
 25 تا 16 صفحه از ،6311 زمستان و پاییز ،61 شماره ،8 سال ،توسعه و زیستمحیط

 

 یاهسته انرژی بر تاکید با هوا آلودگی بر موثر عوامل بررسی
 
 
 

 *2سالطین پروانه ،1مشکانی کریمی محمد

 
   تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه اجتماعی، و اقتصادی یهاستمیس ارشد کارشناس1

 ایران ،یروزکوهف اسالمی، آزاد دانشگاه فیروزکوه، واحد اقتصاد، گروه ،استادیار 2

  
 (20/20/1316 :بیتصو خیتار ؛11/22/1316 :افتیدر خی)تار

 
 

 چکیده
 و انسان برای ار آن کیفیت که مدتی و مقدار به آزاد هوای در پرتوزا تشعشع گاز، مایع، جامد، از اعم کننده آلوده چند یا یک پخش و وجود به

 و آب تغییر به منجر که .باشدیماکسیدکربن دی ،هوا یهاکننده آلوده نیترمهم از .شودیم گفته هوا آلودگی نماید، آور زیانزیست محیط
 ایجاد در را یباالی سهم ،گازها دیگر انواع میان در گاز این است. معروف فرامرزی آلودگی به رو این از . است شده زمین کره گرمایش و هوا

 آزاد موجب نهایت در و نقل و حمل، تولید جهت فسیلی یهاسوخت از فشرده برداری بهره به منجر شدن، صنعتی جریان .دارد هوا آلودگی
 عوامل تاثیرگذاری میزان بررسی مقاله این اصلی هدف راستا این در است. شده اتمسفر بهاکسیدکربن دی گاز از توجهی قابل حجم شدن

 منتخب کشورهای گروه در یاهسته انرژی بر تاکید با هوا آلودگیدهنده نشان شاخص عنوان به )2oC(اکسیدکربن دی گاز انتشار بر رموث
 -2212 زمانی دوره در منتخب کشورهای گروه در ثابت اثرات روش به مدل برآورد از حاصل نتایج .باشدیم 2222 -2212 زمانی دوره در

 تاثیر یاهسته انرژی مصرف و حکمرانی کیفیت و معنادار و مثبت تاثیر اقتصادی آزادسازی و واقعی یداخل ناخالص یدلتو که داد نشان 2222
  د.ندار منتخب کشورهای درگروه هوا آلودگیدهنده نشان شاخص عنوان به  )2oC( اکسیدکربندی گاز برانتشار معناداری و منفی

 

 

 

 

 

 هوا آلودگی، یاهسته انرژی مصرف ،حکمرانی کیفیت اقتصادی، آزادسازی، واقعی یداخل ناخالص یدتول :هاواژه کلید

 

 

 

 
 

 
  :p_salatin@iauec.ac.ir Email مسئول *نویسنده

mailto:p_salatin@iauec.ac.ir


 6311پاییز و زمستان ، 61 ، شماره8 ، سالو توسعه زیستمحیط 15

 سرآغاز
 کشورها مدیریتی اصلی یهاچالش از یکی به آلودگی امروزه
 و هااستیس بر عالوه کشورها که یاگونه به است. شده تبدیل

 حوزه در را آلودگی ساماندهی خود، مرزهای درون اقدامات

 آلودگی آلودگی، مصادیق جمله از .کنندیم دنبال المللیبین
 در و است داشته بیشتری شیوع آن ماهیت به توجه با که هواست

 و پژویان) .باشدیم محسوس بیش و کم جهان مناطق اکثر

 (1306 مرادحاصل،
 انتشار کاهش هدف با وتویک مانیپ 1111 سال در رو نیا از

 و آب راتییتغ بر موثر مهم عوامل از که یاگلخانه یگازها

 نیانگیم یجهان بانک آمار مطابق .دیرس امضاء به ،باشدیم ییهوا
 در یاگلخانه یگازها عنوان به دکربنیاکس ید گاز انتشار رشد

 از شیب ،1116 -2211 یانزم دوره در OECD عضو یکشورها

 گازها از یامجموعه به راستا این در .است بوده یجهان نیانگیم
 جذب را نیزم از شده ساطع بلند موج طول با ییپرتوها هک
 یاگلخانه یگازها ،شوندیم جو از هاآن فرار مانع و کنندیم

GHGیاگلخانه اثر و یاگلخانه یگازها هیال شود. می گفته 
 نبود صورت در رایز .است ضروری آن نانکسا و نیزم یبرا

 .رسدیم گراد یسانت درجه -11 به نیزم یدما یاگلخانه یگازها

 شیافزا یاگلخانه یگازها غلظت ،شدن یصنعت با حاضر حال در
 نیا .است گردیده نیزم رهک یدما افزایش سبب و است افتهی

 زین نیزم از منطقه یک به صرفاً و است یجهان شیگرما ده،یپد

 احتراق از یاگلخانه یگازها از یاریبس .شودینم مربوط
 عامل یلیفس یهاسوخت .شوندیم جادیا یلیفس یهاسوخت

 اهشک یبرا هک اقدامی هر جهینت در .باشندیم هوا یآلودگ جادیا

 یگازها زانیم کاهش سبب الجرم شود انجام هوا یآلودگ
  .شودیم هم یاگلخانه

 یهوا یآلودگ یاصل عوامل از یکی نوانع به کربنیداکس دی

 خون ینهموگلوب با گاز ینا است. شده شناخته بزرگ یشهرها
 یدتول دارد، ثبات حالت که را ینهموگلوب یکربوکس و شده یبترک

 یلهوس هب یژناکس جذب ساختن مختل با مذکور یبترک .کندیم

  .کندیم یریجلوگ بدن یهابافت به یدنرس از ،ینهموگلوب
 تاثیرگذاری میزان بررسی مقاله این اصلی هدف راستا این در

 عنوان به )2oC( اکسیدکربن دی گاز انتشار بر موثر عوامل

 در یاهسته انرژی بر تاکید با هوا آلودگیدهنده نشان شاخص
  ونـآزم و 2222 -2212 یـزمان دوره در منتخب ورهایـکش روهـگ

 :باشدیم زیر یهاهیفرض

 اکسیدکربن دی گاز انتشار بر معناداری یرتاث اقتصادی رشد 
)2oC( گروه در هوا آلودگی دهندهنشان شاخص عنوان به 

 دارد. منتخب کشورهای

 اکسیدکربندی گاز انتشار بر معناداری تاثیر حکمرانی کیفیت 
)2oC( گروه در هوا آلودگی دهندهنشان شاخص عنوان به 

 دارد. منتخب کشورهای

 اکسیدکربندی گاز انتشار بر معناداری رتاثی اقتصادی آزادسازی 

)2oC( گروه در هوا آلودگی دهندهنشان شاخص عنوان به 
 دارد. منتخب کشورهای

 گاز انتشار بر معناداری تاثیر یاهسته انرژی مصرف 
 آلودگیدهنده نشان شاخص عنوان به )2oC(اکسیدکربن دی
 دارد. منتخب کشورهای گروه در هوا

 و گزارشات از استفاده با نیاز مورد عاتاطال گردآوری ابزار
 از اینترنتی یهاتیسا و اطالعاتی منابع شده منتشر آمارهای

، World Development Indicatorجهانی بانک جمله

www.govindicators.org یاهسته یجهان انجمن تیسا و 
BP Statictical Review of world Energy June وب 

 www.Fraserinstitute.org انینش به فریزر موسسه سایت

 مکزیک، کانادا، آمریکا، شامل منتخب ورهایکش گروه .باشدیم
 فرانسه، فنالند، مینیکن،ود جمهوری بلژیک، برزیل، آرژانتین،

 سوئد، اسپانیا، روسیه، مانی،ور هلند، لیتوانی، مجارستان، آلمان،

 ن،ژاپ هند، چین، جنوبی، آفریقای ایران، اکراین، سوازیلند،
 سابقه و ینظر مبانی بررسی از پس ادامه در .باشندیم پاکستان
 و است شده برآورد و معرفی استفاده مورد مدل ساختار پژوهش،

 است. گردیده ارائه هاپیشنهاد و یگیر نتیجه نهایت در

 

 هاروش و مواد
 تولید به بشر یهاساخته دست بشری، دانش گسترش با

 به که عواملی سایر و آلوده گازهای ،هاپساب پسماندها، ضایعات،
 دارند، انسان زندگی بر یمخرب اثرات مستقیم غیر و مستقیم طور

 میالدی 1112 دهه تا پدیده این وسیع ابعاد است. شده منجر

 رفته رفته هاانسان پس آن از بود. نگرفته قرار کافی توجه مورد
 (.1311 )عباسپور، بردند پی آلودگی معضل گوناگون ابعاد به

 رید هوا، آلودگی خاطر به استراتوسفر اوزون الیه رفتن تحلیل

 نیز و مردمان تندرستی برای خطری که است یزمان



 13  یاهستهدگی هوا با تاکید بر انرژی بررسی عوامل موثر بر آلو

 

 (.1302 الدین،)غیاث است شده شناخته زمین هایبومزیست
 اززیست محیط یآلودگ بر اثرگذار عوامل با ارتباط در مطالعات

 مساله کی وانعن بهزیست محیط یآلودگ که شد آغاز یزمان
 این در (1300 ،یابوالفضل) .دیگرد مطرح یاجتماع و یاقتصاد
 گاز انتشار میزان بر موثر عوامل مقاله از بخش این در راستا

 هوا آلودگیدهنده نشان شاخص عنوان به )2oC(اکسیدکربن دی
 و حکمرانی کیفیت اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، رشد مانند

 ارتباط بررسی به ادامه در که است. شده تشریح یاهسته انرژی

 عنوان به )2oC( اکسیدکربن دی گاز انتشار با عوامل این میان
 است. شده پرداخته هوا آلودگیدهنده نشان شاخص

 

 هوا آلودگی و اقتصادی رشد

 یآلودگ منشأ خصوص در مهم عوامل از یکی یاقتصاد رشد

 بر عالوه یاقتصاد رشد شیافزا رایز (M.Jensen, 1996) است.
 همراه به را هاندهیآال انتشار شیافزا ،یعیطب منابع شتریب استخراج

 که یمطالعات اکثر .شودیمزیست محیط بیتخر موجب که دارد

 ،اندنموده یبررس را هوا آلودگی و یاقتصاد رشد انیم ارتباط
 در کوزنتس .باشندیم کوزنتسزیستی محیط هیفرض بر یمبتن

 وارونه شکل U یارابطه وجود نهیزم در را یادهیا 1122 سال
 که نمود مطرح سرانه درآمد سطح وزیست محیط تیفیک انیم
 مذکور رابطه گردید. کوزنتسزیستی محیط هیفرض اساس و هیپا

 درآمد شیافزا با که دارد بحث نیا با یآشکار ینسب شباهت
 ابتدا در یاقتصاد یهاتیفعال از یناشزیستی محیط آثار سرانه،

 نقطه به دنیرس از پس و رسدیم حداکثر به سپس افتهی شیافزا

 طرفداران .( 1312 ،امیربابایی و )مهدوی ابدییم کاهش، اوج
 ،اقتصادی توسعه یباال سطوح در که معتقدند کوزنتس هیفرض

 خدمات و نینو یها یورافن و عیصنا سمت به یاقتصاد ساختار

 اصالح ندهیآال یهایانرژ و هانهاده بیترک و کندیم حرکت
 شیافزازیست محیط مورد در یآگاه جیتدر به نیهمچن .شودیم
 و گرددیم اجرا و وضع یدتریمفزیستی محیط نیقوان و ابدییم

 .ابدییم بهبودزیست محیط تیفکی

 

 کوزنتس منحنی (:1) نمودار

 
 

 هوا آلودگی بر یاقتصاد رشد یاثرگذار نوع سه ،ینظر بعد از
 و یفن رشد د،یتول اسیمق شیافزا :از عبارتند که دارد وجود

  .یساختار راتییتغ
 به یداخل ناخالص دیتول باالتر سطوح :دیتول اسیمق شیافزا
 یعیطب منابع جه،ینت در و هانهاده به شتریب چه هر ازین یمعنا

 .است دیتول شیافزا یبرا
 ،هادهنها از رتاارک فادهاست یمعنا به یفن رشد وکار ساز :یفن رشد

 نده،یآال کمتر یهانهاده با دیتول یندهایازفا ای هانهاده ینیگزیجا

  ای و رـکمت عاتیضا با دیولـت گرا،بوم محصوالت سمت به حرکت

 .است ندهیآال کمتر اشکال به آنها لیتبد
 .کندیم عمل یاقتصاد ساختار راتییتغ با گذاری اثر نوع نیآخر

 به یکشاورز بخش از دیولت ،یاقتصاد توسعه گام نینخست در
 و یآلودگ شیافزا آن، جهینت که ابدییم انتقال صنعت بخش

 یصنعت ندیفرا تداوم با .باشدیمزیست محیط تیفیک کاهش

 کنندگان،مصرف یازهاین رییتغ و یعموم ینهادها بهبود شدن،
 و محور دانش عیصنا به بر یانرژ عیصنا از زمان گذر در دیتول

 شیافزا نرخ ساختار، رییتغ نیا .ابدییم انتقال خدمات بخش

 اسیمق شیافزا سازوکار که یحال در .دهدیم کاهش را هاندهیآال
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 کاهش با گرید وکار ساز دو دارد،زیست محیط بر یمنف اثر د،یتول
 یصعود بخش .بخشدیم بهبود رازیست محیط تیفیک ،هاندهیآال

 شیافزا وکار ساز غلبه یمعنا به کوزنتسزیستی محیط یمنحن
 به منجر ت،ینها در که است گرید وکار ساز دو بر دیتول اسیمق

 ینزول بخش در اما .شودیمزیستی محیط یهاندهیآال شیافزا

 بر غلبه با یساختار تغییرات و یفن رشد یوکارها ساز ،یمنحن
 و شده سبب را هاندهیآال انتشار کاهش تولید، مقیاس افزایش

 (.Grossman, 1995) دارد پی در رات زیسمحیط کیفیت بهبود

 
  هوا وآلودگی اقتصادی آزادسازی

 در دولتـی  هـای محـدودیت  و مقررات کاستن اقتصادی آزادسازی
 رو، ایـن  از است؛ خصوصی بخش بیشتر مشارکت قبال در اقتصاد

 توسعه تشویق منظور هب «هاکنترل زدودن» اختصار، به آزادسازی

 .((Tony Bilar, 2005 است اقتصادی
 یاقتصاد یساز آزاد در که کشورهایی است داده انـنش هـتجرب

 .اندنموده عمل موفق نیز یاقتصاد رشد شیافزا در اندبوده موفق

 و هاتیمحدود برداشتن انیم از با یاقتصاد یآزادساز رو نیا از
 می اقتصادی بهتر ردکعمل و انداز پس شیافزا سبب دیزا مقررات

 بانک پول، المللی بین صندوق نظیر لمللیا بین ینهادها گردد.

 عضو یکشورها به یاقتصاد یهمکار و توسعه سازمان و جهانی
 ( ,.Greenaway et alکنندیم توصیه را اقتصادی یساز آزاد

 Fraser موسسه جمله از یمختلف موسسات راستا این در .(2002

 شاخص .ندانموده محاسبه را اقتصادی یآزادساز شاخص
 از که موزون است یشاخص زریفر موسسه یاقتصاد یآزادساز

 تیمالک از تیحما و یقانون ساختار ،دولت اندازه شاخصزیر پنج

 ،گانیهمسا با مبادله یآزاد ،یقو پول به یدسترس، یخصوص
 در شاخص هر تبهر .است شده لیتشک اعتبارات به مربوط نیقوان

 ده ددع به رتبه نیا چه هر که دارد قرار ده تا صفر فاصله

 کشور آن در شتریب یاقتصاد یآزادساز انگریب باشد ترکینزد
 .(1301، )لعلی است

 نتیجه در و یاقتصاد رشد و یاقتصاد یآزادساز انیم ارتباط
 اقتصاددانان برخی است. انگیز بحث موضوعی هوا آلودگی
 رشد و بهتر یاقتصاد کالن عملکرد به یتجار بودن باز معتقدند

 حمایت دیدگاه این از فراوانی تجربی مطالعات .دانجامیم ترعیسر
 بانک پول، المللیبین صندوق نظیر المللیبین ینهادها .کنندیم

 عضو یکشورها به یاقتصاد یهمکار و توسعه سازمان و جهانی

 تأثیر یاقتصاد رشد بر اقتصادی یآزادساز که کنندیم توصیه

 از نیز ادیاقتص رشد (Greenaway et al, 2002). دارد مثبت
 (,Bhalla .است گذار تاثیر هوا آلودگی بر تسکوزن فرضیه طریق

 با همراه یاقتصاد یآزادساز که دهدیم نشان 1992-1993)
 است. بوده شتریب یاقتصاد رشد

 هک دهدیم نشان گرید یامطالعه در (Bhalla, 2002) همچنین

 شیافزا به ازین مدت بلند در یاقتصاد رشد نرخ شیافزا یبرا
 یهای)آزاد یاسیس یآزاد بر دکیتا با شتریب یاقتصاد یآزاد
 ه،یسرما و ارک یروین کتحر یآزاد آزاد، بهره یهانرخ (،یمدن

 همچنین دارد. وجود دیتول به یگذارهیسرما نسبت تورم، نرخ
Dawson, 1998; Sturm, 2000-2001; Moomaw, 2002; 

Savvides & Pitliks, 2002; Weede, 2002; &Kampf  
 Dawson, ;1997 Goldsmith, ;1997 Walker, & Easton

2002; Davis, 1999; Hanson, 2000; Crain, 1998-
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& (Leschke, 2000 رشد بر را یاقتصاد یآزادساز تاثیر 
 (.1311 ،)هاشمی اندافتهی داریمعن و مثبت را یاقتصاد

 
  هوا آلودگی و حکمرانی کیفیت

 است،یس یهاعرصه در شهیاند حوزه مباحث از یمرانکح هینظر
 محسوب یاجتماع علوم ،یشناسجامعه حقوق، ت،یریمد اقتصاد،

 مباحث و یامروز ریتعاب در یمرانکح و دولت مفهوم شود.یم

 شانزدهم قرن از آن، اندازه و اقتدار ارات،یاخت حدود به مربوط
 آن یهاهینظر در شد. وارد شهیاند و حوزه اتیادب رد یالدیم

 در ورود یبرا هادولت ینظر و یماهو یتیفاکیب دوره

 و سبک مطلق یآزاد رکتف و دیگرد نییتب یاقتصاد یهاعرصه
 یامر ،یقهر فیوظا اعمال به دولت ورود و دیگرد جیترو ارک

 یتلق یااندازه آن دولت اندازه حوزه، نیا در شد. یتلق یعیطب

 دوران آن از باشد. ارک و سبک یآزاد اصل با متناسب هک شودیم
 دولت هینظر است، شده یسپر زین یالدیم دوم هزاره هک نونکتا

 در است. شده یفراوان یهابینش و فراز و یدگرگون دستخوش

 آزاد، امالًک اقتصاد از انتقاد و نزکی اتینظر ظهور با 1132 دهه
 دهه لیاوا تا روند نیا و افتی ترشگس اقتصاد در دولت نقش
 یجهان نینو نظم و شدن یجهان یهانهیزم جیتدر به هک 1112

 1112 یهادهه در آن دنبال به داشت. ادامه شیب و مک شد مطرح
 اواخر در گرفت. صورت دولت هیعل یکدئوژیا حمله ینوع 1102 و

 حداقل دولت مجدداً یساختار لیتعد موضوع طرح با 1102 دهه
 یمرانکح بحث 12 دهه در یجهان کبان سرانجام و شد رحمط

 به ارآمدک و منضبط دولت قالب در اقتصاد حوزه در را خوب
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 توسعه حال در یشورهاک در ژهیو به توسعه و رشد انیبن عنوان
 یالمللنیب ینهادها ریسا ه،ینظر نیا شدن مطرح با رد.ک مطرح

 از ... و ملل، ازمانس عمران برنامه پول، یالمللنیب صندوق رینظ
 را آن به مربوط اتیادب و پرداختند موضوع نیا به یمختلف یایزوا

 شواهد بر یمبتن یمرانکح به مربوط مباحث دادند. گسترش

 تعامل و دولت دخالت تیفکی به و است یفروان ینظر و یتجرب
 یینهادگرا هینظر از یریگبهره با و پردازدیم جامعه و بازار با آن
 یمتعدد فیتعار خوب یمرانکح نهیزم در است. شده جادیا دیجد

 در هک است دهیگرد ارائه یالمللنیب و یمل ینهادها و اشخاص از
 از خوب یمرانکح فیتعر لیتحل و هیتجز یاصل یمبنا مقاله نیا
 عنوان به را یمرانکح ،یجهان کبان باشدیم یجهان کبان دگاهید

 منظور به قدرت آنها وسطت هک ندکیم فیتعر یینهادها و هاسنت
  بر؛ مشتمل هک شودیم اعمال شور،ک یک در یعموم مصلحت

 و نظارت، انتخاب قدرت، صاحبان آن قیطر از هک یندیفرا .1

 ارآمدک اداره یبرا دولت ییتوانا و تیظرف .2 شوند.یم ضیتفو
 دولت و شهروندان احترام .3 درست. یهااستیس یاجرا و منابع

 اداره را آنها انیم یاقتصاد و یاجتماع تعامالت هک یینهادها به

 شش از حکمرانی کیفیت بررسی یبرا یجهان کبان نند.کیم
 و اظهارنظر حق شاخص شش نیا .است نموده استفاده شاخص
، مقررات مالی بار، دولت یاثربخش ،یاسیس یثبات یب ،ییپاسخگو

 و اظهارنظر حق .باشندیم فساد نترلک و قانون تیمکحا
 فرایند در دخالت برای مردم آزادی میزان بر ناظر خگوییپاس

 یثباتیب .باشدیم گروهی یهارسانه استقالل و دولت انتخاب

 احتمال درجه آن، رهبران و حاکم رژیم ثبات میزان به یاسیس
 صورت در جاری یهااستیس تداوم و دولت موثر حیات تداوم

 اثر .پردازدیم یفعل دولتمردان و رهبران تغییر یا میر و مرگ
 که محوله وظایف انجام در را دولت کارآمدی دولت، بخشی
 خدمات تدارک و تهیه کیفیت همچون ذهنی مقوالت شامل

 و کارگزاران شایستگی و صالحیت اداری، نظام کیفیت یا عمومی
 نشان باشد، می سیاسی فشارهای از همگانی خدمات استقالل

 و کارآفرینان مردم، تلقی به مقررات، مالی بار بحث در .دهدیم

 در اضافی مقررات وضع از حاصل موانع از گذاران سرمایه
 شده، توجه کار و کسب توسعه و خارجی تجارت مانند ییهانهیزم

 کنترل مقررات همچون نابازاری یهااستیس میزان و حدود

 و مردم ذهنیت به فساد کنترل شاخص .گرددیم تعیین هامتیق
 نسبت خارجی( گذارانسرمایه و )کارآفرینان ینفعذ یهاگروه سایر

 قدرت از استفاده» از است عبارت تعریف به بنا که فساد پدیده به

 .شودیم پرداخته «شخصی منافع جهت در عمومی امکانات و
 ینهاد یندهایفرآ اندازه چه تا هک است آن معرف قانون حاکمیت

 و شده یسازدهایپ یخوب به ن،یقوان یاجرا و یقانونگذار یبرا
 به شهروندان اعتماد دامنه قانون تیمکحا هستند. رشیپذ مورد
 ند.کیم یریگاندازه را نیقوان به آنها یوفادار زانیم و نیقوان

 بودن ینیبشیپ قابل و یارآمدک ت،یجنا وقوع مورد در تیذهن
 در شود.یم شامل را قراردادها ییاجرا ضمانت و ییقضا امکاح
 قانون، تیمکحا مانند مثبت یهایژگیو ندازها هر فیتعر نیا

 فساد، و شتریب جامعه یک در دولت یاثربخش و ییپاسخگو
 باشد مترک خشونت و یاسیس یثبـاتیب و یاضاف مقـررات

 ترمناسب یاقتصاد توسعه به لین یبرا جامعه آن در یمرانکح

 .بود خواهد
 سوی به حرکت در تأثیرگذار و مهم عاملی خوب حکمرانی

 و سرزنده اکوسیستمی ایجاد و هاانسان برای سالمزیستی محیط

 میزان با حکمرانی گانه شش یهاشاخص بهبود .است پویا
 سالمت وزیست محیط حفظ جهت در هادولت عملکرد کیفیت

 اظهار حق شاخص بهبود جمله از دارد. مثبتی ارتباط اکوسیستم

 که آوردیم پدید جامعه در را شرایطی پاسخگویی، و نظر
 کیفیت ارتقاء مانند ییهااستیس اجرای به موظف را مسووالن

 کیفیت بهبود و سالم آشامیدنی آب تأمین فاضالب، و آب سیستم

 . است شهروندی حقوق یهیاول مفاهیم جزء که دینمایم هوا
 و دولت اثربخشی فساد، کنترل یهاشاخص بهبود همچنین
 و وحش حیات تنوع فظح یهااستیس اجرای به قانون، حاکمیت

 شکار و چوب قاچاق با قانونی و شدید برخورد طریق از، هاجنگل
 توجه نیز سیاسی ثبات و دینمایم کمک ...، و مجاز غیر

 اکوسیستم پویایی وزیستی محیط مسائل پیرامون را سیاستگذاران
  .(1313 همکاران، و آبادی )شاه دینمایم جذب

Knack and Keefer، Mauro.، Calgue Alesina,، 

Laporto et al، Knack Feng,.، هک هستند یمحققان جمله از 
 رشد و نهادی کیفیت ،یمرانکح یساختارها انیم ارتباط

 بهبود دهندیم نشان مطالعات نیا .اندنموده بررسی را یاقتصاد
 توسعه بر هم یمیمستق اثرات فساد، نترلک و قانون تیمکحا

 یجهان کبان راستا این در دارد. یانانس توسعه بر هم و یاقتصاد

 یبنددرجه یتجار ینهادها جمله از ها،سازمان انواع از کمک با
 ریسا و یپژوهش مؤسسات ،چندجانبه یهاسازمان ،کسیر

 یشورهاک در را حکمرانی یهاشاخص ،یدولت ریغ یهاسازمان

 نشده مشاهده باتکیتر یمتدلوژ از استفاده با جهان مختلف
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 هر ورکمذ شاخص است. زده نیتخم خطا و بیتقر با استاندارد
 2002 از ساالنه و (2002-1996) زمانی دوره در باریک سال دو

 (-Koufmann et al., 2002 است شده زده نیتخم بعد به

(2008. (Knack and Keefer, 1997) و مثبت رابطه 
 شاخص را آن هک خوب یمرانکح یهاشاخص انیم را یداریمعن

 با Barro نمودند. اثبات را یاقتصاد رشد با دندینام یهادن تیفکی
 ریتأث قانون تیمکحا شیافزا داد نشان مختلف شورک صد مطالعه
 Burnside, Dollar دارد یاقتصاد رشد بر یدار یمعن و مثبت

 و زمان طول در هم را، رشد ،ینهاد تیفکی هک دادند نشان زین
 (Gani and دهد.یم قرار ریتأث تحت شورها،ک انیم در هم

(Donkenen, 2004 حکمرانی یهاشاخص ساخت متدولوژی 

 از خوب حکمرانی مطالعه این در .است نموده تشریح را خوب
، دولت بخش اثر و کارآیی، قانون حاکمیت اصلی شاخص چهار

 است. شده تشکیل اجتماعی پیشرفت و توسعه، مقررات کیفیت

 .اندشده تشکیل ختلفیم های مولفه از هاشاخص ین از کدام هر
 حسابی ساده میانگین صورت به حکمرانی کیفیت مطالعه این در

 .است شده محاسبه حکمرانی یهاشاخص

 
  هوا وآلودگی یاهسته انرژی

 دلیل همین به است. مواجه شدن گرم مشکل با جهان امروزه
 این با مقابله برای راهکارهایی دنبال به پژوهشگران و دانشمندان

 کاهش به توانیم راهکارها این جمله از که ستند،ه مشکل

 دلیل به دیگر سوی از .نمود اشاره یاگلخانه گازهای انتشار
 یهایآلودگ مشکل با کشورها فسیلی، منابع حد از بیش استفاده
 این اتمام همچنین و یاگلخانه گازهای انتشار مانندزیستی محیط

 منابع دنبال به شمنداناندی و سیاستگذاران لذا مواجهند، منابع
 و باشند نداشته را تجدیدناپذیری مشکل هم که هستند جایگزینی

 کمتریزیستی محیط یهایآلودگ با هاآن مصرف که این هم

 برای نباشد. مواجه عرضه امنیت معضل با همچنین و باشد همراه
 مهم یهاتیاولو از یکیزیستی محیط وضعیت این با مبارزه

 یافتن و انرژی منابع سازی متنوعزیستی، حیطم و انرژی سیاست

 است یاگلخانه گازهای محدودکننده و ایمن ارزان، انرژی یک
(Lee et al., 2011) در موجود مختلف یهایانرژ میان از 

 بیشتر در انرژی اصلی منابع از یکی یاهسته انرژی جهان،

 کاراتر صورت به را انرژی تولید یاهسته انرژی .باشدیم کشورها
 سیاره آینده برایزیستی محیط آثار کاهش با همراه و ترمداوم و

 المللی بین آژانس یبرآوردها اساس بر .سازدیم فراهم زمین

 درصد 21 آینده، سال 22 در انرژی جهانی تقاضای اتمی، انرژی
 جهان شدن گرم با که است الزم اکنون ،لذا .یافت خواهد افزایش

 جوامع بنابراین شود. مقابله ،است فسیلی یهاسوخت از ناشی که
 همراه انرژی پایدارتر و بیشتر تولید برای ییهاحل راه باید بشری

 چندین جهت بدین کنند. پیدا یاگلخانه گازهایانتشار کاهش با

 یهایانرژ سو، یک از .باشدیم مهیا آنها برای انرژی منبع
 آلودگی برای که دارند وجود ...( و آب خورشید، )باد، تجدیدپذیر

 توسعه برای اجرایی شدید یهاتیمحدود با اما هستند، ضرر بی

 یهایانرژ دیگر، سویی از .ندمواجه جهانی مقیاس در
 در امروزه که هستند سنگ زغال و گاز نفت، مانند تجدیدناپذیر

 در .هستند آالینده بسیار اما شوندیم استفاده وسیعی سطح

 یهاتیمز دارای یاهسته انرژی ،اهآن یهانیجانش با مقایسه
 صنعتی و طوالنی عمر با منابعی دارای زیرا است. توجهی قابل

 زمینه در مهم عامل یاهسته انرژی همچنین باالست. کارایی با

 با احتماالً نفت و گاز شده شناخته ذخایر زیرا است، انرژی امنیت
 بازارهای در قیمتی ثباتی بی و آینده در نابودی خطرات

 ژئوپولیتیکی حساس مناطق )نابودی( پذیری آسیب و المللیبین

 برای حلی راه یاهسته انرژی بنابراین هستند. مواجه
 هاآن یاگلخانه اثر و فسیلی یهایانرژ ذاتی یهاتیمحدود

 .باشدیم

 یک کندیم تولید را بزرگی العاده فوق انرژی ،یاهسته سوخت
 به .کندیم تولید نفت تن هزار یک اندازه به انرژی پلوتونیوم گرم

 کامل زنجیره است. ضرر بی هوا آلودگی برای انرژی این عالوه

 راکتور شامل هازباله دفع تا آلومینیوم استخراج از ،یاهسته انرژی
 هر دراکسیدکربن دی گرم 6-2 فقط تاسیسات، ساخت و

 چنان (.2221جهانی، انرژی )شورایکندیم منتشر ساعت کیلووات
 منابع از ترکیبی با یا و خاموش اروپا در یاهسته تاسیسات هچ

 یک نتیجه شوند، جایگزین یاهسته قدرت با متناسب فسیلی

 بود. خواهد سال هر در )2oC( انتشار از تنی میلیون 122 افزایش
 با اوالً زیرا است، پرخطر فعالیتی یاهسته انرژی دیگر سوی از

 است مواجه تاسیسات در یواکتیوراد نشت و انفجار مانند حوادثی

 و ارزیابی یهاکیتکن و برانگیزند چالش بسیار خطرات این که
 سبب هااشعه شدن یونیزه همچنین است. بر زمان هاآن کاهش

 و بومی یهایناهنجار ،هایماریب ،هاسرطان چون پیامدهایی

 وضع را قوانینی المللیبین مقامات رو این از .شودیم مرگ
 برروی را اثر کمترین یاهسته صنعت آنها اثر در که نداهنمود

 از یاریبس .(2221، یجهان یانرژ ی)شورا باشد داشته سالمتی
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 عنوان به یاهسته یانرژ از استفاده که باورند ینا بر مطالعات
 برای بزرگ حل راه یک تواندیم کربن، یجادا بدون یهایانرژ

 )بهبودی باشد کشورها متما یبرا یانرژ یتامن و یجهان یشگرما
 (.1301 برقی، و
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 انـرژی  مصـرف  و کـربن  انتشار مالی، توسعه میان ارتباط بررسی
 توزیعی یهاوقفه با توضیح خود مدل از استفاده با نتایج پرداختند.

ــانی دوره در ــان 2211-1111 زم ــه داد نش ــه ک ــکل U رابط  ش
 دارد. وجـود  انـرژی  مصـرف  و )2oC( گـاز  انتشـار  میان معکوس

ـ عل داد نشـان  نیز گرنجر تیعل جینتا ـ  تی  مصـرف  از طرفـه  کی

 کی و )2oC( گاز انتشار به یمال توسعه و تجارت بودن باز ،یانرژ
   دارد. وجود یمال توسعه و یانرژ مصرف نیب طرفه دو تیعل

Riaz and Abbasi (2016) انتشار» عنوان تحت یامطالعه در 
 بررسـی  بـه  «نوظهـور  اقتصـاد  یـک  در مالی توسعه و )2oC( گاز

 بـا  نتـایج  پرداختنـد.  مـالی  توسعه و )2oC( گاز انتشار میان ارتباط

 زمـانی  دوره در تـوزیعی  یهـا وقفه با توضیح خود مدل از استفاده
 گـاز  انتشـار  میـان  مـدت  بلنـد  رابطـه  کـه  داد نشان 1112 -2211

)2oC( دارد. وجـود  مـالی  و اقتصـادی  متغیرهای از یامجموعه و 

  دارند. 2oC انتشار کاهش در مهمی نقش مالی متغیرهای
Gokmenoglu, Ozatac and Baris (2015) یامطالعه رد 

 گاز انتشار و مالی توسعه صنعتی، تولید بین ارتباط» عنوان تحت

)2oC(» گاز انتشار و مالی توسعه میان ارتباط بررسی به )2oC( 

 گرنجر علیت آزمون از استفاده با نتایج پرداختند. صنعتی تولید و
 ارتباط که داد نشان 2212 -1111 زمانی دوره در ترکیه کشور در

 وجود )co(2 گاز انتشار و یمال توسعه شدن، یصنعت نیب بلندمدت
 توسعه از هیسو کی رابطه بر داللت حاضر مطالعه یهاافتهی .دارد
 است. )2oC( گاز انتشار به یمال

Shahbaz et al (2011) توسـعه » عنـوان  تحـت  یامطالعه در 
 کشـور  از شـواهدی  : )2oC( گـاز  انتشـار  و انـرژی  مصرف مالی،

 گـذار  تاثیر عوامل و مالی توسعه میان ارتباط بررسی به «پاکستان

 آن از پرداختنـد.  پاکسـتان  کشـور  دراکسیدکربن دی گاز انتشار بر
 از )2oC( گـاز  انتشـار  بر اثرگذار عوامل سایر با مالی توسعه که جا

 سـایر  لـذا  دارد، ارتبـاط  خـارجی  تجـارت  و یاقتصـاد  رشـد  قبیل

 کشـور زیسـت  محـیط  فیـت کی بـر  را عوامل این اثر که مطالعاتی
 در ،انـد نمـوده  بررسـی  مـالی  توسـعه  عامل لحاظ بدون پاکستان

 هستند. نمایی بزرگ دچار ضرایب برآورد

Jalil and Feridun (2011) تـاثیر »عنـوان  تحـت  یامقاله در 
زیسـت  محـیط  بـر  مـالی  توسـعه  و انرژی مصرف ،اقتصادی رشد

 رشـد  ،یلمـا  توسـعه  اثـر  «انباشـتگی  هـم  تحلیل و تجزیه چین:

 درزیسـتی  محـیط  یآلـودگ  یرو بـر  را یانرژ مصرف و یاقتصاد
 بـا  توضـیح  خـود  مـدل  از اسـتفاده  بـا  جینتا .نمودند یبررس نیچ

 کـاهش  بـه  منجـر  یمـال  توسـعه  که داد نشان توزیعی یهاوقفه

 و یانرژ مصرف درآمد، نیهمچن .است شدهزیستی محیط یآلودگ
ــار یآزادســاز ــل یتج ــل عوام ــار یاص ــی ید انتش  در دکربناکس
ـ  وجـود  از یحـاک  جینتـا  ن،یا بر عالوه .باشندیم بلندمدت  یمنحن

 .است نیچ کشور در کوزنتس
Halicioglu (2009) ــه در ــت یامطالع ــوان تح ــهم »عن  طالع

 تجـارت  و درآمـد  ،یانـرژ  مصـرف  ،)2oC( گـاز  انتشـار  یاقتصاد

 ،)2oC( گـاز  انتشار و ایپو یعل روابط بررسی به «هیترک در یخارج

ـ ترک کشـور  در یخارج تجارت و درآمد ،یانرژ مصرف  دوره در هی
 نیشـتر یب درآمد، که داد نشان جینتا پرداختند. 1162 -2222 زمانی

   .دارد هیترک در )2oC( گاز انتشار در را اثر
Kangundu (2006) یمرانکح مفهوم مختلف ابعاد یبررس با 

 نشان را یاقتصاد رشد بر یمرانکح تیفکی ریتأث نمود تالش

 و یکنامید پانل نندهک برآورد یک از منظور نیبد .دهد
 ،یتجرب جینتا است. نموده استفاده یمرانکح مختلف یهاشاخص

 یاقتصاد رشد بر یمرانکح (یآمار لحاظ )به داریمعن و مثبت اثر

 داد. نشان را
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 یبررس» عنوان تحت یامطالعه در (1313) یگلعدان و بهبودی
 یکشورها درزیست محیط یآلودگ بر یاقتصاد رشد ریتأث

 درزیست محیط یآلودگ بر یاقتصاد رشد ریتأث یبررس به«ینفت
 در 1102 -2222 زمانی دوره در رانیا جمله از ینفت کشور 21

 و یخط مدل دو از استفاده با و کوزنتس هیفرض چارچوب

 دییتأ مورد کوزنتس هیفرض مدل، دو هر در پرداختند یتمیلگار
 .گرفت قرار

 برخی اثرات» عنوان تحت یامطالعه در (1312) برزگر و طرسف

 مرکزی آسیای دراکسیدکربن دی گاز انتشار بر کالن متغیرهای
 باز درجه شهری، تیجمع اقتصادی، رشد اثر یبررس به«ایران و

 دکربنیاکس دی گاز انتشار بر درآمد نابرابری و اقتصاد بودن

 نشان جینتا پرداختند. (رانیا شامل) مرکزی اییآس کشورهایدر
 در هوا یآلودگ بر داری یمعن و مثبت اثر اقتصادی رشد که داد

 .دارد منتخب کشورهای

 ارزیابی»عنوان تحت یامطالعه در (1312) همکاران و میروکیلی
 داشتند اظهار «اقلیم تغییر وزیستی محیط نظر از یاهسته برق

 اخیر دهه دو طی فسیلی یهاسوخت مصرف افزون روز افزایش

 زیست،محیط در سمی و خطرناک یهاندهیآال انواع انتشار و
 دنبال به آینده و حال در بشر برای مهمی و جدی یهاینگران
 گازهای انتشار مخرب اثرات افزایش جهت به رو این از دارد،

 راهکارهای از یکی عنوان به یاهسته انرژی ی،اگلخانه
 کاهش و زمین کره دمای افزایش با مقابله برایزیستی محیط
 آمارهای طبق است. گردیده مطرحزیست محیط یهایآلودگ

 ظرفیت با جهان یاهسته یهاروگاهین حاضر حال در موجود،
 گاز از درصد 0 حدود انتشار از ساالنه اندتوانسته فعلی شده نصب

 تقریباً راستا این در که کنند جلوگیری هوا دراکسیدکربن دی
  .اندکرده عمل آبی هایوگاهنیر نقش مشابه
 بررسی» عنوان تحت یامطالعه در (1311) همکاران و آماده

 موردی )مطالعهزیست محیط کیفیت و دولت اندازه بین رابطه
 فراهم و دولت اندازه میان ارتباط «(OIC و OECD کشورهای

 بررسی رازیست محیط کیفیت بر تاکید با عمومی کاالهای کردن

 اندازه که داد نشان 1112 -2220 زمانی دوره در جنتای نمودند.
 آالینده انتشار بر منفی اثر دولت کیفیت و مثبت اثر دولت

 بوروکراسی، طریق از هادولت همچنین دارد.اکسیدکربن دی

 کیفیت در موثری نقش توانندیم شاناندازه شدن بزرگ و فساد
 باشند. داشتهزیست محیط

 رشد تاثیر» عنوان تحت یامطالعه در (1301) پور علی و ناهیدی
 بررسی به «یاهسته انرژی مصرف بر نفت قیمت و اقتصادی

 انرژی مصرف میزان بر نفت قیمت و اقتصادی رشد تاثیر

 20 در تصادفی و ثابت اثرات یهاروش از استفاده با یاهسته
 که داد نشان 1102 -2221 زمانی دوره در نتایج .ندپرداخت کشور
 منفی تاثیر انتظار برخالف نفت قیمت و مثبت اثر ادیاقتص رشد

 جای به کشورها لذا است. داشته یاهسته انرژی مصرف بر
 دو آن از مکمل طور به نفت، با یاهسته انرژی سازی جانشین
 .کنندیم استفاده

 بررسی» عنوان تحت یامطالعه در (1300) حقانی و ای شرزه
 نقش بر تاکید با ملی آمددر و کربن انتشار میان علی رابطه

 مصرف میان گرنجر علیت رابطه یبررس به «انرژی مصرف

 دیگری عوامل همراه به )2oC( گاز انتشار و ملی درآمد انرژی،
 مطالعه این از حاصل نتایج پرداختند. سرمایه و کار نیروی مثل

 انرژی مصرف به ملی درآمد از طرفه یک علیت رابطه یک وجود

 گاز انتشار میزان و ملی درآمد میان علیت رابطه اما نموده، تائید را
)2oC( دندهینم قرار تایید مورد را 1302- 1323 زمانی دوره در. 

 رسیبر» عنوان تحت یامطالعه در (1301) تبریزیان و پژویان

 یک از استفاده بازیستی محیط آلودگی و اقتصادی رشد رابطه
 برای پویا سازیشبیه مدل یک بررسی به «پویا سازیشبیه مدل

 استفاده با و پرداختند ایران درزیستی محیط سیاست کمی تحلیل

 یهاندهیآال انتشار مسیر انرژی، تقاضای و عرضه معادالت از
 آالینده سه برای مدل نمودند. سازی شبیه رازیستی محیط

 سازیشبیه (معلق ذرات و گوگرد اکسیدهای اکسیدکربن،دی)
 است. داده قرار دییتأ مورد را کوزنتس هیرضف ،نتایج است. شده

 

 پژوهش روش
 (Hurr and etمطالعات و نظری مبانی از استفاده با مقاله نیا در

al., 2017; Gokmenoglu, Ozatac and Baris, 2011; 
(Jalil and Feridun, 2011 بر رگذاریتاث مختلف یرهایمتغ و 

 با هوا آلودگیدهنده نشان شاخص عنوان به )2oC( گاز انتشار

  .است شده استفاده (1) دلم از تعدیالتی

 

(1) 
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اکسیدکربن دی گاز انتشار CO2METRIC(1)_ معادله نیا در
)2co( هوا آلودگی شاخص عنوان به ،UNCLEAR (2) مصرف 

 عنوان به واقعی داخلی ناخالص تولید GDP(3) ،یاهسته انرژی

 حکمرانی، کیفیت QG(2) ،اقتصادی رشد شاخص
FREEDOMFRASER(2) اقتصادی آزادسازی ،U جمله 

 این در .باشندیم وزمان کشوردهنده نشان i ،t و معادله یخطا

 شاخص (Gani & Duncan, 2004) همطالع اساس بر مقاله

 حکمرانی شاخص شش حسابی ساده میانگین از حکمرانی کیفیت
  است. مدهآ دست هب

 آزمون از مقاله این در متغیرها نامانایی یا و ییمانا بررسی برای

 این از حاصل نتایج که است گردیده استفاده پانل واحد ریشه
 (1) جدول در مقاله این در استفاده مورد متغیرهای برای آزمون
  است. شده داده نشان

 

 منتخب کشورهای گروه در متغیرها نامانایی و مانایی بررسی (:1) جدول

 واحد ریشه نآزمو متغیر
  t آماره

 alueP  

  t آماره

 alueP  

 نتیجه

CO2METRIC Im, Pesaran, Shin 
- 26633/3- 

(2211/2) 
 I(1) - مانا

  UNCLEAR Im, Pesaran, Shin 
- 12221/1- 

(2221/2) 
 I(1) - مانا

GDP Im, Pesaran, Shin 
21612/1- 

(2221/2) 
 I(0) - مانا -

FREEDOMFRASER Im, Pesaran, Shin 
- 13612/2- 

(2231/2) 
 I(1) - مانا

QG Im, Pesaran, Shin 
- 21126/3- 

(2222/2) 
 I(1) - مانا

 محقق محاسبات منبع:
 

 میا آماره اساس بر شودیم مشاهده (1) جدول در که طور همان
 رشد شاخص عنوان به واقعی داخلی ناخالص تولید شین، پسران

 الودگی شاخص عنوان به )2oC( گاز انتشار و سطح در اقتصادی

 سازی آزاد و حکمرانی کیفیت ،یاهسته انرژی مصرف ،هوا
 هیفرض رو این از .باشندیم مانا گیری تفاضل بار یک با اقتصادی

 دارییپا جهینت در .شودیم رد واحد شهیر وجود بر مبنی صفر

 دیئات مورد مدل برآورد از قبل مقاله در استفاده مورد یهاداده
 (2) جدول در انباشتگی هم آزمون از حاصل جنتای .شوندیم واقع

 مورد متغیرهای میان بلندمدت رابطه که دهدیم نشان نیز
 دارد. وجود مدل در استفاده

 

 انباشتگی هم آزمون نتایج : (2) جدول
 t-Statistic P-value رگرسیون یک

Kao test 232626/2- 2121/2 

        محقق محاسبات منبع:
 

 روش نوع تا است الزم ابتدا (1) عادلهم تخمین منظور به

 بنابراین شود. تعیین پانل یهاداده خاص نوع جهت تخمین
 برای جداگانه مبدا از عرض وجود( وجود)عدم تعیین برای ابتدا

 به توجه با شد. استفاده لیمر F آماره از کشورها از هریک

 سطح با (3) جدول در شده محاسبه لیمر F آماره میزان
 استفاده بر مبنی آزمون صفر فرضیه درصد 11 باالی اطمینان

 نتیجه در .شودیم رد معمولی مربعات حداقل روش از

 باشدینم اعتبار دارای معمولی( مربعات )حداقل مقید رگرسیون
 یا ثابت اثرات )روش مختلفی مبدأهای از عرض باید و

 که این آزمون برای سپس نمود. لحاظ مدل در را تصادفی(

 گردد، برآورد تصادفی یا ثابت اثرات روش از یریگبهره با مدل
 از استفاده با آزمون این انجام .شد استفاده هاسمن آزمون از

 آماره میزان به توجه با گرفت. انجام EVEIWS افزار نرم
2 رگرسیون این برای محاسبات انجام از آمده دست به 

 رد تصادفی روش از استفاده بر نیمب صفر فرضیه (3) درجدول
 شودیم تایید مدل تخمین برای ثابت اثرات رو این از .شودیم

  است. شده ارائه (3) جدول در آن به مربوط نتایج که
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 روش به هوا آلودگی بر موثر عوامل برآورد نتایج (:3)جدول

 منتخب کشورهای گروه در ثابت اثرات

 ()2oC( گاز انتشار وابسته: )متغیر

  ثابت اثرات روش

 ضرایب
 (t )آماره

{p-valu} 

 توضیحی متغیرهای

321112/3 
(162021/1) 

{2111/2} 
C 

221122/2- 
(211122/2-) 

{2312/2} 

UNCLEAR 

222322/2 
(120211/2) 

{2363/2} 

FREEDOMFRASER 

13- E61/2 
(111612/6) 

{2222/2} 
GDP 

133231/1- 
(132266/1) 

{2220/2} 
QG 

102321/2  
632200/2 Durbin-Watson stat 

0112/332 
{2222/2} 

 F آماره

221022/222(=210/22)F 
{2222/2=}P-value 

 لیمر Fآزمون آماره

662210/12(=2)CHISQ 

{2222/2=}P-value 
 هاسمن آزمون آماره

  تحقیق محاسبات :منبع
 

 نتایج

 منتخب کشورهای گروه در (1) رگرسیون برآورد از حاصل نتایج
 :دهدیم نشان (3) جـدول در ثابت اثرات وشر به

 رشددهنده نشان شاخص عنوان به یواقع یداخل ناخالص یدتول 
 عنوان به )2oC( گاز انتشار بر معناداری و مثبت تاثیر اقتصادی
 منتخب کشورهای درگروه هوا الودگیدهنده نشان شاخص

 رشد میان معنادار ارتباط به مربوط فرضیه بنابراین دارد.
دهنده نشان شاخص عنوان به )2oC( گاز انتشار و قتصادیا

 کرد. رد توانینم را منتخب کشورهای گروه در هوا آلودگی

 گاز انتشار بر معناداری و مثبت تاثیر اقتصادی آزادسازی 
)2oC( درگروه هوا آلودگیدهنده نشان شاخص عنوان به 

 اطارتب به مربوط فرضیه بنابراین . دارد. منتخب کشورهای
 عنوان به )2oC( گاز انتشار و اقتصادی آزادسازی میان معنادار

 را منتخب کشورهای گروه در هوا آلودگیدهنده نشان شاخص

 کرد. رد توانینم

 گاز برانتشار معناداری و منفی تاثیر حکمرانی کیفیت شاخص 
)2oC( درگروه هوا آلودگیدهنده نشان شاخص عنوان به 

 ارتباط به مربوط فرضیه براینبنا دارد. منتخب کشورهای
 عنوان به )2oC( گاز انتشار و حکمرانی کیفیت میان معنادار

 را منتخب کشورهای گروه در هوا آلودگیدهنده نشان شاخص

 یامطالعه در (،1311) همکاران و آماده کرد. رد توانینم
 کیفیت و دولت اندازه بین ارتباط بررسی عنوان تحت

 در (OIC و OECD کشورهای ردیمو )مطالعهزیست محیط

 مثبت اثر دولت اندازه هکدادند نشان1112 -2220 یزمان دوره
 دارد.اکسیدکربن دی آالینده انتشار بر منفی اثر دولت کیفیت و

 شدن بزرگ و فساد بوروکراسی، طریق از هادولت همچنین

زیست محیط کیفیت در موثری نقش توانندیم شاناندازه
 .باشند داشته

 گاز انتشار بر معناداری و یمنف تاثیر یاهسته انرژی رفمص 

)2oC( دارد. هوا آلودگیدهنده نشان شاخص عنوان به 
 انرژی مصرف میان معنادار ارتباط به مربوط فرضیه بنابراین

دهنده نشان شاخص عنوان به )2oC( گاز انتشار و یاهسته

 کرد. رد توانینم را منتخب کشورهای گروه در هوا آلودگی
 و آلودگی کاهش در مهمی نقش یاهسته انرژی از استفاده

 انرژی وقتی زیرا دارد. یاگلخانه گازهای انتشار کاهش
 و سوزدینم عرفی نظر از چیزی هیچ ،گرددیم تولید یاهسته

 تولید مضر و سمی گازهای و شودینم اکسید دیگر عبارت به

 متحده التایا در یامطالعه در (Beak, 2016) .شودینم
 مصرف که داد نشان 1116 -2212 زمانی بازه در کاآمری

 هم و مدت بلند در هم را )2oC( گاز انتشار ،یاهسته انرژی

 یهاروگاهین حاضر حال در است. داده کاهش را مدت کوتاه در
 ساالنه اندتوانسته یفعل شده نصب تیظرف با جهان یاهسته

 یریجلوگ هوا درسیدکربن اکدی گاز از درصد 0حدود انتشار از

 .اندنموده عمل یآب یهاروگاهین نقش مشابه باًیتقر هک نندک
  (1312، همکاران و )میروکیلی

 نود از شیب که دهدیم نشان معادله در نییتع بیضر مقدار 
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 شاخص عنوان به )2oC( گاز انتشار راتییتغ از درصد
 توسط منتخب یکشورها گروه در هوا آلودگیدهنده نشان

 است. شده داده حیتوض مدل مستقل یرهایمتغ

 ارائه زیر هایپیشنهاد مقاله ازاین حاصل جینتا به توجه با 
 .گرددیم

 یبرا الزم شرایط ایجاد و دولت اندازه و حجم کاهش 
 دولتی غیر بخش بیشتر مشارکت

 طریق از مردم مختلف اقشار یعموم یهایآگاه شیافزا 

 زیست محیط یآلودگ زا یریشگیپ یبرا عمومی یهارسانه

  آالینده صنایع در خارجی گذاری سرمایه جذب از جلوگیری 

 جهت در آن تخصیص و آالینده صنایع بر مالیات وضع 

 زیست محیط حامی یهاسازمان توسعه و تشکیل و آموزش

 بخش به اعتبارات اعطای بر مبنی دولت قیدق نظارت 
 یستز محیط دوستدار صنایع در استفاده جهت در خصوصی

 زیست محیط حفاظت برای شدیدتر قوانین وضع 

 به جهانی، روز فناوری با تطبیق در تکنولوژی، و فناوری ارتقاء 
  آلودگی کاهش و کیفیت ارتقاء منظور

 

 هایادداشت
1. CO2 emissions (metric tons per capita) 
2. Nuclear energy 
3. GDP (constant 2005 US$) 

4. Qualty governance 
5. Free index 
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