5634/236/11

Umc43/001049/026/006/1
Ui12/19/6938/185/805/185/908/103

منبع: محاسبات تحقیق
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4CHگازمدل.6ـ1

سـه بـراي مـدل درتخمـین باشـد مـی متانگازشودمیپرداختهآنبرآوردبهکهدلماولین
رامـدل تخمـین نتـایج 2جدولکهاست.شدهاستفادهسارگانآزمونازکشورهاازگروه
دهد.مینشان

4CHگازمدلبرآورد.3جدول

توسعهحالدرکشورهايیافتهتوسعهکشورهايکشورهاکلمتغیرنام

)1-(4CH

)02/0(*

]57/82392[**

}00/0{***

)73/0(
]58/11921[

}00/0{

)05/0(
]6/27573[

}00/0{

GDP

)44/1(
]61/8937[

}00/0{

)3/1(
]12/1111[

}00/0{

)23/1(
]24/11860[

}00/0{

2GDP

]23/6 -(
]96/4908-[

}00/0{

)19/7-(
]47/1352-[

}00/0{
ـــــــ

EC

)87/99(
]823/1255[

}00/0{
ـــــــ

)43/40(

]5/723[
}00/0{

Oi

)5/187-(
]90/3394-[

}00/0{

)41/32-(
]01/356-[

}00/0{

)26/66-(
]77/1698-[

}00/0{

Ui

)0003/0(
]43/3[
}00/0{

ــــــــــــــ

UMC

)15/14605-(
]71/1036-[

}00/0{

)086/1592-(
]50/250-[

}00/0{

)811/5101-(
]11/529-[

}00/0{
81/3395232/7938446/43904سارگانآماره

منبع: محاسبات تحقیق
* Coefficient, ** t-Statistic, *** prob

ارائـه 2جـدول درمنتخـب کشورهايازگروهسهبرايیکجاصورتبهمدلبرآوردنتایج
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تولیـد متغیـر بـراي بـرآوردي ضـریب کهشودمیمشاهدهجدولنتایجبراساساست.شده
اسـت. معنـادار ومثبـت بررسیموردکشورهايازگروهسههربرايداخلیسرانهالصناخ
افـزایش واحـد هـر ازايبـه منتشـره متـان گـاز انتشارمیزانکشورهاایندردیگرعبارتبه

گـاز انتشـار میـزان کـه اسـت ایـن ازحـاکی خـود کـه داشـته صـعودي روند،سرانهدرآمد
،شـده تولیـد سرانهدرآمدواحدهرازايبهبررسیمورديکشورهااکثردرمتانايگلخانه
است.یافتهافزایش

ناخـالص تولیـد مجـذور متغیربرايآمدهدستبهضریبشودمیمالحظهطورکههمان
کشـورهاي وکشـورها کـل بـراي موضـوع ایـن کـه باشـد میمعنادارومنفی،داخلیسرانه

جـواب متغیـر ایـن بـراي توسـعه حـال درکشـورهاي درولـی کنـد. مـی صـدق یافتهتوسعه
کشـورها ایـن کـه شـود مـی تحلیـل گونـه ایـن موضـوع ایناست.نیامدهدستبهمعناداري
رشـد میـان ارتبـاط کماکـان کـه معنـا بـدین هستند.کوزنتسمنحنیابتداییفازدرکماکان

کشــورهايدرآنکــهحــالباشــد.مــیمثبــتکشــورهاایــندرآلــودگیتولیــدواقتصــادي
ظـاهر معنـادار ومنفـی ضریبباداخلیسرانهناخالصتولیدمجذورمتغیراینکهیافتهتوسعه

درکـوزنتس منحنـی اولفـاز نمودنطیباعمالًکشورهااینکهمعناستبدیناست.شده
رشـد میـان ارتباطکشورهاایندرکهمعناستبداناینواندگرفتهقرارمنحنیایندومفاز

آنهـا اقتصاديرشدفرایندوشدهمنفیمثبت)دورهیکاز(پسآلودگیولیدتواقتصادي
باشد.میهمراهیزیستمحیطکیفیتارتقاءبا

معنـادار ومثبـت سومواولگروهبرايانرژيمصرفمتغیربرايآمدهدستبهضریب
افـزایش متـان گـاز انتشـار کشـورها ایندرانرژيمصرفافزایشباکهمفهوماینبهاست.
جـواب متغیـر ایـن بـراي اسـت ذکـر بـه الزمیابـد. مـی افـزایش آلـودگی نهایتدرویافته

یـک نتیجهاینتحلیلدرنیامد.دستبهیافتهتوسعهکشورهايدرآماريلحاظازمعناداري
هـاي انـرژي صـورت بـه انـرژي مصـرف ازبخشـی کشـورها ایـن درکـه اسـت آناحتمال

داردهـوا آلـودگی درفسـیلی هـاي انـرژي بـه نسـبت کمتـري سبتنبهتأثیرتجدیدپذیرکه
باشد.می

ناخـالص تولیـد ازوارداتوصـادرات مجمـوع (سـهم اقتصـاد بـودن بازدرجهضریب
افـزایش کـه کنـد مـی بیـان واسـت معنـادار ومنفـی کشـورها ازگروهسههربرايداخلی)

متانگازانتشارمیزانشدخواهدسبب،شرایطسایربودنثابتفرضبهالمللیبینتعامالت
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بـه اسـت. معنـادار ومثبتشهرنشینیجمعیتمتغیربرايآمدهدستبهضریبیابد.کاهش
بـرآورد ضـریب یابـد. مـی افـزایش متانگازانتشار،شهريزندگیافزایشباکهمفهوماین

منفـی کشورهاازگروهسههربرايیزیستمحیطاجراییهايبرنامهمجازيمتغیربرايشده
درمتوسـط طـور بهباشدکهآنازحاکیتواندمیآمدهدستبهضریبباشد.میمعنادارو

تأثیرمتانگازکاهشراستايدرکیوتومحیطیزیستپروتکلبهمربوطاجراییبرنامهکل
است.داشتهتوجهیقابل

وانـرژي مصـرف ،داخلـی ناخـالص تولیـد چـون عـواملی شـود میمشاهدهمجموعدر
عـواملی کـه صـورتی دردارندمتانگازانتشاربرمعناداريومثبتتأثیرشهرنشینیجمعیت
معنـاداري ومنفـی تـأثیر محیطـی زیسـت هـاي برنامهواجراياقتصاددرجهبودنبازهمچون
صـورتی دراسـت. بودهاینگونهکشورهاکلگروهدرموضوعایندارند.متانگازبرانتشار

مصـرف متغیر،توسعهحالدرکشورهايبرايداخلیناخالصتولیدمجذورتغیرمبرايکه
حـال درکشـورهاي بـراي شهرنشـینی جمعیـت متغیـر ویافتـه توسعهکشورهايبرايانرژي
اینکـه ضـمن اسـت. نیامـده دسـت بـه آماريلحاظازمعناداريجوابیافتهتوسعهوتوسعه
ترتیـب بدیناست.داشتهمنفیتأثیرمتانگاززمینهکیوتودرمحیطیزیستپروتکلاجراي
شود.میتأییدمتانگازانتشارکاهشدرکیوتوپروتکلاثربخشیبرمبنیتحقیقفرضیه

2NOگازمدل.2-6

2NOگازمدلبرآورد.4جدول

توسعهحالدرکشورهاي یافتهتوسعهکشورهاي کشورهاکل متغیرنام
)08/0(
]74575[

}00/0{

)48/0(
]46/8194[

}00/0{

)22/0(*

]6/22845[**

}00/0{***

)1-(2NO

)18/3(
]6/17479[

}00/0{
ـــــــ

)59/3(
]61/3208[

}00/0{
GDP

ـــــــ
)30/2-(

]97/1261-[
}00/0{

)56/1-(
]92/1913-[

}00/0{

2GDP
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)24/0(
]513/34[

}00/0{

)14/41(
]11/781[

}00/0{

)4/37(
]84/765[

}00/0{
EC

ـــــــ ـــــــ
)8/35-(
]64/766-[

}00/0{
Oi

ـــــــ ـــــــ
)35/7(
]84/3[
}00/0{

Ui

)6/1518-(
]96/391-[

}00/0{

)960/2720-(
]48/324-[

}00/0{

)34/1075-(
]64/1766-[

}00/0{
UMC

18116.41 31.69854 79.99426 سارگانآماره
* Coefficient
** t-Statistic
*** prob

مثبـت تـأثیر داخلیناخالصتولیدضریبکهشودمیمشاهده3جدولنتایجبراساس
مـورد کشـورهاي درعبـارتی بـه دارد.نیتروژناکسیدديگازانتشاررويبرمعناداريو

اکسـید ديگـاز انتشـار میـزان داخلـی ناخـالص تولیـد واقتصاديرشدافزایشبابررسی
جوابداخلیناخالصتولیدضریبیافتهتوسعهکشورهايبرايیابد.میافزایشنیتروژن

مجـذور متغیـر بـراي آمـده دستبهدیگرضریبسويازاست.نیامدهدستبهمعناداري
توسـعه حـال درکشـورهاي بـراي واسـت معنـادار ومنفـی سـرانه داخلـی ناخالصتولید

است.نیامدهدستبهمعناداريضرایب
ناخـالص تولیـد میـان مثبـت ارتبـاط کـه نمـود تحلیـل ینگونهاتوانمیراضرایباین
متقابالوباشدمیومعنادارمعنابیترتیببهسومودومگروهدرآلودگیتولیدوداخلی
ترتیببهکشورهاایندرآلودگیتولیدوداخلیناخالصمجذورتولیدمیانمنفیارتباط
محیطـی زیسـت منحنـی درموجودقانونمنديباچندهرنتایجایناست.معنابیومعنادار

گـاز خصـوص دررافـوق منحنـی برقرارآنهاازتواننمیولیهستندهماهنگکوزنتس
2NOبـا نمونهکشورهايکلبرايکههرچندنمود.استنتاجها)گروهزیرازهریک(در

کـوزنتس محیطـی زیستمنحنیتوانمیمتوسطصورتبهشدهبرآوردضرایببهتوجه
بررسـی مـورد کشـورهاي ازگروهسههربراينیزانرژيمصرفمتغیردانست.برقراررا
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ایـن انتشـار میزانکشورهاایندرانرژيمصرفافزایشبایعنیباشد.میمعنادارومثبت
بـراي آمـده دسـت بهضریبشود.میآلودگیرشدباعثویافتهافزایشايگلخانهگاز

کشـورهاي دراصـوالً کـه معنـا بـدین اسـت معنـادار ومنفیصاداقتبودنبازدرجهمتغیر
همـراه نیتـروژن اکسـید گـاز انتشـار کاهشباالمللیبینتجاريتعامالتافزایشموجود

ضـریب یافتهتوسعهوتوسعهحالدرکشورهايگروهدوبرايمدلایندرامااست.بوده
است.نیامدهدستبهمعناداري
کشـورها) (کـل اولگـروه برايآمدهدستبهضریبهرنشینیشجمعیتمتغیربراي

زنـدگی نسـبی کاهشوشهرنشینیمیزانافزایشکهجهتآنازباشدمعنادارمیومثبت
تولیـد حوزهدرهمکهاستشهريصنعتیبهروزندگیبههاآنورودمعنیبهروستایی

متغیـر ضـریب آیـد. ابحسـ بـه آلـودگی منبـع عنوانبهتواندمیمصرفحوزهدرهمو
اسـت معنـادار ومنفـی مدلایندر،کیوتومحیطیزیستبرنامهاجرايبهمربوطمجازي
ايگلخانـه گـاز ایـن انتشارکاهشرويبرمذکورمحیطیزیستپروتکلاجرايدرواقع

مالحظـه همانطورکهاست.دادهکاهشحديتاراگازاینانتشارمیزانوبودهتأثیرگذار
یافتـه توسـعه کشـورهاي همـان یـا کشـورها ازدومگروهبرايضریباینمقدارشودمی

نسـبت بیشتريمقداربهیافتهتوسعهکشورهايدرگازاینانتشارمیزاندرواقعاستبیشتر
است.یافتهکاهشکیوتوپروتکلاجرايباکشورهاسایربه

وانـرژي مصـرف ،داخلـی ناخـالص تولیـد چـون عواملیشودمیمشاهدهمجموعدر
درانـد داشـته نیتـروژن اکسیدديگازانتشاربرمعناداريومثبتتأثیرشهرنشینیجمعیت
تأثیریزیستمحیطهايبرنامهاجرايواقتصاددرجهبودنبازهمچونعواملیکهصورتی

جمعیـت متغیـر کـه صـورتی دردارند.نیتروژناکسیدديگازانتشاربرمعناداريومنفی
یافتهتوسعهکشورهايیعنیسومودومگروهدوبراياقتصادبودنبازدرجهوشینیشهرن

تولیـد مجـذور ویافتـه توسـعه کشـورهاي بـراي داخلـی ناخالصتولید،توسعهحالدرو
اسـت. نیامـده دسـت بـه معناداريجوابتوسعهحالدرکشورهايبرايداخلیناخالص

تـأثیر نیتـروژن اکسـید ديگاززمینهدرکیوتومحیطیزیستپروتکلاجراياینکهضمن
است.شدهتأییدانتشارکاهشدرپروتکلاثربخشیبرمدنظرفرضیهوداشتهمنفی
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2COگازمدل.3-6

2COگازمدلبرآورد.5جدول

توسعهحالدرکشورهاي یافتهتوسعهکشورهاي کشورهاکل متغیرنام
)34/0(

]52/4899[
}00/0{

)77/0(
]51/243[

}00/0{

)41/0(*

]43/5036{**

}00/0{***

)1-(2CO

)05/4(
]36/66[

}00/0{

)48/3(
]07/4[
}00/0{

)79/1(
]31/91[

}00/0{
GDP

)22/3-(
]54/2-[

}01/0{

)57/1-(
]57/2-[

}01/0{

)04/1-(
]06/92-[

}00/0{

2GDP

)004/0(
]54/601(

}00/0{
ـــــــ

)005/0(
]41/482[

}00/0{
EC

)800/0-(
]72/428-[

}00/0{
ـــــــ

)003/0-(
]88/177-[

}00/0{
Oi

ـــــــ ـــــــ ـــــــ Ui

)61/0(
]12/420[

}00/0{

)18/0-(
]07/2-[

}03/0{

)28/0(
]87/280[

}00/0{
UMC

46/98642 32/61984 80/32172 سارگانآماره
* Coefficient
** t-Statistic
*** prob

ضـریب دارايداخلـی سـرانه ناخـالص تولیـد متغیـر کـه کنیممیمشاهده4جدولبراساس
درآمدافزایشبایعنیاست.بررسیموردکشورهايازگروههرسهبرايمعناداريومثبت
بـراي آمـده دسـت بـه ضـریب ویابـد مـی افـزایش اکسـیدکربن ديگازانتشارمیزانسرانه
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دارنـد آنازحکایتضرایباینباشد.میمعنادارومنفینیزداخلیناخالصتولیدمجذور
ــاکــوزنتسمحیطــیزیســتمنحنــیکــه درکشــورهاهمــهبــراي2COمتغیــرازاســتفادهب

بـراي انـرژي مصـرف متغیـر برايبرآورديضریبباشد.میبرقرارمختلفهايبنديدسته
مصـرف یشافـزا بـا یعنـی اسـت معنـادار ومثبـت توسعهحالدرکشورهايوکشورهاکل

آلــودگینهایـت درویافتــهافـزایش اکســیدکربنديگـاز انتشــارکشـورها ایــندرانـرژي 
ازسـوم) یافتـه(گروه توسـعه کشورهايبرايضریبایناستذکربهالزمیابد.میافزایش

باشد.نمیمعنادارآمارينظر
کنـد مـی بیانوباشدمیمعنادارومنفیاقتصادبودنبازدرجهبرايشدهبرآوردضریب

باعـث ،شـرایط سـایر بـودن ثابـت فـرض بـه یابدافزایشاقتصادبودنبازدرجهچنانچهکه
ایـن کـه معنـا بـدین یابـد. کاهشکشورهاایندراکسیدکربنديگازانتشارمیزانشودمی

درکشـورها حرکـت ووارداتازحفاظـت هـاي سیاسـت برقرارياحتمالتواندمیضریب
اسـت ذکـر بهالزمنماید.خاطرنشانراتمیزکااليصادراتوکثیفاليکاوارداتمسیر

متغیـر باشـد. نمـی معنـادار آمارينظرازدوم)یافته(گروهتوسعهکشورهايبرايضریباین
جـواب وبـوده معنـی بـی کشـورها ازگـروه سـه هـر بـراي مـدل ایندرشهرنشینیجمعیت

است.نیامدهدستبهآنبرايمعناداري
برنامـه اجـراي مجـازي متغیـر برايآمدهدستبهضریبشودمیمالحظهکهانگونههم
بررسـی مـورد کشـورهاي ازگـروه سـه بـراي مـدل ایـن درکیوتـو پروتکلمحیطیزیست

یافتـه توسعهکشورهايهمانکهکشورهاازدومگروهبرايتنهامتغیراینباشد.میمتفاوت
اسـت. معنـادار ومثبـت ضـریب سـوم واولگـروه ايبـر واسـت معنـادار ومنفیباشندمی

ــدهبیــاندرواقــع پروتکــلاجــرايیافتــهتوســعهکشــورهايدرکــهاســتمطلــبایــنکنن
دوبـراي امـا اسـت. دادهکـاهش رااکسـیدکربن ديگازانتشارمیزانکیوتومحیطیزیست
روبلکـه اسـت فتهنیاکاهشتنهانهاکسیدکربنديگازانتشارمیزانکشورهاازدیگرگروه

وداخلـی ناخـالص تولیدچونعواملیشودمیمشاهدهمجموعدراست.بودهنیزافزایشبه
کهصورتیدراندداشتهاکسیدکربنديگازانتشاربرمعناداريومثبتتأثیرانرژيمصرف
ومنفـی تـأثیر محیطـی زیسـت هـاي برنامـه واجـراي اقتصـاد درجهبودنبازهمچونعواملی

شهرنشـینی جمعیـت متغیـر بـراي نهایـت درودارنداکسیدکربنديگازانتشاربراداريمعن
بـراي اقتصـاد بـودن بـاز درجهوانرژيمتغیرمصرفهمچنینکشورهاازگروهسههربراي
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اینکـه است.ضـمن نیامـده دسـت بـه معنـاداري جـواب آمارينظرازیافتهتوسعهکشورهاي
تـأثیر اکسـیدکربن ديگـاز انتشـار کـاهش زمینـه دروکیوتـ محیطیزیستپروتکلاجراي

شـده ردانتشـار کاهشدرکیوتوپروتکلاثربخشیبرمدنظرفرضیهواستنداشتهچندانی
است

پروتکـل ياجـرا بـا دارندکـه آنازحکایـت هامدلبرآوردازحاصلنتایجمجموعدر
بسیارسهمکهمتانونیتروژناکسیدديايگازگلخانهدوانتشاریزانمیوتوکمحیطیزیست

ازگـروه سـه هـر دردارنـد ايگلخانـه گازهـاي دراکسـیدکربن ديگـاز بهنسبتکمتري
گازهـاي ازسـهم بیشـترین کـه اکسیدکربنديگازبارابطهدرامااند.یافتهکاهشکشورها
درتنهـا انتشارکاهشکهدهدمینشانبرآوردها.استدادهاختصاصخودبهراايگلخانه

اجـراي اولدورهدرکـه معناسـت بـدان ایـن .اسـت گرفتـه صـورت یافتهتوسعهکشورهاي
واقتصادي،صنعتیمختلفهايسیاستگرفتننظردرباصنعتیکشورهايکیوتوپروتکل

گازهـاي انتشـار میـزان حـدي تـا وانـد کـرده خـود تعهـدات انجـام درسـعی زیستیمحیط
جوابگـو گازاینبااليحجمبامقایسهدرکاهشمیزانایناماداندادهکاهشراايگلخانه

.استنبوده

IEA2015گزارشمنبع:)1990ـ2013(اکسیدکربنديانتشارروند.2شکل

گازانتشارمیزانعمال1990ًـ2013هايسالبینکههددمینشان2شکل
یافتهکاهشیافته)(توسعهلفاپیوستکشورهايدر)تنگیگاحسببر(اکسیدکربندي

یهدتحااوشرقیيپاارويهارکشودقتصاادهستادرسریعطسقوبهکاهشینا.است
زاربادقتصاابهيمرکزيیزربرنامهبااقتصاديازکهستادهبوطمربوسابقرويشو

برخیدرگیدلوآکاهشخصوصدرجهیتوقابلریزيبرنامههمچنین.ندادهکرحرکت
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رارشنتشااركنمادالمثاايبر.استداشتهدجووغربیيپاارودریافتهتوسعهياهرکشو
کردهتثبیتطبیعیزگاوتجدیدپذیرژينرادنکرجایگزینبا1990ـ2000هايلسابین

انتشارمیزانتوسعهحالدرکشورهايهمانیاپیوستازخارجکشورهايدراما.است
تعهدعدمنتیجهافزایشایناست.یافتهافزایش)تنگیگاحسببر(اکسیدکربنديگاز

1باشد.میپروتکلدرايگلخانهگازهايانتشارکاهشبرايپیوستازخارجکشورهاي

میزانچینکشوردر2انرژيالمللیبینآژانسبرآوردهاياساسبرمثالعنوانه ب
پیداافزایش2020سالدرتناردمیلی7/5به2003سالدرتنمیلیارد3/3ازگازاینانتشار

سوختکهداشتخواهندبرقهاينیروگاهافزایشایندرراسهمبیشترینکهکردخواهد
کهمعتقدندپروتکلاینمنتقدان،دیگرعبارتبه.دهدمیتشکیلسنگزغالرااصلیشان

اياجرمختلفجوانببررسیباهاپژوهشدیگر.3نیستدورنگرچندانپیماناین
استنادبهایشان.داندمیخوردهشکستواشتباهتصمیمیکراآن،کیوتوپروتکول
وناپذیراجتنابفراینديتغییراقلیمآندرکه)2014(تغییراقلیمالدولبینهیئتگزارش
خوداصلیمأموریتدرکیوتوپروتکلکهکندمیاذعان،شدهمعرفیبازگشتغیرقابل

)4،2015روسن(استخوردهشکستبودهانتشارکاهشکه

کـاهش همـان کـه خـود هـدف کـردن بـرآورده درپروتکـل اینضعفنقاطکناردر
،کیوتوپروتکلقوتنقاطترینعمدهاست.داشتههمقوتینقاط،استايگلخانهگازهاي

پروتکلایندرکهاستپاریساقلیمیتغییراتجهانیپروتکلبهرسیدنبرايسازيزمینه
ايگلخانـه گازهـاي انتشـار کـاهش بـه ملـزم یافتهتوسعهوتوسعهحالدرکشورهايیتمام
مقرونوممکنملیهايپروژهتدوینبرايراتوسعهحالدرکشورهايهمچنینباشند.می
بودجـه تمـامی کـه هرچنـد کنـد. میتشویقايگلخانهگازهايانتشارکاهشبرايصرفهبه

پروتکـل ایـن قـوت نقاطدیگراز.5شودمیتأمینیافتهتوسعهکشورهايتوسطهاپروژهاین
نمـودن حـداقل منظـور بـه کـه کـرد اشـاره آنبـازار پـذیري انعطـاف سـازوکار بهتوانمی

دهـد مـی اجـازه متعهـد کشورهايبهسازوکارایناست.شدهتعبیهانتشارکاهشهايهزینه

)1395(محمدي و دیگران.1
2. IEA(International Energy Agency)

)1395(محمدي و دیگران .3
4. Rosen

)2015(ه و مجیدپور علیزاد.5
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میـان درنماینـد. محقـق داردرانـه هزیحـداقل کهکجاهردرراخودانتشارکاهشاهداف
ابـزاري عنـوان بـه توانسـته پـاك توسـعه سـازوکار ،تاکنونپروتکلبازاربرمبتنیسازوکار
کـاهش هـاي فعالیتبرتأثیرگذاريدررایافتهتوسعهوتوسعهحالدرکشورهايمشارکت

پایـدار توسعهفاهداايگلخانهگازهايانتشارکاهشهدفکناردرونمودهتسهیلانتشار
هـاي آالینـده جـز نیتروژناکسیدومتانگازاینکهنهایتاً.1نمایددنبالکشورهاایندرنیزرا

یـک باشـد محلـی آالینـده یـک اینکـه ازبیشـتر اکسـیدکربن ديگـاز امـا باشند.میمحلی
کاراتصوربهتنهاییبهتوانندنمیباالدرآمدباکشورهايدرمردمواستجهانیآالینده

عملکـرد بـر تکیـه بـا (صـرفاً راآنازناشـی هواییوآبتغییراتنتیجهدروجهانیانتشار
.2دهندقرارتأثیرتحتخود)

گیرينتیجه.7
دررااقتصـادي رشدگرچهفسیلیهايسوختازحاصلانرژيمصرفافزایشبهروروند

بـه آنهـا احتـراق ازحاصـل هـاي آالینـده نشرواسطهبهاما،میسرکردهصنعتیمدرنجوامع
تغییـرات بـا راجهـان آنپیامدهايکهشدهمنجراتمسفردراکسیدکربنديغلظتافزایش

منطقـه یـک بـه تنهـا نهانرژيمصرفیزیستمحیطآثار.استساختهمواجهناپذیربرگشت
جهـانی وفرامـرزي مشـکل صـورت بـه مـوارد ازبسـیاري دربلکـه شودنمیمحدودخاص

بیسـت قرنزیستیمحیطچالشترینبزرگتوانمیراهواوآبتغییرات.شودمیاختهشن
والمللـی بـین پیمـان یـک عنـوان بـه راهواوآبتغییراتکنوانسیونمتقابالًونامیدیکمو

راسـتا ایـن در.نمـود قلمـداد ايگلخانـه گازهـاي انتشـار تثبیتوکنترلجهتابزاربهترین
کشـورهاي آورالزاموکمیتعهدمیزاندقیقطوربهکنوانسیونادامهدرزنیکیوتوپروتکل
درصد2/5میزانبه2008ـ2012دورهبینايگلخانهگازهايانتشارکاهشبرايراصنعتی
ملـزم راصـنعتی یافتـه توسعهکشورهايهمچنین.استنمودهتعیین1990پایهسالبهنسبت

تقویـت منظـور بـه ،توسعهحالدرکشورهايبهفناوريانتقالومالیمنابعساختنفراهمبه
کـرده هـوا وآبتغییـرات ازناشـی عـوارض کـاهش برايکشورهااینمالیوعلمیتوان
درکیوتـو پروتکـل آیـا کهاستبودهسؤالاینبهپاسخگوییدنبالبهحاضرمطالعه.است

)1395(محمدي و دیگران .1
)2006(استرن .2
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)4CH،2NO،2CO(ايگلخانـه گازهايانتشارکاهشوآلودگیکاهشبهمنجرنهایت
خیر؟یااستشده

محیطـی زیسـت پیمـان اجـراي بـا دارنـد آنازحکایـت هـا مدلبرآوردازحاصلنتایج
کمتـري انتشـار سـهم کـه متـان ونیتـروژن اکسـید ديايگلخانهگازدوانتشارمیزانکیوتو
کشـورها ازروهگـ سـه هـر دردارنـد ايگلخانـه گازهـاي دراکسیدکربنديگازبهنسبت

گازهـاي ازسـهم بیشـترین کـه اکسـیدکربن ديگـاز بـا رابطـه درامـا .اسـت یافتـه کـاهش 
تنهـا انتشارکاهشکهدهدمینشانحاضرمطالعهاستدادهاختصاصخودبهراايگلخانه

اجـراي اولدورهدرکـه صـورت بـدین .اسـت گرفتـه صـورت یافتـه توسـعه کشورهايدر
محـیط واقتصـادي مختلـف هايسیاستگرفتننظردرباصنعتیايکشورهکیوتوپروتکل

راايگلخانـه گازهـاي انتشـار میـزان حـدي تاوکردندخودتعهداتانجامدرسعیزیستی
.اسـت نبـوده جوابگوگازاینبااليحجمبامقایسهدرکاهشمیزاناینامااند.دادهکاهش

قابـل تـأثیر کیوتـو محیطـی زیسـت پروتکـل اجـراي کـه نمـود مطـرح گونهاینتوانمیلذا
کـه ايگونـه بـه اسـت. نداشـته پروتکـل نظرموردايگلخانهگازهايکاهشبرايمالحظه

نمود.ارزیابیمثبتچندانراپروتکلایناثربخشیتواننمی
درکشـورهاي تمـامی نمـودن معـاف درراعلـت بایستمیموضوعاینیابیریشهدر

بـراي پروتکـل اجـراي اولدوردرکـه چرانمود.دنبالانتشارکاهشهوظیفازتوسعهحال
جهـان ايگلخانـه گازهـاي میزانبیشترینکهچینوهندمانندايتوسعهحالدرکشورهاي

ایـن جانـب ازمسـئولیت پـذیرش بهراخودهمکارينیزامریکادولت(وکنندمیمنتشررا
بـود. نشـده گرفتـه نظـر درآوريالـزام وکمـی تعهدگونههیچ،است)کردهمنوطکشورها

هـاي تعهـد درامریکـا وچینمانندباالآالیندگیباکشورهايحضورعدمیعنیفوقبحث
(بـه بحـث پیچیـدگی موضـوع ایـن باشـد. مـی کیوتـو پروتکلهايضعفاز،انتشارکاهش
ضـرورت همزمانونمایدمیدوچندانراروبروست)آنباجهانیجامعهکهمعضلیعنوان
نشـان خـاطر رایافتگیتوسعهمختلفسطوحباکشورهاهمهمیانهمکاريواعتماد،تعامل

یتمـام بـه آندرموجودتعهداتاستنظردرپروتکلدومدوردراینکهویژهه بسازد.می
ایـران باارتباطدربحثاینشود.دادهيتسر)توسعهحالودریافتهتوسعهاز(اعمکشورها

يگازهـا انتشـار توجـه قابـل حجمنتیجهدروانرژيبااليمصرفشدتباکشوريبعنوان
باشد.اهمیتحایزبسیارتواندمیايگلخانه
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منابع
هـاي پـروژه بـازاز بـر ايگلخانـه گازهـاي انتشـار تجـارت اثـرات «، )1386(صـادق محمد، احدي

CDM« ،93-104صفحات، 9شماره، انرژياقتصادمسائلبررسیمجله
رابطـه «، )1388زارع(سـمانه وحامـد ، رفیعـی وایرج، صالحورضا، اویارحسینوهیوا، کیااسدي

اتصـفح ، 51شـماره ، شناسـی محـیط ، »توسـعه برنامـه بهنگاهیباایراندرآلودگیرشد
100-193.

فصلنامه،»هواآلودگیبراقتصاديرشداثربررسی«، )1386(نیلوفر، مرادحاصلوجمشید، پژویان
.141ـ160صفحات، چهارمشماره، هفتمسال، اقتصاديهايپژوهش

بررسـی وکیوتـو پروتکـل محیطـی زیسـت اثـرات نظريوتجربیتحلیل«، )1388(شبنم، زمردیان
عالمـه دانشـگاه اقتصـاد نامـه پایـان ، »اوپـک عضـو کشـورهاي بـر آناقتصـادي هايپیامد

طباطبایی.
درمحیطـی زیسـت آلودگیواقتصاديرشد«، )1390(مجید، گلیراندااسالمیوحسین، صادقی

.1ـ32صفحات، 30شماره، انرژياقتصادمطالعات، »کیوتوپیمانعضوکشورهاي
اکسـیدکربن ديانتشاررابطهبررسی«، )1390(ملیحه، آشناومحمد، فالحیومحمدرضا، پورلطفعلی

، 1شــماره، اقتصــاديتحقیقــاتجلــهم، ایــراندروتجــارتانــرژي، »اقتصــاديرشــدبــا
.151ـ172صفحات

عضـو کشـورهاي اقتصـاد بـر المللیبینمحیطیزیستتوافقاتتأثیر«، )1385(اعظم، باقريمحمد
.52ـ77صفحات، 4شماره، انرژياقتصادمسائلبررسیمجله، »اوپک

ــ اقتصـادي هـاي مدپیاارزشیابی«، )1395(سمیه، راويکاربخشوفایزه، عباسی، حسین، محمدي
جمهوريدرکیوتوپروتکلاجرايدستاوردهايبرتأکیدباجهانیگرمایشزیستمحیط

.17ـ32، 14شماره، زیستمحیطهايپژوهشمجله، »ایراناسالمی
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Abstract
Global warming and climate change have been one of the most important
environmental problem in recent decades. This has been generated by
greenhouse gases emission resulting from fossil fuel combustion. The
formation of various environmental conventions, including Kyoto Protocol, as
a reaction implies the importance of these environmental issues. The said
protocol is one of the most important agreements regarding climate change in
order to reduce greenhouse gas emissions, which are the main reason of global
warming in recent decades. This protocol obliged the developed countries to
reduce greenhouse gas emissions while exempting developing countries. In
this study, we analyze some stylized facts about greenhouse gases (carbon
dioxide, methane/nitrogen) emission member state countries including Iran.
By dividing countries to three main categories, i.e. all the countries, developed
and developing countries, we then try to assess the Kyoto protocol
effectiveness on eliminating greenhouse gases emission through the period of
1990-2012, pending on the availability of data. We have estimated our basic
model by Panel data (GMM) technique. The results imply that although
developed countries have tried to comply with their commitments to reduce
greenhouse gas emissions of carbon dioxide, we are still facing the global
trend of increasing production and emission. However, according to methane
dioxide and nitrogen oxide, the results of our study indicate a reduction in the
emissions of both gases in the three groups of protocol countries

Keywords: Kyoto Protocol, Green House Gases, Pollution Emission,
Cross Countries Studies.
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