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 چکیده
وامل بر این اساس شناسایی ع .است یافتهافزایش ای،گلخانه گازهای انتشار نتیجه در زمین کره شدن گرم مورد در نگرانی اخیر، هایدهه طی
 هایهرابط زمانهم بررسی ،حاضرپژوهش هدف اصلی . در این راستا، باشدمیای از اهمیت خاصی برخوردار بر انتشار گازهای گلخانه موثر
 زیست(شاخص کیفیت محیطعنوان به) 2COمیزان انتشار گاز ی و تجارت با ژمصرف انرجمعیت، ، رشد اقتصادیمدت و بلندمدت بین کوتاه

 پس از انجامتصریح و  پژوهش مدل نخستبه این منظور،  است. 1110-2013 زمانی یهای دورهدر کشورهای منطقه منا با استفاده از داده
روش میانگین گروهی از مدت و بلندمدت ضرایب کوتاهبرآورد منظور به، های ترکیبیدر دادهانباشتگی های معمول ریشه واحد و همآزمون

مدت در بلندمدت و کوتاه 2COبر انتشار گاز  )درآمد سرانه( مثبت رشد اقتصادی تاثیردهنده نشان. نتایج، استفاده شده است (PMG)تلفیقی 
صرف مجمعیت، چنین اثر هماین کشورها در قسمت صعودی منحنی کوزنتس قرار دارند.  دهدکه نشان می برای کشورهای منطقه منا است؛

درصدی در ای که با افزایش یکگونهبهت در کشورهای منطقه منا مثبت است؛ مدت و بلندمدی و تجارت روی آلودگی هوا در کوتاهژانر
ترتیب مدت بهدرصد و در کوتاه 11/0و  88/0، 36/0ترتیب بلندمدت بهدر  2COمتغیرهای جمعیت، مصرف انرژی و تجارت، میزان انتشار گاز 

صرف مجمعیت، افزایش رشد اقتصادی،  ی منطقه منا،توان گفت که در کشورهابنابراین می درصد افزایش خواهد یافت. 00/0و  12/0، 16/0
 همراه خواهد داشت.به را 2COگاز  انتشار افزایش میزان ی و تجارت،ژانر
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 سرآغاز
 ثراتا نیز وزیست محیط از حفاظت لزوم و پایدار توسعه به توجه

 است دهش سبب زندگی کیفیت برزیست محیط آلودگی نامطلوب
 هایدغدغه مهمترین از یکی بهزیست محیط حفظ که

 چند لطو در دلیل همین به. شود تبدیل اقتصادی گذارانسیاست
 بر ذارگتاثیر عوامل وزیست محیط کیفیت بهبود هایراه اخیر دهه
 اختصاص خود به را ایگسترده تجربی و نظری هایمطالعه آن،
در  .است گرفته قرار اقتصادی تحلیلگران توجه کانون در و داده

های اساسی عنوان یکی از معزلاین میان آلودگی هوا به
توسعه که از خصوص در کشورهای درحالبه زیستیمحیط

 وردم کاهش آلودگی هوا برخوردار نیستد، برایتکنولوژی باالیی 
طی  .(Tamizi, 2016) جربی بوده استت هایمطالعهتوجه 

نقش  ،ی در کنار سایر عوامل تولیدژهای اخیر، انردهه
ای در رشد اقتصادی کشورها داشته و اهمیت آن کنندهتعیین

 ی موجبژایش است. وابستگی روزافزون به انرزچنان رو به افهم
های اقتصادی شده و سرعت در تعامل این بخش با سایر بخش

ی کرده ژروند رشد و توسعه اقتصادی را وابسته به سطح مصرف انر
ر، رشد اقتصادی جهان و روند های اخیکه طی دههطوریاست، به
از  است.ی شدهژشدن، موجب افزایش تقاضا و مصرف انرصنعتی

مین اکه بخش زیادی از این افزایش تقاضا از منابع فسیلی تجاآن
 ای و آلوده شدن هواها انتشار گازهای گلخانهشود و مصرف آنمی

ی سبب آید رشد اقتصادنظر میبه همراه دارد، در نگاه اولرا به
 .شودمی زیستیمحیطآلودگی 

 کند. شواهد وزیست را تخریب نمیمحیط ااما رشد اقتصادی لزوم
دهند که تنها در مراحل اولیه رشد، تجربی نشان می هایمطالعه

 افتد و رشد اقتصادی سببی اتفاق میژافزایش سریع مصرف انر
که طی مراحل بعدی رشد، شود، در حالیزیست میآلودگی محیط

و ارتقای سطح آگاهی و  زیستیمحیطبا بروز اثرات سوء 
یدا میت بیشتری پها زیستیمحیطمسایل های عمومی، حساسیت

دلیل استفاده کارا و بهینه از ی بهژکرده و روند افزایش مصرف انر
 در حقیقت شود.هم کمتر می زیستیمحیطآن، کاهش و آلودگی 

ت زیسمحیطتنها سبب تخریب در این مرحله، رشد اقتصادی نه
با  . چنین روندیخواهد کردشود، بلکه به بهبود آن نیز کمک نمی

 یافته توسعه و توسعهتوجه به ساختار کشورهای درحال
 ی( و عملکرد این دو گروه ژ)از نظر برخورداری از منابع انر

یکی( متفاوت است ژکنولوهای فنی و تر زیرساختظ)از ن
(Mohammadbagheri, 2010). 

تجربی اثرات جمعیتی و به طبع آن،  هایمطالعهبسیاری از 
دانسته ط مرتب زیستیمحیط مسایلشهرنشینی و رشد جمعیت را با 

 وزیست محیطو آن را از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر کیفیت 
ی کنند که عامل جمعیتبیان می هامطالعهدانند. این آلودگی هوا می

دارد. به این مفهوم که تغییر جمعیت و زیست محیطاثر قوی بر 
ی اساختار آن، با اثرگذاری بر مصرف انرژی، اثرات قابل مالحظه

 . (Makoto et al., 2014) خواهد گذاشتزیست محیطرا بر 
ن زیست گویای آگر، مروری بر ادبیات اقتصاد محیطاز سویی دی

ا زیست کشورهاست که بازبودن تجاری نیز بر کیفیت محیط
مربوط به تجارت ل یمسامیالدی  00در اواخر دهه گذار است. تاثیر

در این زمینه های متعددی زیست اوج گرفت و نشستو محیط
های مخالف و موافق تجارت آزاد نظرات برگزار شد که در آن گروه

که با ند وه مخالف تجارت آزاد معتقدند. گرخود را مطرح کرد
های اقتصادی افزایش و استفاده از حجم فعالیت ،آزادسازی تجاری

. از سوی یابدشکل نامناسبی افزایش میهای تجدیدناپذیر بهانرژی
های داخلی و رقبای بازترشدن اقتصادها، رقابت بنگاه دیگر، با

ای هدر اولویت زیستیمحیطرجی افزایش یافته و تنظیمات خا
املی تی عشدن اقتصاد را حگیرد. گروه موافق، بازتربعدی قرار می

ین اند. به اعتقاد ازیست معرفی کردهبرای ارتقای کیفیت محیط
گروه، آزادسازی تجاری و افزایش فشارهای رقابتی، به استفاده 

انرژی منجر شده و با کاهش اتالف انرژی،  بهینه و کاراتر از منابع
 (Dargahi and Bahrami یابدمیار گازهای آالینده کاهشانتش

(Gholami, 2011.  
رابطه بین رشد  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسیدر این راستا 

میزان انتشار ی و تجارت با ژمصرف انر رشد جمعیت، اقتصادی،
 (1)در کشورهای منطقه منا (آلودگی هوا)شاخص  2COگاز 

. با باشدمی 1110-2013های سال طی )خاورمیانه و شمال آفریقا(
 شدن، کیفیت هوا و  های کنونی در رابطه با گرمتوجه به بحث

 ، درک بهتری از رابطه بین زیستیمحیطجدی مسایل سایر 
ریزان و تواند برنامهمی ،زیستی، تجارت و محیطژمصرف انر

های گذاران این کشورها را در تعیین و تصویب سیاستسیاست
وجود ذخایر عظیم عالوه، به و تجاری یاری دهد. تیزیسمحیط

االی سهم ب چنینمنطقه منا و جایگاه ژئوپلتیک آن و هم انرژی در
وم زصادرات نفتی از تجارت این منطقه، لویژه به انرژی صادرات

 کند. دوچندان میرا پژوهش بررسی موضوع 
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 نظری مبانی
در این قسمت از پژوهش به تشریح نحوه اثرگذاری متغیرهای مورد 

 پردازیم.و آلودگی هوا میزیست محیطبررسی بر کیفیت 
 

 رشد اقتصادی 

شاخص ) بین تولید ناخالص داخلی سرانهرابطه در ادبیات اقتصادی، 
صورت به )مانند آلودگی هوا(زیست محیطو تخریب  رشد اقتصادی(

U  کوزنتس زیست محیطمعکوس، به منحنی(EKC)(2)  معروف
در مراحل اولیه توسعه اقتصادی  منحنی،اساس این  است. بر

دلیل عوامل مختلف مانند اولویت باالی تولید و اشتغال نسبت به
بودن  بودن تکنولوژی تولید، پایین زیست پاک، پایینبه محیط

رشد اقتصادی با افزایش  ،و ... زیستیمحیطهای سطح آگاهی
)مورد کشورهای  همراه خواهد بود زیستیمحیطهای تخریب
. اما بعد از رسیدن به یک سطح مشخصی از درآمد توسعه(درحال

سرانه، این رابطه معکوس شده و افزایش رشد اقتصادی منجر به 
 االتواند بزیست خواهد شد که دلیل آن میبهبود کیفیت محیط

، تیزیسمحیطهای وژی تولید، افزایش آگاهیرفتن سطح تکنول
)مورد  دو ... باش زیستیمحیطگیرانه تصویب و اجرای قوانین سخت

چنین در سطوح درآمدی باالتر، ساختار . همیافته(کشورهای توسعه
های پاک و توسعه سمت صنایع و فناوریاقتصادی کشورها به

ل یکی از دالیتواند کند که این خود میبخش خدمات تغییر می
 .(1)نمودار  کاهش آلودگی در سطوح درآمدی باالتر باشد

 

 
 کوزنتسزیست محیطمنحنی : (1) نمودار

 

در مطالعه خود به آن  (Lopez & Mitra, 2000)طور که همان
رانه، بودن درآمد س دلیل پاییناند، در کشورهای فقیر بهاشاره کرده

 رایسایر نیازهای رفاهی خود، ارزش کمتری ب مردم نسبت به
اما وقتی کشورها به یک سطح کافی از  ،ل هستندیزیست قامحیط

زیست توجه بیشتری رسند، مردم به محیطدرآمد سرانه می
چون با افزایش درآمد کشش درآمدی تقاضا برای  ،کنندمی

 زیست در اینزیست مطلوب بیشتر از یک بوده و محیطمحیط
 ببسشود. این امر عنوان یک کاالی لوکس تلقی میکشورها به

شود که ساختار سیاسی کشورها از طریق تدوین، تصویب و می
های مالیاتی و مناسب، سیاست زیستیمحیطاجرای قوانین 

یست زکه منجر به بهبود محیط هاییای مناسب و سایر اقدامیارانه
دبیات االزم به ذکر است که  گو باشد.شود، در مقابل مردم پاسخمی

EKC  با کار اصلی(Grossman & Krueger, 1991) ه آغاز شد
 )شاخص کیفیت محیط زیست( ها رابطه بین کیفیت هواآن است.

بررسی و به این نتیجه  منتخب کشور 02و رشد اقتصادی را در 

رسیدند که رابطه بین رشد اقتصادی و غلظت ذرات معلق در هوا 
معکوس  Uشکل به در کشورهای مورد مطالعه د گوگردیاکسو دی
  است.

 
 جمعیت 

شده، جمعیت نیز یکی از عوامل تجربی انجام هایمطالعهبر اساس 
 باشد. انتظار بر آنو آلودگی هوا میزیست محیطبر تخریب  موثر

زیست محیطست که افزایش رشد جمعیت اثر منفی بر کیفیت ا
که رشد جمعیت باالتر منجر به افزایش تقاضای  داشته باشد؛ چرا

های کشاورزی، منابع انرژی و منابع آبی شده و این امر از زمین
ی ها و آلودگها و مراتع، کاهش حاصلخیزی زمینبین رفتن جنگل

را در پی خواهد داشت. نتایج تحقیقات پیشین نشان زیست محیط
ل مهم افزایش دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عواممی

 .(Nasrollahi & Hadian, 2018) است زیستیمحیطآلودگی 

 

 

 آلودگی

 هوا

 درآمد سرانه 

 اقتصاد خدماتی

 اقتصادهای صنعتی

 نقطه برگشت

اقتصادهای ماقبل 
 از صنعتی شدن

 مراحل توسعه اقتصادی
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 مصرف انرژی 

 عنوان یک عاملبه انرژیبر اساس الگوهای جدید رشد اقتصادی، 
سمت رشد در تولید مطرح است که بدون آن حرکت به موثر

ناشی  یزیستمحیط. اما با توجه به آثار سوء نیستاقتصادی میسر 
های اقتصادی به ارتباط بین رشد ، توجه نظریهانرژیاز مصرف 

برخی است.  زیست معطوف شدهاقتصادی و تخریب محیط
ن بر ایزیست محیطدر رابطه با مصرف انرژی و تخریب  محققان

 های اخیر، مصرفویژه در دههبهباورند که پس از انقالب صنعتی، 
مین انرژی مصرفی از منبع اانرژی افزایش یافته و بنابراین ت

که های فسیلی افزایش چشمگیری داشته است. از آنجاییسوخت
د، باشهای فسیلی میناشی از استفاده از سوخت 2COانتشار گاز 

زیست شده است. از این رو بخش این امر منجر به تخریب محیط
غییر ت مسایلانرژی در قیاس با سایر عوامل، بیشترین سهم را در 

 .(Tamizi, 2016)دارد زیست محیطشرایط 

 
 تجارت 

زیست در مورد رابطه بین آزادسازی تجاری و کیفیت محیط
، زیستهای مختلفی وجود دارد. به عقیده طرفداران محیطدیدگاه

های اقتصادی )از جمله در اثر آزادسازی تجاری، حجم فعالیت
نرژی اهای آالینده( گسترش یافته و استفاده از منابع و فعالیت

جارت چنین گسترش تکند. همشکل نامناسبی افزایش پیدا میبه
های داخلی و رقبای آزاد و افزایش فشارهای رقابتی بین بنگاه

مناسب  زیستیمحیطهای تر شدن سیاستخارجی، به مالیم
ملی  زیستیمحیطشود و حتی تصویب و اجرای قوانین منتهی می

کند. در خیر همراه میاری با تسازی تجایندهزآرا در مواجهه با ف
آزاد، آزادسازی تجاری را موجب بهبود  تمقابل، طرفداران تجار

ها، با اساس استدالل آن کنند. برمیزیست معرفی وضعیت محیط
توجه به واکنش کشورها به فشارهای رقابتی ناشی از گسترش 
تجارت آزاد و دسترسی به مزیت نسبی، استفاده از منابع کارا شده 
و بدین ترتیب اتالف منابع و انرژی و آالیندگی مربوط به آن 

در مطالعه  .(Barghi Oskouei, 2008) یابدکاهش می
(Grossman & Krueger, 1991)  آثار آزادسازی تجاری بر

ست. تفکیک شده ا ،زیست به اثر مقیاس، ترکیب و فناوریمحیط
دی، اثر های اقتصاتگر تغییر در اندازه فعالیها اثر مقیاس را بیانآن

گر تغییر در ترکیب یا سبد کاالهای تولیدی و اثر ترکیب را بیان
سمت  ویژه تغییر بهگر تغییر در فناوری تولید بهفناوری را بیان

منفی و  تاثیرند. بنابراین اثر مقیاس اههای پاک معرفی کردفناوری

 تاثیر زیست خواهد داشت.مثبت بر کیفیت محیط تاثیراثر فناوری 
اثر ترکیب به نوع مزیت نسبی بستگی دارد. اگر کشوری در 
کاالهای آالینده مزیت داشته باشد و در تولید آنها تخصص یابد، 

واسطه تغییر ترکیب کاالهای تولیدی صورت اثر ترکیب بهدر آن
جای  رزیست بسمت کاالهای آالینده، آثار منفی بر محیطکشور به

دنبال آزادسازی تجاری، اگر اثر فناوری بر کلی بهطوررد. بهگذامی
که کشور مزیت نسبی در صنایع اثر مقیاس و ترکیب )در حالتی

آالینده دارد( غالب شود و یا اگر فناوری و ترکیب بر اثر مقیاس 
که کشور مزیت نسبی در تولید کاالهای پاک دارد( غالب )در حالتی

بت مث زیستیمحیطتجاری به نتایج  صورت آزادسازیدر آن ،شود
جارت زیست و تدر زمینه محیط بیشترای که فرضیه شود.منجر می

است. در این  (3)(PHH) رود، فرضیه پناهگاه آلودگیکار میبه
ت کمتر، منبعی برای ایجاد مزی زیستیمحیطفرضیه استانداردهای 

 1110نسبی و تغییر در الگوی تجارت است. این فرضیه در سال 
 . (Taylor & Kopland, 1994) مطرح شدتیلر و کپلند  توسط

دید ش زیستیمحیطانداردهای استکنند که بیان می این محققین
در کشورهای صنعتی، منجر به انتقال صنایع آالینده به کشورهایی 

ه، . در این فرضیشودتر میپایین زیستیمحیطبا استانداردهای 
با  تر، کشورهاییمالیم زیستیمحیطهای کشورهایی با سیاست

 ( ,Motafakkerazad & Khaneghahi درآمد پایین هستند

(2012. 
 

 پیشین هایمطالعهمنتخبی از مروری بر 

(Saboori et al., 2012) ازگ اثر رشد اقتصادی را بر روی انتشار 
 1180-2001ی زمانی طی دورهدر کشور مالزی کربن اکسید دی

با استفاده از روش پژوهش های این مورد بررسی قرار دادند. یافته
دهنده وجود نشان (ARDL)های گسترده خودتوضیح با وقفه

د و رشکربن اکسیدمعکوس بین انتشار دی Uشکل ای بهرابطه
یید منحنی امدت و در نتیجه تاقتصادی در بلندمدت و کوتاه

 نتایج آزمون علیتکوزنتس در این کشور است.  زیستیمحیط
نیز  (VECM)گرنجری بر اساس الگوی تصحیح خطای برداری 

 طرفه از رشددهد که در بلندمدت یک رابطه علیت یکنشان می
 که دردر حالی ،وجود داردکربن اکسید اقتصادی به انتشار دی

  ی علیتی وجود ندارد.مدت بین این دو متغیر رابطهکوتاه
(Ozcan, 2013) رف ، مصکربن  اکسیدرابطه بین انتشار گاز دی

ی زمانی طی دورهشور خاورمیانه ک 12ی و رشد اقتصادی را در ژانر
در قالب پژوهش های این یافتهبررسی کرده است.  2008-1110
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 (DECM)یح خطای پویا حو مدل تصهای پانل تحلیل داده

 س،کوزنت زیستیمحیطخالف فرضیه بر  .دهد که الفنشان می
 Uاست )نه  Uشکل آلودگی هوا به رابطه رشد اقتصادی و

مدت یک رابطه علیت از سمت رشد در کوتاه .معکوس(. ب
در بلندمدت رشد  .ی وجود دارد. جژاقتصادی به مصرف انر

ربن کاکسید ی علت گرنجری انتشار دیژاقتصادی و مصرف انر
 هستند.

(Farhani et al., 2014) تجارت را ی و ژمصرف انر ،تولید تاثیر
انی ی زمدر کشور تونس طی دورهکربن اکسیدبر انتشار گاز دی

از  با استفادهپژوهش های این اند. یافتهبررسی کرده 2008-1101
و آزمون علیت  (ARDL)های گسترده روش خودتوضیح با وقفه

 ،(VECM) بر الگوی تصحیح خطای برداری گرنجری مبتنی
و  مثبت تاثیرکوزنتس،  زیستیمحیطفرضیه  برقراریدهنده نشان

 و مثبت تاثیرمدت و ی در بلندمدت و کوتاهژمصرف انر معنادار
 وکربن  اکسیدمدت بر انتشار گاز دیتجارت در کوتاه معنادار

 مدت از سمت تولیدطرفه در کوتاههمچنین وجود رابطه علیت یک
 ی بهژمجذور تولید ناخالص داخلی و مصرف انر ناخالص داخلی،
 است.در این کشور کربن اکسید انتشار گاز دی

(Jamel et al., 2016) مصرف  تاثیرای به بررسی در مطالعه
ور ای در هشت کشانرژی و رشد اقتصادی بر انتشار گازهای گلخانه

اند. نتایج این مطالعه پرداخته 1111-2013آسیایی طی دوره زمانی 
ده شبا استفاده از برآوردگر حداقل مربعات معمولی کامال اصالح

(FMOLS) یرتاثدهد که مصرف انرژی و رشد اقتصادی نشان می 
کشورهای مورد زیست محیطمثبت و قابل توجهی بر تخریب 

مطالعه دارند. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری مبتنی بر مدل 
حاکی از وجود رابطه علیت  (VECM)تصحیح خطای برداری 

 دوطرفه بین این متغیرهاست.
(Balali et al., 2013) رشد اقتصادی و آلودگی  رابطه

آن  قیمت یاهکید بر نوسانادر بخش نفت را با ت زیستیمحیط
بررسی  1331-1388ی زمانی برای اقتصاد ایران طی دوره

گیری سازی نوسانات قیمت نفت با بهرهاند. به این منظور مدلکرده
و  (ARCH)از روش واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو 

های سازی رابطه کوزنتس از طریق خودتوضیح با وقفهمدل
پژوهش نتایج این  است.صورت گرفته (ARDL)گسترده 

 تاثیرن چنیی و همژیید فرضیه کوزنتس در بخش انرادهنده تنشان
 .اکسیدکربن استدار و معکوس قیمت نفت بر انتشار دیمعنی

(Tamizi, 2016) توسعهدرحال کشورهای هایداده از استفاده با 
 رویکرد از گیریبهره با و 1112-2010 ساله 23 دوره یک در

 را مورد 2CO گاز انتشار بر موثر عوامل اثر بیزینی اقتصادسنجی
 مدل گیریمیانگین روش از حاصل نتایج. اندداده قرار بررسی
 بر بنیم کوزنتس زیستیمحیط فرضیه که دهدمی نشان بیزینی
یست زمحیط کیفیت و اقتصادی رشد بین معکوس U رابطه وجود

 چنینهم. گیردمی قرار ییدات مورد توسعه حال در کشورهای در
 ی،انرژ مصرف متغیرهای که است آن از حاکی تحقیق هاییافته

 و مثبت رابطه شدنصنعتی به مربوط متغیرهای و برق، مصرف
 نرخ مقابل رد. دارند کربن اکسید دی گاز انتشار با اهمیتی با تقریبا
 2CO انتشار میزان بر ایکاهنده اثر نیز درآمد نابرابری و سواد

 .اندداشته
(Mirzaei et al., 2016) بر فشار و اقتصادی رشد بین رابطه 

. اندمورد بررسی قرار دادهزیست محیط پایداری منظر از را طبیعت
 کشور 11 شامل که پانل روش از متغیرها بین رابطه بررسی جهت

 تحلیل و تجزیهاست، و روش  2011 تا 1110 زمانی دوره و
ه شد استفاده (IV) ابزاری متغیرهای پانلی ثابت اثرات رگرسیون

 رآمدد میان داریمعنی و مثبت رابطه که دهدمی نشان نتایج. است
 جودو منا منطقه کشورهای برای زیستیمحیط فشارهای و سرانه
 تریقو بسیار تر،پایین درآمد با کشورهای برای اثر این که دارد
 ورهایکش برای موجود قوانین و استانداردها کیفیت نتایج. است

ت زیسمحیط بر شاخص این مطلوب اثر از حاکی نیز منا منطقه
 شده طبیعت بر فشار افزایش سبب تجارت افزایش همچنین. است
     .است

(Nasrollahi & Hadian, 2018) رشد جمعیت را بر کیفیت  تاثیر
-2010زیست در کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی محیط
ربی تج بررسی از این حاصل اند. نتایجمورد بررسی قرار داده 2000

 داریمعنی و مثبت رابطه وجود دهندهنشان های پانلدر قالب داده
 مطالعه مورد کشورهای در هوا آلودگی و جمعیت رشد نرخ میان
 الصناخ تولید میان رابطه که دهدمی نشان نتایج چنینهم .است

 انتو میان رابطه کهحالی دار، درمعنی و مثبت 2CO و سرانه داخلی
 است. دارمعنی و منفی 2CO و سرانه داخلی ناخالص تولید دوم

 صاد،اقت بودن باز صنعت، بخش افزوده عالوه بر این نتایج، ارزش
 و مثبت ایرابطه شهرنشینی رشد نرخ و انرژی سرانه مصرف

 .دارند اکسیدکربندی انتشار با دارمعنی
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 تحقیق روشمدل و 
شده در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق مدل استفاده

 طور که مشخص است تدوین شده است. همان (1رابطه )صورت به

 اند:تهبیعی مورد استفاده قرار گرفصورت لگاریتم طمتغیرها به کلیه
 اند:صورت زیر تعریف شدهمتغیرها به (1)در رابطه 

 

 

LnCO2it = α0 + α1LnGDPit + α2LnPOPit + α3LnEit + α4LnTit + εit (1 )                                                       

 

2CO: عنوان هب اکسیدکربن )بر حسب تن(دی میزان انتشار سرانه
 CO2ست کها دلیل اصلی این انتخاب آنآلودگی هوا.  شاخص

ها ای بوده و بیشترین سهم را در میان آنترین گاز گلخانهمهم
تجربی از این شاخص در  هایمطالعهداراست. بنابراین در بیشتر 

است  زیست استفاده شدهبررسی وضعیت آلودگی محیط
(Mohammadbagheri, 2010). 

GDP :بر  2000به قیمت ثابت سال  تولید ناخالص داخلی سرانه(
تجربی مختلفی از این  هایمطالعهدالر آمریکا(. در  PPPحسب 

دادن رشد اقتصادی استفاده عنوان معیاری برای نشانشاخص به
 .(Balte & Soest, 2001)است شده

POP)جمعیت کل )بر حسب نفر : 
E : بر حسب کیلوگرم معادل نفتی( یانرژسرانه مصرف(. 
T :مجموع صادرات و واردات به تولید  درجه بازبودن تجاری(

 .(بر حسب درصد ناخالص داخلی
شامل ) (i=1,…,14) منا منطقه کشورهای دهندهنشان i چنینهم

 لبنان، کویت، اردن، ایران، بحرین، مصر، کشورهای: الجزایر،
 ،(امارات و تونس سوریه، سعودی، عربستان قطر، عمان، مراکش،

t و  (1110-2013) زمانی یبازه دهندهنشانεit ی معادله جزء خطا
 است. رگرسیونی

شده در قسمت  هیتجربی ارا هایمطالعهبر اساس مبانی نظری و 
لید توست که عالمت ضریب متغیر ا قبلی مقاله، انتظار بر آن

که اکثر کشورهای منطقه  چرامثبت باشد.  ناخالص داخلی سرانه
باشند و رشد اقتصادی باالتر توسعه میحال منا جز کشورهای در

وا و افزایش آلودگی هزیست محیطدر این کشورها مستلزم تخریب 
عبارت دیگر این کشورها در شاخه صعودی منحنی . بهاست

 کوزنتس قرار دارند.زیست محیط
ضرایب متغیرهای جمعیت ست که عالمت ا چنین انتظار بر آنهم

اما در مورد عالمت تجارت از  ،مثبت باشد یانرژسرانه مصرف  و
  قضاوت قطعی داشت. توانپیش نمی

 های توسعه جهانیشاخص ،پژوهشهای متغیرهای این منبع داده
(WDI)(0) .است  

های ریشه واحد نخست با استفاده از آزمون در بخش روش تحقیق
. سپس، ه استها پرداخته شدمانایی دادهپانلی، به بررسی 

انباشتگی پانلی های همها با استفاده از آمارهانباشتگی دادههم
انباشتگی، توسط روش میانگین آزمون و در آخر نیز بردار هم

های مناسبی نسبت به )که دارای ویژگی (PMG)گروهی تلفیقی 
داخلی  هایهمطالعهای پانلی بوده و در دادههای برآوردگرسایر 

 .ه استگذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است( استخراج شد
 . شودمی پرداختهاکنون به تشریح این روش 

 های مختلفیوسیله روشتوان بهدیتای پویا را میهای پانلمدل
و گشتاورهای  (RE)، اثرات تصادفی (FE)مانند اثرات ثابت 

ها فقط جز عرض روش . در اینبرآورد کرد (GMM)یافته تعمیم
نیز، در برآوردی در بین مقاطع متفاوت است و ضرایب  ااز مبد

ای کنندهی زمانی منجر به نتایج گمراهبودن بازهصورت بزرگ
در راستای رفع این  .(Bangake & Eggoh, 2011) شوندمی

برآوردکننده میانگین  (Pesaran et al., 1999)ها، محدودیت
، که امکان پانلی( ARDL)یا همان  (1) (PMG) گروهی تلفیقی

نهاد کند، پیشبررسی همگرایی و تصحیح عدم تعادل را میسر می
 ست که این برآوردکننده ا گذاری آنعلت این نام اند.کرده

 گیریو هم شامل میانگین (Pooling)هم شامل تلفیق 
(Averaging) .بر اساس مطالعه منظور تشریح این روش، به است

(Pesaran et al., 1999) مدل ،ARDL(p,q,q,…,q)  پانلی
 :  شودمی گرفتهصورت زیر در نظر به
 

(2   ) yit = ∑ δij
́xi,t−j

q
j=0 + ∑ λij

p
j=1 yi,t−j + μi + εit   

 

به  t ،مقاطع )کشورها(ها یا گروهبه تعداد i  ی فوقکه در رابطه
k: بردار xit ،ی زمانیدوره × متغیرهای توضیحی برای گروه  1

i، μi  هاگروهبه جمله اثرات ثابت ،εit به جمله خطای هر گروه ،
λij های متغیر وابسته و به ضرایب وقفهδij  بردار بهk × رایب ض 1

 وقفه و بدون وقفه متغیر مستقل اشاره دارد. اگر تبدیل متغیر: با
 

Zit = ∆Zit + Zi,t−1         (3)  
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 پارامتربندی مجدد کرد:   اساس معادله تصحیح خطا و بر  صورت زیربه( را 2توان رابطه )می ،شودانجام  برای هر متغیر
 

∆yit = φiyit−1 + β́
ixit + ∑ λij

∗∆Yi,t−j
p−1
j=1 + ∑ δ∗

ij
q−1
j=0 ∆xi,t−j + μi + εit  (0 )                                                    

 

 :(Pesaran et al., 1999) که در رابطه فوق

φi = −(1 − ∑ λij)

p

j=1

, βi = ∑ δij

q

j=0

, λ∗
ij = − ∑ λim

p

m=j+1

, 

 

 j = 1,2, … , p − 1, δ∗
ij = − ∑ δim

q
m=j+1 , j = 1,2, … , q − 1  (1)                                                                          

 

فرض که  از جمله این هافرضیهسری در نظر گرفتن یکبا 
1ایهای چندجملهریشه − ∑ λijZ

j = 0
p
j=1 همگی خارج از   

این فوق پایدار است.  ARDLگیرند، مدل دایره واحد قرار می
φiشود که می سببفرض  < متغیرهای و یک رابطه بلندمدت  0

 .(Ibid) ر وجود داشته باشدصورت زیبه مدل

yit = −(
β́i

φi
)xit + ηit                                        (6)  

 

یک فرآیند نوفه سفید است و ضرایب  ηitکه در رابطه فوق 

θiبلندمدت  = −
β́i

φi
= θیکسان هستند.  ها، در بین گروه

ی تصحیح خطا یا صورت یک جمله( به6در رابطه ) φi همچنین،
1− کهکند و درصورتیتصحیح تعادل عمل می < φi < باشد  0

بحث همگرایی ی تصحیح خطا که رویکردی به از وجود رابطه
( یک رابطه غیرخطی 2شویم. از آنجاکه رابطه )ن میئاست، مطم

توان ضرایب نمایی میاست، با استفاده از روش حداکثر راست
ان شای .بلندمدت و ضرایب تصحیح خطای هر گروه را برآورد کرد
 (MG)ذکر است که در مقابل این روش، روش میانگین گروهی 

برای هر گروه یک رگرسیون جداگانه قرار دارد که در آن ابتدا 
عنوان ها محاسبه و بهشود و سپس میانگین ضرایب گروهبرآورد می

بین  . بنابراین بایدشوندمیهای پانل معرفی مربوط به داده یبضر
MG  وPMG توان ازل شد. به این منظور میتفاوت قای 

 استفاده کرد (0)نماییراست یا نسبت (6)هاسمن هایآزمون
(Simoes, 2011)  در این مقاله از آزمون هاسمن استفاده شد. که

بودن  کاراتر فرضیه صفر در آزمون هاسمن حاکی از نشدن رد
 PMGبرآوردگر است و بالعکس.  MGدر مقابل  PMGبرآوردگر 

و ضرایب  ادهد که عرض از مبداجازه می MGبرآوردگر همانند 
ضرایب  FEبرآوردگر مدت در بین مقاطع مختلف باشد و مانند کوتاه

 (& Blackburne کندبلندمدت را بین مقاطع یکسان فرض می

(Frank, 2007ن دو بی برآوردگرتوان گفت که این . بنابراین، می 

   قرار دارد. FEو  MGبرآوردگر 

 
 نتایج
بر تجربی مبتنیهای معمول اقتصادسنجی در کارهای روش

مانایی متغیرهای مورد مطالعه است؛ به این دلیل که  هایفرضیه
بودن برآورد با متغیرهای نامانا وجود دارد و استناد امکان ساختگی

واهد شد ای منجر خکنندهبه نتایج چنین برآوردهایی به نتایج گمراه
(Baltagi, 2005)الزم  هارو قبل از استفاده از این متغیر. از این

 ها اطمینان حاصل کرد. در ایناست نسبت به مانایی و نامانایی آن
 ( ,Imهایمنظور بررسی مانایی متغیرها از آزمونمطالعه به

Pesaran & Shin (IPS), 2003; Levin, Lin & Cho 

((LLC), 2002 نیها مبتاستفاده شد. فرضیه صفر در این آزمون 
رض با ف آزمون دوبر وجود یک ریشه واحد است. خالصه نتایج این 

شده ه یارا( 1تفکیک، در جدول )و به اوجود متغیر عرض از مبد
 ده،ش است. با توجه به نتایج این جدول و سطوح احتمال محاسبه

 1مال ح احت، در سطکه کلیه متغیرهای مدل فتگرنتیجه توان می
ها در گیری این متغیربار تفاضلاما پس از یک ،انددرصد نامانا بوده

 . و از درجه مانایی واحد برخوردارند انددهدرصد مانا ش 1سطح 

ایجاد  سبب متغیرها نامانابودن حالت در مدل برآورد
 اتکا از جلوگیری شود. برایمی مدل در کاذب رگرسیون

 استفاده انباشتگیهم آزمون از توانمی ،کاذب به رگرسیون

رابطه  وجود یک کنندهتداعی انباشتگیهم مفهوم .کرد
 طول زمان در اقتصادی سیستم که تعادلی بلندمدت است

 متغیرهای صورت نامانایی در .کندمی حرکت آن سمتبه

 باشد، نتایج حاصل برقرار انباشتگیهم آنها بین اگر مدل

  مقاله به این در بود. اعتماد خواهد برآورد مدل قابل از
 هایی در مدلپانل انباشتگیهم آزمون یبررس ورمنظ

 شده توسط هـیروش ارا از ادهـاستف (Pedroni, 2004) ورد ـم
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 های ماناییآزمون (: نتایج1)جدول 

 متغیر
 درجه مانایی LLC آزمون IPS آزمون

I(d) آماره آماره 
LnCO2it

 (031/0 )16/0- (001/0 )01/1- 
I(1) 

∆LnCO2it
 (000/0 )01/10- (000/0 )28/16- 

LnGDPit (000/1 )00/0 (101/0 )16/1 
I(1) 

∆LnGDPit (000/0 )00/0- (000/0 )61/6- 
LnPOPit (021/0 )18/0- (131/0 )22/1- 

I(1) 
∆LnPOPit (000/0 )88/8- (000/0 )11/6- 

LnEit (111/0 )01/3 (010/0 )81/0 
I(1) 

∆LnEit (000/0 )32/11- (000/0 )00/11- 
LnTit (801/0 )80/0 (180/0 )21/0 

I(1) 
∆LnTit (000/0 )13/1- (000/0 )38/0- 

 احتمال هستند.ارزش دهنده اعداد داخل پرانتز نشان *
 

Pedroni, 2004)  (Kao, 1999 &برای  است. شده استفاده
های پانلی دو نوع آماره آزمون را انباشتگی دادهانجام آزمون هم

و  (8)گروهینوع اول مبتنی بر رویکرد دروناست:  پیشنهاد داده
ها این آماره است.  ADFو v ،rho ،PPه پانل شامل چهار آمار

ر انباشتگی پانلی دزمانی همهای سریگر متوسط آماره آزمونبیان
طول مقاطع هستند. آزمون دوم پدرونی مبتنی بر روش 

است.  ADFو  rho ،PPو شامل سه آماره گروه  (1)گروهیبین
دهنده عدم های این آزمون نشانفرضیه صفر تمام آماره

 انباشتگی بیناره به همانباشتگی و فرضیه مقابل آن اشهم
و  هتایج این آزمون با وجود عرض از مبدنمتغیرهای مدل دارد. 

طور که است. همان ( آمده2جدول )قسمت باالیی متغیر روند در 
در جدول مذکور، شده  هیارا، بر اساس نتایج شودمالحظه می

 ،تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدلانباشتگی یا وجود رابطه هم
 ADFو  rho، PP آماره گروه سهو  ADFو  PPدر دو آماره پانل 

  شود.درصد پذیرفته می 10 احتمال در سطح
 ,Pedroni)آمده از آزمون دستیید صحت نتایج بهامنظور تبه

تگی انباشانباشتگی متغیرهای مدل از آزمون همبر هممبنی (2004
Kao, (1999) این آزمون با استفاده از است.  نیز استفاده شده

در این . شودانجام می ADF و DFهای ریشه واحد آماره آزمون
و فرضیه  انباشتگیوجود هم عدم برابر صفر فرضیهها آماره

است.  مدل متغیرهای بین انباشتگیهم وجود آن مخالف
 برای ADFاز آماره  انباشتگی کائو با استفادههم نتایج آزمون

 شده داده نشان (2قسمت پایینی جدول ) درتخمینی،  معادله
  .است

 

 انباشتگی پانلیهای همنتایج آزمون(: 2)جدول 

 احتمال هستند. ارزشدهنده اعداد داخل پرانتز نشان*  

 Pedroni (2004) آزمون 

 گروهیهای درونآماره

Panel ADF-Statistic Panel PP-Statistic Panel rho-Statistic  Panel v-Statistic  
(002/0 )02/3- (000/0 )11/3- (102/0 )38/0 (160/0 )62/0 

 گروهیهای بینآماره

Group ADF-Statistic Group PP-Statistic Group rho-Statistic 

(011/0 )03/2- (000/0 )11/2- (000/0 )01/1 

 Kao (1999) آزمون 

 ADFآماره 

(000/0 )21/3- 
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 انباشتگی بین متغیرهایبر اساس نتایج این آزمون نیز وجود هم
انباشتگی بین یید وجود هماپس از ت شود.مدل پذیرفته می
بدون نگرانی از بروز مشکل رگرسیون کاذب، متغیرهای مدل، 

روش میانگین مدل بهبرآورد قبل از را برآورد کرد.  توان مدلمی
های های دادهمنظور اطمینان انتخاب بین روشگروهی تلفیقی، به

یمر با درجه آزادی ل  F)پولینگ( از آماره  (10)های تلفیقیپانل و داده

(N − 1, NT − K − N)  استفاده شده است کهK  عداد ت
  Tعداد مقاطع و ت  Nشده در مدل، متغیرهای توضیحی لحاظ 

 ی زمانی است: ورهد
 

F =
RRSS−URSS N−1⁄

URSS NT−K−N⁄
                                 (0)  

 

جموع مربعات باقیمانده مقید حاصل از م  RRSSدر رابطه فوق 
جموع م  URSSو  OLSآمده از روش  دستتخمین مدل پانل به

این آزمون  (H0) ید است. فرضیه صفرفمربعات باقیمانده غیرم
های ادهنده آن است که هر یک از مقاطع عرض از مبدنشان

 های تلفیقی( و فرضیه مقابلیکسانی دارند )لزوم استفاده از داده
(H1) های هر یک از مقاطع دارد ااشاره به ناهمسانی عرض از مبد

این  هایههای پانل(. از آنجا که محاسب)لزوم استفاده از داده
دست آورد، به 002/0رش فرضیه صفر را احتمال پذیپژوهش 

ی پذیرفته شیوه تلفیقها بهدادهبراورد فرضیه صفر مبنی بر قابلیت 
 های پانل برآورده شود.روش دادهشود و الزم است مدل بهنمی

مدل با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی در برآورد نتایج 
  است.( گزارش شده3جدول )

 

 پانل ARDL(1,1,1,1,1)و بر اساس  PMGروش نتایج برآورد مدل به :(3)جدول 

 دهنده ارزش احتمال هستند.اعداد داخل پرانتز نشان* 

 

طح مدت در سبر اساس این نتایج کلیه ضرایب بلندمدت و کوتاه
شده  عالمت ضرایب محاسبهاند و درصد معنادار بوده 11اطمینان 

تجربی، انتظار را در برآورد  هایمطالعهبا توجه به مبانی نظری و 
نیز با توجه به  (H.T)نتایج آزمون هاسمن  کنند.مدل برآورده می

دهنده پذیرش فرضیه صفر و استفاده شده نشان ارایهارزش احتمال 
بنابراین نتایج ضرایب است.  MGدر مقابل  PMGاز برآوردگر 

 یید شده و قابل تفسیر هستند.ابرآوردشده از نظر آماری ت
در بلندمدت ضریب متغیر لگاریتم تولید ( 3بر اساس نتایج جدول )
به دست آمده است. به 11/0مثبت و حدود ناخالص داخلی سرانه 

 یدرصدی در رشد اقتصادی کشورهااین معنا که با افزایش یک
، با فرض ثبات سایر شرایط در بلندمدت، میزان آلودگی منطقه منا

ست گر آن ابیان این نتیجهیابد. درصد افزایش می 11/0 حدود هوا
که افزایش رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا با ایجاد و تشدید 

بر اساس منحنی کوزنتس در کشورهای ی هوا همراه است. آلودگ
توسعه مانند کشورهای منطقه منا، چون در مراحل اولیه رشد درحال

 پایین است، با افزایشباشند و سطوح درآمدی و رشد و توسعه می
یابد. بنابراین از آنجا درآمد سرانه، میزان آلودگی هوا افزایش می

در قسمت صعودی منحنی  بیشتر کشورهای این منطقه که
اند و هنوز به نقطه بازگشت این منحنی کوزنتس قرار گرفته

افزایش رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا تا رسیدن  ،اندنرسیده
ه نتیجه شود. البتمی آلودگی هوابه نقطه بازگشت، منجر به افزایش 

اسب، من زیستیمحیطآمده با توجه به نبود استانداردهای  دستبه
ارایی فنی ی تولید، عدم کژیفیت نهادی پایین، پایین بودن تکنولوک

نقل وه صنعت و عدم کارایی فنی در بخش حملژویدر تولید و به
 . نیستاین کشورها چندان دور از انتظار 

 دی درصتوان گفت که افزایش یکدر مورد متغیر جمعیت نیز می

 ضرایب بلندمدت

Ln𝐓𝐢𝐭 Ln𝐄𝐢𝐭 Ln𝐏𝐎𝐏𝐢𝐭 Ln𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭 

(000/0 )1081/0 (000/0 )8810/0 (008/0 )3118/0 (000/0 )1112/0 

 مدتضرایب کوتاه

∆𝐋𝐧𝐓𝐢𝐭 ∆𝐋𝐧𝐄𝐢𝐭 ∆𝐋𝐧𝐏𝐎𝐏𝐢𝐭 ∆𝐋𝐧𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭 

(000/0 )0661/0 (000/0 )1211/0 (032/0 )1612/0 (000/0 )2181/0 

 ضریب تصحیح خطا آزمون هاسمن

(021/0  )1218/0 (000/0 )0011/0- 
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 36/0اندازه آن، میزان آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا را به
توسعه بنابر نیاز به  حال دهد. کشورهای دردرصد افزایش می
 هایهای مختلف اقتصادی، معموال دارای نرخنیروی کار در بخش

باشند. جمعیت باالتر نیازمند به مصرف رشد جمعیت باالتر می
مصرف انرژی بیشتر، آلودگی نتیجه  انرژی بیشتری است؛ در

 از ایدنبال خواهد داشت. از طرفی بخش عمدهرا بهزیست محیط
های انرژی مصرفی در این کشورها حاصل استفاده از سوخت

لودگی ها آفسیلی است؛ در نتیجه استفاده بیش از حد این سوخت
 تشدید شده است. زیست محیط

یم بین رابطه مستقدهنده ی نشانژضریب مثبت لگاریتم مصرف انر
به  ،این متغیر و انتشار آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا است

ی این ژدرصدی در مصرف انرصورت که با افزایش یکاین
 ادر بلندمدت میزان آلودگی هوبا فرض ثبات سایر شرایط کشورها، 

که حاکی از عدم کارایی فنی ، یابددرصد افزایش می 88/0 حدود
مصرف ی در کشورهای منطقه منا دارد. ژانر در تولید و مصرف
رابطه مستقیم دارد و هر چقدر زیست محیطانرژی با آلودگی 

 های ناشی از آنمصرف انرژی بیشتر باشد، به تبع آن، آلودگی
 دنبال دارد.به زیستیمحیطبیشتر شده و اثرات 
توان گفت که افزایش بودن تجاری نیز می در مورد متغیر باز

ی آن، میزان آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا را درصدیک
این یافته همسو با نظریه که  دهددرصد افزایش می 11/0 اندازهبه

با توجه به وابستگی ساختار تجاری  .مخالفان تجارت آزاد است
ی و باالخص نفت، ژبه صادرات انر منا بیشتر کشورهای منطقه

  ای نیز دور از انتظار نیست.چنین نتیجه
 ،مدت نیز عالمت لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانهدر کوتاه

مثبت و معنادار است. این نتیجه گویای آن است که کشورهای 
 درمدت نیز در کوتاه ،ی زمانی بلندمدتمنطقه منا همانند دوره
ب . ضریکوزنتس قرار دارند زیستیمحیطشاخه صعودی منحنی 

اریتم بازبودن گی و لژمصرف انر جمعیت، رهای لگاریتمیمتغ
ی زمانی بلندمدت، مثبت و مدت همانند دورهتجاری نیز در کوتاه

معنادار است، اما میزان اثرگذاری این متغیرها بر انتشار آلودگی هوا 
که  ایگونهبه ،مدت کمتر از بلندمدت استدر منطقه منا در کوتاه

 یی و بازبودن تجارژمصرف انر جمعیت، درصدیبا افزایش یک
ترتیب میزان انتشار آلودگی هوا مدت بهدر این کشورها در کوتاه

چنین هم یابد.درصد افزایش می 00/0و  12/0 ،16/0 چیزی حدود
ادار نمطابق انتظار منفی و معی تصحیح خطا عالمت ضریب جمله

ند شومدت تعدیل میها در کوتاهدهد عدم تعادلمی است که نشان

دت ایجاد شود. مقدار این ضریب، حدود تا رابطه تعادلی بلندم
درصدی در هر دوره تا برقراری  00معنی تعدیل است که به  -00/0

  تعادل بلندمدت است.
 

 گیرینتیجهبندی و جمع
، جمعیترشد اقتصادی،  تاثیرهدف اصلی این مطالعه، بررسی 

و تجارت بر آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا  یانرژمصرف 
مدل به این منظور نخست است.  1110-2013زمانی ی طی دوره
رابطه انباشتگی )، وجود همپس از بررسی مانایی متغیرهاتصریح و 

منظور هاست. سپس ب یید شدهات نیزبلندمدت( بین متغیرهای مدل 
ین میانگرویکرد از  مدتو کوتاه بلندمدت هایآوردن رابطه دستبه

  دهد که:نتایج نشان می .استفاده شد (PMG) گروهی تلفیقی
  رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در کشورهای  تاثیردر بلندمدت

اکنون بیشتر کشورهای هم منطقه منا مثبت و معنادار است و
 در .دارند این منطقه در قسمت صعودی منحنی کوزنتس قرار

ت. اس یید شدهامدت نیز تدر کوتاه موضوعضمن، صحت این 
منظور کاهش کاهش رشد اقتصادی بهکه با توجه به این

ای کشورهای منطقه منا مخالف اهداف توسعه ،آلودگی هوا
است )اکثر کشورهای این منطقه از جمله کشورهای در حال 

شوند( و با توجه به زمان بر بودن کاهش ب میوتوسعه محس
یابی به درآمد سرانه و رشد اقتصادی آلودگی هوا از طریق دست

ن این گذاراریزان و سیاستشود که برنامهپیشنهاد میباالتر، 
ژی وکارگیری تکنولگیرانه و بهکشورها با وضع قوانین سخت

 تشاراز ان ،ستفاده از ابزارهای اقتصادی مانند مالیاتانوین و با 
 آلودگی هوا در این منطقه جلوگیری کنند. به رشد رو

 گی هوا در جمعیت بر آلود تاثیرمدت در بلندمدت و کوتاه
ا ای که بگونهکشورهای منطقه منا مثبت و معنادار است. به

درصدی در جمعیت با فرض ثبات سایر شرایط، افزایش یک
ترتیب در بلندمدت و آلودگی هوا در کشورهای این منطقه، به

 یابد.درصد افزایش می 16/0و  36/0مدت چیزی حدود کوتاه
رخی از کشورهای این از آنجا که از لحاظ سیاستگذاری در ب

زولی و ن ،منطقه )مانند ایران( روند نرخ رشد جمعیت
توان با کننده است و امکان کاهش آن وجود ندارد، مینگران
ای، خورشیدی، های نو و پاک )انرژی هستهگیری از انرژیبهره

این  یابی و خوداتکایی بهباد و ...( که کشور ایران قابلیت دست
 هایله آلودگی ناشی از استفاده از سوختامس ها را دارد،انرژی

 ول یابی به نرخ رشد قابل قبفسیلی را حل نموده تا ضمن دست
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 نیز پوشش داده شود. زیستیمحیط مسایلجمعیت، 

 ر ی بر آلودگی هوا دانرژمصرف  تاثیرمدت در بلندمدت و کوتاه
ا ای که بگونهکشورهای منطقه منا مثبت و معنادار است. به

ی با فرض ثبات سایر انرژدرصدی در مصرف افزایش یک
ترتیب در شرایط، آلودگی هوا در کشورهای این منطقه، به

درصد  12/0و  88/0مدت چیزی حدود بلندمدت و کوتاه
اده از استفی و ژتکنولوبهبود در این راستا،  یابد.افزایش می

د، ی کمتری دارنانرژهایی با استاندارد باال که مصرف دستگاه
ی را کاهش داده و انرژطور قابل توجهی مصرف تواند بهمی

ود. ش در کشورهای منطقه منا هامنجر به کاهش انتشار آالینده
تولید و مصرف این ی و ژارتقای تکنولوگفتنی است که 

این  گذارانریزان و سیاستبرنامهها بایستی از سوی دستگاه
سمت توان با حرکت به، میچنینهم کشورها حمایت شود.

های ن کردن سوختیگزتر و جایهای فسیلی پاکسوخت
شار تا حد زیادی از انت ،های تجدیدپذیر و پاکفسیلی با سوخت

ها دارای اقتصادهای آندر این کشورها )که اکثر آلودگی 
 های تجدیدناپذیر هستند( کاست. یانرژوابسته به 

 تجارت بر آلودگی هوا در  تاثیرمدت در بلندمدت و کوتاه
ا ای که بگونهکشورهای منطقه منا مثبت و معنادار است. به

با فرض ثبات سایر شرایط،  تجارتدرصدی در افزایش یک
ترتیب در بلندمدت و آلودگی هوا در کشورهای این منطقه، به

 یابد.درصد افزایش می 00/0و  11/0مدت چیزی حدود کوتاه
منظور کاهش آلودگی هوا در کشورهای با توجه به این نتایج به

ای و سرمایهکاالهای  واردات ترکیبدر منطقه منا، تغییر 
 ،های پاک بیانجامدای که به انتقال فناوریونهگای بهواسطه

 سازی صادرات اقتصادی اینچنین، با متنوعهم شود.توصیه می
 کشورها )با توجه به وابستگی تجارت اکثر این کشورها به

سو، ترکیب کاالهای تجاری نفت( از یکباالخص  ،یژانر
سمت کاالهایی که در فرآیند تولید  کشورهای منطقه منا به

کند و از سوی شود، تغییر میها آلودگی کمتری ایجاد میآن
را  تیزیسمحیطکارگیری استانداردهای دیگر تعامل جهانی، به

   کند.آور میالزام
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