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مقدمه

يــافتگي جوامــع و ميــزان دســتيابي بــه اســتانداردهاي دو دهــه اخيــر ارتبــاط ميــان ســطح توســعهدر
. استمحيطي در كانون توجه پژوهشگران قرار گرفتهظات زيستمحيطي و به تعبيري رعايت مالحزيست

كـه  هايييكي از موضوع. قرار گرفته استاين موضوع در حوزه اقتصاد نيز با رويكردي خاص مورد توجه 
داده ارتباط ميان سطح درآمـد جوامـع و ميـزان    خود اختصاصه مختلفي را بهايپژوهشدر اين حوزه، 
چنـد دهـه   درکـه  دهدنشان مين حوزهياهاي پژوهشيريگان شکليجر.محيطي استتخريب زيست

ل شـده  يتبـد يکرد سـوم يک رويت به ين حوزه وجود داشته که در نهايدر ايکليان فکريدو جرر،ياخ
.    است
ب يـ بـه تخر لزومـاً يکنـد رشـد اقتصـاد   يان مـ يب،معروف است"ضد رشد"هينظرکرد اول که بهيرو

يبه نظام اقتصاديشتر مواد خام و انرژيکردن هر چه بقيرا رشد به معني تزريز؛انجامديست ميزطيمح
منـابع  يابيـ ان کميـ نه تنها به لحـاظ جر يرشد اقتصاد،نيبنابرا،شتراستيعات بيد ضايآن توليو در پ

بـار  را بـه  ي، خطراتـ يعـ يطبيهـا طيرش محيت پذيعات از حد ظرفيان ضايبلکه از بابت فراتر رفتن جر
١.دهديشده و رفاه را کاهش ماتين حيمأتيبرايضروريهانظاميا نابوديب يآورد، که باعث تخريم

ن يـ در ا.معروف اسـت "يرشد اقتصاد"هيکرد دوم وجود دارد که به نظريرو،فين طيگر ايديدر سو
،ست استيزطيحفاظت از محبرايه الزم ين سرمايمأجاد و تين است که رشد تنها راه ايگروه اعتقاد بر ا

ت آن کمـک  يفيتواند به بهبود کيد، ميد نمايست را تهديزطيکه محآنيبه جاياقتصادرشد،بنابراين
ت از يـ حمايهـا زهيـ شـود، انگ يش کاالهـا و خـدمات مـ   يباعـث افـزا  يج که رشد اقتصـاد يبه تدر. کند
يهـا روشوشـود يشـتر مـ  يبياسـ يسيهـا ت آن در برنامهياهم،افتهييشتريز تقدم بيست نيزطيمح

يهـا متير قييتقاضا هنگام تغير الگوييو تغيآورمنابع، ابداعات مربوط به فنينيمانند جانشيمختلف
٢.ديآيوجود مه ست بيزطيت از محيحمايبراينسب

هـر  يربن در استدالل آنها در کنار شواهد مختلف تجياديبنيهاکرد و تفاوتين دو رويان ايتعارض م
ارتباط د، ينمايان ميبکهشدمنجر۱۹۹۰ن عرصه در دهه يدر ايکرد سوميبه ظهور روک از دو گروهي

کشـور بـا ثبـات    هـر ر توسعه يدر طول مس-يا منفيمثبت -ستيزطيت محيفيو کيرشد اقتصادميان
ن يچنـ . دشـو ين معکوس مـ يک حد معيدن درآمد به يارتباط در طول زمان با رسنيا،در واقعنيست،
و (EKC)٣کـوزنتز  يطيمحستيزيست به منحنيزطيو محيرشد اقتصادمتوندر يمعکوسu ارتباط

)۱۹۵۵(مون کـوزنتز ين رابطه نام خـود را از سـ  يا. شدمعروف ٤)ETH(يطيمحستيه انتقال زيا فرضي
ـ (د ع درآميسطح درآمد و توزميانبار به رابطه نخستينيزه نوبل که برايبرنده جا )وارونـه u صـورت  ه ب

يو آلودگيرشد اقتصادميانرابطهمورددرهاي بسياريپژوهشر ياخيهادر سال.برد، گرفته استيپ
هـا  نـده يآاليبعضـ يمعکـوس بـرا  uک رابطـه  يـ به وجـود  هاهمقالبيشترهر چند که .استانجام شده

ا انـواع  يـ هـا و  هنـد يتمـام آال يرا بـرا EKCوجود ندارد کـه بتوانـد   ياچ مشاهدهياشاره اما ه، اندداشته

١٣٧٧کوچکي و همکاران، .١٣٧٧٢و همکاران، يکوچک.١
وچک.٢ ان، يک همکار ١٣٧٧و 

3. Environmental kuznets curve 4. Environmental Transition Hypothesis
4. Enviro nmental T rans ition Hypot hes is
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يبـه کشـورها  هـا بيشـتر پـژوهش  اسـت دامنـه بحـث در    گفتنـي . نشان دهديطيمحستيمشکالت ز
ن يـ به اييبه دنبال پاسخگودر بيشتر موارد شده مطالعات انجام،نيهمچن. استافته محدود شدهيتوسعه
طـور  ا اين رابطه همانيها صادق است، آندهيم آالتمايمعکوس شکل براuا رابطه يآكه ، اندبودهپرسش
در چـه  ؛شـود يده مـ يـ ز ديـ در حال توسـعه ن يکشورهايشده براشرفته مشاهدهيپيکشورهايکه برا
ات يـ تـوان تجرب يچگونـه مـ  ؛دهـد يکوزنتز رخ ميطيمحستيزياز درآمد نقطه برگشت منحنيسطح

به يطيمحستير توسعه زيمسبه منظور برآوردص ک کشور خاييرا براين کشوريحاصل از مطالعات ب
،نيهمچنـ ،سـت يزطيچه نقشي در نحوه ارتباط بين رشد و محيطيمحستيزيهااستيکار بست و س

ين مشکالت و کمبودهايتراز مهم.دار دارنديبراي رسيدن به توسعه پايطيمحستيزيهانهيکاهش هز
عوامـل ن يـي و تعيکينـه منـابع تئـور   يشـده در زم انجـام مطالعـات  ها، تعداد كماين پژوهشدر ياساس

يابيضـمن دسـت  پژوهش،ن ياما درهدفبدين روي.استست يزطيرشد و محميانرگذار بر رابطه يثأت
ن عوامل يترو شناسايي  مهميبررس،يطيمحستيب زيرابطه رشد و تخريابيارزبراييبه چارچوبي کل

ج يآنها بتوان نتايو نحوه اثرگذارييباشد تا با شناسازيست نيز مييطرشد و محميانگذار بر رابطه ريثأت
يه رشـد اقتصـاد  يـ که در مراحل اول-رانياي همچون اکشورهاي در حال توسعهيرا براييهااستيو س

ن راسـتا در  يـ در ا.ارائـه داد -شونديبان ميدست به گريطيمحستيرفته با معضالت زقرار دارند و رفته
، مـدل  سـوم ودومدر بخـش  سپس،. نماييمميمرور را زيست ، چارچوب نظري رشد و محيطاولبخش 

نتـايج  چهارم،در بخش . دهيمميمورد بررسي قرار را ها هپردازش و منبع دادآوري،مورد استفاده، جمع
.پردازيممييريگجهيو نتيبندبه جمع،انيدر پانموده وبيان را برآورد مدل 

ظريچارچوب ن.۱

.توان متمايز كردزيست ميرابطه رشد و محيطمباني نظريبه منظور بررسي ،يطورکله ب
بـه ويـژه  کننده، حات مصرفيات ترجيمطالعاتي است كه بر بخش تقاضاي اقتصاد و خصوص،گروه اول·

بـه  در اين مطالعات كه بيشتر با رويكرد مصـرف . اندافتهيتمرکز يطيمحستيزيکاالهايکشش درآمد
آلودگي در تـابع مطلوبيـت واردشـده  و از طريـق مصـرف ايجـاد       ،شدهتوجهزيست رابطه رشد و محيط

هـا شـامل  مقيـاس فعاليـت اقتصـادي،     زيست در اين مـدل ثر بر رابطه رشد و محيطؤعوامل م. شودمي
١.كننده  بين مصرف و كاهش آلودگي استترجيحات مصرف

بزرگترشـدن  . يكنواخـت از درآمـد اسـت   ةتـابع فزاينـد  ،عوامل ديگـر اثر مقياس بر آلودگي با كنترل

توليد پسـماندها و  ،ها و منابع طبيعي همچنينبا ميزان استفاده از نهادههمراهمقياس فعاليت اقتصادي 
اثر مقياس بر ايجـاد آلـودگي   ،بنابراين. زيست شودتواند باعث تخريب محيطضايعات بيشتر است كه مي

.مثبت است
ت يـ فيبهبـود ک ثري در ؤتوانـد عامـل مـ   مـي يکـاهش آلـودگ  بـه سـمت  كنندگان ترجيحات مصرف

٢خانـا بر اساس مطالعات کـاربردي صـورت گرفتـه ماننـد    . يند رشد اقتصادي باشدآفردريطيمحستيز

1. MC Connell, 1997 2. Khanna
2. Khanna



...بررسي عوامل تأثيرگذار بر رابطه ميان رشد اقتصادي ۱۷۲

محيطي نرمـال بـوده و كشـش درآمـدي     شده که کاالهاي زيستمشخص)۱۹۹۶(١و كريسترم) ۲۰۰۲(
رود يانتظار ميطيمحستيزيبودن کاالهابا توجه به نرمال و لوکس.استها بزرگتر از يک براي اين کاال

بـه سـمت   يشدن مراحل رشد و توسعه اقتصاديطو همراه بايدرآمديحات مردم در سطوح بااليترج
.باشديباال ميدر درآمدهايکاهش آلودگ،جه آنيکه نتابديتر سوق ست سالميزطيداشتن مح

در اين مطالعات كه با رويكـرد توليـد   ،مطالعاتي است كه بر بخش عرضه اقتصاد تكيه دارند،وه دومگر·
و يـا در اثـر   به کار رفتـه آلودگي در تابع توليد به عنوان نهاده ،شدهتوجهزيست به رابطه رشد و محيط

زيسـت در ايـن   محـيط ثر بر رابطه رشـد و  ؤعوامل م.استخارجي  ايجاد شدهتوليد به عنوان يك پيامد
٢.و شدت نشر آلودگي استيها شامل اثر مقياس، اثر ساختارمدل

وسـيله تغييـر   زيسـت بـه  كند بر كيفيـت محـيط  تغييرات ساختاري كه رشد اقتصادي را همراهي مي
در سـطوح  . گـذارد تر يا بيشتر، اثر مـي هايي با شدت آلودگي كمتركيب فعاليت اقتصادي به سمت بخش

تر درآمدي، انتقال غالب، حركت از كشاورزي به صنعت است كه نتيجه آن افزايش شـدت آلـودگي   پايين
كاهش شدت باعثاما در سطوح باالي درآمدي، انتقال غالب حركت از صنعت به خدمات است كه است؛

.دتغييرات ساختاري باشـ دهندهنشانتواند ميGDPسهم تغييرات صنعت در ،بنابراين. شودآلودگي مي
ابـد، ييش و سپس کاهش ميابتدا افزاياقتصاديهاتيب فعاليهمان طور که سهم بخش صنعت در ترک

ن حالـت شـاهد   يـ ابد کـه در ا ييش و سپس با رشد درآمد کاهش ميز ابتدا افزاينيطيمحستيزيآلودگ
٣.ميباشيست ميزطين درآمد و محيمعكوس بuرابطه 

ثير منـابع رشـد اقتصـادي، اثـر سياسـي و      أف عرضـه، تحـت تـ   طـر يهـا شدت نشر آلودگي در مدل
كنند و در رشد مييکيزيكشورها در مراحل اوليه توسعه از طريق تجمع سرمايه ف. تکنولوژيكي قرار دارد

بـا  ،نيبنـابرا . دهنـد يمراحل بعدي توسعه به وسيله اكتساب نيروي انساني کارآمد به رشد خود ادامه مـ 
ابد و با رشد درآمد سرانه ييش ميز افزاينيآلودگيه توسعه اقتصاديمراحل اولدريکيزيفهيتجمع سرما

، يکـ يزيو حركت اقتصاد از بخش صنعتي به خدماتي و اسـتفاده از نيـروي انسـاني بـه جـاي سـرمايه ف      
يه انسـان يالملل تجمع سرمانيدر تجارت ب٤يکسنزبرييزيرا بر اساس تئور؛يابدآلودگي نيز كاهش مي

در ودهـد  ين عامل منابع را از بخش آلوده به بخش پاک سـوق مـ  يشود که ايع پاک ميرشد صناباعث 
.هستيمين درآمد و آلودگيبيکنواخت منفين حالت شاهد رابطه يا

محيطـي  اثر سياسي يعني قوانين و الزامـات زيسـت  ثيرأتواند تحت تشدت نشر آلودگي مي،همچنين
يدر سطوح پايين فعاليت اقتصادي، قوانين مبارزه با آلودگ. قرار گيرد،ودشها اعمال ميكه توسط دولت

چراکـه بـراي تنظـيم يـك سيسـتم قانونمنـد       ؛اثر كمي روي كاهش آلودگي دارندوبودهرکارا يغاًبيتقر
ينه کاهش آلـودگ يل پرداخت هزيتماين درآمدييدر سطوح پا.باشيمكاهش آلودگي نيازمند هزينه مي

تنظيم يك سيستم قانونمند كاهش آلودگي ارزشي ندارد ،در اين حالت.ن شده استييدار تعکمتر از مق
امـا در سـطوح   ؛يابـد همراه با رشد اقتصادي افـزايش مـي  به يقينو با نبود چنين سيستمي نيز آلودگي 

در يابد كه از رسيدن اقتصاد به يك آستانه درآمدي، شدت نشر آلودگي كاهش ميپسو يدرآمديباال

1. Kristrom 2. Lopez, 2000
3. Panayotou, 2000 4. Rybczynski theorem
3. Panayotou, 2000
4. Rybczynski theorem
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،نيبنـابرا . سـت اهاي مبارزه با آلودگي به اجرا درآمده و يـا تشـديد شـده   مرحله كاهش آلودگي سياست
ياجـرا بـه علـت وضـع و   يشدت انتشار آلودگش درآمدها،يو افزايرود همراه با رشد اقتصاديانتظار م

١.ابديکاهش يطيمحستين زيقوان

اثـر  يزان آلـودگ يـ ق بـر م يـ است که از دو طريتکنولوژ،يرگذار بر شدت نشر آلودگيثگر تأيعامل د
توابع توليد احتيـاج کمتـري بـه    ،هاي جديديراول اينکه با بهبود تکنولوژي و استفاده از فناو.گذارديم

محيطي خواهند داشت و يا اينکه به عنوان کاالي مکمل توليد ميزان کمتري آلودگي توليد کاالي زيست
دوم آنکه بهبود تکنولـوژي  . زيست استتخريب کمتر محيطهمراه باوليد کاالكه به معني ت،خواهد شد

عمل کرده و يکه اين صنايع  به نحو کاراترشودتواند در صنايع کاهش آلودگي نيز رخ دهد و باعث مي
کـاهش  ،يجه هـر دو اثـر بهبـود تکنولـوژ    يکه نتهاي کمتري نسبت به دفع آلودگي اقدام کنندبا هزينه

٢.استير آلودگشدت نش

دارند تمركزتوان نتيجه گرفت در مطالعاتي كه بر بخش عرضه اقتصاد با توجه به موارد ذكر شده مي
هاي فيزيكي يا هيو تجمع سرماGDP، سهم تغييرات صنعت در يکنقش متغيرهاي سياسي، تکنولوژي

.استت خاصي برخوردار محيطي طي فرايند رشد اقتصادي از اهميانساني در تعيين شرايط زيست
مطالعاتي ،زيسترشد و محيطرابطهثر برؤگرفته در زمينه بررسي عوامل مگروه سوم مطالعات صورت·

در هر دو تابع آلودگي،در اين مطالعات. اندافتهيكه بر هر دو بخش تقاضا و عرضه اقتصاد تمرکز است
تکنولوژي و سياسي ، ترجيحات، مل اثر مقياسثر بر آلودگي شاؤمطلوبيت و توليد وارد شده و عوامل م

.باشدمي

پژوهشمدل نظري .۲

ر يـ ک متغيـ شـده از رابطـه   خالصـه شـكل ک يـ ها شـامل  مدل، بيشترگرفتهصورتيدر مطالعات تجرب
ع درآمـد، تجـارت   يـ ت، توزيعوامل اثرگذار بر آن مانند درآمد سرانه، رشد جمعيو تعداديطيمحستيز
اقتصاد کالن کرد يبا روشتريبمطالعاتدر اين. باشنديميو مکانيزمانيرهايواد و متغالملل، نرخ سنيب

تـوان  يرا مشماريكممطالعات وشده پرداختهثر بر آن ؤن عوامل مييست و تعيزطيبه رابطه رشد و مح
. ه شده باشـد ست استفاديزطيرابطه رشد و محياقتصاد خرد به منظور بررسيهاهيافت که در آنها از پاي

کـرد  يسـت بـا رو  يزطيکننده رابطـه رشـد و محـ   نيينه عوامل تعيدر مطالعات اندک صورت گرفته در زم
مطالعات تنها بخـش  برخيدر يعنينموده،بخش عرضه و تقاضا را جدا در بيشتر مواردز، يتصاد خرد نقا

عوامـل هـا بخـش عرضـه و    گـر تن يدبرخيکنندگان و در حات مصرفيثر آن مانند ترجؤمل متقاضا و عوا
ن يـي به منظـور تع ،بنابراين.استشدهيست بررسيزطيبر رابطه رشد و محيرگذار آن مانند تکنولوژيثأت

ازمند در نظرگـرفتن همزمـان بخـش عرضـه و     يست، نيزطيمحرشد وميانثر بر رابطه ؤمعواملتمامي 
مورد استفاده قرارپژوهشکه در اين يو مهم مدلياصلويژگي،بر اين اساس. ميباشياقتصاد ميتقاضا

1. Copeland, 2004. 2. Dinda, 2005
2. Dinda, 2005
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ـ اقتصاد خـرد ا يهااز استفاده از نظريهعالوه بر ايم،داده عوامـل ن اسـت کـه اجـازه مطالعـه همزمـان      ي
.دهدست را مييط زين رشد و محيبر رابطه ب،اقتصاديرگذار طرف عرضه و تقاضايثأت

:ايممودهنارايه را ساختار مدل زيردر ياد شدهبا توجه به موارد 
:آلودگي به صورت زير مواجه استاي با تابع مطلوبيت وكننده نمونهمصرفكنيمميفرض 

)۱(ba -= PCUU o
dg -= EYPP o

U0،P0كـه در آن،   β, γ وδ مـدل  ايـن  در .هسـتند يمثبتـ پارامترهـايP آلـودگي،Y  درآمـد وE

) C(قيمـت كاالهـاي مصـرفي   كنـيم مـي فـرض  ،همچنين. گي استدهنده تالش براي كاهش آلودنشان
كننده با يك محدوديت بودجه به مصرف،با اين فروض. برونزاست) e(شده و هزينه كاهش آلودگي نرمال

:صورت زير مواجه است

)۲(Y = C + e E

نـه تـالش   و سـطح بهي كننده با توجه به محدوديت بودجه، مصـرف بهينـه  كردن رفتار مصرفبا ماكزيمم
توان رابطه زيـر  دست آمده ميه نه بير بهيكه با در نظر گرفتن مقادآيددست ميه براي كاهش آلودگي ب

١:را براي داشتن تعادل در اقتصاد استخراج كرد
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.dY >0)(باشد يز مثبت ميکه اقتصاد در حال رشد است، رشد درآمدها نيتا زمان
شـود کـه   يمـ يمنفيزمانdY،dPبودنمثبتتوان نشان داد با توجه به يم۳رابطهبر اساس ،نيابنابر

شيافـزا از اثـر درآمـد بـر   يکاهش آلـودگ يد اثر تالش برايکه باين معنيبد.شودδکمتر از γمقدار  
δوβيمترهـا پاراش يافـزا ا يـ و e،q،0Pير پارامترهـا ين با کاهش مقـاد يهمچن.بزرگتر باشديآلودگ
و qيهمان طور که مشخص است پارامترها. ابدييست بهبود ميزطيمحتيفيکوافته يکاهشيآلودگ
β با کاهش.ارتباط دارديو آلودگکاالن مصرفيمردم بحاتيترجبهqشيافزاوβنکه نـرخ  يابه علت

افزون.کنديدا ميبهبود پستيزطيت محيفيکابد،يينسبت به مصرف کاهش ميآلودگينيجانشيينها
بـه علـت اسـتفاده و    يآلـودگ و کـاهش  که کنترلکنديان ميکوچکتر ب0Pک يا يبزرگتر δکي،نيبر ا

صـورت  يطـور کـاراتر  نسبت بـه قبـل بـه   ست،يزطيدوستدار محيهايسطح تکنولوژين ارتقايهمچن
eرا يـ ز؛ هـا داشـته باشـد   نـده يش آالبـر کـاه  ياثر مثبتـ توانديز مينeنکه کاهش يادر نهايت.رديگيم

٢.استينه کاهش و کنترل نشر آلودگيتر بودن هزارزانيکوچکتر به معن

در يطـ يمحسـت يتوسـعه ز يل فـاز يـ ه و تحليتجزپايانيک مورد برايشده هنوز يادعالوه بر موارد 
بـه  يطـ يمحسـت يرات زروند تغييياسيت سيمانده و آن بحث وابسته به وضعيباقيند رشد اقتصاديفرا
.هاستله دولتيوس

.ايمنمودهارائه ۱در پيوست را استخراج و اثبات معادله . ١
2. Yabuta, 2003
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كنندگان در بازار توليدکنندگان و مصرف،امدهاي خارجي غيراقتصاديياست در زمان وجود پگفتني
هاي داخلـي  با در نظر گرفتن هزينهتنهاو سطح توليد و مصرف را نداشتههاي خارجي توجهي به هزينه

ايجـاد بازارسازوكارعدم كارايي در استفاده از ،غيراقتصاديامدهاي خارجييپ،بنابراين. كنندتعيين مي
نقش دولت در رسـيدن بـه كـارايي و    ، ايفايزه براي ايجاد كارايي در بازاريانگنبودكه به علت نمايدمي

تواننـد بـا وضـع قـوانين و اسـتانداردهاي خـاص       ها مـي دولت. ثر منابع در بازار الزامي استؤتخصيص م
توليدکنندگان را وادار بـه تغييـر تكنيـك توليـد در جهـت كـاهش       ،محيطياي زيستههمچون ماليات

نكتـه  ١.نماينـد مجبـور كنندگان را نيز به مصرف كمتر كاالهاي آالينـده ن مصرفيهمچن،كننديآلودگ
ها در قبـال  اما دولت،هستندياوقات مردم خواستار كاهش آلودگيمهمي كه وجود دارد اين است، گاه

يهااستيسشتريت بيدر اكثر موارد اهمتوانيرا مدهند، علت آنسته مردم واكنشي نشان نمياين خوا
يطـ يمحسـت يزيهـا توسـعه، بحـث  ييدر مراحل ابتدا. دانستينسبت به کاهش آلودگيرشد اقتصاد

ن مردم و دولت نسبت به مسـائل ياد بيله به شکاف زأمسن يکند که ايميرويپياز رشد اقتصادبيشتر
چ يها هـ دولتاماباشند،يست پاک ميزطيکه مردم خواستار محيطوره ب؛دشويممنجر يطيمحستيز
مناسـب  ياسـ يط سيوجود شرا،گريدسوياز .کنندياز مردم اعمال نميبه نييپاسخگويرا براياستيس
خـوب  يمرانـ چرا که حک؛ثر باشدؤميتواند در کاهش آلودگيز مينخوب در کشوريحکمرانيعبارته ب

،ابـد يش يافـزا يطـ يمحسـت يزيهااستيثر سؤکارا و ميت دولت در اجرايو ظرفييشود توانايباعث م
. ز بـاال رود ينيمنظور کاهش آلودگشده بهاعماليهااستيدولت در مورد سيين قدرت پاسخگويهمچن

بع رفاه دولت است و در آن کننده تانييکه تعنماييممييمعرفيدين منظور در مدل پارامتر جديايبرا
در ياسـ ير اثرات سيثأگر تيدبيانه و بيطيمحستين دولت و مردم نسبت به مسائل زيمفهوم اختالف ب

.شوديح ميتشرqبا يکاهش آلودگ

)۴(1£<= - qqba oo ,PCUW
ک صـفر  يزدنqكه زماني.دهدرا نشان مين مردم و دولت يشکاف بqوتابع رفاه دولت w، ۴رابطهدر 

و کـاهش  يطـ يمحسـت يحات مردم را در مورد مسـائل ز يبه اين معني است كه دولت هرگز ترج،است
ي، بيانگر دولت قوي)خوبيحکمران(برابر يك است qاما  زماني كه . دهدآلودگي مورد مالحظه قرار نمي

يعنـي  ،طبـق اسـت  محيطـي من مسائل زيستموردآن آشكارا با نيازهاي مردم در يهااستياست که س
و هـر دو خواسـتار کـاهش    نداشتهمحيطي وجود اختالفي بين نياز دولت و مردم در مورد مسائل زيست

.باشنديست ميزطيو بهبود محيآلودگ
سازماندهي نشده و قوانين يخوبه در مراحل ابتدايي رشد اقتصادي، ساختار يك كشور ممكن است ب

اما ؛آلودگي را به خوبي اجرا كندهاي ضدنين دولت نتواند سياستهمچ،محيطي نيز ضعيف باشندزيست
هاي دولت بـه سـمت   و سياستافتهيبهبوديحکمرانيهاشاخصيافتگيدر مراحل بعدي رشد و توسعه

همراه با رشد اقتصادي از صفر يبديهي است كه شاخص حکمران،بنابراين. يابدترجيحات مردم سوق مي
.به يك متمايل شود

١٣٨١ان، يپژو.١
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،بيـان شـده  ۲رابطـه با توجه به محدوديت بودجه اجتماعي كه در ،۴رابطهدولت با ماكزيمم كردن 
:دست آورده نه مصرف و تالش براي كاهش آلودگي را به صورت زير بير بهيتواند مقادمي
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ر مشـخص  يـ در فرايند رشد اقتصادي از رابطـه ز يت آلودگيمحيطي و وضعشرايط زيست،در اين حالت
:شوديم
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آلـودگي را  qبه اين معني كـه افـزايش در  .١منفي استP/¶q¶كهتوان نشان داديم۶بر اساس رابطه
در حـال  زيـ ندرآمدهاه کيرشد اقتصادبا همراهدهد کهينشان م،۶رابطهنيهمچن.كاهش خواهد داد

ـ ا.ابـد يتواند بهبـود  يممثبتيبا توجه به اثر درآمديطيمحستيط زيش است، شرايافزا ه ن بهبـود بـ  ي
ن يوجود حكمراني خوب و همچنـ ، تر و کاراترارزانيهاکيحات مردم، استفاده از تکنير ترجييله تغيوس

.ديآيمدسته بيدهنده آلودگکاهشيهاياستفاده از تکنولوژ

مدليمعرفها و داده. ۳

رشـد و  ميـان ثيرگـذار بـر رابطـه    أتـوان عوامـل ت  مـي پيشـين شـده در قسـمت   با توجه به مدل مطـرح 
اثـر  در اين قسمت. ، اثر سياسي و ترجيحاتي دانستيزيست را مربوط به اثرات  مقياس، تکنولوژمحيط

ه باكسيدگوگرداكسيدنيتروژن و ديدي، اكسيدكربنشامل ديهاي مهم هواهشده بر آاليندعوامل مطرح
در اين بررسـي از  ،نيهمچن.دهيمميقرار يمورد بررسرا ) ر وابستهيمتغ(محيطي عنوان شاخص زيست

يت تکنولـوژ يشاخص ظرف،ديقدرت خريسرانه بر حسب برابريد ناخالص داخليم تولتيمتغيرهاي لگار
Arco،ثبـات سياسـي و عـدم    ينظـر و پاسـخگوي  شامل حـق اظهـار   يشش شاخص مربوط به حکمران ،

شـده  صـرف ينه عموميهزمبارزه با فساد وحاکميت قانون،ت مقررات،يفياثر بخشي دولت، کخشونت،
گيـري اثـرات    به ترتيب بـراي انـدازه  همراههمچنين نرخ پوشش خط تلفن ثابت و ،تيم و تربيتعليبرا

:علت انتخاب متغيرها به شرح زير است. ايمكردهده مقياس، تكنولوژيكي، اثر سياسي و ترجيحاتي استفا
، زيربنـاي  ديـ جد، خلـق تکنولـوژي  يداراي چهـار بعـد واردات تکنولـوژ   Arco٢شاخص تکنولـوژي  

ت تکنولوژي موجود در کشور و به يو از آنجا که سطح و ظرفهاي انساني استتوسعه مهارتتکنولوژي و

.ايمآورده۲در پيوست را اثبات .١
کنند که هر چهار عامل نقش يکساني را در ايجاد ظرفيت فرض مي" آرکو و کوکو" به منظور محاسبه ظرفيت تکنولوژيکي.٢

آيد و بر اساس وزن يکسان هر شاخص به دست مي) Arco(کنند، بنابراين، شاخص کل تکنولوژي ر کشور ايفا ميتکنولوژي ه
: رابطه آن به صورت زير محاسبه مي شود

i
i

i IArcoTI å
=

=
4

1
l



۴۲۱۷۷شماره/ هاي اقتصادي ايرانفصلنامه پژوهش

ويژه در کـاهش  ه زيست بتواند در مديريت محيطمده در آن ميوجود آه هاي بطور کلي ميزان پيشرفت
يبـرا ،نيبنابراثر باشد،ؤمدارير توسعه پايدن به مسيو رسيرشد اقتصاديدر طمحيطيتخريب زيست

از . ت اسـت يقابل اهميرش و انتشار تکنولوژيو هم پذيله خلق تکنولوژأمنظور، هم مسنيادن بهيرس
١.ق سازگار استيله تحقأبا مسکامالArcoًيت تکنولوژياخص ظرفشدر نظر گرفتنرونيا

چ يکه ه،نكته مهم استن يبر اساس اگيري اثر سياسي هاي حكمراني براي اندازهانتخاب شاخص
دا نکرده و يپيکه مردم آگاهيست تا زمانيزطيمحيهادر پاسخ به بحثيطيمحستياست زيس

ر يثأتحت ت،حالتن يست در ايزطيرد و بهبود محيگيصورت نم،ندست بهتر نباشيزطيخواستار مح
با بلوغ يهادولت. ست پاک استيزطيداشتن محيمردم برايازهايها در مقابل نثر دولتؤواکنش م

در گرو ياسين بلوغ سيدن به ايدهند و رسيحات مردم سوق ميجامعه را در جهت ترج،باالياسيس
بيانگر ميزان پاسخگويي دولت به نيازهاي مردم در توان حکمراني رامي،ينبنابرا. خوب استيحکمران

، محاسبه كه توسط بانک جهاني تعريفمحيطي دانست که به كمك شش شاخص،مقابل مسائل زيست
).يت بانک جهانيسا( شودميمشخص ،شدهگيريو اندازه

ت و نرخ پوشش خط تلفن ثابت و يتربم و يتعليشده براصرفينه عموميانتخاب متغيرهاي هز
گرفته كه ميزان آگاهي شهروندان و التزام آنها به مراعات مالحظات به اين علت صورتهمراه
اصوالً جوامعي . تواند به عنوان يک ابزار کنترلي در حوزه انتشار آلودگي به حساب آيدمحيطي ميزيست

دغدغه بيشتري را نسبت به مخاطرات ،ندري برخورداريافتگي اجتماعي باالتکه مردم آنها از سطح توسعه
شود که تواند باعثباالبودن سطح ارتباط در اجتماع نيز مي،همچنين. ٢کنندمحيطي احساس ميزيست

شود که ها را در بين خود مطرح کنند و اين منجر ميمردم مسائل اجتماعي و همچنين مضرات آالينده
ل در برقراري ارتباط در اجتماع تلفن ييکي از وسا. صورت گيردهش آلودگي هايي به سمت کاحرکت
که از اين متغير نيز به عنوان متغير توضيحي و جانشين ايمكردهسعي ،بنابراين. استهمراه و ثابت 

.٣نماييمترجيحات استفاده 
ن بـه درجـه   برديزيست و پتأثيرگذار بر رابطه رشد و محيطعوامليبه منظور بررسپژوهشدر اين 

:  نماييمبه شرح ذيل استفاده مي٤اهميت هر يک از عوامل از مدل پيشنهادي گروسمن

)۷(itititit xLnGdpLnp egaa +++= 1o

iبراي هر کشور بوده ويت تکنولوژيبيانگر چهارعامل ظرفIiکه  lشـاخص هـر   . است٤/١که مقدار آن ثابتي استيضريب
ت يـ وسيله مراحل يکسان محاسبه شده و در کل هشت زير شاخص اساسي به منظور محاسبه هر بعـد از شـاخص ظرف  گروه به
زان يـ مقـاالت علمـي بـراي محاسـبه م    شـده و زان  اختراعات ثبتيدو شاخص م. در نظر گرفته شده استArco يکيتکنولوژ

زان يوژي در هر کشور، دو شاخص نفوذ و کاربرد اينترنت و مقدار مصرف الکتريسيته  براي محاسبه مت ايجاد و خلق تکنوليظرف
هاي مدرسه و  نرخ سواد به منظور هاي مهندسي، ميانگين سالزيربناي تکنولوژي موجود در هر کشور، سه شاخص ثبت مهارت

يم خارجيمستقيگذارهيسرماياً تنها شاخص مقدار ورودتيهاي انساني و نهاشرفت در توسعه مهارتيبه دست آوردن مقدار پ
.اندمورد استفاده قرار گرفتهيزان  واردات تکنولوژيمحاسبه ميهر کشور  برايد ناخالص داخلياز توليبه عنوان درصد

1. Archibugi, 2004 2. Plassman, 2002.
3. Yabuta, 2003. 4. Grossman,1995
3. Yabuta, 2003.
4. Grossman,1995
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اکسيدنيتروژن و اکسيدکربن، ديانتشار گازهاي آالينده ديتميلگارميزانLnpitآن،که در 
لگاريتم توليد LnGdpit،)هاي آلودگيبه عنوان شاخص(ام tام در سالiراکسيدگوگرد براي کشودي

هاي برداري از متغيرهاي برونزاي تأثيرگذار بر شاخصXitوامtام در سال iناخالص داخلي سرانه کشور
که شامل سهم هزينه آموزش و پرورش در بودجه عمومي دولت، ميزان استفاده از تلفن استآلودگي 
هاي مربوط به حکمراني که و شاخصArcoنفر، شاخص تکنولوژي۱۰۰۰به ازاي هرراههمثابت و 
شاخص قدرت پاسخگويي، ثبات سياسي، حاکميت قانون، کيفيت مقررات، مبارزه با فساد و اثر ۶شامل 

.شودبخشي دولت مي
نبود . ايمكردهن برآورد نامتوازتابلوييهاي سنجي دادهبا استفاده از تكنيك اقتصادراشدهمدل ارائه

يهادر روش داده.كندناپذير ميها روش نامتوازن را گريزههاي آماري برخي متغيرها در برخي دورداده
با حالت تفاوت در کشورهاأعرض از مبدين حالت برابرييتعيبرا:شوديابتدا دو آزمون انجام متابلويي

از آزمون هاسمن استفاده ياثر تصادفاين روش اثر ثابت و ييتعيو براFکشورها از آزمون أعرض از مبد
انتخاب راپس از انجام دو آزمون، براي برآورد مدل روش اثرات ثابتپژوهشن يشود که در ايم

انس يواريمدل مشکل ناهمساناين که يياز آنجاک،يفروض کالسيپس از بررس،نيهمچن. ايمنموده
برآورد )GLS(افته يميبه روش حداقل مربعات تعمرامدل ن مشکل،يبه منظور رفع ا،داردين گروهيب

نمونه آماري اين مطالعه را تشكيل OECDكشور غير ۲۸و OECDكشور عضو ۲۸.ايمنموده
ت از ي، آژانس حمايبانک جهانتيساهاهو منبع داد۲۰۰۵-۱۹۹۵اين مطالعهزمانيةدور.دهندمي

OECDيت مربوط به کشورهايسازمان ملل، سايطيمحستيزيهات برنامهيکا، سايست آمريزطيمح

.است

ل آنيج و تحلينتاارائه . ۴

و با استفاده از ۲۰۰۵-۱۹۹۵دوره درOECD١و غيرOECDبراي هر دو گروه كشورهاي را۷رابطه
.ايمارائه كرده۲و۱ايهدر جدولرا ج مدل برآوردشده ينتا.نموديمبرآورد تابلويييهاروش داده

حـات  يد، ترجيـ توليدر دو سـاختار متفـاوت، از لحـاظ تکنولـوژ    يآلودگ-رگذار بر رابطه رشديسه عوامل تأثيبه منظور مقا.١
. انتخاب شده استOECDر يو غOECDيمنتخب از کشورهايها، نمونهيمتفاوت رشد اقتصاديکنندگان و الگوهامصرف

ا، اسپانيا، آلمان، سوئد، سوئيس، امريکا، ژاپن، کانادا، اسـتراليا، اتـريش، بلژيـک، فنالنـد، کـره،      ايتالي(OECDعضو يکشورها
ک، يـ ه، مکزيـ س، ترکيونـان، انگلـ  يرلند، لهسـتان، مجارسـتان،   ي، اينيوزلند، هلند، نروژ، پرتغال، فرانسه، دانمارک، چکواسلواک

، يا، کرواسـ يـ ، جورجياسـتون -، بالروس، مجارسـتان ين، اندونزجاي، ارمنستان، آذربايآلبان(OECDر يغي، کشورها)کيبلژ
، هنـد،  ي، مـالز يجنـوب يقـا يه، آفري، روسـ يلين، شـ يلند، آرژانتـ ين، تايران، چي، اي، رومانيل، اسلواکين، برزيپيليقزاقستان، ف

)النکا، پانامايمن، سريبلغارستان، ونزوئال، 
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)SO2، NO2، CO2 وابستهيرهايمتغ(OECD يکشورهايج برآورد مدل براينتا. ۱ولدج

.اين پژوهشمحاسبات :مأخذ
.استدرصد ۱۰و۵پارامترها در سطح معنادار يانگر معناداريب بيبه ترت٭و٭٭
.استدرصد ۵دارادر سطح معن١ه صفريانگر رد فرضيب#

)SO2، NO2، CO2 وابستهيرهايمتغ(OECD ر يغيکشورهايج برآورد مدل براينتا.۲جدول

.اين پژوهشمحاسبات :مأخذ
.استدرصد ۱۰و۵پارامترها در سطح معنادار يانگر معناداريب بيبه ترت٭و٭٭
.استدرصد ۵داراه صفر در سطح معنيانگر رد فرضيب#

جـدول  Fمحاسـباتي از  Fبا توجـه بـه اينکـه    . شوداز مبدأها، استفاده مي، براي آزمون برابري عرضمحاسباتيFاز آماره .١
بايـد  شـود و مـي  لذا اثرات گروه کشورها پذيرفتـه مـي  . شودمبني بر عدم همگن بودن کشورها رد ميH0بزرگتر است فرضيه 

ت ثابت و اثرات تصادفي از آماره همچنين به منظور آزمون انتخاب بين اثرا. عرض از مبدأهاي مختلفي را در برآورد لحاظ نمود
دو است، بنابراين، -دو محاسباتي بزرگتر از مقدار جدول کي-با توجه به نتايج به علت اينکه آماره کي. شودهاسمن استفاده مي

.مبدين معني که اثرات تصادفي ناسازگار است و بايد براي برآورد از روش اثرات ثابت استفاده کني. شودرد ميH0 فرضيه 
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.ميپردازيصورت گرفته ميدست آمده در برآوردهابهريب و مقاديل ضرايبه تحل،در ادامه
اند ارتباط ميان رشد اثرات مقياس، تکنولوژي، سياسي و ترجيحاتي به خوبي توانسته·

ضرايب .دهندضيحكشورهاي مورد بررسي تومحيطي را دراقتصادي و تخريب زيست
ادتري مطرح صورت حه بOECDکه اين اثرات در کشورهاي دهندينشان مبرآوردشده 

.است
يش سطح آلودگيافزاانگريبج،ينتاسرانه در يد ناخالص داخليتم توليب لگاريبودن ضرمثبت·

در هر دو گروه کشور سرانه يد ناخالص داخليش در توليهر واحد افزايمنتشرشده به ازا
،نيهمچن.همراه استيد آلودگيجاد و تشديبا ايرشد اقتصاد،گريدبيانبه . است

در هر دو گروهCO2 ندهيآاليبراسرانهيد ناخالص داخليتولب يربودن مقدار ضرشتيب
که دهدينشان مSO2وNO2 مورد بررسي نسبت به دو آالينده ديگر يعني يکشورها

هر واحد يبه ازايمورد بررسيکشورهابيشتردکربن در ياکسيديازان انتشار گاز گلخانهيم
به ويژههاي اقتصادي داشته که علت آن فعاليتيريش چشمگيزاافدشده،يدرآمد سرانه تول

برداري در طي چند صد سال گذشته که به بهرهها ليش تعداد اتومبيو افزاشدنصنعتي
. استشده منجر توليد و حمل و نقل برايو نفت هاي فسيلي زغال، گازفشرده از سوخت

سطحيارتقابا که مفهوم ن يبه ا.استيبرآوردشده منفيهادر مدلير تکنولوژيب متغيضر·
تأثير عامل تکنولوژي در کاهش آالينده دهدينشان مج ينتا. ابدييکاهش ميآلودگيژتکنولو
SO2وNO2 نسبت به آاليندهCO2 در هر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه بيشتر بوده است

در مقياس وسيع CO2کاستن از ميزان برايکه علت آن نبود تکنولوژي کنترل آلودگي 
يدر کشورهاNO2وSO2يهاهنديدر کاهش آاليشتر بودن اثر تکنولوژيب،نيهمچن. ١است

OECDغيرينسبت به کشورهاOECDيرونيبيهاتيج مدل با واقعينشان از انطباق نتا
دست آمده ه بيهاشرفتيپهاي اخير با سالدرOECDيکشورهابيشترچرا که ،دارد

نه يموجود را کاهش دهند و هم در زمياند هم آلودگن توانستهينويهايآورنمربوط به ف
ات الزم را ماقدا،يبه سطح استاندارد آلودگيابيدستايد يجديهايجاد آلودگياز ايريجلوگ

ن يبهتريخاص کنترل آلودگيهايکه ضرورت استفاده از تکنولوژيدر حال.انجام دهند
در SO2 وNO2يهاندهيست و کاهش آاليزطيت از محياج و غالب در حمياست رايس

بيشترها در يآورن فنياستفاده از ااما هنوز است،OECDيشتر کشورهاياقتصاد ب
کارا و به صورت بودن آنهانهيپر هزل يافته به دليدر حال توسعه و کمتر توسعهيکشورها

. گير رايج نشده استهمه

کـه آلـودگي ناشـي از فرآينـدهاي     " انتهـاي لولـه  "توسـط تکنولـوژي کنترلـي   : گيـرد کاهش آلودگي به دو طريق صورت مي.١
يا طراحي و ساخت مجدد فـرآورده در  " کاستن از آلودگي در منبع"دهد، و از طريق تکنولوژيک و مواد خام معين را کاهش مي

هـاي  بـه طـور کلـي سياسـت    . ي باشد کـه ممکـن اسـت ضـايعات توليـد کنـد      منبع به گونه اي که حاوي مواد و انرژي کمتر
.استوارند" انتهاي لوله"محيطي موجود بر مبناي تکنولوژي کنترل زيست
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ت از يحکايخوبه بنهاآيعالمت منفو،بودهيحات منفياثر ترجمربوط به يرهايب متغيضرا·
يرهايمتغب ياضرن است کهينکته قابل توجه ا.مدل داردين اثر با مباحث نظريانطباق ا

جهينت.استکوچک يبه طور نسبمدل،ديگر يرهاينسبت به متغحات،ياثر ترجمربوط به
ن يهمچنيل ارتباطيوساشيافزامنتخب يکه در کشورهان مفهوم است يدست آمده بده ب

. دنفا کيرا ايها نقش اساسهنديدر کاهش آالنبوده که بتواننديدر حدباالرفتن سطح سواد
،OECDريغيکشورهايها براندهيکاهش آالحات دريترجتوجهچندان قابله ناثر به ويژه
خود يزندگيطيمحستيو زير اقتصاديغيهاکه مردم به جنبهدهدنشان مييبه خوب

يدار را به طور جديبه توسعه پايابيدهند و مالحظات مربوط به دستينمياديت زياهم
تا نکنندتالش يجدوصورت مستقله بآنهاشودين عامل باعث ميکه همکننديدنبال نم

.ندينمايرا داخلا آنيخود را کاهش داده و يديتولياز آلودگيبخش
و استيمنفيحکمرانيهاشاخصيب برآوردشده برايشود ضرايظه مکه مالحطورهمان·

مياندر .ت استيآنها در هر دو گروه کشورها حائز اهميآمده برادسته ر بيمقاد
ت يحاکم"و"قدرت پاسخگويي دولت"دو شاخصيحکمرانيذکرشده برايهاشاخص

ل ين  مردم و دولت در مورد مسايکردن فاصله ببه علت نقش قابل توجه آنها در کم،"نيقوان
است که گفتني.١استبرخوردارهاندهيدر کاهش آالييسزاه ت بياز اهم،يطيمحستيز
شتريبOECD کشورهاييبرادکربن ياکسيدر کاهش آالينده ديحکمرانيهار شاخصيثأت

استOECDهاي پاسخگو در کشورهاي دولتبه ويژهوجود حکمراني خوب علت آن .است
ر با تسالمزيست ها در مقابل خواسته مردم براي داشتن محيطشده اين دولتباعثه ک

يبه کاهش آلودگمحيطي اقدامهاي زيستجمله مالياتازاستفاده از ابزارهاي اقتصادي 
به کل درآمد مالياتي ٢از سهم ماليات ناخالصگرفته ن منظور در مطالعه صورتيبه هم.کنند

قـدرت پاسـخگويي، ثبـات    ، در بررسي اثر شش شاخص حکمراني شـامل   )Yabuta،٢٠٠٣(اي که توسط يابوتا در مطالعه.١
هاي هوا براي تعدادي از کشورهاي عضو ، بر آاليندهت، مبارزه با فساد و اثربخشي دولت، حاکميت قانون، کيفيت مقرراسياسي

OECD و غيرOECDهاي حکمراني شکاف بين مردم و دولت در دهد که بهبود شاخصصورت گرفته است، نتايج نشان مي
کردن شکاف و در کم" اکميت قوانينح"و " قدرت پاسخگويي دولت" محيطي را کاهش داده و اثر دو شاخص مورد مسايل زيست

الزم به ذکر است که نتايج اين پژوهش، نتيجه بـه  . هاي حکمراني بيشتر استهاي هوا از ساير شاخصدر نتيجه کاهش آالينده
" حاکميت قوانين"و " قدرت پاسخگويي دولت"شده توسط يابوتا، يعني تأثيرگذاري بيشتر دو شاخص آمده از مطالعه انجامدست

.کندهاي هوا، را تأييد ميکاهش آاليندهدر
:بندي کردتوان به دو گروه طبقهمحيطي را ميهاي زيستماليات.٢

ها مستقيماً مربوط به اين نوع ماليات. شوندزيستي صرف شناخته ميهاي محيطهايي است که به عنوان مالياتماليات: گروه اول
زيسـت صـرف   ها براي حفاظت از محـيط کربن که درآمد حاصل از اين نوع مالياتزيست هستند مانند ماليات بر مسائل محيط

.زيست استها تنها براي حفاظت از محيطوضع اين نوع ماليات. شودمي
شوند که داراي اهـداف اوليـه و   هاي محيط زيستي ناخالص شناخته ميهايي است که به عنوان مالياتشامل ماليات: گروه دوم

مانند ماليـات بـر مصـرف سـوخت بـا توجـه بـه ايـن دو نـوع ماليـات           . هدف اصلي آنها درآمدزايي بيشتر استثانويه هستند و
محيطي به کل  درآمدهاي مالياتي در کشـورهاي  اند که افزايش کمي نسبت ماليات زيستها نشان دادهمحيطي بررسيزيست

OECDًگويندبه آن ماليات ناخالص ميبه جذب درآمد از هر دو نوع ماليات وابسته است که اصطالحا.
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OECD يدر کشورهاهوايها در کاهش آلودگاتين ماليت ايکردن اهممشخصيبرا

.ايمنشان داده۳در جدول را ج ينتا.١ايمكردهاستفاده 

يطيمحستيزيهااتيوجود مالباOECDيج برآورد مدل در کشورهاينتا.۳جدول 

)SO2، NO2، CO2 وابستهيرهايمتغ(
CO2NO2SO2يحيتوضيرهايمتغ

درآمدسرانهيد ناخالص داخليتم  توليلگار٭٭۷۲/۵٭٭۱۴/۵٭٭۳۳/۶
يسهم آموزش در بودجه عموم٭٭-۳۹/۰٭٭-۲۵/۰٭٭- ۱۶/۱

حاتيترج ثابت و همراهتلفن٭- ۱/۰٭-۰۹/۰٭-۳۹/۰

سهم ماليات ناخالص به کل درآمد ٭٭۱۴/۵-٭٭۳۷/۴-٭٭- ۵۴/۶
مالياتي

ست يزيهااتيمال
يطيمح

يتکنولوژيشاخص تکنولوژARCO٭٭- ۰۷/۶٭٭-۳۱/۵٭٭-۰۳/۲

۹۸/۰۹۱/۰۹۸/۰2R
۷۹/۱۹۰#۳۲۷#۵۲۱#Ftestج آزمون ينتاF

وهاسمن ۹۳/۲۴#۲۶/۳۷#۳/۴۹#Hausman €2

تعداد مشاهدات۱۳۹۱۳۹۱۳۹
.اين پژوهشمحاسبات :مأخذ

.استدرصد ۱۰و۵پارامترها در سطح معناداريانگر معناداريب بيبه ترت٭و٭٭
.ستدرصد ا۵داراه صفر در سطح معنيانگر رد فرضيب#

در محيطيهاي زيستنقش مالياتشودبرآوردها مشخص ميآمده از دسته م و ضرايب بيبا مشاهده عال
بـه ويـژه  و منفي است حتي اثر آن از ساير متغيرها دارامعنOECDدر کشورهايCO2کاهش آالينده 

اس يـ در مقيکاهش آلـودگ يچرا که به علت نبود تکنولوژ.ه تکنولوژي نيز بيشتر استشاخص مربوط ب
يدر سـطح جهـان  يان گاز گلخانـه يترمهمCO2 مدت از انتشارتوان در کوتاهيع در حال حاضر نميوس

ت قـرار  يـ در درجـه اول اهم ،باشدCO2ل انتشار يکه هدف آن تقلياستيب اتخاذ سين ترتيبد.ميبکاه
در مورد .محسوب شودCO2 نده يوه کاهش آالين شيز به عنوان بهتريمدت نتواند در کوتاهيکه مشتهدا

اما اهميت آن از آالينده ،دار استامحيطي منفي و معنهاي زيستنيز اثر مالياتNO2وSO2دو آالينده 
CO2،باشدكمتر ميير مربوط به تکنولوژين از متغيهمچن.

تنها اثـر  OECDمحيطي در بسياري از کشورهاي غير هاي زيستبه علت کمبود آمارهاي الزم و حتي عدم اجراي ماليات.١
.استشدهبررسيOECDها براي کشورهاي اين ماليات
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گيريجهنتيبندي و جمع.۵

شمندان را به خود ياز اندياريست توجه بسيزطيت محيفيبر کير رشد اقتصاديثأر تياخيهادههدر 
بيشتر۱۹۹۰که تا اواسط دهه دهدپيشينه اين موضوع نشان ميبه يم نگاهين.استجلب کرده

که در بوده يطيمحتسيب زيزان تخريو مر درآمديد بر دو متغيکن رابطه با تأيشده در اممطالعات انجا
ز ينيطيمحستيب زيزان تخريميو برايد ناخالص مليتول)عمدتاً(ر درآمدييمتغين خصوص برايا
ن مطلب يانگر اين دوره بيگرفته در ااز مطالعات صورتبرخيج ينتا.استهلحاظ شدياز انواع آلودگيکي

يهاتيفعالزايناشيطيمحستيثار زآش درآمد،يمدت با افزابلنديک بستر زمانيبوده است که در 
ان ين معنا که ارتباط ميبد.ابدييک حداکثر کاهش ميدن به ياز رسپسش و يدر ابتدا افزاياقتصاد

ه ين موضوع اساس فرضيا.وارونه استuبه صورتيطيمحستيب زيزان تخريسطح درآمد و م
تالش نمودند عوامل پژوهشگران۱۹۹۰مه دوم دهه ياز ن. دهديل ميکوزنتز را تشکيطيمحستيز

يهاو در مدلييرا شناسايطيمحستيزان مخاطرات زيو ميان رشد اقتصاديثر بر ارتباط مؤميبرونزا
داشته يمتفاوتيتوانستند اثرات مثبت و منفين عوامل مياست که ايهيبد. نديمورد آزمون لحاظ نما

يکشورهابربيشترکه استآن ن به عوامل برونزا،از پرداختين مطالعات جدايبارز ايژگيو.باشند
يطيمحستيدکربن به عنوان شاخص زياکسينده ديها از آالمدلبيشترو در داشته تمرکز افته يتوسعه

نقش يافت که در آنها به بررسيتوان يه را معمطالشماريكمتعداد ،نيهمچن.استاستفاده شده
نمودن اطالعات ضمن لحاظايمنمودهتالش اين پژوهشدر .ته باشدها پرداخهنديها در کاهش آالدولت

يکيتکنولوژمطالعه اثرات افته ويتوسعهيافته و در حال توسعه در کنار کشورهايعهسکمتر تويکشورها
،SO2،NO2(نده مهم هوايز در کاهش سه نوع آالين)ياسياثر س(هانقش دولتيبه بررسيحاتيو ترج
CO2(بپردازيم۲۰۰۵-۱۹۹۵دورهدر.
عواملمانند يدرآمدرير عوامل غيأثکشورها تحت تيطيمحستيت زيکه موقعدهدنشان ميج ينتا

يهوا در کشورهايدر کاهش آلودگعواملن ير ايثأکه تداشته قرار يکيو تکنولوژياسيس،يحاتيترج
.استته افيکمتر توسعهحال توسعه ودريشتر از کشورهايافته بيتوسعه
:ر خالصه نموديزدر مواردتوان يرا مپژوهشن يايهاافتهيترين اصلي
ب يل نوسانات تخرياز داليکيحات مردم ير ترجييتغ،درآمديشده برار انتخابياز متغيجدا·

شده در نظر گرفتهيرهايمتغ.کشورها استيند رشد و توسعه اقتصاديفرادريطيمحستيز
زان استفاده يدولت و ميسهم آموزش در بودجه عموميعنيحات، يرجاثر تيبررسبه منظور
ن يبا توجه به ا.شناخته شدنديدهنده آلودگکاهشيرهايبه عنوان متغثابت و همراهاز تلفن 
درحال توسعه و کمتر يدر کشورهابه ويژه(هاندهيرها در کاهش آالين متغير ايثأتنکته که

يريگشکلگرفت کهجهيتوان نتيممدل کمتر استرديگيرهاياز متغ) افتهيتوسعه
سطوح دردر بيشتر مواردو يبه کندک و سالمپايستيزطيداشتن محيحات مردم برايترج
.رديگيمصورتيدرآمديباال
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ن يبيوجود رابطه منفدهندهنشانج ينتا،يطيمحستيت زيفيبر کيدر خصوص اثر حکمران·
يهاه که بهبود شاخصين فرضيا.دشبايمهوايهاهنديآالزانيبا ميحکمرانيهاشاخص
ت يفيبهبود کيخواسته مردم براها در برابرر آنها بر واکنش دولتيثأبا توجه به ت،يحکمران

،گريدبيانبه .شودميد ييأتاين پژوهش در دهد يرا کاهش ميآلودگ،يطيمحستيز
.استيطيمحستيت زيفياز عوامل بهبود کيکي١"خوبيحکمران"

يدهنده آلودگر کاهشييک متغيمورد استفاده به عنوان يشاخص تکنولوژپژوهشن يدر ا·
منجريطيمحستيت زيفيبه بهبود کيسطح تکنولوژيکه ارتقاين معنيبدشناخته شد،

CO2شتر از يبNO2وSO2يهاندهين عامل در کاهش آالير ايثأاست که تگفتني.شوديم

.است
يطيمحستيزان مخاطرات زيکشورها در ميطيمحستين و ضوابط زيت قوانيجه به اهمبا تو·

و ياسيکننده اثر سانير بيبه عنوان متغيطيمحستيزيهااتينقش مالپژوهشن يدر اآنها،
ج ينتا.مورد آزمون قرار گرفتOECD عضويکشورهايبرايحکمرانيهان شاخصيجانش
ن يا.استCO2به ويژه،هاهنديزان آالير بر مين متغيايمنفدار وار معنيثأتدهندهنشان

به همراه OECD ريغيکشورهايرا برايتوجهقابلياستيسيتواند دستاوردهايجه مينت
ويطيمحستيزيهااتيتوانند در قالب وضع ماليمن کشورهاينکه ايداشته باشد و آن ا

.ثر باشندؤمCO2به ويژه ، هوايهاندهيکاهش آالدرق آنهاياعمال دق

1. Good Governance
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هاپيوست

:۱وستيپ

ف و تالش مقدار بهينه مصرتوان يمد بودجه،يبا توجه به قکنندهمصرفتيتابع مطلوبکردن حداكثربا 
:ف کردير تعريرا به صورت زمحيطيزيست
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يرا محاسبه کرده و سـپس در معادلـه مربـوط بـه آلـودگ     EوCريابتدا مقاد،۱و ۲استفاده از رابطه 
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