
 های اقتصادی ایرانپژوهشمقاله آماده انتشار/ 

 کربن دياکسیدبر انتشار تغيير ساختار اشتغال بررسي اثر غيرخطي 

 پنل کوانتايل مدلهای ايران با استفاده از در استان
  

 ایران تهران، علامه طباطبایی، دانشگاه اقتصاد نظری، ارشد رشته کارشناسی    جباری لیلا 
  

 طباطبایی، تهران، ایراناقتصاد نظری، دانشگاه علامه  دانشیار اصغر سالم علی
  

 :چکیده
مسائل حیاتی  کی ازیای، زهای گلخانهو سایر گا کربن دیاکسید انتشارافزایش ناشی از  ییوهواآبتغییرات  
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 . مقدمه:1
گذرد، اما های زیادی میزیست در زندگی وی سالاگرچه از توجه بشر به اهمیت محیط

 رد.زیستی معرفی کتوان زمان اوج طرح مسائل محیطمیهای آخر قرن بیستم میلادی را دهه

و سایر  کربن دی اکسید، انتشار 0331از اوایل دهه ( 0931لعل خضری و کریمی پتانلار، )

ت و مشکلا افتهیشیافزا همزمان با رشد اقتصادی ای در بیشتر کشورهاگازهای گلخانه

سید اکدی ازجملههای هوا افزایش آلاینده کهیطوربه، برای بشر به وجود آورده را بسیاری

رب مخثرات است و ا ای، میانگین دمای هوا را افزایش دادهاثرگلخانه آمدن دیپدو  کربن

های محافظ لایه ترمهم و از همه  است کشورهای مختلف وارد کرده بسیاری بر اکوسیستم

از  حیات طبیعی انسان و بسیاریهای خطرناک خورشید را از بین برده و زمین در برابر اشعه

ناشی از افزایش  همین تبعات (6161، 6و دارامولا 0موجودات را به خطر انداخته است.)یورو

، در دو دهه اخیر محققان را به تلاش برای بررسی عوامل منتشرشده دی اکسید کربنمیزان 

سیاری از ب موردتوجهسوق داده و این مسئله  هاآنو کنترل  کربن دی اکسیدمؤثر بر انتشار 

 است.      قرارگرفتهاقتصادانان 

های اخیر، مسئله تغییر ساختار اشتغال در قالب انتقال توجه در سالیکی از مسائل قابل

دی زیست در جریان رشد اقتصامحیط و حفظها کار از بخش کشاورزی به سایر بخشنیروی

ه های عمدهای کشاورزی و سایر بخشکار شاغل میان بخشکشورها است. انتقال نیروی

های کلیدی در اقتصاد هر کشور است که متناسب با درجه اقتصادی یکی از شاخص

ر اشتغال تایابد و در مباحث اقتصاد توسعه با مفهوم تغییر ساخیافتگی آن کشور تغییر میتوسعه

کار میان جایی نیرویجابه گریدعبارتبه( 0933شود. )صمصامی و اردیزی، بیان می

های تغییر ساختار اشتغال محسوب های کشاورزی و غیرکشاورزی یکی از مشخصهبخش

های هیکی از نشان عنوانبهشود که در بسیاری از نظریات رشد و توسعه اقتصادی از آن می

 گردد. کشورها یاد میتوسعه اقتصادی در 
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های تولید کشاورزی به شهرها و مناطق تولید کار از مناطق روستایی و قطبمهاجرت نیروی

ن شدن کشورها با اهداف گوناگوای است که در فرآیند صنعتیصنعتی و خدماتی، پدیده

حولات و ت ظاهرشدهمانند کسب درآمد بیشتر، دستیابی به امکانات بهتر در زندگی و... 

اقتصاد  اکثر نظریات نکهیا بااجتماعی بسیاری را نیز باخود همراه ساخته است،  -اقتصادی

توسعه اجتماعی درکشورهای درحال -های توسعه اقتصادیاین امر را از نشانه توسعه

بر داشتن مزایای فراوان، معایبی نیز دارد. در بسیاری از پدیده علاوه، اما این شمارندیبرم

ماعی مهمی اجت -کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، این مسئله در زمره مسائل اقتصادی

ت و اقتصاد زیسهنجاری بر پیکره اجتماع، فرهنگ، محیطآید، که گاه تبعات نابهبه شمار می

ان به توجمله این تبعات میاز( که 0931همکاران، پور و این کشورها وارد کرده است.)علی

و  9یانگمطالعات جدید بسیاری از جمله اشاره کرد. زیست افزایش آلودگی محیط

( تغییرات ساختار اشتغال را عامل مهمی در 6160و همکاران) 4( و شائو6160همکاران)

یل ریق تعدکنند،که از طریق رشد اقتصادی و دوم از طزیست معرفی میحیطتخریب م

 و آلودگی دی اکسید کربنتواند انتشار میساختار صنعت و افزایش مصرف انرژی 

اکسید  دیبا توجه به رابطه میان تغییر ساختار اشتغال و انتشار  .دهدزیست را افزایشمحیط

ها خشرزی به سایر بکار از بخش کشاوتوان بیان کرد که کاهش انتقال نیرویمی کربن

ی دمحیطی ناشی از انتشار ستتواند باعث کاهش فشارهای زیمیویژه صنعت، تاحدودی به

صنعت،  کار در بخشتواند به علت کاهش عرضه نیرویکه این امر میشود، چرا اکسید کربن

نابراین ب محدود نماید؛را  برانرژیهای تولید را در این بخش افزایش داده و توسعه صنایعهزینه

مهم بوده و  ندی اکسید کربمینه تأثیر احتمالی تغییر ساختار اشتغال بر انتشار مطالعه در ز

یامدهای و در نهایت پ دی اکسید کربنتوجه به چگونگی و میزان اثرگذاری آن بر انتشار 

 زیست امری ضروری است.   های حفظ کیفیت محیطآن در اجرای سیاست

بخش زکار اجایی نیرویشدن، جابهعتیصندر ایران نیز همزمان با گسترش شهرنشینی و 

تواند ه مییافته است، کهای مختلف افزایشصادی با انگیزههای اقتکشاورزی به سایر بخش
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آمار  بررسی کهیطوربهمحیطی فراوانی را با خود به همراه داشته باشد؛ مشکلات زیست

و باگذشت زمان بخش کشاورزی برتری خود را  0991دهد که از سالبلندمدت نشان می

و سهم شاغلان بخش کشاورزی کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت و خدمات  دادهازدست

اند. ر شدهتاست و دو بخش صنعت و خدمات نسبت به بخش کشاورزی وسیع افتهیشیافزا

ر ر ساختار اشتغال ب، در ایران تاکنون به مقوله اثوجود نیا با( 0933و همکاران،  زاده ینیمه)

و باهدف راست. بنابراین مطالعه پیشتوجه علمی چندانی نشده  دی اکسید کربنانتشار 

شاورزی به کار از بخش کبررسی اثرغیرخطی تغییرات ساختار اشتغال درقالب انتقال نیروی

شود، که در راستای این هدف ابتدا استان ایران انجام می 90های اقتصادی در سایر بخش

غییر ساختار متغیر ت های کشور محاسبه و سپس نقشدر استان دی اکسید کربنمیزان انتشار 

اشتغال در کنار متغیرهای توضیحی دیگری مانند شهرنشینی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی، 

های سال های کشور طیدر استان دی اکسید کربن، ساختار صنعت بر انتشار نابرابری درآمد

 گیرد.     مورد بررسی قرار می 0931-0911

 . مبانی نظری:2
پایدار توجه بسیاری از محققان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده  های اخیر توسعهدر سال

و به یک هدف مهم برای بسیاری از اقتصادها تبدیل شده است. بدون شک، دستیابی به این 

 کربن دی اکسیدای از جمله هدف بزرگ، مستلزم تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه

به  دی اکسید کربنهای گذشته انتشار ن حال در سال( با ای6101و همکاران،  1است.)فرناندز

مت انسان زیست و سلاصورت گسترده افزایش یافته و اثرات منفی گوناگونی را بر محیط

وجود آمدن چنین شرایطی، عوامل بسیاری مانند شهرنشینی، رشد برجای گذاشته است. در به

دارند  رآمد، مصرف انرژی و... نقششدن، نابرابری داقتصادی، تغییر ساختار اشتغال، صنعتی

اجه با تواند در مو، میدی اکسید کربنکه شناخت این عوامل و تعییین سهم آنها از انتشار 

های اخیر ادبیات فراوانی در زمینه عوامل کننده باشد. در دههمحیطی کمکاین معظل زیست

وص صورت گرفته، که در ادامه ادبیات موجود در خص دی اکسید کربنکننده بر انتشار تعیین
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ار مورد بررسی قر ،این عوامل اثرگذار، به ویژه تغییر ساختار اشتغال و نابرابری درآمد

 گیرد.  می

 زیست:. تغییر در ساختار اشتغال و کیفیت محیط2_1
انتشار  یمقه دو صورت مستقیم و غیرمستب تغییر ساختار اشتغالبر اساس مبانی نظری موجود، 

گذاری مکانیسم اثر گذارد که در ادامه، این دومی زیستو کیفیت محیط دی اکسید کربن

 گردد. تبیین می دی اکسید کربنبر انتشار  تغییر ساختار اشتغال

زیست:کار بر کیفیت محیط. اثر مستقیم انتقال نیروی2_1_1  
 ندرتبهکار رابطه مستقیم میان انتقال نیرویدهد، که می نشان بارهنیدرابررسی مبانی نظری 

ر اخیر مطالعات بسیار اندکی اثر مستقیم این متغی یهادر سالاست و  قرارگرفته یموردبررس

ت حاکی نتایج این دسته از مطالعا اند.قرار داده لیوتحلهیتجززیست مورد را بر کیفیت محیط

ی به بخش زکار از بخش کشاورانتقال نیرویویژه تغییرات ساختاری اشتغال بهاز آن است که 

ایش افزخاک، هوا، آب( کشاورزی)آلودگی  و دی اکسید کربنانتشار  تواندصنعت، می

 کار به شهرها و یا بخش صنعتی، منجرکار ناشی از انتقال نیرویکمبود نیروی چراکهدهد، 

کشاورزان  های کاربر در بخش کشاورزی شده وهای تولید سنتی و شیوهبه حذف روش

بر هستند تا یههای جدید تولید که بیشتر سرمابرای حفظ تولید قبلی خویش معمولاً از شیوه

ند مان ایهای سرمایههای جدید تولید از نهادهابراین، در شیوهکنند. بنکاربر، استفاده می

ن تغییر در شیوه که همی شدهبیشتر استفاده کنند، های فسیلی کار میآلات که با سوختماشین

و  ائودهد. )شکشاورزی را در جوامع افزایش می دی اکسید کربنو انتشار تولید، آلودگی 

 هایهای کشاورزی به شهرها و قطبار از روستاها و قطبکانتقال نیروی( 6160همکاران، 

د که این گردروستاها می اجتماعی _اقتصادی صنعتی منجر به تغییرات اساسی در ساختار

توسعه اقتصادی  و دی اکسید کربن، انتشار روستاهاشناختی بومخود بر محیط  نوبهبهتغییرات 

 که از بخش کشاورزی یگرانحاصل دسترنج کار تیدرنها چراکهگذارد، ثر میکشورها ا

گذاری و مصرف در  روستاها صرف سرمایه ،اندشدهمنتقلخارج و به بخش صنعت و شهرها 



 های اقتصادی ایرانپژوهشمقاله آماده انتشار/ 

ا درآمد سازد تکار را قادر میاز بخش کشاورزی به صنعت، نیروی کارشود. انتقال نیرویمی

تواند ساختار و وجوه ارسالی کارگران مهاجر به روستاها میخود را افزایش دهد 

ستایی رو کشاورزانای که گذاری را در روستاها تغییر داده، محدودیت مالی و سرمایهسرمایه

خانوارهای ساکن روستا کمک کند.  امرارمعاشو به  بردهرو هستند را از بین با آن روبه

گذاری یت مالی را کاهش داده و سرمایهتواند محدودطور خاص وجوه ارسالی میبه

را افزایش و فعالیت آنان را ارتقاء دهد.  یکشاورزآلات خانوارهای روستایی را بر ماشین

کشاورزان وجوه ارسالی از سوی کارگران مهاجر از بخش کشاورزی به صنعت  کهیهنگام

ازدهی بیرند که کارگلیدی جدیدی را بههای توتکنیکنمایند، ممکن است را دریافت می

ی دانتشار  و ارتقاء دادهآلات جدید کشاورزی کارگیری ماشیناز طریق بهکشاورزی را 

کار از  ویعلاوه بر این انتقال نیر زیست را افزایش دهند. و آلودگی محیط اکسید کربن

های در آن دستمزدها پایین است به بخش صنعت که عایدی بخش کشاورزی که معمولاً

مصرف انرژی را نیز افزایش  درپی آن بیشتر است، درآمد افراد را افزایش و کارنیروی

ای لخانهو سایر گازهای گ  دی اکسید کربنرا  از طریق انتشار زیست و کیفیت محیط دهدمی

 تضعیف کند.

 زیست:کار بر کیفیت محیط. اثر غیرمستقیم انتقال نیروی2_1_2   
محققان از دیدگاه  زیست، برخیکار بر کیفیت محیطنیروی برای بررسی اثر غیرمستقیم انتقال

نعت و زیست و ساختار صکار، توسعه اقتصادی و کیفیت محیطتوسعه اقتصادی و نیروی

صادی کار در توسعه اقتانتقال نیروی در خصوصکنند. زیست استفاده میت محیطکیفی

رشد اقتصادی در  کهکرد( در این زمینه اشاره 0311توان به مدل دوبخشی لوئیس)می

کار از بخش کشاورزی به بخش صنعتی را در قالب انتقال نیروی توسعهدرحالکشورهای 

کند تنها دو بخش سنتی)کشاورزی( و بخش دهد. لوئیس فرض میتوضیح می

فراوانی  کارداری( در اقتصاد وجود دارد، همچنین بخش سنتی با مازاد نیرویصنعتی)سرمایه

کار بدون مهارت، از بخش کشاورزی به بخش صنعتی نامحدود و عرضه نیرویرو بوده روبه

کار مازاد را از بخش کشاورزی جذب یابد، نیرویکه بخش صنعت رشد می است. زمانی
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مازاد  کارحدود است، تولید نهایی نیرویزمین در بخش کشاورزی م کهییازآنجاکند. می

ریان کار مازاد اثری در جعملاً این نیروی جهیدرنتشود، یگرفته م در نظردر این بخش صفر 

تواند به بخش صنعت منتقل شود کار میتولید بخش کشاورزی ندارند و این مازاد نیروی

انتقال  تیدرنها. در این الگو، شود جادیاکه اثری در تولید بخش سنتی بدون آن

دون کاهش صنعتی ب تولیدات و گسترشکارمازاد از بخش کشاورزی به بخش صنعت نیروی

شود. تولیدات بخش کشاورزی، منجر به افزایش تولیدات کل اقتصاد و رشد اقتصادی می

( مطالعاتی نیز به توسعه مدل دوبخشی 0311( به پیروی از لوئیس)6161و همکاران،  2)وانگ

کار بین شود که انتقال نیرویدر بسیاری از این مطالعات نتیجه گرفته می، اندپرداخته

های اخیر، برخی دهد. علاوه بر این در سالهای مختلف، رشد اقتصادی را افزایش میخشب

نتقال کار بین صنایع مختلف پرداخته و اثر مثبت ااز مطالعات به بررسی تأثیر انتقال نیروی

اند. ادهشدن مورد تأیید قرار دکار بین صنایع مختلف را بر ساختار صنعت و صنعتینیروی

 قرنمینکند که انتقال جمعیت اروپا در یک و ( ادعا می0331)1مونه، ویلیامسونن عنوانبه

شدن را در این منطقه از طریق تغییرات ساختاری گذشته، توسعه اقتصادی و صنعتی

دهند، کشورهای مطالعات نشان می (6101و همکاران،1کار، ایجاد کرده است. )ژانگنیروی

در بخش  کاریرویندارای ساختار اقتصادی دوگانه هستند و مازاد  ای کهتوسعهدرحال

ار، اتفاق ککشاورزی در روستاها وجود دارد که توسعه صنعتی با اتکا بر همین مازاد نیروی

کار توسط بخش صنعت جذب که این نیروی( درحالی0331افتد. طبق نظر وانگ)می

تولیدات  ژهیوهبدلیل افزایش مقیاس تولید ، به جهیدرنتو  افتهیگسترششود، بخش صنعت می

زیست، های دوستدار محیطی فناوری و استفاده از فناوریروزرسانبهبر و عدم صنعتی انرژی

ی شود. در این مکانیزم افزایش آلودگی ناشزیست با شدت بیشتری انجام میتخریب محیط

اشتغال آنان در بخش صنعتی کار کشاورزی از روستاها به شهرها و از مهاجرت نیروی

 (6160است.)یانگ و همکاران، 

                                                            
6 Wang, X. 
7 Williamson 
8 Zhang, Y. 
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سازی اثر تغییر در ساختار اشتغال ( به مدل6160و همکاران) یانگمطالعه  بر اساس در ادامه

فرض  ابتدا درشود. کلاسیکی سولو پرداخته میمدل نئو در قالب ، دی اکسید کربنانتشار 

شود که اقتصاد دارای دو بخش کشاورزی وغیرکشاورزی است که بخش اول با اندیس می

A  و بخش دوم با اندیسI به شکل شود و هرکدام دارای توابع تولیدی نشان داده می

شرده تابع توان فرم فطبق فروض اصلی الگوی رشد اقتصادی سولو می که استداگلاس کاب

عادله پویایی)حرکت( سرمایه را برای اقتصاد به ترتیب به شکل تولید برای هر دو بخش و م

 ( بدست آورد. 6( و )0روابط شماره )

(0) 𝑦𝐼 = 𝜌𝑘𝐼
𝛽

 
𝑦𝐴 = 𝜏(1 − 𝜌)𝑘𝐴

𝛼       , 0 < 𝜏 = 𝜅1−𝛼 < 1 
  (6) �̇�

𝑘
= 𝜆(1 − 𝜃)𝛾𝛽 (

𝑘

𝜌
)

1−𝛽

− (𝛿𝛾 + 𝑛 + 𝑔𝐵) 

کار شاغل در بخش کشاورزی نسبت نیروی 𝜌 کار مؤثر وازای نیرویسرمایه به 𝑘 در آنکه 

که فقط از تولیدات  شودض می، فرعلاوهبه ست.تکنولوژی انرخ رشد  𝑔𝐵و بوده

در گذاری رخ سرمایهیز نن λ توان برای انباشت سرمایه استفاده نمود وغیرکشاورزی می

3 نسبت صورتبهاست که  غیرکشاورزی داتیتول 𝑆

𝑆+𝜂
نرخ رشد نیز  n  گردد.تعریف می 

واحد از محصولات غیرکشاورزی نیز  θهمچنین  نرخ استهلاک سرمایه است.𝛿 جمعیت و 

حرکت سرمایه در این مدل نیز مشابه با مدل  گردد.گذاری میبرای کاهش آلودگی سرمایه

، کاری که در بخش غیرکشاورزی مشغول هستندسولو است، با این تفاوت که نسبت نیروی

گذارند. بنابراین، در آغاز فرآیند رشد اقتصادی، جمعیت شاغل در اثر میبر حجم سرمایه 

کوچک بوده و کارگران بخش غیرکشاورزی درآمد  ρ جهیدرنتبخش کشاورزی بالا بوده، 

فاوت در کنند، لذا این میزان تبیشتری نسبت به همتایان خود در بخش کشاورزی دریافت می

رک کند، تا بخش کشاورزی را تای برای کارگران بخش کشاورزی ایجاد میدستمزد انگیزه

ین دو کار بال نیرویکنند و در بخش غیرکشاورزی مشغول کار شوند و حتی سرعت انتق

طور غیرکشاورزی بستگی خواهد داشت، بهبخش نیز به تفاوت دستمزد بخش کشاورزی و 

                                                            
 .گرددنیز نسبتی از تولیدات کشاورزی است که مصرف می 𝜂 انداز ورخ پسن Sفرض شده است که  3 
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�̇�تر داریم دقیق

𝜌
= 𝑓(𝑤𝐼 , 𝑤𝐴)  که در آن 𝑤𝐼 دستمزد در بخش غیرکشاورزی و𝑤𝐴 

𝑓ʹ()نیز دستمزد در بخش کشاورزی و  > 𝑓 ʹʹ()و   0 < است. در اینجا شکل خاصی  0

شود، این معادله انتخابی به ( استفاده می6112)00و وومن 01مشابه با تمپل، 𝑓()برای تابع 

 ( است:9صورت رابطه شماره)

(9) �̇�

𝜌
= 𝛷 (

𝑤𝐼 − 𝑤𝐴

𝑤𝐴
) = 𝛷 (𝑚

1 − 𝑝

𝑝
− 1)  , 𝛷 > 0 

𝑚 در آنکه   =
𝛼

1−𝛼

1−𝛽

𝛽

𝛾

1−𝛾
سرعت تعدیل  Φمقدار ثابت و مثبتی بوده، بنابراین پارامتر 

کار ، چارچوب گذاراقتصادی تعریف شد. با انتقال نیرویجهیدرنتدر تعادل بلندمدت است. 

شود؛ در ( حجم سرمایه اضافه می6و طبق رابطه ) افتهیشیافزا( 9طبق رابطه ) ρبین دو بخش 

 kدرنهایت اقتصاد به وضعیت پایدار خود رسیده که در آن  دادهتوان نشان این صورت می

�̇�را با جایگذاری 𝜌 و 

𝑘
= �̇�و   0

𝜌
=  ( محاسبه نمود. 9( و )6به ترتیب در روابط شماره )  0

(4) 
�̅� = [

𝛿𝛾 + 𝑛 + 𝑔𝐵

𝜆(1 − 𝜃)𝛾𝛽
] 

�̅� =
𝑚

1 + 𝑚
 

بر شود. با گذار اقتصادی و در کنار آن تغییر در ساختار اشتغال، روند آلودگی متحول می

در بخش کشاورزی نسبت به بخش  دی اکسید کربنهای آماری میزان انتشار داده اساس

ادیده گاهی اوقات ن کهیطوربهغیرکشاورزی بسیارکم و تقریباً برابر یک درصد است، 

در فرآیند تولید  دی اکسید کربن( معتقدند، 6101شود. بنابراین براک و تیلور)گرفته می

 تو متناسب با سطح تولید در این بخش اس منتشرشدهغیرکشاورزی  در بخشمحصولات 

𝐸یعنی:  = 𝛺𝑌𝐼𝑎(𝜃)، در آنکه E  منتشرشده،  دی اکسید کربنکلΩ   دی انتشار شدت

است که صرف کاهش آلودگی تابعی از تولیدات غیرکشاورزی  𝑎(𝜃)ر تولید و د اکسید کربن

)برابر  مقدار ثابت و منفی Ω رشد بر این، نرخعلاوه شود و نسبت به آلودگی نزولی است. می

به شکل  دی اکسید کربن، نرخ رشد سرانه انتشار جهیدرنتشود. می( در نظر گرفته 𝑔𝐴−با 

 : ( خواهد بود1رابطه شماره)

                                                            
10 Temple 
11 Wӧßmann 
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(1) 
𝑔�̃� = −𝑔𝐴 +

�̇̃�𝐼

�̇̃�𝐼

= 𝑔𝐵 − 𝑔𝐴 +
�̇�𝐼

�̇�𝐼
= 𝑔𝐵 − 𝑔𝐴 + 𝛽 (

�̇�

𝑘
−

�̇�

𝜌
) +

�̇�

𝜌
= 

𝑔𝐵 − 𝑔𝐴 + 𝛽 [(1 − 𝜃)𝜆𝛾𝛽 (
𝑘

𝜌
)

𝛽−1

− (𝛿𝛾 + 𝑛 + 𝑔𝐵) + (1 − 𝛽)
�̇� 

𝜌
] 

انتشار آلودگی به ازای هر کارگر است. نرخ رشد آلودگی نیز برابر دهنده نشان �̃�که در آن 

.است با 𝑔𝐸 = 𝑔�̃� + 𝑛 ( انتقال نیروی1معادله ) کار از بخش کشاورزی با درآمد کم و

بع انتشار ااز من را یکی کشاورزی با درآمد و آلودگی بیشترآلودگی بسیار ناچیز به بخش غیر

ل توان بیان کرد که اگر نسبت جمعیت شاغکند و طبق آن میمعرفی می دی اکسید کربن

 اکسید کربن دیدر بخش غیرکشاورزی افزایش یابد و سایر شرایط ثابت باقی بماند، انتشار 

𝑔𝐵 کهیهنگام، علاوهبهیابد. کل و سرانه افزایش می + 𝑛 < 𝑔𝐴  باشد، منحنی کوزنتس

�̇�ت و میزان معکوس اس Uیا  Nمحیطی به شکل زیست

𝜌
دی ممکن است بر نرخ رشد انتشار  

 سرانه و شکل منحنی یادشده، تأثیر بگذارد. اکسید کربن

 زیست: شدن برکیفیت محیط. اثر رشد اقتصادی و صنعتی2_2
فروانی در  محیطیکه اثرات زیست شدهشناختهترین فرآیندهایی رشد اقتصادی یکی از مهم

تفسیر  منحنی کوزنتس زیست محیطی قابل بر اساستواند داشته باشد که این مبحث قالب می

استفاده ازانرژی را افزایش داده و سبب افزایش انتشار  طرفکیازاست. رشد اقتصادی 

زیست مؤثرند و از طرف دیگر تنها راه برای حفظ گردد که در تخریب محیطها میآلاینده

، ستیزطیمحبرای تبیین اثر رشد اقتصادی بر  درمجموعشود. زیست شناخته میمحیط

به  اختصارهبره کرد که این سه اثر توان به سه اثر مقیاسی، ترکیب و اثر تکنولوژی اشامی

 باشند: شرح زیر می

ها، اثر مقیاسی: طبق این اثر گسترش سطح تولید در سطح ثابت از تکنولوژی و ثبات نهاده

 گردد. زیست میمنجر به تخریب محیط
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شد زیست، اثر تخریبی رهای مضر برای محیطها: با افزایش نسبت نهادهاثر ترکیب نهاده

 یابد که این اثر به اثر ساختاری نیز معروف است. زیست افزایش میبر محیطاقتصادی 

ی اکسید داثر فناوری: که پیشرفت فناوری منجر به کاهش ضایعات تولید و کاهش انتشار 

 شود. زیست میدر محیط کربن

اهی زیست به کنش بین سه اثر یادشده بستگی دارد که گاثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط

را افزایش در پی غلبه اثر مقیاس افزایش و گاهی به دلیل غلبه اثر  دی اکسید کربننتشار ا

( علاوه براین، مطالعات بسیاری 0931دهد. )لعل خضری و کریمی پتانلار، فناوری کاهش می

گرفته ورتص توسعهدرحالزیست در کشورهای شدن برکیفیت محیطدر مورد تأثیر صنعتی

ی اکسید دگسترش صنایع سنگین منجر به افزایش مصرف انرژی و انتشار  دهند،که نشان می

( دریافتند که 6101)09( و یانگ و لیو6111و همکاران)06شوند. برای نمونه شیمادامی کربن

دارند. )یانگ و  در ژاپن دی اکسید کربنگسترش صنایع بیشترین سهم را در توضیح انتشار 

 ( 6160همکاران،

 زیست:درآمد و کیفیت محیط. نابرابری2_3

( در قالب نظریه اقتصاد سیاسی به بررسی اثر نابرابری درآمد بر انتشار 0334بویس) ازآنکهپس

 منظورهبزیست پرداخت، مطالعات اقتصادی بسیاری و کیفیت محیط دی اکسید کربن

طالعات همه م حالنیباااست.  شدهانجاممحیطی نابرابری درآمد، اثرات زیست لیوتحلهیتجز

ری نیافته و نتایج متفاوتی در خصوص رابطه میان نابراب به نتیجه واحدی در این خصوص دست

در برخی از مطالعات به این نتیجه  اند،ارائه کرده دی اکسید کربنار درآمد و انتش

برخی در  را افزایش دهد و دی اکسید کربنواند انتشار تکه نابرابری درآمد می اندافتهیدست

أیید مورد ت دی اکسید کربناز مطالعات دیگر، اثر معکوس نابرابری درآمد بر انتشار 

توان دو رویکرد مهم درباره کلی می صورتبه( 6103و همکاران،  04است. )لیو قرارگرفته

                                                            
12 Shimada 
13 Liu 
14 Liu, C. 
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 را در قالب سه نظریه اصلی در این دی اکسید کربنانتشار اثرگذاری نابرابری درآمد بر 

 از: اندعبارتزمینه، بازگو نمود، که این سه نظریه 

است. دو( نظریاتی که  شدهارائه( 0334یک( توضیحات اقتصاد سیاسی که توسط بویس )

خانوار تار اقتصادی سه( رفاست. ( ارائه شده 6111) 02و پارک 01( و بولز6113توسط وبلن)

ر داول  کردیرواست. در دو نظریه ابتدایی،  شدهانیب( 6111و همکاران) 01توسط راوالین که

د و در نظریه گیرمورد تأیید قرار می دی اکسید کربناثر نابرابری درآمد بر انتشار  خصوص

 گردد. می مطرحمحیطی نابرابری درآمد، ی اثرات زیستسوم هر دو رویکرد درباره

 ه وجودبزیست زمانی که تقاضای فزاینده برای محیطکند در نظریه اول، بویس بیان می

آید که درآمد افزایش یابد، بنابراین در کشورهایی که سطح نابرابری درآمد بالا است، می

ح اقتصادی، سط -های اجتماعیمحیطی و توجه به دغدغهعدم توجه به استانداردهای زیست

(  در نظریه دوم نیز، نابرابری 6161، 03نیو کوساماوردا 01دهد. ) دیویها را افزایش میآلاینده

افزایش مصرف انرژی و سایر محصولات  جهیدرنتدرآمد از طریق افزایش ساعات کار و 

( در نظریه سوم، سطح 6161)لیوبیکین، را افزایش دهد.  دی اکسید کربننده، انتشار آلای

و اینکه  شودمعرفی می میل نهایی بر انتشارعامل اساسی اثرگذار بر  عنوانبهمصرف افراد 

راد گذارد به نسبت میل نهایی به انتشار افزیست مینابرابری چه اثری بر کیفیت محیط

و افراد با درآمد بالا بستگی دارد. اگر این نسبت بزرگتر از یک باشد، افزایش  درآمدکم

 (،6102) و همکاران 61هائوکند. کمک می دی اکسید کربننابرابری به کاهش انتشار 

ا بیشتر در فقر دی اکسید کربننهایی به انتشار که میل( نشان دادند 6101) و همکاران60بلوچ

لیل زیست را به دآنان توانایی خرید محصولات دوستدار محیط چراکهاز ثروتمندان است، 

زرگ بودن دلیل بابراین افزایش نابرابری درآمد بهبالابودن قیمت این محصولات ندارند، بن
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ک کم دی اکسید کربندرآمد به ثروتمندان، به انتشار نسبت میل نهایی افراد کم

در قالب این نظریه، به این نتیجه ( علاوه بر این برخی از افراد، 1616و همکاران،66چنکند.)می

 یجابهقدند دهد. آنان معترا افزایش می دی اکسید کربنرسند که افزایش نابرابری، انتشار می

ایسه گردد قدرآمد، می به انتشار بایستی سطح مصرف افراد با درآمد بالا و افراد کممیل نهای

 بندی اکسید کرکه نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین نابرابری درآمد و انتشار 

 ( 6161)لیوبیکین، است.

 زیست:. شهرنشینی و کیفیت محیط2_4
تواند سطح درآمد، بهداشت، امکانات آموزشی شهرنشینی یک پدیده اجتماعی است که می

ا ر زیست دارد که این اثراتبر محیطاثرات مختلفی  حالنیبااو بهداشتی را افزایش دهد، 

 بندی و تفسیر کرد.  دسته( 0در جدول ) شدهمطرحتوان در قالب سه نظریه می

 زیستشهرنشینی بر کیفیت محیطسازوکار اثرگذاری (. 1جدول)

 نظریه سازوکار اثرگذاری دی اکسید کربن

دی انتشار افزایش 

 اکسید کربن

 هاتوسعه زیرساخت     ش شهرنشینی افزای

 مصرف انرژی و ونقلحملافزایش 
 محیطینظریه گذار زیست

دی افزایش انتشار 

 اکسید کربن

ونقل و زایش حملاف       شینی در مراحل اولیه توسعهشهرن

 انرژی ها و مصرفزیرساخت

 نظریه نوسازی اکولوژیکی
دی کاهش انتشار 

 اکسید کربن

ساختار انرژی استفاده از       رنشینی در مراحل بعدی توسعهشه

گسترش محیطی توسط دولت،پیشرفته، اعمال قوانین زیست

انرژیمصرف پایین هایی با عمومی و استفاده از فناوری هایآگاهی  

دی کاهش انتشار 

 اکسید کربن

به کالاها، خدمات و سترسی عادلانه  د تراکم بالای شهری     

 مقیاس اقتصاد      امکانات
 نظریه تراکم شهری

 (6161) و همکاران 69: محمدمأخذ

 :پیشینه پژوهش. 3
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توان مروری بر ادبیات موضوع حکایت ازآن دارد که مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق را می

 بندی کرد:گروه به شرح زیر دسته دودر 

د کربن انتشار دی اکسی اثر تغییر ساختار اشتغال بربررسی بخش اول از مطالعات که به 

 نمود.توان به مطالعات زیر اشاره اند، که از این گروه میپرداخته

های ترکیبی به بررسی نقش تغییر ساختار اشتغال ( با استفاده از داده6160و همکاران) یانگ

پرداختند. آنان با  0331-6106 استان چین، طی بازه زمانی 63در  دی اکسید کربنبر انتشار 

ر انتشار ب تغییر ساختار اشتغالاثر  لیوتحلهیتجزبه  64یافتهاستفاده از روش گشتاورهای تعمیم

 دهد که افزایش نسبتمورد پرداختند. نتایج مطالعات آنان نشان می دی اکسید کربن

ین های چرا در استان دی اکسید کربنکار شاغل در بخش غیرکشاورزی، انتشار نیروی

بر انتشار  معکوس Nغیرخطی به شکل دهد. همچنین تولید ناخالص داخلی تأثیر افزایش می

 شدن، افزایش درجه بازبودن تجاری و شهرنشینیدارد. علاوه براین صنعتی دی اکسید کربن

 افزاید. زیست مینیز بر آلودگی محیط

تغییر  محیطیهای سطح خانوار به بررسی اثر زیست( با استفاده از داده6160شائو و همکاران) 

تایی از  141نمونه  پرداختند. بدین منظورآنان با استفاده از یک 6104ساختار اشتغال در سال 

ها برآلودگی کار روستااثر انتقال نیروی 61مدل پروبیت یریکارگبهو  استان چین 63خانوار 

آنان  . نتایج مطالعهقراردادند یموردبررسکشاورزی، صنعتی و خانگی در روستاهای چین را 

آلودگی کار به خارج از روستاها، احتمال دهد که با افزایش مهاجرت نیروینشان می

 یابد. همچنین، افزایشکشاورزی و صنعتی افزایش و احتمال آلودگی خانگی کاهش می

 اما تأثیر معناداری بر دو ،کار احتمال آلودگی صنعتی  را افزایش دادهخالص ورود نیروی

نوع آلودگی دیگر ندارد. علاوه بر این با افزایش جمعیت روستاها، احتمال هر سه نوع 

  .یابدیآلودگی افزایش م
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سایر  نقشدهد، تشکیل می بخش عمده مطالعات در این زمینه را نیزبخش دوم مطالعات که 

 وانتمیطالعات این ماز ، که انداکسید کربن را مورد مطالعه قرار داده دی عوامل در انتشار

 به مطالعات زیر اشاره کرد. به صورت خلاصه

رای های توضیحی ب( با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با وقفه6160و همکاران ) 62ینا

اری گذیه، به بررسی اثر هفت متغیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، سرما61های پانلیداده

در  بازبودن تجاری بر انتشار ر و درجهکار مستقیم خارجی، جمعیت، تراکم جمعیت، نیروی

پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از آن  0330-0331های یایی طی سالنوظهور آس کشورهفت

است که افزایش رشد اقتصادی، مصرف انرژی، جمعیت و تراکم جمعیت اثر مثبت و 

ارجی گذاری خدارند. همچنین، افزایش میزان سرمایه معناداری بر انتشار دی اکسید کربن

 کشورهای یادشده دارد.در  نیز رابطه معکوسی با انتشار دی اکسید کربن

ه بررسی اثر نابرابری درآمد، شهرنشینی، تولید ناخالص ( ب6161) دیوی و کوساماوردانی

از مدل  با استفاده، 0311-6101زمانی ندونزی طی دورهکشور ادر61نرخ وابستگیو  داخلی

ی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که نابرابر های توضیحیبرداری با وقفه ونیخود رگرس

در کشور  ندی اکسید کربار اثر منفی و معناداری بر انتش ، شهرنشینی و نرخ وابستگیدرآمد

رابطه  نیز دی اکسید کربنمیان تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار  اندونزی دارد، همچنین،

  . معکوس وجود دارد Uغیرخطی به شکل 

ی های توضیحی برابا استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه (6103) همکاران ولیو 

ا ر دی اکسید کربنبر انتشار  63های پانلی اثر نابرابری درآمد و دیگر متغیرهای توضیحیداده

، قراردادند لیوتحلهیتجزمورد  0331-6101در کشورایالت متحده آمریکا طی بازه زمانی 

ده استفا 91بررسی استحکام مدل از مدل رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت منظوربهسپس 

 ید کربندی اکسدهد که تأثیر نابرابری درآمد برانتشار نشان مینمودند. نتایج برآورد مدل 
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 ود. دربارهشمی دی اکسید کربنه افزایش انتشار منفی است، همچنین مصرف انرژی منجر ب

واهد بود. محیطی معتبر خدر بلندمدت فرضیه کوزنتس زیست متغیر تولید ناخالص داخلی،

 بر متغیر وابسته دارد. بت و معناداری نهایت ساختار صنعت نیز تأثیر مثرد

های نقش انرژی لیوتحلهیتجزور به ( با استفاده از مدل پنل0933) عارفیان و همکاران

در  دی اکسید کربندناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار های تجدیتجدیدپذیر، انرژی

 0331-6104و توسعه اقتصادی طی بازه زمانی  کاریدوکشورهای عضو سازمان هم

اری های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معناددهد که انرژیپرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان می

ازی های تجدیدپذیر، آزادسیانرژ دارد، همچنین رشد اقتصادی، دی اکسید کربنبر انتشار 

کمک  ربندی اکسید کو کاهش انتشار  یطیمحستیزتجاری و توسعه مالی به بهبود شرایط 

 کند.  می

و در قالب مدل خودرگرسیون های سری زمانی ( با استفاده از داده0932) رفیعی و همکاران

دی ار اقتصادی اثرگذار بر انتش -به شناسایی عوامل اجتماعیهای توضیحی برداری با وقفه

پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از آن است  0911-0939در ایران طی بازه زمانی  اکسید کربن

افزوده بخش کشاورزی به صنعت در که افزایش مصرف انرژی، شامل نسبت ارزش

مدت و اهین شهرنشینی در کوتزیست دارند، همچنبلندمدت، تأثیر مثبتی بر تخریب محیط

. علاوه بر این، دارندمدلمتغیر مجازی کنفرانس ریو در بلندمدت اثر مثبتی بر متغیر وابسته 

 افزوده بخش خدمات به صنعت معنادار نیست.   نسبت ارزش

های سری زمانی با استفاده از داده 0911-0930( طی دوره زمانی 0931) ابراهیمی و همکاران

رآمد های توضیحی به بررسی اثر نابرابری دگیری مدل خودرگرسیون برداری با وقفهکارو به

ه بهبود دهد کهای آنان نشان میزیست در ایران پرداختند. نتایج بررسیبر کیفیت محیط

ی اکسید دتوزیع درآمد، گسترش شهرنشینی و مصرف انرژی اثر مثبت و معنادار بر انتشار 

 دارد. زیست ناست که درآمد سرانه هیچ اثری بر کیفیت محیط دارد، این در حالی کربن

 توسعهدرحالکشور  11در  دی اکسید کربن شناسایی عوامل مؤثر بر انتشاربه ( 0934) تمیزی

پرداخت و به این  0336_6104طی بازه زمانی  بیزینی  یاقتصادسنج کردیروبا استفاده از 

جود و دی اکسید کربنقتصادی و انتشار معکوس بین رشد ا Uرابطه نتیجه دست یافت که 
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ژی، گردد. همچنین مصرف انرتأیید می یموردبررسداشته و فرضیه کوزنتس در کشورهای 

رخ باسوادی و دارد، درمقابل ن دی اکسید کربنی بر انتشار شدن اثر مثبتمصرف برق، صنعتی

  دارند.  موردمطالعهمنفی بر متغیر وابسته اثر نابرابری درآمد 

ییر ای در خصوص اثر تغکه تاکنون در ایران مطالعه دهدشده، نشان میبررسی مطالعات انجام

مطالعات  ایرس ،علاوه بر اینزیست صورت نگرفته است. کیفیت محیطساختار اشتغال بر 

را غیر این دو متخطی رابطه غیرو  را ندیدند هااستانو ناهمگونی  کارنکردهپنلی  صورتبه

ات ثابت نتایل با اثرکارگیری روش پنل کوابا به رولذا در مطالعه پیش ند،اهبررسی نکرد

پرداخته  زیست در کشورمحیط تیفیبر کبه بررسی اثر غیرخطی این متغیر  ناپذیر جمع

 توجه به ناهمگنی چراکه، شدهانجامهای ایران ، این مطالعه در سطح استانعلاوهبهشود. می

ساختار کل اشتغال و تغییرات ایجادشده در آن و  لیوتحلهیتجزها در بررسی و میان استان

جهت  ر سطح هر استان درد دی اکسید کربنچگونگی اثرگذاری این تغییرات بر انتشار 

یت سطح اها و در نهدر استان دی اکسید کربنهای متعادل در زمینه کنترل انتشار ریزیبرنامه

  .رسدبه نظر می کشور ضروری

 روش پژوهش:. 4

 . معرفی متغیرها و مدل پژوهش:4_1
و  یانگ( و 6103) مبانی نظری موجود و براساس الگوی تجربی لیو و همکارانباتوجه به 

( در مطالعه حاضر جهت بررسی اثر غیرخطی تغییر ساختار اشتغال بر انتشار 6160) همکاران

( استفاده 2از فرم تبعی شماره) 0911_0931های استان ایران طی سال 90در  دی اکسید کربن

 شود.   می

(2) 𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑖,𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛2𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑙𝑛3𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝑙𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑔𝑟𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖,𝑡

+ 𝛽6𝑙𝑛𝑈𝑟𝑏𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑙𝑛𝐼𝑛𝑑𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑙𝑛𝐸𝐶𝑖,𝑡

+ 𝛽9𝑙𝑛(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑔𝑟 × 𝐺𝐷𝑃)𝑖,𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝜂𝑡

+ 𝑢𝑖,𝑡 
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لگاریتم تولید  𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃سرانه،  دی اکسید کربنلگاریتم انتشار  𝑙𝑛𝐶𝑂2که در رابطه یادشده

مجذور لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی،  𝑙𝑛2𝑔𝑑𝑝ناخالص داخلی حقیقی، 

𝑙𝑛3𝑔𝑑𝑝  ،مکعب لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی𝑙𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑔𝑟  لگاریتم تغییر

 𝑙𝑛𝐼𝑛𝑑𝑠𝑡لگاریتم شهرنشینی،  𝑙𝑛𝑈𝑟𝑏درآمد، لگاریتم نابرابری  𝑙𝑛𝐺𝑖𝑛𝑖ساختار اشتغال، 

تر در بخش مبانی پیشلگاریتم مصرف انرژی خواهد بود.  𝑙𝑛𝐸𝐶و  شدنیلگاریتم صنعت

زیست و کیفیت محیط دی اکسید کربنبه اثر غیرمستقیم تغییر ساختار اشتغال بر انتشار  نظری،

𝑙𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑔𝑟بنابراین،  ؛اشاره گشت از طریق رشد اقتصادی × 𝐺𝐷𝑃  لگاریتم متغیر

ثر غیرمستقیم ا تقاطعی تغییر ساختار اشتغال و تولید ناخالص داخلی حقیقی است که با توجه به

 . دشو اضافه مدلبه لازم بود  ، دی اکسید کربننتشار بر ا ساختار اشتغالتغییر 

( و گزارشات وزارت نفت درخصوص نحوه محاسبه 6161) و همکاران 90گمطابق با چن

سید دی اکای طی دوره زمانی مورد بررسی در مطالعه، میزان انتشار انتشار گازهای گلخانه

 .شداستان کشور محاسبه  90( برای1به عنوان متغیر وابسته مدل، در قالب رابطه شماره) کربن

(1) 𝐶𝑂2 = ∑ 𝐸𝐶𝑗 × 𝑘𝑗

𝑛

𝑗=1

× 𝐿𝐻𝑉𝑗  

میزان مصرف از سوخت  𝐸𝐶بر حسب تن،  دی اکسید کربنمیزان انتشار  𝐶𝑂2که در آن 

jع ، های مایهای گازی و لیتر برای سوختام برحسب استاندارد متر مکعب برای سوخت𝑘 

ارزش  𝐿𝐻𝑉 ازای هر گیگا ژول،ام  برحسب تن بهjسوخت  دی اکسید کربنضریب انتشار 

ام بر حسب گیگا ژول به ازای استاندارد متر مکعب برای j حرارتی خالص سوخت 

های انواع سوخت jهای مایع و زای هر لیتر برای سوختاهای گازی و گیگا ژول بهسوخت

کار از بخش کشاورزی به بخش غیرکشاورزی برای است. متغیر انتقال نیروی96شده مصرف

تغییر ساختار اشتغال استفاده شده که به صورت نسبت جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به 

علاوه بر متغیر تغییر ساختار اشتغال به عنوان متغیر ، کل جمعیت شاغل تعریف شده است

                                                            
31 Cheng, Y 

 گاز، بنزین، نفت سفید و نفت کورهنفت، یعیگاز طب32 
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مورد بررسی   ربندی اکسید کتوضیحی اصلی، تأثیر متغیرهای توضیحی دیگری نیز بر انتشار 

 اند. ( معرفی شده6قرار گرفته که این متغیرها به صورت خلاصه در جدول شماره)

 معرفی متغیرهای توضیحی (. 2جدول )

 پایه آماری توضیحات متغیر

تغییر ساختار 

 اشتغال

خش کشاورزی به کل جمعیت کار شاغل در بنسبت جمعیت نیروی

، هر چه این سهم افزایش یابد تغییر کمتری در )درصد(شاغل 

ساختار اشتغال رخ داده و هر چه کاهش یابد تغییرات ساختاری 

 دهد.بیشتری در اشتغال رخ می

 ایرانکار مرکز آمار های نیرویداده

 مصرف انرژی
ت گاز، نفسرانه مجموع مصارف انرژی که شامل گاز طبیعی، نفت

 لیتر(شود. )هزارنفت سفید و بنزین می کوره،
 ترازنامه انرژی

 شدنیصنعت
افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی) میلیون نسبت ارزش

 ریال(
 مرکز آمار ایران

 حقیقی) میلیون ریال(تولید ناخالص داخلی  رشد اقتصادی
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی کشور

 نابرابری درآمد
ضریب جینی کل مخارج مصرفی خانوارهای99 شهری و روستایی هر 

)درصد( استان براساس وزن جمعیتی  

هزینه خانوار  -های طرح درآمدریزداده

 مرکز آمار ایران

 های جمعیتی مرکز آمار ایرانداده د()درصنشین هر استان به کل جمعیت استان نسبت جمعیت شهر شهرنشینی

  پژوهش هایمأخذ:یافته

 اقتصادی: . روش برآورد مدل4_2

                                                            
های علمی، از کل مخارج در استفاده هاآنغیرقابل اتکا بودن  جهیدرنتاظهاری درآمدهای خانوار و به دلیل کم 99 

 کهیینجاازآو  شدهاستفادهجایگزین درآمد برای محاسبه شاخص نابرابری و میانگین درآمدها  عنوانبهناخالص خانوار 

شده توسط مرکز آمار ایران از بخش شهری و روستایی متناسب با کل جمعیت این مناطق نیست، های دریافتتعداد نمونه

ا توان باست که می اختصاص داده وزنی متناسب با جمعیت مناطق از خانوارهای نمونه، هرکداملذا این مرکز برای 

𝐺با استفاده از رابطه  ها واستفاده از این وزن = 1 − ∑ (𝑤𝑖+1𝑦𝑖+1
𝑛
𝑖=1 + 𝑤𝑖𝑦𝑖)(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖) درآمد کل، نابرابری 

 محاسبه نمود.شامل کل مناطق شهری و روستایی را برای هر استان، 
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( معرفی شد، 0311) 91و باست94از زمانی که رگرسیون کوانتایل نخستین بار توسط کونکر 

تفاده مطالعات تجربی فراوانی اساین روش مورد توجه بسیاری از اقتصادانان قرار گرفته و در 

یق در های کوانتایل این است که با نگاهی دقاصلی به کارگیری رگرسیون شده است. انگیزه

رکز های مستقل، نه تنها در مبررسی متغیر پاسخ، مدلی ارائه گردد که امکان دخالت متغیر

راهم آورد، و انتهایی توزیع فها، بلکه در نقاط مختلف توزیع به ویژه در نقاط ابتدایی ثقل داده

های رگرسیون معمولی و واریانس ناهمسانی مواجه شویم. اساس که با محدودیتبدون آن

 هایاین روش بر تابع چندک شرطی استوار است که در آن مجموع قدرمطلق باقیمانده

های معمولی که از حداقل نمودن مربع رگرسیونگردد. برخلاف موزون حداقل می

برای برآورد پارامترها استفاده  92های انحرافات الگو و روش حداقل مربعات معمولیدهباقیمان

 های موزونسازی مجموع قدرمطلق باقیماندههای کوانتایل از حداقلشود، در رگرسیونمی

 91گردد، که به آن روش حداقل قدرمطلق انحرافاتبرای برآورد پارامترهای مدل استفاده می

یادشده نسبت به روش حداقل مربعات معمولی مزایایی دارد، اول اینکه، شود. روش گفته می

ت های پرنسبت به دادهحداقل قدرمطلق انحرافات روش ، حداقل مربعات معمولیبرخلاف 

اثر بگذارند، دوم اینکه  آن برآوردهایتوانند بر ها نمیو دور افتاده مقاوم است و این داده

  (0931زاده و همکاران،)کاظمبه نرمال نبودن توزیع مقاوم است. نسبت 
علاوه بر این، در بسیاری از مطالعات تجربی پژوهشگران با توجه به موضوع و هدف مطالعه، 

هده های فردی مشامگنیکنند تا ناههای خویش استفاده میهای پانلی در بررسیاز مدل داده

رها و شود تا ارتباط بین متغیدیتا به محقق اجازه داده میلرند. در روش پاننظر گینشده را در

حتی واحدهای انفرادی )مقاطع( را در طول زمان در نظر گیرند. به علاوه در روش یادشده، 

محدودیت یکسان بودن اثرات فردی وجود نداشته و در نتیجه، دچار اریب ناهمگنی ناشی 

های ترکیبی این امکان را دارند که تمام هگردد. روش داداز یکسان بودن این اثرات نمی

یل ها به دلای که در طول زمان ثابت هستند و حذف آنمشاهدهمتغیرهای مستقل غیرقابل

                                                            
34 Koenker 
35 Bassett 
36 Ordinary Least Squares(OLS) 
37 Least Absolute Deviations (LAD) 
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ند، را در دهدار و ناسازگاری میمشاهده، نتایج اریبهمبستگی با سایر متغیرهای مستقل قابل

را  توانند اثرات ثابت فردییتا میدهای پانلنظر بگیرند. لذا، مدلقالب مدل اثرات ثابت 

های رگرسیونی از به دست آوردن اثرات ثابت فردی عاجز آورند. البته بسیاری از مدلبدست

های رگرسیونی از جمله رگرسیون کوانتایل هستند و این ایرادی است که به بسیاری ازمدل

ت، در ل و مدل اثرات ثابهای کوانتایبنابراین، با محبوبیت دو مدل رگرسیون شود.وارد می

اند که ای به بررسی استفاده همزمان این دو روش پرداختههای اخیر، مطالعات گستردهسال

یون پذیر است. رگرسجمعپنل کوانتایل با اثرات ثابت ماحصل این مطالعات معرفی مدل 

رفتن اثرات گهای کوانتایل را با درنظر پذیر، مشکلات رگرسیونکوانتایل با اثرات ثابت جمع

ن به کند و فرم کلی آمشاهده، برطرف میثابت برای کنترل برخی از متغیرهای غیرقابل

 خواهد بود: (1)صورت رابطه 
(1) 𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝐷 ́𝑖,𝑡𝛽(𝑈𝑖,𝑡) 

́ 𝐷 که در آن
𝑖,𝑡 بردار متغیرهای توضیحی برای مقطعi در زمانامt = 1,2,…,T ،𝛽  بردار

مشاهده بوده و دارای توزیع بین صفر و یک غیرقابل𝑈𝑖𝑡 است.پارامترهای مجهول 

 〈𝑈𝑖,𝑡~𝑈(0,1)〉 است.

تخمین  یجابهپذیر جمعبرآوردگرهای روش پنل کوانتایل با اثرات ثابت 

𝑦𝑖,𝑡)، توزیع  (𝑦𝑖,𝑡|𝐷𝑖.𝑡)توزیع − 𝛼𝑖|𝐷𝑖.𝑡) زنند که این مسئله ممکن است را تخمین می

مطالعات تجربی نامطلوب باشد و برآورد را با تورش مواجه نماید، زیرا مشاهدات بالای در 

𝑦𝑖,𝑡توزیع  − 𝛼𝑖  ممکن است، پایین توزیع𝑦𝑖,𝑡   قرار گیرد، که در این صورت مدل پنل

ر تواند اطلاعات درستی در مورد اثر متغیر توضیحی بنمیپذیر جمع کوانتایل با اثرات ثابت

های کوانتایل و یر وابسته ارائه کند، بنابراین با توجه به ایرادات وارد بر رگرسیونتوزیع متغ

 ل کوانتایلهای پانپذیر از رگرسیونهای پانل کوانتایل با اثرات ثابت فردی جمعرگرسیون

، سوکیرفع این ایرادات یادشده ارائه شدند که از  منظوربه 91پذیربا اثرات ثابت غیرجمع

                                                            
38 Quantile Regression with Non-additive Fixed Effects   
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گیرند و از سوی دیگر، ایرادات مربوط به پانل کوانتایل با اثرات می در نظراثرات ثابت را 

 (6102)پاول،  نمایند.پذیر را برطرف میثابت جمع

خمین برای ت ریپذجمع ریغدر مطالعه حاضر از روش رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت  

های پانل کوانتایل با اثرات گردد. برآوردگرهای رگرسیونهای پژوهش استفاده میمدل

 ازجملهدهد و های کوچک ارائه میTپذیر، برآوردهای سازگاری برای ثابت غیرجمع

رد. فرم کلی ببرآوردگرهای پنل کوانتایل است که متغیرهای ابزاری کمتری، نیز به کار می

( نشان داده 1پذیر به شکل رابطه شماره )غیرجمعاثرات ثابت با  پانل کوانتایل یهاونیرگرس

 شود:می
(3) 𝑦𝑖,𝑡 = 𝐷 ́𝑖,𝑡𝛽(𝑈𝑖,𝑡

∗ ),       𝑈𝑖,𝑡
∗ ~(0,1) 

𝑈𝑖,𝑡 بردار پارامترهای مجهول، 𝛽 ای از متغیرهای توضیحی،مجموعه 𝐷 ́𝑖,𝑡که در آن 
نیز  ∗

 :شود، یعنیمشاهده مییک تابع مجهول است که شامل اثرات فردی ثابت و جمله اخلال قابل

𝑈𝑖,𝑡
∗ = 𝑓(𝛼𝑖 , 𝑈𝑖,𝑡)   که در آن𝑈𝑖,𝑡 .تابع کوانتایل دارای توزیعی بین صفر و یک است 

 است:  (01)رابطه  صورتبه( 5برای رابطه شماره )
(01) 𝑄𝑦(𝜏│𝐷𝑖,𝑡) = 𝐷 ́𝑖,𝑡𝛽(𝜏)) = 𝜏 , 𝜏 ∈ (0,1) 

𝜏تابع اکیداً صعودی از  𝐷 ́𝑖,𝑡𝛽(𝜏)که در آن  ∈ منظور برآورد پارامترها بهو  بوده (0,1)

 𝐵برای پارامتر  �̂�و برآوردگر  شدهاستفادهیافته این مدل از روش گشتاورهای تعمیمدر 

 خواهد شد:  (00)رابطه  صورتبه

(00)    𝐵(𝜏)̂= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 
     𝑏∈𝛽

�̂�(b) ́�̂� �̂�(b) 

 �̂�  ایمرحلهاست که با روش دو ماتریس مشخصینیزGMM   برآورد

 (6102)پاول،شود.می

 . برآورد مدل و تفسیر نتایج:5
ستاها و کار از روانتقال نیرویهدف مقاله حاضر بررسی اثر تغییر ساختار اشتغال در قالب 

برای استان کشور بود.  90های صنعتی و خدمات در های کشاورزی به شهرها و قطبقطب

رد بررسی، های موابتدا میزان دی اکسید کربن منتشره شده برای هر استان طی سال این منظور
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های طح کوانتایلسدر ت پنل کوانتایل با اثرات ثاببا استفاده از  شدهمعرفیمدل محاسبه شده و 

انگیزه اصلی به کارگیری این  .برآورد شد( 31و  11، 11، 21، 11، 41، 91، 61، 01مختلف)

رگرسیون این است که با نگاهی دقیق و جامع در ارزیابی متغیر پاسخ مدلی ارائه گردد تا 

ها بلکه در تمام سطوح توزیع به ویژه ابتدا و انتهای امکان دخالت نه تنها در در مرکز ثقل داده

ی، گرسیون معمولمفروضات رمشکلات ناشی با  محقق کهتوضیح فراهم شود، بدون آن

 .ودشهای دورافتاده در برآورد ضرایب روبه رو ناهمسانی واریانس و حضور تأثیرگذار داده

ل از برآورد نتایج حاص در ادامه بنابراین مدل رگرسیونی با پنل کوانتایل تخمین زده شد که

 .شودمیارائه ( 4( و)9جدول ) قالبدر

(دی اکسید کربنمیزان انتشار نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی )متغیر وابسته:  (.3جدول )  

 (τمتغیرها / ) 01 61 91 41 11

-41/13*** -91/23*** 63/04*** -64/96*** -64/42*** 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 

9/09*** 0/34*** 0/14*** 0/16*** 0/12*** 𝑙𝑛2𝐺𝐷𝑃 

-1/121*** -1/140*** -1/193*** -1/196*** -1/199*** 𝑙𝑛3𝐺𝐷𝑃 

-1/266*** -1/136*** -1/111*** -1/111*** -1/191*** 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑔𝑟𝑖 

020/1-  -1/121** -1/061*** -1/001*** -1/616*** 𝑙𝑛𝐺𝑖𝑛𝑖 

1/116 1/166*** 1/332*** 0/131*** 1/301*** 𝑙𝑛𝑈𝑟𝑏 
1/049*** 1/069*** 1/132*** 1/019*** 1/112*** 𝑙𝑛𝐼𝑛𝑑𝑠𝑡 
1/204*** 1/214*** 1/242*** 1/226*** 1/103*** 𝑙𝑛𝐸𝐶 

1/191*** 1/142*** 1/144*** 1/113*** 1/146*** 𝑙𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑔𝑟
× 𝐺𝐷𝑃 

 دهند.درصد را نمایش می 01و  1، 0به ترتیب سطح معناداری * و  **،*** پژوهش هایمأخذ:یافته

 (دی اکسید کربنتایج برآورد مدل اقتصادسنجی )متغیر وابسته: میزان انتشار ادامه ن (.4جدول )

 (τمتغیرها / ) 21 11 11 31

-014/21*** -19/41*** -40/29*** -42/21*** 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 

3/33*** 4/19*** 6/32*** 9/13*** 𝑙𝑛2𝐺𝐷𝑃 
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044/1-  -1/611*** 101/1-  -1/142** 𝑙𝑛𝐺𝑖𝑛𝑖 
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1/941*** 1/192 1/014*** 1/932*** 
𝑙𝑛𝑈𝑟𝑏 

1/012*** 1/091*** 1/091*** 1/061*** 
𝑙𝑛𝐼𝑛𝑑𝑠𝑡 

1/241*** 1/164*** 1/210*** 1/112*** 
𝑙𝑛𝐸𝐶 

1/062** 1/101*** 1/1111 -1/193 𝑙𝑛𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑔𝑟
× 𝐺𝐷𝑃 

 دهند.درصد را نمایش می 01و  1، 0به ترتیب سطح معناداری * و  **،*** پژوهش هایمأخذ:یافته

ی دختاری کاهش یابد، انتشار چه شاخص تغییرات ساکه هردهد نتایج برآورد نشان می

یابد به عبارت بهتر، افزایش نسبت جمعیت شاغل در بخش نیز کاهش می اکسید کربن

ین ب یا کاهش تغییر در ساختار اشتغالها بخش ریدر ساجمعیت شاغل کشاورزی نسبت به 

. دهدکاهش میرا  دی اکسید کربن، انتشار درصد 11 و 21 هایها جز کوانتایلکوانتایل

دی ان انتشار مستقیم و معناداری بر میزار اشتغال اثر توان گفت که تغییرات ساختبنابراین می

 کارانو هم یانگنتیجه مطالعات با  های ایران دارد و نتیجه حاصلدر استان اکسید کربن

اورزی های صنعتی و کشآلودگی در خصوص( 6160) و شائو و همکاران( در چین 6160)

 اشتغال افزایش یابد، بخش کشاورزیساختار هرچه تغییرات  در روستاهای چین همسو است.

تفاده آلات اسممکن است از ماشین کار خود، در جهت حفظ تولیدبرای جبران کبود نیروی

که همین امر مصرف انرژی را افزایش و انتشار  بر شدن حرکت نمایدنموده و به سمت سرمایه

اها و انتقال از روستتوان گفت معمولاً برد. علاوه بر این میدی اکسید کربن را بالاتر می

درآمد را افزایش و در نتیجه تواند های صنعتی میهای کشاورزی به شهرها و قطبقطب

 اکسید کربن را نیز افزایش دهد.انتشار دی

کار از در قالب انتقال نیرویمستقیم تغییر ساختار اشتغال  براثردر مطالعه حاضر، علاوه 

از کانال رشد  دی اکسید کربنبر انتشار ها، اثر غیرمستقیم آن کشاورزی به سایر بخشبخش

رای مطابق با نتایج تخمین، ضریب برآوردشده باست.  قرارگرفتهاقتصادی نیز مورد بررسی 

 هایز کوانتایلج هاکوانتایل در تمامیو رشد اقتصادی عی تغییر در ساختار اشتغال متغیر تقاط

 مستقیمغیر ورطبهافزایش ساختار اشتغال، ، گرید انیب به  درصد مثبت و معنادار است. 11 و 21

( نیز به 6160) و همکاران یانگ .دارد دی اکسید کربنبر انتشار  یطریق رشد اثر مثبتاز

این نتیجه ته و پرداخ ی اکسید کربندبررسی اثر غیرمستقیم تغییر در ساختار اشتغال بر انتشار 
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شاورزی ز بخش ککار اافزایش انتقال نیروی در مسیر توسعه اقتصادی، را مطرح نمودند، که

 ید کربندی اکستواند انتشار میافزایش داده و از این طریق را ها رشد اقتصادی به سایر بخش

ها از بخش کشاورزی به سایر بخش کار یروینانتقال  گرید عبارت بهیا  افزایش دهد.را 

جه افزایش مقیاس و افزایش تولید ناخالص داخلی و درنتی لیبه دلصنعت افزایش یابد،  ژهیوبه

 ربنک، میزان دی اکسید رشد اقتصادیهای فسیلی در جریان گسترش مصرف سوخت

  های کشور افزایش خواهد  یافت.منتشرشده نیز در استان

ر انتشار دی بتغییر در ساختار اشتغال بنابر نتایج حاصل در کل دو اثر مستقیم و غیرمستقیم 

اختار تغییر س ،گردد، به طوری که در هر دو اثرهای ایران تأیید میدر استاناکسید کربن 

ه توان به افزایش ب، اثر اول را میداده استیش انتشار دی اکسید کربن را افزا ،اشتغال

 و در نهایت آلات برای جبران نیروی کار خارج شده از بخش کشاورزیکارگری ماشین

ثر دوم را نیز ا .توان نسبت دادمی رفته آلات به کاراستفاده بیشتر انرژی توسط این ماشین

غییر ساختار ی به دلیل تناخالص داخلتوان از طریق افزایش رشد اقتصادی و بالارفتن تولید می

  در قالب مدل لوئیس توضیح داد.اشتغال، 

معکوس  Nغیرخطی به شکل یک رابطه(4و )( 9شماره ) هایدر جدول شدهارائهطبق نتایج  

 ارانو همک یانگکه با نتایج  ،وجود دارد دی اکسید کربناقتصادی و انتشار  میان رشد

  درصد( 11و  11)جز کوانتایل ها رنشینی نیز در تمامی کوانتایلشه. مطابقت دارد( 6160)

هرنشینی توان گفت که گسترش شدارد و می دی اکسید کربناثر مثبت و معناداری بر انتشار 

ا نظر ایران بوده و این نتیجه ب هایدر استان دی اکسید کربنیکی از عوامل افزایش انتشار 

( 0931)( و ابراهیمی و همکاران 0932) رفیعی و همکاران ( در چین،6160) و همکاران یانگ

نند، سازگار کیاد می دی اکسید کربنعلل افزایش انتشار  عنوانبهدر ایران که از شهرنشینی 

ریه اکولوژیکی با توجه به نظتوان را می  دی اکسید کربناست. اثر مثبت شهرنشینی بر انتشار 

طبق این دو نظریه شهرنشینی از طریق افزایش  .محیطی تفسیر نمودو گذار زیست

اند توها را افزایش و میمصرف انرژی و سوخت وسازها، افزایش استفاده حمل و نقلساخت

معناداری  شدن، اثر مثبت وصنعتی. داده استافزایش از این طریق انتشار دی اکسید کربن را 

د که توان بیان کرهای ایران دارد. میتانبر متغیر وابسته مدل در اس ،هایلکوانتا در تمامی
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منتشرشده  دی اکسید کربناز طریق افزایش مصرف انرژی، میزان گسترش صنایع سنگین 

( 6160) و همکاران یانگهای ایران را افزایش داده و نتیجه حاصل با نتایج مطالعات در استان

در ایران همسو (0934) تمیزی آمریکا ومتحده ( در ایالت 6103) رانهمکاو  در چین، لئو

 است. 

در ها لکوانتایدر کربندی اکسید عناداری بر انتشارمصرف انرژی نیز تأثیر مثبت و م

آوردن  تبه دسمنبع مهمی برای های فسیلی به اینکه سوخت با توجهدارد، های کشور استان

 طی اکسید کربندی مقدار زیادی  هاآنشود، افزایش مصرف انرژی و گرما محسوب می

عنادار ضریب مثبت و مانجامد. زیست میحیطکه به تخریب م ،کنندفرآیند احتراق آزاد می

 (، لیو و همکاران6160) نیا و همکارانبرای مصرف انرژی با نتایج مطالعات  آمدهدستبه

 ابراهیمی و همکاران(، 0932) رفیعی و همکاران (،0933) ناعارفیان و همکار(، 6103)

در تمام ضرایب برآوردشده برای نابرابری درآمد سازگاری دارد.  (0934) تمیزی و (0931)

درصد تمامی ضرایب  31و  11و  11هایکوانتایل جزبهعلامت منفی داشته و  ،اهکوانتایل

های شغلی برای کسب درآمد بیشتر و در نتیجه کسب سطح یتافزایش فعال .معنادار هستند

ن مطلوبیت طبق قانو حالنیا بادهد، را افزایش می دی اکسید کربنمطلوبیت بالاتر، انتشار 

 نمطلوبیت نهایی کمتری نسبت به فقرا دارند، بنابرای ثروتمندان در بلندمدت ،نهایی نزولی

 کربنسیددی اکو  داشتهمصرف کمتری به دلیل مطلوبیت نهایی پایین  معمولاً ثروتمندان

 لیو و همکاران(، 6161) دیوی و کوساماوردانی. کنندمیسبت به فقرا منتشر ن کمتری نیز

ایج مشابه با این مطالعه رسیده و اثر منفی به نتخود  در مطالعات (0934) و تمیزی (6103)

  .قراردادندرا مورد تأیید  کربناکسیددی نابرابری درآمد بر انتشار 

 :گیریبندی و نتیجه. جمع6
 هاای در بیشتر کشورو سایر گازهای گلخانه کربندی اکسید، انتشار 0331از اوایل دهه 

 ستا برای بشر به وجود آورده را و مشکلات بسیاری افتهیشیافزاهمزمان با رشد اقتصادی 

از  همین تبعات ناشیاست. مختلف وارد نموده  یکشورهااثرات مخربی بر اکوسیستم  و

منتشرشده، در دو دهه اخیر محققان را به تلاش برای بررسی  کربندی اکسیدافزایش میزان 
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بسیاری  وجهموردتسوق داده و این مسئله  هاآنو کنترل  اکسید کربندیانتشار عوامل مؤثر بر 

، مسئله تغییر  کربندی اکسیدعوامل مؤثر بر انتشار یکی از است.  قرارگرفتهاز اقتصادانان 

. انتقال ها استاز بخش کشاورزی به سایر بخش کار یروینساختار اشتغال در قالب انتقال 

گردد که اقتصادی محسوب می های توسعهصهیکی از مشخاز بخش کشاورزی  کار یروین

ی هاثر نظریهدر اک نکهیبااشود، یاد میساختار اشتغال  تغییر عنوانبهدر اقتصاد توسعه از آن 

تماعی اج -اقتصادی توسعهرا نمایانگر از بخش کشاورزی  کار یروینانتقال  اقتصادی،

همراه دارد  به با خودمعایبی نیز  لاوه بر مزایای فراوانی که دارد،این پدیده ع ، اماشمارندیبرم

کرده  زیست، اجتماع و اقتصاد واردرا بر پیکره فرهنگ، محیط ینابهنجارتبعات  گهگاهکه 

( آن را عامل مهمی در 6160و همکاران) یانگ( و 6160شائو و همکاران) کهیطوربه، است

ن پدیده نمایند، لذا شناسایی اثر ایزیست معرفی میو تخریب محیط دی اکسید کربنانتشار 

 کربنسیددی اکبرای کنترل میزان هایی سیاستدر جهت اجرای  کربن دی اکسیدبر انتشار 

 تواند مفید باشد. منتشرشده می

 0911-0931استان کشور طی بازه زمانی  90بنابراین، در مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات 

اش شد اثر پذیر، تلغیرجمعکوانتایل با اثرات ثابت پنل گرسیون کارگیری مدل رو با به

 در 93اجتماعی -سایر متغیرهای اقتصادی تغییر ساختار اشتغال در کنار و غیرمستقیم مستقیم

ش کشاورزی بخ کار یروینبدین منظور از متغیر انتقال  روش غیرخطی، شناسایی گردد. قالب

اغل جمعیت ش کلبهنسبت جمعیت شاغل در بخش کشاورزی  صورتبهها به سایر بخش

برای شاخص تغییر ساختار اشتغال استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که تغییر ساختار اشتغال 

ی ددارد، در خصوص اثر غیرمستقیم آن بر انتشار  کربندی اکسیداثر مستقیمی بر انتشار 

شد اقتصادی، از طریق رطور غیرمستقیم توان بیان کرد که این شاخص بهنیز می کربناکسید

صرف انرژی م شهرنشینی، همچنیندارد.  موردمطالعهمثبت و معناداری بر متغیر وابسته  نیز اثر

لاوه بر این دهد. عرا افزایش می کربندی اکسیدی انتشار شدن نیز به شکل معنادارو صنعتی

های تانمنتشرشده در اس کربندی اکسیدیز اثر منفی و معناداری بر میزان ننابرابری درآمد 

                                                            
 شدنمصرف انرژی، شهرنشینی، نابرابری درآمد، رشد اقتصادی، صنعتی 93 
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دهد که میان رشد اقتصادی و انتشار نتایج برآورد مدل نشان می تیدرنهاایران دارد. 

 N رابطه غیرخطی به شکل یموردبررسزمانی  ههای ایران طی بازدر استان کربناکسیددی

  ود دارد.معکوس وج

ایران های ر استاند کربندی اکسیدنتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت مصرف انرژی بر انتشار 

شود اد میپیشنهبرآوردشده برای مصرف انرژی  ، بنابراین با توجه به معناداری ضرایباست

اده سازی قیمت انرژی، تشویق به استفواقعی محیطی،های زیستعوارض و مالیات که با وضع

های اجرای طرح تیدرنهاهای پاک و زیست و فناوریای دوستدار محیطهاز فناوری

داشته شود. بر کربندی اکسیدهایی در راستای کاهش انتشار گامسازی مصرف انرژی، بهینه

و تجربه  ربنکدی اکسیدهمچنین با توجه به تأثیر مثبت و معناداری شهرنشینی بر انتشار 

د بر مترو تأکی شهری با ونقلحملتوسعه گردد که در این زمینه، توصیه میکشورهای موفق 

دهای تاندارمصرف و با اسو قطارهای شهری، تشویق به استفاده از خودروهای کم

عه توس ،علاوه بر اینگیرد. قرار توجه موردونقل شهری محیطی بالا در حوزه حملزیست

ممانعت از مهاجرت ساکنان روستاها حمایتی و تشویقی جهت  یهاطرحاجرای و روستاها 

 مسئولان استانی قرار گیرد. دستور کاردر  به شهرها

شار ها و انتکار از بخش کشاورزی به سایر بخشبا توجه به اثر مثبت انتقال نیروی

ه طرق مختلف کار بانتقال نیرویشود که زیست پیشنهاد میو تخریب محیط کربناکسیددی

 منطقی میان درآمد کارکنان این بخش و ایجاد توازنخاص از طریق افزایش  صورتبهو 

رل انتقال کنتعلاوه بر این برای شود. کنترل  هاستمزدها در بخش کشاورزی با سایر بخشد

قی در بخش حقی افزودهارزشبایستی افزایش  ،هاکار از بخش کشاورزی به سایر بخشنیروی

کشاورزی از طریق گسترش صنایع مرتبط با تولیدات کشاورزی مانند صنایع تبدیلی و 

نیز اثر  اینکه نابرابری درآمد استانی قرار گیرد. با توجه بهمقامات  دستور کار میلی درتک

اجرای  کنار در دولت شود کهمنتشرشده دارد، پیشنهاد می کربناکسیددیبتی بر میزان مث

گذاری رمایهس، بیشتر کربناکسیددیدرجهت کنترل انتشار  نابرابری درآمدهای کاهش طرح

 زیست از طرقاسب مسئولیت ثروتمندان را در حفاظت از محیطمتن صورتبهنمایند و 

فزایش اکه با درآمد رابطه مثبت دارند محیطی های زیستآوری مالیاتگوناگون مانند جمع
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ار های کاهش انتشزیست و راهدرآمد درباره اهمیت محیطافراد کم آگاهی دهند و با افزایش

های ر استاند دی اکسید کربنزیست به کاهش انتشار و حفاظت از محیط دی اکسید کربن

  کشور کمک نمایند. 
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Abstract: 

Global climate change is a vital issue facing the planet today, posing significant 

risks to both humans and the natural environment. This dangerous 

phenomenon is largely caused by the release of carbon dioxide into the 

atmosphere. How to reduce carbon dioxide emissions has become a common 

problem faced by the international community, and it has led many researchers 

to study the factors affecting carbon emissions and control them. One of the 

factors affecting carbon emissions is structural labor change, including the 

transfer of labor from the agricultural sector to the non-agricultural sector, 

which can play a crucial role in increasing carbon emissions through increasing 

industrial activity and economic growth. In this paper, we use the non-additive 

fixed effect panel quantile model, recently proposed by Powell (2016), to 

investigate the Effects of structural labor change on carbon emissions under 

different carbon emission distributions in Iran provinces from 2009 to 2020. 

Our findings show that was increasing structural labor change or higher the 

transfer of labor from the agricultural sector to another economic sector, 

including industry and services increased carbon dioxide emissions. 

Furthermore, the indirect effect of the labor structural change index is a 

positive and significant impact on CO2 emissions in Iran provinces. There is 

an inverted N-shaped EKC relationship for CO2 emissions. The coefficient of 

income inequality (Gini coefficient of income) is negative and statistically 

significant in Iran province. Also, the empirical results indicate that energy 

consumption, industrialization, and urbanization increases per capita carbon 

dioxide emissions.  

Key Word: Labor force transfer, CO2 emission, Fixed effect panel 

quantile model, structural labor change 
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