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يهـوا در دو گـروه از کشـورها   یبر آلـودگ یو حجم تجارت خارجتیجمع،يرشد اقتصاديرهایمتغریثتایپژوهش حاضر به بررس
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ــا - شــودیمــ ــایاســتفاده از مــدل پانــل دب هــوا گــاز یشــاخص آلــودگقیــتحقنیــ. در اپــردازدیمــ1971- 2010یزمــاندر دوره ت
ناخـالص  دیـ تولریـ متغنیونقل مورد استفاده قرار گرفته اسـت. همچنـ  بوده که در دو بخش کل اقتصاد و بخش حملCO2ايگلخانه
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کـل  CO2يکـوزنتس بـرا  یهـوا در قالـب منحنـ   یاسـاس، آلـودگ  نیـ مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. بـر ا   یحجم تجارت خارج
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مقدمه-1
انقـالب صـنعتی ابتـدا در    1830اسـت؛ در سـال   1قرن نوزدهم، قرن شـروع انقـالب صـنعتی   

د. در این سال با اختراع ماشین بخـار،  تاهاي اروپایی اتفاق افن و سپس در دیگر کشوتاانگلس
بینـی  توانسـت پـیش  ها چندین برابر شد. در آن هنگام کمتر کسـی مـی  سرعت زندگی انسان

سـت روزي بـه مـانع و    هاي صـنعتی ممکـن ا  کند که آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت
بحرانی براي رشد اقتصادي و رفاه تبدیل شود. افزایش تولیـد بـه دلیـل افـزایش جمعیـت در      

هـاي فسـیلی بـه دلیـل     این دوره موجب افزایش نیاز به انـرژي شـد. مصـرف بـاالي سـوخت     
له مسـا را در پی داشـت. ایـن  CO2اي از جمله افزایش تقاضا، افزایش انتشار گازهاي گلخانه

له رشـد  مسـا هـا در مـورد  نقطـه عطـف تغییـر دیـدگاه    1970و 1960هاي شد که دههباعث 
سو بـه  یافتگی از یکاقتصادي و آلودگی محیط زیستی شود. در این دودهه، تعاریف توسعه

دلیل نادیده گرفتن چگونگی توزیع درآمد و از سوي دیگر به دلیل عـدم توجـه بـه کیفیـت     
له مسـا ،عالوه بر رشد اقتصادي،از آن پسورار گرفتزیست به شدت مورد انتقاد قمحیط 

. واقع شدکیفیت محیط زیست مورد توجه 
چندین دیدگاه در مورد ارتباط بین رشد اقتصادي و آلودگی 1970و 1960هاي دههدر 

کنـد کـه رشـد اقتصـادي     یک دیدگاه کـامال خوشـبینانه بیـان مـی    ؛محیط زیست مطرح شد
کـه رشـد   حاکی از آن است دیدگاه دیگر شود و جب کاهش آلودگی محیط زیستی میمو

شود. دیـدگاه سـوم ارتبـاطی بـه     اقتصادي همواره موجب افزایش آلودگی محیط زیست می
کـه در ابتـداي رشـد اقتصـادي، افـزایش رشـد       اي گونـه کند به معکوس را بیان میUشکل 

2پس از رسیدن بـه نقطـه برگشـت   ،شودیاقتصادي موجب افزایش آلودگی محیط زیست م

.به همراه داردزیستی را منحنی، افزایش رشد اقتصادي، کاهش نرخ آلودگی محیط
موجب تخریب الیه ازن و به دنبال آن افـزایش دمـاي   ،اي تولید شدهگازهاي گلخانه

وهـاي قطبـی  آب شـدن یـخ  ؛زمین و تغییرات آب و هوایی در سراسر زمـین شـده اسـت   
هـا دلیلـی بـر    ها در قطب و همچنین باال آمدن سطح آب دریاها و اقیانوسکاهش قطر یخ
این ادعا است. 

1- Industrial Revolution
2- Turning Point



29...بریو حجم تجارت خارجتیجمع،يرشد اقتصادریتاثیبررس

به دلیل بـاال بـودن عمـر    CO2اياي تولید شده، گاز گلخانهگلخانههاياز میان انواع گاز
گـاز  تـا کشـد  آن در اتمسفر بسیار حائز اهمیت است. به طور دقیق مدت زمانی که طول می

ثیرات تـا اسـت. آلـودگی هـوا    سـال  450تـا 200اتمسفر زمین را ترك کنـد  CO2ايهگلخان
ها و مرگ و میـر در جهـان شـده اسـت.     ها نیز دارد و موجب افزایش بیماريسوئی بر انسان

موجب مرگ حـدود  2012براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا در سال 
.میلیون نفر در سراسر جهان شده استهفت

مطالعات انجام شده-2
از میان موضوعات مختلفی که در زمینه آلودگی محیط زیست مطرح شـده اسـت موضـوع    

در کشـورهاي  بـه ویـژه   له بحـث برانگیـز در دنیـا    مسـا رشد اقتصادي و آلودگی هوا به یک
له عالقه نشان داده و تحقیقـات مختلفـی در   مساتوسعه یافته تبدیل شده است. محققان به این

ن زمینه صورت گرفته است.ای
به بررسی ارتبـاط بـین سـرمایه گـذاري مسـتقیم خـارجی،       ) 2012(1م و همکارانتابین هی

ثیر آن بـر کیفیـت زنـدگی در مـالزي پرداختـه و بـه ایـن        تارشد اقتصادي و محیط زیست و 
گذاري مستقیم خـارجی موجـب افـزایش تخریـب محـیط      نتیجه رسیدند که افزایش سرمایه

شود.میزیست 
گذاري خارجی بـر کیفیـت محـیط زیسـت     ثیر سرمایهتابه بررسی )2010(2ژوهوا و نینی

کننـده  گذاري خارجی روي صنایع آلودهدر چین پرداخته و به این نتیجه رسیدند که سرمایه
گـذاري خـارجی عـاملی بـراي تخریـب      توان گفـت کـه سـرمایه   بنابراین نمی، متمرکز نبوده

گــذاري خــارجی عامــل اصــلی آلــودگی ســرمایه،بــارت دیگــر. بــه عاســتمحــیط زیســت 
شود.  محیط زیست در چین محسوب نمی

طـی کـوزنتس   در یک مطالعه به بررسی منحنی زیست محی3چن چیانگ لی و همکاران
اروپـا و آمریکـا   را بـراي  معکـوس  Uرابطه هابراي آلودگی آب پرداختند. نتایج مطالعه آن

یید نشد. تااما در آسیا و آفریقا کرد، یید تا

1-Bin hitam and et al.
2- Xinhua & Nine
3- Chiang Lee and et al.
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به بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در چین پرداخته ) 2008(1سونگ و همکاران
معکوس براي سه آالینـده آب، هـوا و جامـدات مـورد     Uو به این نتیجه رسیدند که منحنی 

گیرد.  یید قرار میتا
آلودگی هوا در آمریکا ثیر تجارت آزاد بر تادر یک مطالعه به بررسی )2004(2کول

وي هزینـه  هاي ناشی از آلودگی را براي ایـاالت آمریکـا محاسـبه کـرد.    پرداخته و هزینه
9/3تـا میلیـون دالر  697را در طـول دوره مطالعـه بـین    SO2اقتصادي آلـودگی ناشـی از   

ز هـاي ناشـی ا  . همچنین هزینـه کردبرآورد )میلیون دالر435تا77ساالنهو(میلیارد دالر 
میلیـون  2/4(ساالنه میلیارد دالردر طول دوره مورد مطالعه و 7/3بالغ بر NOXانتشار گاز 

برآورد شد. )دالر
کارایی محیط زیست پرداختنـد  الملل بربه بررسی نقش تجارت بین3تسکین و همکاران

و به این نتیجه رسیدند که متغیر درآمد سرانه و تـوان دوم همـین متغیـر بـراي کشـورهاي بـا       
Uمعکـوس بـوده و از نظـر آمـاري معنـادار اسـت و رابطـه        Uکننده رابطـه  بیان،درآمد باال

11346مـد  کند. آنها در مطالعه خود نقطه برگشت منحنی را سطح درآیید میتامعکوس را 
دالر به دست آوردند.

اهداف و فرضیات-3
هاي رشـد اقتصـادي   رابطه بین شاخصبخش دوم این مقاله،بر اساس مطالعات ذکر شده در

متفـاوت اسـت. در   ،و میزان آلودگی و تخریب محیط زیست در کشورهاي مختلف جهـان 
یید شده و در تعداد معدودي نقض شده است. تامعکوس Uفرضیه منحنی ،برخی کشورها

مربـوط بـه دو   CO2ايدر این مطالعـه بـه بررسـی منحنـی کـوزنتس بـراي گـاز گلخانـه        
پرداخته شده است.  ونقلحملناشی از بخشCO2کل اقتصاد وCO2بخش
اي درون بخشی در مورد آلودگی هوا و منحنی زیست محیطی کـوزنتس  کنون مطالعهتا

انجام نگرفته است. هدف این تحقیق پـی بـردن بـه ایـن فـرض ضـمنی       ونقلحملدر بخش
ثیري بـر کیفیـت   تـا است که آیا متغیرهاي رشد اقتصادي، جمعیت و حجم تجارت خارجی 

1- Song and et al.
2- Cole
3- Task in and et al.
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ثیري دو سویه بـه شـکل   تامحیط زیست دارند یا خیر؟ فرض بر این است که رشد اقتصادي 
Uصـورت کـه در ابتـداي رشـد اقتصـادي،      به این ؛معکوس بر آلودگی محیط زیست دارد

افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان شـاخص رشـد اقتصـادي موجـب افـزایش آلـودگی       
محیط زیست شده و پس از رسیدن به نقطه برگشـت بـا افـزایش تولیـد ناخـالص داخلـی از       

شود. همچنین فرض بر ایـن اسـت کـه افـزایش جمعیـت بـه طـور        شدت آلودگی کاسته می
از طریق افزایش تقاضا بـراي مصـرف انـرژي موجـب افـزایش آلـودگی محـیط        غیرمستقیم
شود. زیست می

ثیر قـرار  تـا تواند کیفیـت محـیط زیسـت را تحـت     حجم تجارت خارجی نیز به نوعی می
اي ناپـاك بـه کشـور    به این صورت که با باز شـدن اقتصـاد و ورود کاالهـاي سـرمایه    ؛دهد

بنـابراین از لحـاظ تئـوریکی متغیرهـاي تولیـد      کنـد. آلودگی محیط زیست شـدت پیـدا مـی   
ــارجی مــی      ــت و حجــم تجــارت خ ــالص داخلــی، جمعی ــه نــوعی کیفیــت    ناخ تواننــد ب

ثیر قرار دهند. بر این اساس این مطالعـه بـه بررسـی هرکـدام از ایـن      تامحیط زیست را تحت 
یید و یا رد هرکدام از آنها ارائـه  تایج مربوط به آزمون فرضیات براي تاها پرداخته و نفرضیه

خواهد شد.  

کشورهاي مورد مطالعه-4
ــراي دو گــروه از کشــورهاي عضــو ســازمان همکــاري   هــاي اقتصــادي و توســعه  مطالعــه ب

)OECD(1       و گروه کشورهاي غیر عضو سـازمان صـورت گرفتـه اسـت. گـروه کشـورهاي
بلژیک، کانادا، که عبارتند از:کشور بوده 33هاي اقتصادي و توسعه عضو سازمان همکاري

دانمارك، اتریش، یونان، فرانسه، آلمان، شیلی، ایرلند، ایسلند، لوکزامبورگ، هلنـد، نـروژ،   
اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس، آمریکا، ایتالیـا، اسـتونی، ژاپـن، نیوزیلنـد، فنالنـد،      پرتغال،

ه، مکزیـک، اسـلوونی،   استرالیا، جمهوري چـک، مجارسـتان، کـره جنـوبی، لهسـتان، ترکیـ      
کشـور اسـت کـه عبارتنـد از: ایـران،      55جمهوري اسلواکی و گـروه کشـورهاي غیرعضـو   

اریتـره، الجزایـر،   آذربایجان، اتیوپی، ارمنستان، ازبکستان، اوکراین، آفریقاي جنوبی، اردن،
ش،بلغارتسـان، بوتسـوانا، برزیـل، بـنگالد    امارات متحده عربی، اندونزي، اکوادور، بحرین،

1- Organization for Economic Co-operation and Development



1396پاییز و زمستان، 1فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره دو32

بوتان، بنین، پاراگوئه، پاکستان، تاجیکستان، آلبانی، آرژانتین، چـین، روسـیه، سـاحل عـاج،     
سودان، سنگال، عربسـتان، قرقیزسـتان، قطـر، کنیـا، کلمبیـا، گرجسـتان،       سریالنکا، سنگاپور،

مالزي، مقدونیه، نیکاراگوئه، ونزوئال، یمن، ویتنام، هندوراس، هندوسـتان، زامبیـا، رومـانی،    
ائیکا، تایلند، تایوان، پرو، السالوادور و آنگوال.جام

دوره زمانی پژوهش-5
سـال را شـامل   40کـه حـدود   است 1971-2010هايسالدوره مورد مطالعه در این تحقیق

هاي مـورد اسـتفاده اسـت. تمـامی     موجود بودن داده،شود. علت انتخاب این دوره زمانیمی
است. شده هاي این پژوهش از سایت بانک جهانی استخراج داده

روش پژوهش-6
اسـت. بـراي   Tفـرد در طـول دوره   Nشود مشاهدات، مربوط بـه  فرض میتادر مدل پانل دی

شود.استفاده میtو iنشان دادن این دو بعد داده از اندیس 
              ,               1, ,               ,               1, ,itY i N t T   

را در یـک بـردار جمـع کـرد. ایـن      Yمشـاهده از  N*Tتـوان  می،همانطور که گفته شد
گیـرد،  است و مشاهدات هر فرد یکـی پـس از دیگـري قـرار مـی     تاروش مرسوم در پانل دی

ضمن اینکه مشاهدات افراد به طور مجزا به صورت سري زمانی روي هم جمع شـده اسـت.   
,متغیـر مسـتقل  Kبـر  Yاي خطی رگرسـیونی کـه در آن   یک مدل تک معادله , 1Xk X

رگرس شده است و در آن یک جمله اخالل تصـادفی نیـز وجـود دارد. بـا توجـه بـه اینکـه        
)برقرار است. 1معادله (tدر زمان iها به صورت پانل است، براي فرد داده

)1(1 1

'

it it it kit kit it

it it it

Y X X u

X u

 



  

 

kit که باید برآورد شوندهستندپارامترهایی.'
itX) بردار سطريk×1  متغیرهاي توضـیحی (

قـرار  بررسـی  مـورد  هـایی کـه   بردار ستونی ضرایب رگرسیون است. در برخی از مدلitو 
هـر  ،خواهد بود یا نـه. در هـر حـال   اباید مشخص شود که مدل شامل عرض از مبدگیرد می
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ایـن  )2معادلـه ( بـه صـورت   )1(توان با نوشتن معادله توان در نظر گرفت. میدو مدل را می
تر در نظر گرفت.نکته را به طور عمومی

)2 (1 2 2  

'
1

   

 

it it it it kit kit it

it it it it

Y X X u

X u

  

 

   

  
'جمله ثابـت اضـافه شـده اسـت. بـردار      )، 2معادله (در 

itX   1در اینجـا شـامل-K  مقـدار
ترین ضریب).این دو معادله عمومیK-1نیز به همین نحو (شامل itمتغیرهاي برونزاست و

حـد زیـادي توصـیفی    تـا این دو معادله ،است. با این حالتاله رگرسیون پانل دیمساتصریح
خصوصـیت  ،بـراي اینکـه مـدل   .بینـی مفیـد نیسـتند   بوده و قدرت تبیین ندارند و براي پـیش 

، از ایـن رو ري بـر آن وضـع کـرد.    تامطلوب پیدا کند و قدرت تبیین داشته باشـد بایـد سـاخ   
سـه نـوع فـرض در خصـوص متغیرهـاي توضـیحی،       دهمانند مدل رگرسیون کالسیک، بایـ 

و رابطه آماري بین متغیرهاي توضیحی و جمالت اخـالل اعمـال شـود.    خواص جمله اخالل 
تمام یکسـان (و در طـول دوره   به طور ر افراد تاترین مجموعه فرضیات این است که رفساده

برقـرار  ) 3روابـط ( نیـز  زمانی نیز یکسان) و تمام مشاهدات همگن اسـت. از لحـاظ ریاضـی    
است.

هاtها و iبراي تمامی) 3( 1   :  kit kA I  

   2 2  :      . .0,itA I u i i d 

ه به سادگی بـ kضریب Kشود. رعایت می1OLSتمام فرضیات براي برآورد ) 3در رابطه (
از لحـاظ  عـالوه بـر اینکـه   شود. این مـدل هاي تلفیق شده برآورد میروي دادهOLSوسیله 

ضـریب بایـد بـرآورد    Kرود (تنهـا  شمار میجویانه ببسیار صرفه،محاسباتی بسیار ساده است
سـازد. اگـر   ر یکسان و مشاهدات همگن، هر نوع ناهمگنی را ممکن میتاشود). اما فرض رف

هاي فردي اهمیت داشته باشد باید این مدل کنار گذاشته شود. تفاوت
هـاي فـردي ایـن اسـت کـه فـرض شـود ضـرایب         تفـاوت نخستین راه به حساب آوردن 

که فرض همگنـی  ماند در حالیواکنش افراد، خاص هر فرد است و در طول زمان ثابت می
) صادق است.4(روابط ،مشاهدات وجود داشته باشد

هاiبراي تمامی) 4( 1   :  kit kiA IT  

   2 2  :    . . 0,itA IT u i i d 

1-Ordinary Least Squares
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مربـوط  kمتفاوتی به دست آمده اسـت ( ، ضریب iشود براي هر فرد در اینجا مشاهده می
رگرسـیون متفـاوت   Nاست). بنابراین برآورد مدل شامل انجام Xkبه شماره متغیر توضیحی 

OLS ساده است. حتی اگر در میان افراد، یعنیN داشته باشد.ها، واریانس ناهمسانی وجود

مدل تحقیق-7
ثیرات تا،مدل مختلف مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. تصـریح مـدل     ششدر این پژوهش 

هـاي مختلـف تصـریح و    مدل به صـورت ،گذارد به همین دلیلیج تخمین میتااي بر نعمده
.است) 5هاي (معادلهمدل مورد استفاده در این مطالعه به شرح ششبرآورد خواهد شد. 

)5 (

2
0 1 2 3 4

2
0 1 2 3

2
0 1 2

2
0 1 2 3 4

2
0 1 2 3

2
0 1 2
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it it it Uit

it it it

it it it Uit it

it it it Uit

it it it

Y GDP GDP POP T

Y GDP GDP POP

Y GDP GDP

E GDP GDP POP T

E GDP GDP POP

E GDP GDP

    

   

  

    

   

  

    

   

  

    

   

  

tدر سال iتولید شده براي کشور CO2ايدهنده میزان کل گاز گلخانهنشانitYها،که در آن

برحسب ونقلحملتولید شده از بخشCO2دهنده کل گازنیز نشانitEمتغیر،و برحسب تن
و برحسب دالر (ثابـت سـال   tدرسال iتولید ناخالص داخلی سرانه کشور itGDPمتغیر،تن

2متغیرو) 2000
itGDP .مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه است

دلیل حضور متغیرهاي تولید ناخـالص داخلـی سـرانه و مجـذور تولیـد ناخـالص داخلـی        
که از این دو متغیر براي نشان دادن اثر مقیاس بر آلودگی و بررسـی  سرانه در مدل این است

شود. هرگاه ارتباط تولید ناخالص داخلـی سـرانه   منحنی زیست محیطی کوزنتس استفاده می
) و ارتبـاط مجـذور تولیـد ناخـالص داخلـی      itGDPبا میزان آلودگی مثبت (ضـریب مثبـت  

2منفی باشد (ضـریب منفـی  سرانه با میزان آلودگی 
itGDP     آنگـاه فرضـیه منحنـی زیسـت ،(

معکـوس  Uمحیطی کوزنتس که در آن ارتباط بین درآمد سرانه و میزان آلودگی به شـکل  
بـا افـزایش رشـد    ،گیرد. به این معنی که در ابتداي رشـد اقتصـادي  یید قرار میتااست مورد 
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یابـد در حـالی کـه پـس از رسـیدن بـه نقطـه        ایش مـی اقتصادي آلودگی محیط زیسـت افـز  
برگشت، افزایش رشد اقتصادي کاهش آلودگی محیط زیست را در پی دارد. 

. دلیـل  اسـت بـوده و برحسـب نفـر    tدرسال iمیزان جمعیت شهري کشور UitPOPمتغیر
حضور این متغیر در مـدل ایـن اسـت کـه ارتبـاط محکمـی بـین افـزایش جمعیـت و میـزان           

شـاخص بـاز بـودن    itTوجود دارد. همچنین متغیـر غیرمستقیمآلودگی محیط زیستی به طور 
اقتصاد است که از نسبت صادرات کل به عالوه واردات کل تقسیم بر کـل تولیـد ناخـالص    

شود. ایـن متغیـر   ی هر کشور در هر سال به دست آمده است و برحسب درصد بیان میداخل
زیست در مدل بکار رفته است.  براي بررسی اثر حجم تجارت خارجی بر آلودگی محیط

مـدل بـرآورد شـده کـه در     هر شـش  مطالعهبراي هر کدام از دو گروه کشورهاي مورد 
دلیل وجود ناهمسانی واریـانس، روش حـداقل   مدل شده است. روش برآورد به 12مجموع 

وجود 1هاي مختلفی براي آزمون واریانس ناهمسانی. روش)استGLSمربعات تعمیم یافته (
حـل بـراي آزمـون واریـانس     تـرین راه تـرین و مناسـب  دارد. آزمون ضریب الگرانژ، راحت

الگرانـژ بـه صـورت    ، زیرا نیاز به انجام برآورد اضافی ندارد. آمـاره ضـریب   استناهمسانی 
) است.6معادله (

)6 (
2

2
12

1 ~   
2

i
n

ST
LM X

S 

 
  

 


ثیر زیـادي بـر   تا. تصریح مدل استn-1با درجه آزادي »دو-چی «این آماره داراي توزیع 
یج منحنـی زیسـت محیطـی    تـا گذارد به همین دلیل براي اطمینان از نیج به دست آمده میتان

ابتدا مدل به طور کامل برآورد شد، سپس مدل دوم بدون حضور متغیـر شـاخص   ،کوزنتس
باز بودن اقتصاد و مدل سوم بدون حضور متغیر شاخص باز بـودن اقتصـاد و متغیـر جمعیـت     

.شدبرآورد 

یج و بحثتان-8
جداول خصوصیات آماري متغیرهاي مورد استفاده در مطالعه براي گروه کشـورهاي عضـو   

.در ادامه آمده استOECDو غیر عضو سازمان 

1-Heteroscedasticity
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ــات   ــه اطالع ــدول دو از مقایس ــی)2(و )1(ج ــاز    م ــد گ ــانگین تولی ــه می ــت ک ــوان دریاف ت
، تولیـد ناخـالص داخلـی    ونقـل حمـل در بخش کل اقتصاد و همچنین بخـش CO2ايگلخانه

ــازمان      ــو س ــورهاي عض ــروه کش ــهري در گ ــت ش ــداد جمعی ــرانه و تع ــتر از OECDس بیش
شـاخص درجـه بـاز بـودن اقتصـاد در      است، امـا  عضو منتخب از جمله ایران کشورهاي غیر 

هاي اقتصادي گروه کشورهاي غیر عضو سازمان بیشتر از کشورهاي عضو سازمان همکاري
.استو توسعه 

OECDخصوصیات آماري متغیرهاي مورد استفاده براي گروه کشورهاي عضو سازمان - )1(جدول 

حداکثرحداقلنداردتاانحراف اسمیانگینمشاهداتمتغیر
itY998108×66/3108×6/91474134109×83/5
itE998107×71/9108×85/2300000108×79/1

itGDP99824/2657487/143709/213073/87716

UPOP998107×47/2107×21/4175738108×5/2

itT9986/045/009/034/3
هاي تحقیقخذ:یافتهام

OECDخصوصیات آماري متغیرهاي مورد استفاده درگروه کشورهاي غیر عضو سازمان -)2(جدول

حداکثرحداقلانحراف استانداردمیانگینمشاهداتمتغیر
itY1400107×5/7108×8/125669109×01/2

itE1400107×43/1107×52/24000108×66/1

itGDP140074/237865/228327/21902/16201

UPOP1400107×05/2107×46/4204728108×73/3

itT140072/069/0058/8
هاي تحقیقخذ:یافتهام

هاحاصل از کل بخشCO2یج مربوط به انتشارتان-1-8
کـربن کـل   دي اکسـید  اي مربـوط بـه بـرآورد سـه مـدل مختلـف بـراي گـاز گلخانـه         یج تان

هــاي اقتصــاد بــراي هــر دو گــروه کشــورهاي منتخــب عضــو و غیــر عضــو ســازمان   بخــش
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OECD یج برآورد منحنـی زیسـت   تانشان داده شده است. همچنین ن)4(و )3(جدول دو در
دو دو گـروه از کشـورها در   نقل این وتولید شده در بخش حملCO2محیطی کوزنتس براي

نمایش داده شده است.)6(و)5(جدول 
محیطی کوزنتس در هر توان گفت که منحنی زیست، میهالبا توجه به اطالعات جدو

و کشورهاي غیر عضو این سـازمان بـراي هـر    OECDدو گروه از کشورهاي عضو سازمان 
چراکـه ضـریب   ،گرفتـه اسـت  ییـد قـرار   تامـورد  ونقلحملبخشCO2کل وCO2دو بخش

مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و ضریب تـوان دوم ایـن متغیـر منفـی بـه دسـت       
در هـر دو  کنـد. بـه عبـارت دیگـر،    یید مـی تامعکوس را Uآمده است و این موضوع شکل 

، در ابتداي رشد اقتصادي با افزایش میزان رشـد، آلـودگی   مورد بررسیگروه از کشورهاي 
یابد درحالی که پس از رسـیدن بـه نقطـه برگشـت، افـزایش رشـد اقتصـادي        افزایش میهوا 

شود.  کاهش آلودگی هوا را موجب می

OECDمدل مختلف براي گروه کشورهایعضو سازمان سهنتایج تخمین - )3(جدول

)CO2اي (براي کل گاز گلخانه
3مدل 2مدل 1مدل متغیر

itGDP
*53/15103*35/14671*87/34030

2
itGDP

*148/0 -*121/0 -*36/0-

UPOP
*02/21*78/20 --

itT
*107×31/7 -- --

43/5102541/6062522/39026نقطه برگشت منحنی
GDP52/059/078/0محاسبه کشش براي
-- UPOP41/140/1محاسبه کشش براي 

-- -- T11/0محاسبه کشش براي
درصد5**: در سطح درصد1*: در سطح 

هاي تحقیقخذ:یافتهام
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؛اسـت نقطه برگشت منحنی در این دو گروه از کشورها با هـم بسـیار متفـاوت    همچنین 
و دالر 43/51025برابـر  OECDنقطه برگشت مدل اول در گروه کشورهاي عضو سـازمان  

دالر بـه  73/6707نقطه برگشت مدل اول براي گروه کشورهاي غیر عضو این سازمان برابـر 
دهد که نقطه برگشت منحنی مربوط بـه گـروه کشـورهاي    دست آمد. این موضوع نشان می

ناخالص داخلی باالتري نسبت به گروه کشورهاي غیر عضو ایـن  عضو این سازمان در تولید 
له به معناي آن نیست کـه کشـورهاي غیـر عضـو (عضـو)      مسااینالبته افتد. سازمان اتفاق می

این موضوع بـه نـرخ رشـد اقتصـادي     ورسنداین سازمان زودتر (دیرتر) به نقطه برگشت می
شود. کشورها مربوط می

OECDمدل مختلف براي گروه کشورهایغیرعضو سازمان سهیج تخمین تان- )4(جدول

)CO2اي(براي کل گاز گلخانه
3مدل 2مدل 1مدل متغیر

itGDP
*04/20693*89/20508*79/10514

2
itGDP

*36/1-*300/1 -*992/0 -

UPOP
*69/3*66/3 --

itT
*107×05/1 -- --

73/670703/78885/5310نقطه برگشت منحنی
GDP45/045/018/0محاسبه کشش براي
-- UPOP008/10004/1محاسبه کشش براي 

-- -- T10/0محاسبه کشش براي
درصد1*: در سطح 

هاي تحقیقخذ:یافتهام

ــر اســاس مرکــز اطالعــات بانــک جهــان  ــراي گــروه  ،یب میزان درآمــد متوســط ســرانه ب
دالر اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا نقطـه        24/26574کشورهاي عضـو سـازمان برابـر    

کشورها هنوز بـه  دهد این گروه از نشان میاست،دالر 43/51025برگشت منحنی که برابر 
اند. نقطه برگشت منحنی زیست محیطی کوزنتس نرسیده
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سـازمان بـر اسـاس    همچنین میزان درآمـد متوسـط سـرانه گـروه کشـورهاي غیـر عضـو        
نـی کـه   دالر است که در مقایسه با نقطه برگشت منح74/2378برابر یاطالعات بانک جهان

از کشـورها نیـز بـه نقطـه برگشـت      دهـد ایـن گـروه    نشان میبه دست آمده، 73/6707برابر 
اند. منحنی نرسیده

و 52/0در گـروه کشـورهاي عضـو سـازمان    itGDPهاي محاسبه شده براي متغیرکشش
دهـد کـه گـروه کشـورهاي     . این نتیجه نشان میاست45/0براي گروه کشورهاي غیر عضو 

زیـرا در  ،تـر هسـتند  منحنـی نزدیـک  عضو سازمان از لحاظ درآمد سرانه بـه نقطـه برگشـت    
تـر اسـت. از   معکوس هر نقطه که کشش بیشتري دارد بـه نقطـه برگشـت نزدیـک    Uمنحنی 

دهـد کـه در گـروه کشـورهاي عضـو      هاي به دسـت آمـده نشـان مـی    لحاظ مفهومی کشش
واحـد افـزایش   52/0سازمان با افزایش یک واحد در درآمد سرانه آلودگی هـوا بـه انـدازه    

یـک واحـد افـزایش در درآمـد     ،رحالی که در گروه کشورهاي غیر عضو سازماندیابدمی
دهد. واحد افزایش می45/0آلودگی هوا را به اندازه ،سرانه

ــر      ــه براب ــورد مطالع ــانی م ــورگ در دوره زم ــور لوکزامب ــرانه کش ــد س ــط درآم متوس
اســت کــه در مقایســه بــا نقطــه برگشــت گــروه ) 2014(بانــک جهــانی، دالر 39/52654

دهد که این کشور تنهـا  نشان می،دالر است43/51025کشورهاي عضو سازمان که برابر 
است که از نقطه برگشت منحنی گذشته و در قسـمت نزولـی   OECDکشور عضو سازمان

منحنی قرار دارد. 
درآمـد متوسـط سـرانه بـراي کشـور ایـران در       منتشره بانک  جهـانی،  براساس اطالعات 
دالر است کـه در مقایسـه بـا نقطـه برگشـت گـروه       72/2376عه برابر دوره زمانی مورد مطال

دهـد ایـران هنـوز در    نشـان مـی  ،دالر اسـت 73/6707کشورهاي غیر عضو سازمان که برابر 
محیطی کوزنتس قرار دارد.ابتداي منحنی زیست 

متغیر جمعیت شهري در هر دو گروه از کشورهاي مورد مطالعه ارتباط مثبـت بـا میـزان    
افـزایش جمعیـت شـهري در ایـن دو گـروه از کشـورها       ،دارد. به عبـارت دیگـر  CO2انتشار

در گـروه  UPOPهاي محاسبه شده براي متغیرشود. کششموجب افزایش آلودگی هوا می
اسـت  008/1و در گروه کشورهاي غیرعضو سـازمانبرابر  4/1ازمان برابر کشورهاي عضو س

نسـبت بـه   OECDدهد متغیر جمعیت شهري در گروه کشورهاي عضو سازمان که نشان می
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تر است و با افزایش یک واحد جمعیت شهري، آلودگی هوا بـه انـدازه   آلودگی هوا حساس
افـزایش یـک واحـد    ،کشورهاي غیر عضـو یابد درحالی که در گروه واحد افزایش می4/1

در آلودگی هوا در پی دارد. را واحدي یکجمعیت شهري، افزایش تقریبا 
ارتباط مثبت بـا میـزان   ،متغیر باز بودن اقتصاد در هر دو گروه از کشورهاي مورد مطالعه

دهـد کـه افـزایش حجـم تجـارت خـارجی موجـب        دارد. این موضوع نشـان مـی  CO2انتشار
هـاي  شـود. کشـش  دگی هـوا در هـر دو گـروه از کشـورهاي مـورد مطالعـه مـی       افزایش آلو

و در گــروه 11/0در گــروه کشــورهاي عضــو ســازمان برابــر itTمحاســبه شــده بــراي متغیــر
. حساسیت این متغیر نسبت به آلودگی هـوا در  است10/0کشورهاي غیر عضو سازمان برابر 

یعنی با افـزایش یـک واحـد در شـاخص بـاز بـودن       ،متغیرها بسیار کم استمقایسه با دیگر 
شـود  به میزان آلودگی هوا در این دو گروه از کشورها افـزوده مـی  1/0اقتصاد تنها به اندازه 

که در مقایسه با متغیر جمعیت شهري بسیار ناچیز است.  

ونقلحملحاصل از بخشCO2یج مربوط به انتشارتان-2-8
در دو گــروه از ونقــلحمــلبخــشCO2مربــوط بــه تخمــین ســه مــدل مختلـف بــراي یج تـا ن

نشـان داده شـده   )6(و )5(ول دو جـد بـه ترتیـب در   OECDکشورهاي عضو و غیـر عضـو   
نیز منحنی زیست محیطی کوزنتس ونقلحملبخشCO2دهد که برايیج نشان میتااست. ن

منحنـی بـراي گـروه کشـورهاي     یید شده است. نقطه برگشـت تادر هر دو گروه از کشورها 
دالر به دسـت آمـده اسـت. همچنـین میـزان متوسـط درآمـد        87/55824عضو سازمان برابر 

اسـت کـه در   )2014(بانک جهانی، دالر24/26574سرانه براي این گروه از کشورها برابر 
دهد که این گروه از کشورها هنوز به نقطه برگشـت مقایسه با نقطه برگشت منحنی نشان می

اند. نرسیدهونقلحملاي دي اکسید کربن بخشمنحنی مربوط به گاز گلخانه
نقطه برگشت منحنی زیست محیطی کوزنتس براي گروه کشورهاي غیر عضـو سـازمان   

دالر است که در مقایسه با میزان متوسط درآمد سرانه این گروه از کشـورها  10/7298برابر 
دهد که این گروه از نشان می،دالر است74/2378برابر که براساس اطالعات بانک جهانی 

اند. کشورها هنوز به نقطه برگشت منحنی نرسیده
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توان در مورد اینکه کدام گروه به نقطه میitGDPهاي مربوط به متغیربا توجه به کشش
متغیـر  هاي محاسـبه شـده بـراي ایـن    کشش؛اظهارنظر کرداست،تر برگشت منحنی نزدیک

و بـراي  62/0هاي اقتصادي و توسعه برابر مربوط به گروه کشورهاي عضو سازمان همکاري
دهد گـروه کشـورهاي   است که نشان می59/0گروه کشورهاي غیر عضو این سازمان برابر 

تـر هسـتند زیـرا در    عضو سازمان به نقطه برگشت منحنی زیست محیطـی کـوزنتس نزدیـک   
داراي کشـش بیشـتري   ،تـر اسـت  معکوس هر نقطه که به نقطـه برگشـت نزدیـک   Uمنحنی 

است.

ونقل)(براي بخش حملOECDمدل براي گروه کشورهاي عضو سازمان 3نتایج تخمین - )5(جدول
3مدل 2مدل 1مدل متغیر

itGDP
*34/4354*94/4187*37/9928

2
itGDP

*039/0 -*029/0 -*122/0 -

UPOP
*25/6*16/6 --

itT
*107×82/2 -- --

87/5582486/7220504/40690نقطه برگشت منحنی
GDP62/072/094/0محاسبه کشش براي
محاسبه کشش براي 

UPOP58/156/1 --
-- -- T17/0محاسبه کشش براي

درصد1*: در سطح 
هاي تحقیقخذ:یافتهام

هـاي اقتصـادي و توسـعه در    توان گفت که گروه کشورهاي عضو سازمان همکـاري می
ایـن  تر پیش رفته است و بـا توجـه بـه قرارگیـري     پاكونقلحملبه سمتونقلحملبخش

احتماال این گروه از کشورها زودتـر بـه سیسـتم   ،گروه از کشورها در روي منحنی کوزنتس
موجـب کـاهش میـزان    ونقـل حمـل سیستمی کـه در آن افـزایش  ؛رسندپاك میونقلحمل

جـایی کـه   ، افتدله در قسمت نزولی منحنی کوزنتس اتفاق میمساشود. اینآلودگی هوا می
ها براي متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه منفی است.  کشش
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ونقـل حمـل مربوط بـه بخـش  CO2کل وCO2همقایسه بین نقاط برگشت منحنی مربوط ب
کـل  CO2دهد که در هر دو گروه از کشورهاي مورد بررسی، نقطه برگشت منحنینشان می

افتد.اتفاق میونقلحملبخشCO2تري نسبت بهدر درآمد سرانه پایین

)ونقلحمل(براي بخشOECDمدل براي گروه کشورهاي غیر عضو سازمان 3یج تخمین تان- )6(جدول
3مدل 2مدل 1مدل متغیر

itGDP
*58/6232*13/6243*05/4946

2
itGDP

*427/0 -*430/0 -*390/0 -

UPOP
*473/0*475/0 --

itT6/599278- -- --
10/729845/725908/6341نقطه برگشت منحنی

GDP59/059/051/0محاسبه کشش براي
محاسبه کشش براي 

UPOP67/068/0 --
-- -- - T03/0محاسبه کشش براي

درصد1*: در سطح 
هاي تحقیقخذ:یافتهام

دهد که متغیر جمعیت شهري در هر دو گـروه از کشـورها بـراي    نشان میهمچنین یج تان
ارتباط مثبت و معنادار با میزان انتشار کربن دي اکسـید  ونقلحملبخشCO2ايگاز گلخانه

ارتبـاط مثبـت و   OECDدارد. متغیر باز بودن اقتصاد نیز در گروه کشورهاي عضـو سـازمان   
عضـو  ه ایـن متغیـر در گـروه کشـورهاي غیر    معنادار با میزان آلودگی هـوا دارد درحـالی کـ   

ثیري تـا نابراین متغیر باز بودن اقتصـاد  سازمان از لحاظ آماري معنادار به دست نیامده است. ب
بر آلودگی هوا در گروه کشورهاي غیر عضو سازمان ندارد. 

گیري و پیشنهاداتنتیجه-9
ثیر متغیرهاي تولید ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و حجم تجارت خارجی تادر این مطالعه 

در قالـب  ونقـل حمـل بر آلودگی هوا در دو بخش آلودگی کل و آلودگی ناشـی از بخـش  
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در ایـن  مطالعـه منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد بررسی قرار گرفت. کشورهاي مـورد  
مورد بررسی قرار گرفتند. OECDسازمان و غیر عضو تحقیق در دو گروه کشورهاي عضو 

هـاي  ر دادهتابـه دلیـل سـاخ   تـا انتخاب شـد و مـدل پانـل دی   1971-2010دوره مورد مطالعه 
رد استفاده در این پژوهش بود. تحقیق، مدل مو

معکـوس) در هـر   Uیج بـه دسـت آمـده، منحنـی زیسـت محیطـی کـوزنتس (شـکل         تاطبق ن
ییـد قـرار   تامـورد  ونقـل حمـل بخـش CO2کـل و CO2ايدوگروه از کشورها براي گاز گلخانـه 

. نقطـه برگشـت   بوداما نقطه برگشت منحنی براي این دو گروه از کشورها با هم متفاوت ،گرفت
ــه  ــراي گــاز گلخان ــی ب ــر OECDکــل در گــروه کشــورهاي عضــو ســازمان  CO2ايمنحن براب

دالر بـه دسـت آمـد. بـر ایـن      73/6707دالر و براي گروه کشورهاي غیر عضو برابر 43/51025
یج تـا ن. انـد اساس هر دو گروه از کشورهاي مورد مطالعه هنوز بـه نقطـه برگشـت منحنـی نرسـیده     

هـاي اقتصـادي و   داد که گروه کشـورهاي عضـو سـازمان همکـاري    شان نیز نها مربوط به کشش
.  هستندتر توسعه به نقطه برگشت منحنی زیست محیطی کوزنتس نزدیک

، نقطـه برگشـت در گـروه کشـورهاي عضـو      ونقـل حملبخشCO2ايبراي گاز گلخانه
ــازمان  ــر OECDسـ ــازمان  87/55824برابـ ــو سـ ــر عضـ ــورهاي غیـ ــروه کشـ دالر و در گـ
دالر به دست آمد. در مورد این گاز نیز هر دو گروه 10/7298هاي اقتصادي برابر همکاري

اما کشـورهاي عضـو   ،اندشکل کوزنتس نرسیدهUاز کشورها هنوز به نقطه برگشت منحنی 
سازمان به نقطه برگشت منحنی نزدیک تر هستند.  

کاهش آلودگی هـوا  رسد پیشنهادات زیر در رابطه با یج به دست آمده به نظر میتاطبق ن
گشا باشد: مشکل

یج بـه دسـت آمـده بـراي گـروه کشـورهاي عضـو و غیـر عضـو سـازمان           تـا با توجه بـه ن -1
OECDدر گـروه کشـورهاي غیـر عضـو سـازمان،      ونقـل حمـل توان گفت کـه سیسـتم  ، می

گـذارد.  بـر جـاي مـی   OECDآلودگی بیشتري را نسبت به گروه کشورهاي عضـو سـازمان   
بـراي کـاهش آلـودگی    شود بایده شامل کشور ایران نیز میاي این گروه کبنابراین کشوره

تـا ناپاك و ونقلحملراهکارهاي مناسبی همانند افزایش تعرفه بر سیستم،هوا از این بخش
ناپاك را در دسـتور کـار خـود قـرار دهنـد.      ونقلحملحد مقدور کاهش استفاده از سیستم
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ونقـل حملسبز به جاي سیستمونقلحملیگزینی سیستمتوان با جاهمچنین در این زمینه می
حد زیادي کنترل کرد. تاکنونی آلودگی هوا را 

Uتر به نقطـه برگشـت منحنـی    توان با سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي، هرچه سریعمی-2

نسـبت بـه   OECDمعکوس دست یافت. با توجه به آنکـه گـروه کشـورهاي عضـو سـازمان      
تر بوده و ایـران نیـز جـزء گـروه     گروه کشورهاي غیر عضو سازمان به نقطه برگشت نزدیک

رشد اقتصـادي در ایـران و در کـل کشـورهاي غیـر      است،بایدکشورهاي غیر عضو سازمان 
تـا بسیار بیشتر از رشد اقتصادي گروه کشورهاي عضو سـازمان باشـد   OECDعضو سازمان 

معکـوس  Uدگی هوا و قـرار گـرفتن در قسـمت نزولـی منحنـی      شاهد تسریع در کاهش آلو
ایـران را در قسـمت نزولـی منحنـی     ،توانـد در آینـده  باشیم. افزایش نرخ رشد اقتصادي مـی 

زیست محیطی کوزنتس قرار دهد. 
با توجه به آنکه جمعیت شهري یک عامل بسیار مهم در ایجاد آلودگی هوا مطرح است -3

دار بین افزایش جمعیـت شـهري و افـزایش آلـودگی هـوا وجـود       و یک ارتباط مثبت و معنا
بـــراي کـــاهش آلـــودگی هـــوا و کـــاهش انتشـــار گـــاز       شـــودمـــیپیشـــنهاد ،دارد

هایی نظیر کاهش جمعیـت شـهري از طریـق جلـوگیري از مهـاجرت      سیاستCO2ايگلخانه
ییان به شهر و تشدید مهاجرت معکوس در کل کشورهاي عضو سازمان و غیـر عضـو   تاروس

.  شودسازمان از جمله ایران اعمال 

منابع-10
فارسی -الف

، جلـد  12تاتاو اسـ 8اقتصادسنجی(پیشرفته) همـراه بـا کـاربرد ایویـوز     )، 1392لی (سوري،ع
.شناسیدوم، انتشارات فرهنگ

.، انتشارات دانشگاه تهرانتاسنجی پانل دیاقتصاد)،1387(مهرگان، نادر
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Abstract
The present study examines the relationship between economic growth,

population and volume of foreign trade and air pollution in the two groups of
countries member of the OECD and non-OECD countries using panel data for the
period 2010-1971 deals. Indicator of air pollution and greenhouse gas CO2in the
transport sector and total sector. Kuznets curve for this purpose air pollution in the
form of total CO2and CO2 transport sector were examined and compared. For each
of these two sectors, 3 different models estimated that a total of 12 models for these
two groups of countries studied were estimated. The results showed that the inverted
U curve for total CO2emissions and CO2transport sector, in both groups of member
countries of the OECD and non-OECD countries Confirmed but the turning point
inverted U curve is different for the two groups of countries together. Curve turning
point for US $ 51025.43 Group member states and non-member countries was US $
6707.73, Compared with the average per capita income for both groups of countries
shows that these two groups of countries still have not reached the turning point of
the curve  but results showed that the tensile member states closer to the back curve.
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