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 سرآغاز

 در آیدمی شمار به پایدار توسعه اصلی ارکان از یکی زیستمحیط
 که ودش هدایت ایگونه به توسعه فرآیند شودمی تالش راستا این

 نظام اقتصادی، هایفعالیت افزوده ارزش حداکثرسازی ضمن
 امونپیر هایواقعیت .ندهد دست از را خود تعادلی پویایی طبیعت

 زیستیمحیط بحران خوشدست زمین، کره که دهدمی نشان ما
 و زمین کره شدن گرم آب، و هوا آلودگی ها،جنگل کاهش .است

 عتی،صن و شهری هایزباله انبوه دریا، آب آمدن باال جوی، تغییرات
 الیه تخریب زیستی،تنوع کاهش مراتع، تخریب منابع، شدن تهی
 .است زیستیمحیط هایبحران از مصادیقی ...و اوزن

 پی زیستیمحیط مسائل اهمیت به کشورها اخیر، هایسال در
 قوانین یبرخ وضع به ،مسئله این به نسبت خطر بااحساس و اندبرده

 به .اندپرداخته المللیبین هاینامهتوافق تنظیم یا و ملی سطح در
 ضایعات کاهش دنبال به راستا این در کشورها رسدمی نظر

 اب و باشندمی توسعه مراحل نمودن طی زمانهم و زیستیمحیط
 ایدارپ توسعه الگوی از مختلفی هایویرایش خود شرایط به توجه

 الزام به منوط هاسیاست این توفیق است بدیهی .کنندمی دنبال را
 یزیستمحیط مالحظات رعایت به دولتی و خصوصی هایبنگاه
 زیستیمحیط قوانین مجریان هادولت عموماً که جا آن از .است
 رعایت به خصوصی بخش الزام در رسدمی نظر به باشندمی

 اما .تندهس برخوردار نسبی توفیق نوعی از زیستیمحیط مالحظات
 هتابع واحدهای نمودن ملزم تعبیری به و دولتی واحدهای الزام در

 آالینده واحدهای اصوالً که چرا .هستند مواجه چالش نوعی با خود،
 هک برخوردارند باالیی زنیچانه قدرت از مختلف دالیل به دولتی

 زیستمحیط حوزه در را باالیی گریزی قانون قدرت موضوع این
 (.1331 ،مزینی و مرادحاصل) آوردمی ارمغان به ایشان برای

 اداقتص در آن مداخله میزان و دولت تأثیرگذاری نحوه خصوص در
 رفیط از که یطور به .ندارد وجود نظر اتفاق زیستمحیط حفظ بر

 ارایه نحوه به چیز هر از بیش زیستمحیط اقتصاد در دولت
 هاآن کیفیت و (زیستمحیط از حفاظت همانند) عمومی کاالهای

 ار زیستمحیط کیفی سطح ارتقای موجبات و شودمی مربوط
 و دوم جهانی جنگ از پس هایدهه در کهیدرحال .کندمی فراهم

 حال در اقتصادهای خصوص به توسعه حال در اقتصادهای در
 اسیسی و اقتصادی تصمیمات که شودمی مالحظه شدن صنعتی
 و نبوده آن مدیریت و زیستیمحیط مالحظات به معطوف هادولت
 االهایک کنندهتأمین عنوانبه نتوانستند کشورها این در هادولت

 دولت مهم نقش رو،این از .شوند جامعه رفاه افزایش باعث عمومی،
 اقتصادهای در باالخص مختلف جوامع در زیستمحیط حفظ در

 در مهم امر این به توجه عدم و طرف یک از ایران چونهم دولتی
 .کندمی فراهم را حاضر مطالعه ضرورت دیگر، طرف از کشور داخل

 حفظ در دولت نقش بررسی به شودمی سعی مطالعه این در بنابراین

-2616 زمان دوره طی نفت صادرکننده کشورهای در زیستمحیط
 .شود پرداخته 1330

 

 نظری مبانی
 اهداف به سومی بعد پایدار، توسعه مفهوم چارچوب در امروزه
 بر عالوه که طوری به است شده افزوده اقتصادی توسعه بنیادی
 اجتماعی اهداف و (اقتصادی کارایی و پیشرفت) اقتصادی اهداف

 هدف عنوان به زیستمحیط از حفاظت ،(اشتغال درآمد، توزیع)
 (.1310 ،کهن) است گرفته قرار توجه مورد سوم بنیادی

 خط هک است نکته این به اساسی توجه زیستمحیط اقتصاد در
 ایستیب مدارانسیاست و شودمی تعیین سیاست وسیله به هایمش

 یسیاس زندگی سپس و خواهندمی چه مردم که بگیرند تصمیم
 خود تصمیمات و اقدامات منابع و هاهزینه ارزیابی صرف را خود

 نقش گیرد قرار توجه مورد باید چهآن ،(Shogren, 2000) نمایند
 ستا زیستیمحیط گذاریسیاست و گیریتصمیم حوزه در قدرت

 که ستا منابع اختصاص سیاسی فرآیندهای به نسبت آگاهی با و
 ( & Joskowنمود تنظیم را زیستیمحیط هایبرنامه توانمی

(Schmalnsee, 2000 . شبی زیستمحیط اقتصاد در دولت نقش 
 از حفاظت همانند) عمومی کاالهای ارایه نحوه به چیز هر از

 ظرفیت امروزه .شودمی مربوط هاآن کیفیت و (زیستمحیط
 زیرا باشد؛می محدود عمومی کاالهای نمودن فراهم در هادولت

 بمطلو گذاریسرمایه فضای تقویت به عمومی گذاریسیاست
 (Cerny, 2000). است شده متمرکز فراملی سرمایه برای

 و آلودگی) خارجی آثار گستردگی دلیل به اخیر هایسال در
 به .گیردمی قرار تردید مورد ترکم دولت دخالت ضرورت (تخریب

 دخالت ضرورت و بازار شکست نظریه به واکنش در که یطور
 اساس بر .است شده ارایه (1)دولت شکست نظریه بازار، در دولت

 ادیاقتص هایسیاست و اقتصادی امور در دولت دخالت نظریه، این
 موانعی انحرافات این و شودمی اقتصادی انحرافات بروز موجب
 با (Gilpin, 2001). باشدمی اقتصادی عملکرد بهبود برای جدی

 تخریب موجب وارههم دولت که گرفت نتیجه تواننمی حال این
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 زیستمحیط بر دولت تأثیرگذاری نحوه بلکه شودمی زیستمحیط
 دازهان شدن بزرگ نوع و دولت ساختار گیریشکل چگونگی بر

 رد دولت دخالت گسترش که صورت بدین .دارد بستگی دولت
 از یناش یا است جامعه افراد تقاضای طرف از گرفتهنشأت اقتصاد
 حفظ بر متفاوتی اثرگذاری تواندمی ،(تولیدکنندگان یا) عرضه طرف
 در یهظرن چندین سیاسی علوم ادبیات در باشد داشته زیستمحیط

 یک در هایهنظر این .است شده ارایه دولت اندازه خصوص
 طرف برابر در تقاضا طرف هاییهنظر اساس بر متعارف بندیطبقه

 برابر در etats-reso-nititsc هاییهنظر هاآن معادل یا و عرضه
nititsc-reso-etats هاییهنظر .باشندمی تقسیم قابل etats-

reso-nititsc دولت اندازه که باشدمی قاعده این بر مبتنی 
 etats-reso-nititsc یهنظر .باشدمی تقاضا طرف از گرفتهنشأت
 .باشدمی دولتی خدمات از شهروندان تقاضای دهندهنشان
 قسمت دو به توانمی را طبقه این در موجود هاییهنظر

 :نمود بندیتقسیم
 به و خالص عمومی کاالهای کنندهفراهم عنوانبه دولت .الف

 (Pigou, 1932).  خارجی اثرات آورنده وجود

 خاص هایگروه به خدمات کنندهفراهم عنوان به دولت .ب
(.(Olson, 1965 
 در عرضه طرف عوامل نقش بر nititsc-reso-etats هاییهنظر

 قابل هزیرگرو چند به هایهنظر این .دارند تأکید دولت اندازه تعیین
 (2)یبروکراس یهنظر به توانمی هاآن جمله از که باشندمی تقسیم

(1971 (Niskanen, (3)نهنگ نظریه و &) Brennan

Buchanan, 1977 & 1980) اجمالی توضیح ذیل در .کرد اشاره 
 :شودمی ارایه یهنظر دو این خصوص در

 
 State-Over-Citizen یهنظر

 ایتقاض از دولت اندازه که است استوار اساس این بر یهنظر این
 پیشین سطور در که طورهمان .گیردمی نشأت عمومی کاالهای

 کنندهفراهم عنوان به دولت -یهنظر این نوع اولین شد، اشاره
 فرض ،خارجی اثرات آورنده وجود به و خالص عمومی کاالهای

 لهوسی بدین و کندمی فراهم را عمومی کاالهای دولت که کندمی
 ،یهنظر این چارچوب در .سازدمی فراهم را مثبتی خارجی اثرات
 :باشد زیر عوامل از ناشی تواندمی بزرگ دولت

 ای بازار وجود عدم از ناشی تواندمی که گسترده خارجی اثرات 
 ودشمی بحث مواقع اغلب در نمونه، برای باشد؛ بازار شکست

 دساز فراهم را بهداشتی و آموزشی خدمات بایستی دولت که

 جامعه برای مثبتی اثرات دارای افراد بهداشت و آموزش زیرا
 االهاک این کنندگانمصرف وسیله به مثبت اثرات این و بوده

 .شوندنمی درونی

 و خصوصی کاالهای بین تقاضا کشش در موجود هایتفاوت 
 گسترده یسازفراهم به اقدام دولت اگر نمونه برای دولت؛

 د،شون اداره خصوصی بخش وسیله به هاکارخانه و کند خدمات
 افزایش زمان طی در دولتی خدمات نسبی قیمت صورت آن در

 یوربهره کشور درآمدزایی منبع اقتصاد، این در زیرا یابدمی
 ایکارخانه محصوالت عرضه رواین از .است ایکارخانه بخش
 ( ;Baumol, 1967 یافت خواهد افزایش خدمات از ترسریع

(Mueller, 2003. 
 در خدمات و عمومی کاالهای برای افراد ترجیحات در تغییر 

 ثروت و درآمد مجدد توزیع ؛(Mueller, 2003) زمان، طی
 .کاالهاست نوع این از اینمونه حمایتی اهداف برای

 که بود این etats-reso-nititsc یهنظر چارچوب در دوم نوع
 تربزرگ باعث خاص هایگروه به خدمات کردن فراهم با دولت
 عنوان به دولت یهنظر (Olson, 1965) .شوندمی هادولت شدن
 چنین و نموده مطرح را خاص هایگروه برای خدمات کنندهفراهم
 ی،سیاس فشارهای اعمال با توانندمی هاگروه این که نموده عنوان
 هایفعالیت هرچند .سازند همراه خود با را جامعه دیگر هایگروه
 دولت اندازه شدن ترکوچک به منجر است ممکن خاص هایگروه
 رهاکشو اکثر در هاگروه این فعالیت تجربی لحاظ به ولی شود،
 .است شده دولت مخارج افزایش باعث

 
 -CitizenState-Over هاینظریه

 اندازه که است این nititsc-reso-etats هاییهنظر اصلی مبنای
 و بروکراسی یهنظر .باشدمی عرضه طرف از گرفتهنشأت دولت
 نقش به که هستند طبقه این در مهم یهنظر دو نهنگ یهنظر

 .دارند تأکید دولت انحصاری

 1971 مطالعه اساس بر :بروکراسی یهنظر) Niskanen,)، 

 اندازه حداکثرسازی دولتی بروکراسی اصلی هدف
 نای کهاین امکان از یهنظر این .باشدمی هایشاننمایندگی
 ،کنند فراهم را مفیدی عمومی خدمات توانندمی هانمایندگی

 اگر هک کند،می فرض یهنظر این وجود این با .کندنمی ممانعت
 طمتوس به بتوانند گسترده و ساده طور به هانمایندگی این

 هاینمایندگی اندازه دهند، پاسخ عمومی خدمات تقاضاکنندگان

 .گیردمی پیشی موردنظر اندازه از عمومی
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 یهنظر این اساس بر یهنظر این اصلی ایده :نهنگ یهنظر 
 تواندمی چگونه نوعی انحصارگر یک که است استوار اقتصادی

 دارای هاآن تولید در که محصوالتی تولید ساختن محدود با
 (,Tullock .دهد افزایش را سودش باشد،نمی انحصاری قدرت

 اب توانندمی دولتی گذارانسیاست که کندمی بیان 1959)
 )کاالهایی مختلف خصوصی و عمومی کاالهای ساختن محدود

 (دهدمی افزایش را گذارانسیاست مجدد انتخاب احتمال که
 .دهند افزایش را دولت اندازه

 

 تجربی شواهد
 و شنق کلیطور به زیستمحیط سیاسی اقتصاد پردازانیهنظر

 هتوسع حال در کشورهای زیستمحیط وضعیت در دولت کارکرد
 اندکرده تعریف حلراه مؤثرترین حال ینع در و تخریبی را
(.(Walker, 1989 صورت داخلی و خارجی مطالعات ینهزم این در 

 :شودمی اشاره هاآن به ذیل در که گرفته
(Carlson & Souzana, 2001)، تأثیر بررسی به خود مطالعه در 

 با 2CO  زیستیمحیط کیفیت بر اقتصادی و سیاسی هایآزادی
 دولت( )اندازه اقتصادی و سیاسی آزادی متغیرهای از استفاده

 آزادی حسط به بستگی دولت اندازه :که داد نشان نتایج .پرداختند
 دخالت آن در که کشوری در نتیجه در دارد کشور هر در اقتصادی

 گازهای میزان اقتصادی آزادی افزایش با است زیاد دولت
 زایشاف که صورتی در بنابراین .یابدمی افزایش نیز ایگلخانه
 انتشار مقدار از باشد دولت اندازه کاهش با همراه اقتصادی آزادی

 شد. خواهد کاسته ایگلخانه گازهای
(Frederik & Lundström, 2001)، بررسی به خود مطالعه در 

 2CO  انتشار میزان بر (دولت اندازه) اقتصادی و سیاسی آزادی اثر

 طوحس بر دولت اندازه اثر که رسیدند نتیجه این به و پرداختند
 هادپیشن هاآن .است متفاوت دولت اولیه اندازه با مطابق آلودگی

 ،دولت ترکم اندازه ازای در اقتصادی آزادی افزایش که کنندمی
 باشد ترکوچک دولت اندازه که شودمی 2CO  کاهش موجب وقتی

 .است صادق قضیه این عکس اما
(Stren, 2003)، هایداده رهیافت از استفاده با خود تحقیق در 

 کشورهای برای کوزنتس زیستیمحیط فرضیه بررسی به تابلویی
 بررسی این زا حاصل نتایج است. پرداخته نیافتهتوسعه و یافتهتوسعه
 با و هیافت توسعه کشورهای برای کوزنتس فرضیه که داد نشان
 ینا در کوزنتس فرضیه قبول علت و است قبول مورد باال درآمد

 عواملی و باشدنمی هاآن باالی درآمد به منحصر فقط کشورها

 نیز R&D مراکز وجود و وریبهره باال، تکنولوژی اختراعات، نظیر
 در فرضیه این پایین درآمد با کشورهای در ولی ؛هستند دخیل

 و آلودگی ارتباط پایین درآمد با کشورهای در چنینهم .شودمی
 .دباشمی مثبت شیب با خطی رابطه یک صورت به سرانه درآمد

(Halicioglu, 2008)، هم آزمون از استفاده با خود مطالعه در 
 لمتقاب رابطه بررسی به ،(LDRA) اقتصادسنجی مدل و یجمع
 یهترک در خارجی تجارت و درآمد انرژی، مصرف کربن، انتشار بین
 این در آمده دست به نتایج .است پرداخته 1306-2661 دوره طی

 نوع در .کرد تأیید را متغیرها میان بلندمدت رابطه نوع دو ،تحقیق
 خارجی تجارت و درآمد انرژی، مصرف توسط کربن انتشار اول،

 کربن، انتشار توسط درآمد دوم، نوع در و شودمی داده توضیح
 .شودمی تعیین خارجی تجارت و انرژی مصرف

(Atil, 2011)، عنوانبه کشور 213 انتخاب با خود مطالعه در 
 رشد تأثیر بررسی به 1316-2663 هایسال طی خود نمونه

 این اصلی هاییافته .پرداخت زیستمحیط روی بر اقتصادی
 زیستطمحی بر فشار و درآمد بین مثبت رابطه که داد نشان تحقیق

 از ترکم متوسط درآمد با کشورهای در اثر این و دارد وجود
 رگرسیون از حاصل نتایج چنینهم .باالست درآمد با کشورهای

 ستزیمحیط تربیش تخریب مورد در را تردیدی و شک گونههیچ
 .نگذاشت باقی درآمدکم کشورهای در
 علّی روابط بررسی به خود تحقیق در ،(1333 ،سعادت و صادقی)

 ایران رد اقتصادی رشد و زیستیمحیط آلودگی جمعیت، رشد بین
 هشیائو علیت آزمون از استفاده با 1330 -36 هایسال طی

 ابطهر یک که دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج اند.پرداخته
  ماا دارد. وجود اقتصادی رشد و زیستیمحیط اثرات بین طرفه دو

 است هطرف یک ایرابطه زیستیمحیط اثرات به جمعیت رشد رابطه
 رشد هک گرفت نتیجه توانمی کل در نیست. برقرار عکس حالت و

 ررسیب مورد دوره طی زیستیمحیط اثرات افزایش باعث اقتصادی
 صادیاقت رشد باعث فقط زیستیمحیط اثرات و است شده ایران در

 است. شده
 آزادسازی یرتأث بررسی به خود مطالعه در ،(1331 ،وییگاسبرقی)

 نحنیم ارتباط بررسی نیز و کربناکسیددی انتشار روی تجاری
 از ستفادها با آالیندگی، پناهگاه فرضیه با کوزنتس زیستیمحیط
 وریکش گروه چهار قالب در ثابت اثرات رهیافت و دیتا پانل روش

 درآمد با کشورهای .ب باال، سرانه درآمد با کشورهای .الف شامل:
 و یینپا متوسط سرانه درآمد با کشورهایی .پ باال، متوسط سرانه

 1332-2662 زمانی دوره طی پایین سرانه درآمد با کشورهای .ت
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 در سرانه درآمد افزایش دهدمی نشان نتایج است. پرداخته
 هب منجر باال متوسط سرانه درآمد و باال سرانه درآمد با کشورهای

 ایینپ سرانه درآمد با کشورهای در و کربناکسیددی انتشار کاهش
 کربناکسیددی افزایش به منجر پایین، به متوسط سرانه درآمد و

 شود.می
 رشد بین رابطه خود مطالعه در (،1333 ،دوستنسرین و فطرس)

 رد تودایاماموتو شناسیروش از استفاده با را آلودگی و اقتصادی
 دیاقتصا رشد معیار که هنگامی .الف اند:کرده بررسی حالت چهار
 انرژی مصرف سرانه رشد، معیار که وقتی .ب است، سرانه درآمد
 که وقتی .ت و است آب آلودگی آلودگی، معیار که زمانی .پ است،
 علّی هرابط سه وجود بیانگر نتایج، هواست. آلودگی آلودگی، معیار
 شرن از .ب سرانه، درآمد به کربناکسیددی نشر از .الف طرفه یک
 مصرف سرانه از .پ و انرژی مصرف سرانه به کربناکسیددی

 نشر برای کوزنتس فرضیه است. آب آلودگی به انرژی
 رد انرژی مصرف سرانه آب، آلودگی سرانه، درآمد کربن،اکسیددی
 رد رژیان مصرف سرانه کربن،اکسیددی نشر رابطه برای و شودمی

 شود.نمی
 روش از استفاده با خود تحقیق در ،(1333 ،باقریمحمد)

 به (LDRA) توزیعی هایفرضیه با یونیرگرس خود یاقتصادسنج
 خلی،دا ناخالص تولید بین بلندمدت و مدتکوتاه روابط بررسی
 دگیآلو شاخص عنوان )به کربناکسیددی انتشار و انرژی مصرف
 در 1301 -2663 هایسال هایداده از استفاده با (زیستمحیط
 کربنداکسیدی انتشار که دهدمی نشان نتایج است. پرداخته ایران

 در نآ مقدار اما است، کششبی داخلی ناخالص تولید به نسبت
 کربناکسیددی کشش چنینهم است. مدتکوتاه از بیش بلندمدت

 دیکنز و مشابه بلندمدت و مدتکوتاه در انرژی مصرف به نسبت
 زیستیمحیط منحنی وارون U شکل این بر عالوه است. یک به

 نیست. تأیید مورد ایران شرایط در کوزنتس
 آزمون از استفاده با خود مطالعه در ،(1336 ،همکاران و پوریعللطف)

 دمدتبلن رابطه بررسی به خطا، تصحیح الگوی اساس بر علیت
 دو فتنگر نظر در با اقتصادی رشد و کربناکسیددی انتشار میان
 ورهد طی ایران در تجاری آزادی و فسیلی هایانرژی مصرف متغیر
 شدر از علیت که است آن از حاکی نتایج اند.پرداخته 1330-1330

 انتشار به تجاری آزادی و فسیلی هایانرژی مصرف اقتصادی،
 نیست. صادق آن عکس اما دارد وجود کربناکسیددی

 اثرات بررسی به خود مطالعه در ،(1331 ،همکاران و زادهلشکری)
 طی زیستیمحیط کیفیت بر دولت اندازه بلندمدت و مدتکوتاه
 با یونیرگرس خود الگوی از استفاده با 1313-1331 هایسال
 هندهدنشان مطالعه نتایج .اندپرداخته (LDRA) توزیعی هایوقفه
 کیفیت دولت، اندازه متغیرهای میان بلندمدت رابطه وجود

 کیفیت مدتکوتاه در .باشدمی جمعیت و زیستیمحیط
 معناداری و مثبت رابطه دولت اندازه و جمعیت با زیستیمحیط
 اقتصاد بودن باز میزان با  زیستیمحیط کیفیت طرفی از و داشته
 معیتج متغیر از بعد دولت اندازه داد نشان نتایج .دارد منفی رابطه
 .تاس داشته زیستیمحیط کیفیت بر را تأثیر ترینبیش

 الگوی یک از استفاده با خود مطالعه در ،(1331 ،همکاران و آماده)
 و DCER کشورهای هایداده از استفاده با پانل اقتصادسنجی

DIE دولت اندازه و کیفیت بین رابطه 1331-2663 دوره طی در 
 اصلح نتایج .اندداده قرار بررسی مورد را زیستمحیط یفیتباک

 یندهآال انتشار بر داریمعنی و مثبت اثر دولت اندازه که داد نشان
 بر منفی اثر دارای دولت کیفیت مقابل در دارد، کربناکسیددی

 متغیرهای بر عالوه اساس این بر .است هاآالینده انتشار
 دولت دازهان و فساد بروکراسی، آلودگی، انتشار بر مؤثر شدهشناخته

 .دارند زیستمحیط کیفیت در مؤثری نقش نیز
 

 تحقیق روش

 Thomas" توسط شدهارایه مدل اساس بر مسئله اصلی مدل

Bernauer and Vally Koubi" که ،است شده یبندچارچوب 
 در شده انتشار (2CO) آلودگی بر مؤثر متغیرهای آن طبق

 ادی،اقتص متغیرهای اصلی دسته سه به توانمی را زیستمحیط
 مدل ارتیعب به .نمود بندییمتقس دولت اندازه و سیاسی، متغیرهای

 اصلی مدل و شودیم گرفته نظر در ایپایه مدل عنوان به زیر

 باشد:می آن از بیانی 
 لیداخ ناخالص تولید متغیرهای تحقیق، اصلی مدل بیان جهت
 بخش گذارییهسرما سهم ،(2661 سال ثابت قیمت به) سرانه

 یک بودن باز شاخص یتاًنها و داخلی، ناخالص تولید در خصوصی
 چنینهم ؛شده است گنجانده اقتصادی متغیرهای دسته در اقتصاد

 توضیحی متغیر عنوان به (COC) اداری فساد کنترل شاخص
 هک ورـطهمان ضمناً .آورده شده است ونـرگرسی مدل در یـسیاس

 

                           
Basic Model: CO2≡(Economic  variable). (Political variable). (Government size)                                  (1)  
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 یحیضتو متغیر دیگر نیز دولت اندازه است مشخص ایپایه مدل در
 لتجـزیه و تحلی مورد که یـاصل مدل اساس این بر .باشدمی مدل

 :بود خواهد زیر شکل به ،گرفت خواهد قرار

Main Model:                                              
 

𝐿𝑛(𝐶𝑂2𝑖𝑡) =  𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡) + 𝛽2𝐿𝑛(𝐾𝐼𝑖𝑡) + 𝛽3𝐿𝑛(𝑋𝑀𝑖𝑡) + 𝛽4𝐿𝑛(𝐾𝐺𝑖𝑡) + 𝛽5𝐶𝑂𝐶𝑖𝑡                                   (2)  
 
 

 2CO= سرانه کربن اکسید دی انتشار ( (4) 2013IRI.) 

0Β= مبدأ از عرض (مقطع به وابسته تواندمی i باشد). 
GDP= و (2661 سال ثابت قیمت به) سرانه داخلی ناخالص تولید 

1β آن به نسبت اکسیددیکربن کشش ((5) 7.1TIP). 
KI= ابتث قیمت به) داخلی ناخالص تولید از گذاریسرمایه سهم 

 7.1( آن به نسبت اکسیددیکربن کشش 2β و (2661 سال

TIP.) 
XM= 3 و (2661 سال ثابت قیمت به) تجاری بودن باز درجهβ 

 (.TIP 7.1) آن به نسبت اکسیددیکربن کشش

KG= تثاب قیمت به) داخلی ناخالص تولید از دولت مخارج سهم 
  7.1(آن به نسبت اکسیددیکربن کشش4β  و (2661 سال

TIP.) 

COC= اداری فساد کنترل شاخص ((6) 2013WGI). این 
 1/2 به چه هر که باشدمی (-1/2 و 1/2) فاصله در عددی شاخص
 ترکم ادفس وجود یا فساد باالی کنترل دهندهنشان باشد، ترنزدیک

 ترکم کنترل دهندهنشان باشد، ترنزدیک  -1/2 هب چه هر و بوده
 شاخص این ارتباط 5β ضمناً .باشدمی تربیش فساد وجود و فساد

 .دهدمی نشان را اکسیددیکربن کشش انتشار با

 از قبل آزمون دو انجام پانل، هایداده تکنیک یریکارگبه در
 آزمون به که اول آزمون است؛ مفید و الزم پارامترها تخمین

 هایداده همگنی عدم یا همگنی بررسی قصد است معروف «لیمر»
 است آن آزمون این صفر فرضیه .دارد را مختلف مقاطع در موجود

 بیان توضیحی هایداده متغیر تنها را وابسته متغیر تغییرات که
 عبارت به نیست؛ مهم هستیم مقطعی چه در کهاین و کندمی

 عمقاط از تابعی و بوده ثابت اصلی مدل (0β) مبدأ از عرض ترساده
(i) به هوابست مبدأ از عرض کندمی بیان مقابل فرضیه و نیست 

 لیمر F یآماره عنوان تحت ایآماره آزمون این .باشدمی مقاطع
 ببس مختلف، سطوح در بحرانی مقادیر از آن بودن تربیش که دارد
 آزمون به که نیز دوم آزمون .گردد رد صفر فرضیه شودمی
 مقاطع در تصادفی یا ثابت اثرات بررسی به است معروف «هاسمن»

 صفر یهفرض اگر که کندمی بررسی آزمون این عبارتی به پردازد؛می

 یریگاندازه قابل و ثابت مختلف مقاطع اثرات شود، رد لیمر آزمون
 بر آزمون این صفر فرضیه .است برقرار تصادفی اثرات یا است
 آماره .دارد اشاره (3)ثابت اثر بر مقابل فرضیه و (1)تصادفی اثر وجود

 بحرانی مقادیر از آن مقدار اگر و بوده مربع کای هاسمن، آزمون
 نتایج یرز جدول شود. رد صفر فرضیه که گرددمی سبب باشد باالتر

 دهد:می نشان را آزمون دو این از حاصل
 

 هاسمن و لیمر یهاآزمون نتایج (:1) جدول

 

 فر،ص فرضیه لیمر آزمون طبق که است آن از حاکی فوق نتایج
 زا استفاده بنابراین شود،می رد مختلف، مقاطع در هاداده همگنی

 به هتوج با ضمناً .باشدنمی مناسب تجمیعی مربعات حداقل روش
 راتاث وجود صفر، فرضیه که شودمی نتیجه هاسمن آزمون خروجی
 لیاص مدل نتیجه دو این اساس بر .شودمی رد مقطعی، تصادفی

 .شودمی زده تخمین (3)مجازی متغیر مربعات حداقل روش اساس بر

 
 اصلی مدل تخمین

 نتایج :دهدمی نشان را اصلی مدل پارامترهای تخمین زیر جدول
 آلودگی ارانتش و سرانه ناخالص تولید بین که است آن از حاکی فوق

 این افزایش 1/2% با که طوری به دارد وجود مثبت یرابطه
 افزایش درصد یک تقریباً افتهیانتشار اکسیددیکربن متغیــر،

 ودنباز ب یدرجه یعنی اقتصادی شاخص چنین دیگرهم یابد؛می
 مثبت هرابط یـآلودگ ارـانتش با هم باز تر،کم کشش با ادی،ـاقتص
گذاری سرمایه وضعیت اقتصادی هایشاخص میان از اما دارد؛

 -./12 باًتقری کشش با که ایگونه به کند،می فرق خصوصی بخش
 رلکنت سیاسی شاخص .دارد عکس رابطه آلودگی انتشار با ی،
  ایونهــگ به دارد، عکس رابطه آلودگی انتشار با زـنی اداری ادـفس

 

 

 

P – Value آزمون آماره مقدار 

 لیمر آزمون 631/31 666/6

 هاسمن آزمون 233/36 666/6
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 مدل پارامترهای تخمین (:2) جدول

 پارامتر تخمین P-Value ضریب معناداری به اطمینان

33% 666/6 333/6 1Β 
33% 661/6 123/6- 2Β 
36% 633/6 216/6 3Β 
36% 033/6 610/6 4Β 
32% 611/6 162/6- 5Β 

289/0= 2R 

 
 بسب یابد، افزایش واحد یک اداری فسادهای بر کنترل اگر که
 متغیر یابد. کاهش سرانه اکسیددیکربن از 1/6 تقریباً گرددمی

 هرابط در ضریبش بودن معنادار اطمینان گرچه نیز دولت اندازه
 انتشار با یمثبت ارتباط ولیکن است، پایین بسیار پانل رگرسیون

 به نسبت ارتباط، این در کشش البته که است، داشته آلودگی
 است. ضعیف قدری نیز سایرین

 
 جدید مدلی و کوزنتس منحنی

 با ورکش یک ملی درآمد رابطه که کندمی بیان کوزنتس هینظر
 یو» منحنی یک صورت به ایرابطه کشور آن در آلودگی انتشار

 پایین، درآمدهای در که ایگونه به باشد،می (∩) «برعکس شکل
 که مانیز اما یابدمی افزایش افتهیانتشار آلودگی درآمد، افزایش با

 بهبود از ناشی مهم این چون باشد، باالتر خاصی حد از درآمد
 درآمد شافزای بنابراین بوده، اقتصاد کنار در علم، و فرهنگ فناوری،

 در .ابدی کاهش افتهیانتشار آلودگی که گرددمی سبب حالت این در
 هک شودمی ارایه جدیدی مدل نیز نظریه این بررسی جهت ذیل
 یاصل مدل به را سرانه حقیقی داخلی ناخالص تولید دوم توان
 منفی یرمتغ این ضریب شودمی ینیبشیپ نظریه طبق افزاید،می

 .باشد

New Model: Ln(CO2it) = 
(3) 

 β0 + β1Ln(GDPit) + β2Ln(KIit) + β3Ln(XMit) + β4Ln(KGit) + β5COCit + β6(Ln(GDPit))
2

                

 
 جهت هاسمن و لیمر آزمون دو ابتدا تخمین، از قبل هم بار این

 اب سپس شود،می انجام مقاطع و هاداده وضعیت بهتر هرچه تفهیم
 ینا نتایج زیر جدول .شوندمی زده تخمین پارامترها مناسب روشی

 :دهدمی نشان مدل این برای را آزمون دو

 
  هاسمن و لیمر یهاآزمون نتایج (:3) جدول

 جدید مدل برای

 
 تخمین در مجدداً که است آن از حاکی آزمون دو این نتایج

 شد. خواهد استفاده LSDV روش از پارامترها
 کوزنتس نظریه با دقیقاً پارامترها تخمین جدول آخر سطر که

 دلم این در دولت اندازه ضریب عالمت تغییر ضمناً .دارد تطابق

 اریمعناد که جا آن از ولی است، توجه قابل قبلی مدل به نسبت
 بود، معنیبی تقریباً قبل حالت در و رفته باالتر بسیار ضریب این

 یافتهتشاران اکسیددیکربن با دولت یاندازه معکوس رابطه بنابراین
 باال، 2R به توجه با است، ذکر به الزم .رسدمی نظر به ترمنطقی
 متغیرهای توسط (2CO ) وابسته متغیر تغییرات از باالیی درصد
 .است شده داده توضیح ،شدهیمعرف

 

 گیرینتیجه
 (2CO ) زیستمحیط آالینده انتشار بر مؤثر عوامل تحقیق این در

 Bernauer and Koubi مدل اساس بر مدلی .بررسی شده است

 ورتص این به ،شده است ارایه کوزنتس نظریه گرفتن نظر در و
 با هایکشور در سال، هر در سرانه یافتهانتشار اکسیددیکربن که

 ،2616 تا 1330 زمانی بازه در کشورمان، جمله از نفتی، اقتصادهای
 از گذاریسرمایه سهم سرانه، حقیقی داخلی ناخالص تولید از تابعی

 وانـعن به تجاری، بودن باز درجه و حقیقی داخلی ناخالص ولیدـت

𝐏 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 آزمون آماره مقدار 

 لیمر آزمون 601/03 666/6

 هاسمن آزمون 331/36 666/6
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 جدید مدل برای پارامترها تخمین (:4) جدول
 پارامتر تخمین P - Value ضریب معناداری به اطمینان

33% 666/6 312/2 1Β 
33% 666/6 121/6- 2Β 
33% 113/6 111/6 3Β 
36% 631/6 601/6- 4Β 
33% 103/6 603/6- 5Β 
33% 666/6 120/6- 6Β 

289/0= 2R 

 

 متغیر دیگر چنینهم ؛گرفته است قرار اقتصادی هایشاخص
 یمتغیرعنوان  به اداری، فساد کنترل شاخص مدل در توضیحی

 گردی عنوان به دولت اندازه نهایتاً و ؛است شده انتخاب سیاسی
 رقرا بررسی مورد که شودمی گرفته نظر در توضیحی متغیر
 یمرل هایآزمون انجام با مدل، پارامترهای تخمین از قبل .اندگرفته

 به نیاز و مختلف کشورهای در هاداده همگنی عدم به هاسمن و
 رگرسیونی مدل بهتر چه هر تخمین در مقطعی ثابت اثرات اعمال

 به توجه با هاداده مقطعی ناهمگنی البته که است شده برده پی
 شورهاک جغرافیایی و فرهنگی سیاسی، علمی، مختلف هایوضعیت
 .دیآمی نظر به منطقی

 ی،نفت اقتصاد با کشورهای در که است آن از حاکی مدل تخمین
 و سرانه ناخالص تولید بین درآمدی، پایین سطوح در

 البته که اردد وجود مستقیم رابطه سرانه یافتهانتشار اکسیددیکربن
 مناًض شود،می معکوس ارتباط این خاص، حدی تا درآمد افزایش با

 تایجن چنینهم .اردد سازگاری کوزنتس یهنظر با کامالً نتیجه این
 یشفزاا و اقتصادها این تربیش شدن جهانی با که است آن از حاکی
 افزایش نیز زیستمحیط آلودگی ها،آن جهانی تجارت درجه

 مسئله ینا الملل،بین تجارت به روزافزون نیاز به توجه با که یابدمی
 شاخص دیگر اما ؛کشورهاست این برای خطری زنگ خود

 دتولی از خصوصی بخش گذاریسرمایه سهم یعنی اقتصادی،
 جالب نکته .داد نشان معکوس ارتباط هاآالینده انتشار با ناخالص،

 آالینده با اداری، فساد کنترل شاخص معکوس ارتباط دیگر
 تاس آن بیانگر خود نکته این که باشدمی (2CO ) زیستمحیط

 دعملکر بر تربیش و بهتر چه هر نظارت با گذاران،سیاست که
 تربه چه هر کنترل و ادارات در احتمالی فساد از جلوگیری و ادارات

 اًنهایت و ؛دهند کاهش را یافتهانتشار (2CO ) حدی تا توانندمی آن،
 با هاییکشور در که است آن بیانگر نتایج شد؛ بررسی دولت اندازه

 و نظارت خود مخارج در بایستمی دولت باال چندان نه درآمدهای
 برای مدهآ دست به ضریب گرچه که زیرا باشد داشته باالیی کنترل

 بین یمیمستق ارتباط ولیکن دارد معنا پایینی سطح در متغیر این
 یکتهن شود،می داده نشان اکسیددیکربن انتشار و دولت یاندازه
 ونچ خاص، سطحی از درآمدها افزایش با که اینجاست دیگر جالب

 ،کردن خرج وضعیت بهبود با توأم خود درآمد افزایش این
 مخارج هگاآن شود،می مثبت نکات سایر و ترپیشرفته هایفناوری

 این هالبت که دهد تقلیل را هاآالینده انتشار حتی تواندمی دولت
 و علم اب دولتی مسئولین که زیرا است منطقی کامالً نیز نتیجه
 خود امر این که کرد خواهند خرج بهتری فناوری و فرهنگ دانش،
 شد. خواهد انتشاریافته (CO2 ) کاهش سبب
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