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 چکیده
بررسی ترتیب و اهمیت نیروهاي اثرگذار بر محـیط زیسـت بسـیار    در فرایند توسعه پایدار 

بـه بررسـی اثـرات     STIRPATرسد. در این راستا این مقاله با گسترش مـدل     نظر می      مفید به
رشد اقتصادي، رشد جمعیت، سهم بخش صـنعت در اقتصـاد، کـارایی انـرژي و پروتکـل      

هـاي        کشـور در قالـب داده   54اطالعـات   بکـارگیري کیوتو بر انتشار دي اکسـید کـربن بـا    
پرداختـه   OECDمنـا و   براي گـروه کشـورهاي   STATA 12.1افزار       با استفاده از نرمتابلویی 
و سـهم بخـش صـنعت از     نتایج حاکی از آن است که رشد اقتصادي، رشد جمعیتاست. 

اکسـیدکربن بـه عنـوان شـاخص           بـر سـطح انتشـار دي   ي دار      معنـی و  مثبـت  تولید ملی اثر
در مقابل کارایی انرژي و پـذیرش   است.واسطه آن بر توسعه پایدار داشته    زیستی و به   محیط

  اند.      شده ها      انتشار آالینده شدتث کاهش پروتکل کیوتو عموماً باع
  .STIRPAT ،پروتکل کیوتو ،جمعیت ،فراوانی ،زیست   محیط :ها      اهکلیدواژ
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  مقدمه. 1
. بـرخالف الگوهـاي پیشـین    ناپـذیر اسـت        اجتنـاب در دنیاي امروز توسعه پایدار ضرورتی 

 و اجتمـاعی  عـدالت تاکیـد داشـته و    جانبـه  همـه  توسـعه  بـر  رویکرد توسعه پایدار توسعه،
در چنـد دهـه اخیـر،    شـود.        ز جملـه ابعـاد اساسـی آن تلقـی مـی     ا زیستی      محیط مالحظات

و  اسـت؛  هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی مـورد توجـه قـرار گرفتـه          زیست از جنبه   محیط
محـور بسـیاري از مباحـث          و رشـد اقتصـادي    جمعیت نرژي،ا بخشبا  آن تعامل چگونگی

 اقتصادي و هاي      فعالیت سطح بینگر آن است که    علمی شده است. نتایج مطالعات متعدد بیان

 تـر       بـیش  ي      محرکـه  نیـروي  عنـوان  بـه  انـرژي  ارتباطی قـوي برقـرار اسـت،    ،انرژي مصرف

دارد و در مقابـل   اقتصادي ي      توسعه و رشد در اي      ویژه جایگاه خدماتی، و هاي تولیدي      فعالیت
 ها،   نآ فسیلی بدون در نظر داشتن کارایی مصرفیهاي       سوخت ویژه   رویه انرژي به      مصرف بی

درصـد کـل انـرژي     77شود. در حال حاضر بیش از       می       زیست   آلودگی محیط سبب افزایش
ها بـا تولیـد گازهـاي          شود. این سوخت      هاي فسیلی تامین می      توسط سوختمصرفی جهان 

محیط زیست را به شدت مورد تهدید قرار  ،ها و تخریب الیه ازون      اي و سایر آالینده      گلخانه
بـه  تولید انـرژي  بشر همچنان براي  ،اند. با این حال      داده و موجب گرم شدن کره زمین شده

 هاي اقتصادي   توسعه و همکاريسازمان  . بر اساس گزارشوابسته استهاي فسیلی       سوخت
زیست از جملـه خـاك، آب و هـوا       دهنده محیط   ، تقریباً تمامی عوامل تشکیل2001در سال 

ي       ، افزوت بر این رشـد مـدیریت نشـده   اند   هاي انسان قرار گرفته   تأثیر مستقیم فعالیت      تحت
  تواند باعث تشدید این بحران شود.       جمعیت می

اي را بـه        امروزه در مباحث مربوط به توسعه پایدار مسئله رشد جمعیت توجـه فزاینـده  
خود جلب کرده است. در خصوص ارتباط میان جمعیت و توسعه همواره نظرات متفـاوتی  

ازي علـت از معلـول اسـت در    ترین مورد در این مسـئله جداسـ        وجود داشته است. مشکل
تر از آن است که بتوان به صورت مطلق درباره آن قضاوت نمود.       حقیقت این ارتباط پیچیده

 و اجتماعی اقتصادي پیشرفت و توسعه اصلی محرك را جمعیت نظران افزایش      برخی صاحب

جمعیـت   افـزایش  ایـن رو، بـا  از   و  دانسته برتر کمیت بر را کیفیت دانند و در مقابل برخی      می
 از جمعیت و رشد شتاب و میزان به توان گفت که این رابطه از یک سو      در واقع می .مخالفند

درهرحـال، رشـد    بسـتگی دارد.  جامعـه  اجتمـاعی  و اقتصادي احوال اوضاع و دیگر به سوي
استفاده از نیروي جـوان  هاي مناسب براي       گذاري      ي جمعیت همراه با سیاست      مدیریت شده

 جـاي  بـه  ملـی  شود. در مقابل هنگام مواجهه با پرجمعیتی، منابع      جمعیت، مطلوب تلقی می
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 .شـود       می یابنده   رشد جمعیت مصرفی هاي      هزینه صرف زیربنایی، و اساسی هاي      گذاري      سرمایه
ه غیراصولی از منابع طبیعی شـده و  بسیاري معتقدند که رشد شتابان جمعیت منجر به استفاد

کمبود آب، کمبود انرژى، تخریب منابع طبیعى و هاي اساسی مانند       محیط زیست را با بحران
  سازد.      مواجه می ها   افزایش بار آلودگىو  ها، فرسایش خاك   جنگل

در مسـیر توسـعه    است، کهانرژي  ي      گسترده منابع توسعه و داراي   ایران کشوري در حال
نسـبت بـه   و انـرژي  سهم سـرمایه   اي که   ؛ به گونههاي فسیلی وابسته است      خود به سوخت

نتایج مطالعات مختلف ). 1381(تاري و خادمی،  باالست اًنسبت ، در فرآیند تولیدسایر عوامل
 از بیشتر نایرا در اکسیدکربن دي گاز انتشار رشد در این زمینه بیانگر این مطلب است که نرخ

بـا توجـه بـه نقـش     بنـابراین  )؛ 1389اسـت (بـاقري،    سرانه داخلی تولید ناخالص رشد نرخ
الزم است شدت و اي       هاي فسیلی در افزایش گازهاي گلخانه      انکار استفاده از انرژي      غیرقابل

بر توسـعه پایـدار    ، همچنین عوامل موثر بر استفاده از انرژي،نوع اثرگذاري استفاده از انرژي
این مسئله رشد شتابان جمعیت کشور طی چند دهه گذشته و    بر   افزونمورد توجه قرار گیرد. 

نظـران بـه      هاي اخیر، باعث شده توجه بسیاري از صاحب      در مقابل کاهش این رشد در سال
به دنبال بررسی  ي حاضر      منافع و مضرات احتمالی این تغییر جلب شود در این راستا مطالعه

هاي مورد       اثرات رشد جمعیت، رشد اقتصادي، رشد بخش صنعت و تغییر در کارایی انرژي
اطالعات مربوط استفاده بر انتشار آلودگی به عنوان شاخصی براي توسعه پایدار با استفاده از 

  هاي تابلویی است.      در قالب داده OECDمنا و به گروه کشورهاي 
 

  ظريمبانی ن. 2
گیـرى     ها، سمت   گذارى   که نحوه استفاده از منابع، هدایت سرمایهست       توسعه پایدار فرآیندي

شـامل  لذا توسعه پایدار  ،سازد   تکنولوژى و توسعه آن را با نیازهاى حال و آینده سازگار مى
توسـعه   .)WCED ،2005است (دگرگونى اساسى در کیفیت زندگى، تفکر، تولید و مصرف 

زیســتی    برابـري، رشداقتصـادي و پایــداري محـیط   اســت: پایـدار داراي سـه بعــد اساسـی    
در  اهمیت فراوانی داشـته و زیست    نیروهاي اثرگذار بر محیطشناسایی ). Zeller(،2006((زلر

ب رسد. بسیاري از محققین، ارتباط نامناسـ    نظر می      هاي مناسب، بسیار مفید به      اتخاذ سیاست
 )Bargaoui(دانند (بارگویی      زیستی می   بشر با طبیعت را از جمله دالیل اصلی آثار منفی محیط

  ).2014و همکاران، 
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 بـه  هـم  تواند   می و کند      می ایفا متضاد نقشی جمعیت در میان عوامل موثر بر توسعه، رشد

 بـه  توجـه  با سو، یک از کند. عمل توسعه و رشد بازدارندة عامل هم و عامل برانگیزنده عنوان

 توانـد    مـی  جمعیـت  افـزایش  سـرانه،  انداز، ثروت و سـرمایه    پس بر جمعیت رشد تأثیر منفی

 یـادگیري،  منجـر بـه   کـار  نیروي و جمعیت افزایش دیگر، سوي از شود، رفاه موجب کاهش

 را بیشـتر  تولیـد  حجـم  تر،      وسیع بازارهاي ایجاد و با در مقیاس شده       جویی      صرفه تخصص و

 پژوهشـی  ادبیـات  و دانـش  ). بدنه141: 1383سازد (سوري، کیهانی حکمت،       پذیر می      امکان

جمعیت  کیفی و کمی تحوالت که است آن مؤید توسعه، و جمعیت مناسبات ي      موجود درباره
ها    آن   پذیرد، بر      می توسعه تأثیر خاص هاي      از مولفه که حالی در دارد که را قابلیت و استعداد این

 موجبـات  تواند      می ، رشد،   روبه و زیاد حجم با جمعیت یک نیازهاي باشد. تأمین تأثیرگذارنیز

 تـوان  از بـیش  استفاده به   ومنجر وجود آورد آن به آن مختلف ابعاد در را زیست   تخریب محیط

 بـا رشـد فزاینـده جمعیـت در دهـه شصـت،       در اقتصاد ایران همراه شود. سرزمینی تحمل

بـرداري        بهـره  تخریـب و  رونـد  در تسـریع  و تشـدید  روشـنی،  به زیستی   هاي محیط      شاخص
 که آنجا ). از سوي دیگر از1388طباطبائی،  (قاضی دهند   می نشان را زیست   نامناسب از محیط

 توسـعه  متغیرهـاي  بر جمعیت فرهنگی ايه      و ویژگی کیفی و کمی شناسی      جمعیت متغیرهاي

 پایدار توسعۀ فرآیند موفق گذار الزمۀ و ریزي      برنامه نیاز      پیش متناسب جمعیت گذارند،   می تأثیر

  .)1390است (اطاعت، 
هـاي تاثیرگـذار بـر توسـعه پایـدار، تعامـل بـین مصـرف انـرژي و                یکی دیگر از مولفه

 به تنگاتنگی طور زیستی به      محیط مشکالت و انرژي مصرفطوري که       است، به       زیست   محیط

 شود مصرف وبد یا انتقال شود، تولید انرژي است که ممکن      غیر تقریباً اند، زیرا      مرتبط یکدیگر

 دمایی       تغییرات آلودگی آب، هوا، آلودگی باشد. نداشته دنبال به زیستی      محیط اثرات اینکه بدون

 بـه  مسـتقیم  بطـور  که هستند زیستی      محیط مشکالت جمله از جامد ضایعات شدن پراکنده و

 بـا  صـنعتی  انقـالب  از پـس  ).1388 ( قربـانی،  شود      می مربوط انرژي مصرف و تولید، انتقال

 میـزان  دیگـر  سـوي  از و کـار       نیـروي  وري      بهره متوسط سو یک از انرژي، از تر      بیش ي      استفاده

 و انـرژي  بخـش  در هـاي اتخـاذي        سیاسـت  نتیجـه،  در. یافت افزایش       زیست   تخریب محیط
 شـرایط  تغییـر  در را نقـش  ترین      بیش انرژي بخش و دارند هم با نزدیکی ارتباط زیست   محیط

کشـورهاي  سـطح تولیـد در    ). امـروزه Shim(،2006( (شـیم  کنـد       مـی  ایفـا  زیسـت  محـیط 
 و آبـی  منابع فسیلی، هاي      سوخت مثل منابع محدودي از استفاده پایه بر عموماً یافته   کمترتوسعه

 زیسـتی ماننـد        مشکالت محـیط  مورد در نیز هایی      . نگرانیاست تجدیدناپذیر       هاي      نهاده دیگر



 131و دیگران    سادات هاشمی  محدثه

دارد. در  وجـود  منـابع  و تقلیـل  خاك فرسایش خیزي،      حاصل کاهش هوا، خاك، آب، آلودگی
هاي جهـانی توسـعه پایـدار بـر لـزوم افـزایش کـارایی انـرژي و اسـتفاده از منـابع                 نشست
زیستی بخش انرژي در هـر کشـور و در      پذیر جهت کاهش تبعات و صدمات محیط      تجدید

هـاي        ز انـرژي اسـتفاده ا  .)1388(قربـانی،  اي صورت گرفتـه اسـت        جامعه جهانی تاکید ویژه
جو یک کاالي عمومی اي و آلودگی جو است.       گلخانه       ترین عامل انتشار گازهاي   فسیلی مهم

اي در هـر کشـور، منـافع خـارجی جهـانی         جهانی بوده و کاهش انتشـار گازهـاي گلخانـه   
هـاي        مهمـی در بحـث   نقـش که اي       ترین گاز گلخانه      اکسیدکربن به عنوان مهم   دربردارد. دي

مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار داشته و به عنـوان عامـل اصـلی گرمـایش جهـانی      
به استفاده از انـرژي، کـه عامـل اساسـی تولیـد و       است. این گاز مستقیماً   شده   تشخیص داده

هـاي        سیاسـت همـواره بایـد در   و مقدار سرانه انتشار این گاز  باشد، مرتبط است      مصرف می
  ).1389 آشنا،و  پور (لطفعلی مدنظر قرارگیرداقتصادي و محیط زیستی 

نقـل ناشـی      و   هاي بخش حمـل       کربن جهانی از فعالیت      اکسید      پنجم انتشار دي      بیش از یک
 چهارم بـرق جهـان توسـط خانوارهـا و در بخـش مسـکونی            شود، همچنین بیش از یک      می

توسعه رو بـه     یافته و در حال   شود که این مقادیر در هر دو نوع کشورهاي توسعه      مصرف می
اي بـراي تولیـد      گلخانـه       چه در برخی کشورها فناوري گازهاي فشرده غیر         . اگراستافزایش 

شـود.        فسـیلی ایجـاد مـی   هاي       سوم برق تولید شده از سوخت      برق کاربرد دارد اما باز هم دو
هـاي جـایگزین         این نکته نیز باید مورد توجـه قـرار گیـرد کـه بسـیاري از گزینـه      همچنین 
زیستی نـامطلوبی بـه همـراه دارنـد. بـه عنـوان نمونـه           هاي فسیلی نیز اثرات محیط      سوخت
ده توسـط نیـروي آب   هاي بادي بر مهاجرت پرندگان تاثیر منفی دارد، برق ایجاد شـ       توربین

ساز مهندسی عظـیم بوجـود آمـده اسـت کـه خـود بـه انتشـار               و      هاي ساخت      بواسطه پروژه
وحـش و تغییـر         تواند باعث مهاجرت ناخواسته مردم، حیـات       کربن منجرشده و می      اکسید      دي

منـی و اسـتفاده در سـایر مـوارد ماننـد      هـاي ای       اي نیز نگرانـی       اکوسیستم شود. انرژي هسته
نهایـت اینکـه حمـل و نقـل و انـرژي در سـطح        اسـت. در    حمالت نظامی را بوجود آورده
       اي داشته و در نتیجه نسبت به سایر عوامـل مـوثر بـر محـیط          انفرادي مصرف بسیار گسترده

)، Liddleل (لید (گیرند      زیست با شدت بیشتري بواسطه ثروت و جمعیت تحت تاثیر قرار می
را  یشآوردهـا       از دسـت  یاريبشر، بس هاي   یتفعال یزیست   محیط یراتتأثترتیب       بدین ).2013

آن را بـه عنـوان    یـب از تخر یريو جلوگ    زیست   سؤال برده و موضوع حفاظت از محیط یرز
در  یـل دل ین. بـه همـ  اسـت  همطرح کرد یجامعه جهان يفرا رو يها   چالش ینتر   از مهم یکی
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و بـه دنبـال    شـده برگزاردر این رابطـه   يمتعدد يها   ها و کنفرانس   گذشته نشست يها   سال
 یستیز یطمقابله با اثرات محبه منظور  یادي نیزز المللی   ینو ب يا   منطقه هاي   یونکنوانس ،ها   آن
 Kyoto( کیوتـو  پروتکـل  آن پیـرو  و هـوا  و آب تغییر کنوانسیونمنعقد شد.  بشر هاي   یتفعال

Protocol( جهـانی  جامعـه  توسـط        زیست اقداماتی است که در راستاي حفاظت از محیط از 

به منظور  سازمان ملل متّحد المللی در چارچوب   کیوتو پیمانی بین      اجرایی شده است. پروتکل
هاي اخیر محسوب    در دهه زمین شدن   گرم که عامل اصلی -   اي   گازهاي گلخانه کاهش انتشار

کربن،       اکسید      اي نظیر متان، دي   هاي اخیر با افزایش گازهاي گلخانه      است. طی سال -شوند   می
کـه ایـن امـر     استزمین در حال افزایش       نیتروژن در جو زمین، دماي کره      بخار آب و اکسید

طـی   1997زیست خواهد شد. از این رو در سال    طباعث ایجاد تغییرات ناخوشایند در محی
پیمانی معروف به کیوتو کشورهاي صنعتی متعهد شدند کـه ظـرف ده سـال، میـزان انتشـار      

هـاي مـالی      توسعه کمک   کاهش دهند و به کشورهاي درحال ٪5اي خود را    گازهاي گلخانه
بـادي،   و انرژي خورشیدي پذیر نظیر      هاي تجدید   براي افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژي

ه و سیدرسالمی راي ابه تصویب مجلس شو 10/3/1384یخ رتادر تکل وین پراعطا نمایند. ا
 گسترده با توجه بهست. ه اشدا الجرازمالان یراسالمی اي جمهوري ابر 30/8/1384یخ رتااز 

 پروتکـل  شدن االجرا      الزم راستا، در این جهانی اقدامات و پروتکل این اثرگذاري حیطه بودن

 توسـعه،    حال   در یافته،      توسعه کشورهاي بر متفاوتی اجتماعی اقتصادي و اثرات تواند      می کیوتو

 از پذیر      آسیب نفت،کشورهاي به وابسته اقتصاد با کشورهاي گذار، حال در اقتصاد با کشورهاي

  .)1385(رحیمی و همکاران،  بگذارد غیره و اکولوژیکی لحاظ
 

 پژوهش ۀیشینپ. 3
توان به دو دسته اصـلی     را می زیست      محیط اقتصاد زمینه در شده انجام اقتصادي هاي      پژوهش

هاي مناسب    سنجش و برآورد وضعیت موجود و معرفی شاخص دنبال به تقسیم کرد: برخی
 دار   ي مشخص ومعنـا    یک رابطهدنبال برآورد    اند و در مقابل برخی دیگر به   در این زمینه بوده

در قالـب منحنـی   بیشـتر   ایـن مطالعـات   .انـد    بوده اقتصادي رشد و زیست      محیط تخریب بین
هــا       از آن تعــداديکـه در ادامــه بــه معرفـی   اســت    زیسـت محیطــی کــوزنتس انجـام شــده  

  است: شده       پرداخته
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  خارجی مطالعات 1.3
بـر   انـرژي  مصـرف  و جمعیت تأثیر خود ي      مطالعه ر) د  Dietz and Rosa, 1997(روزا  و یتزاد

 انتشـار گـاز   کشـش  کـه  داد نشـان  مطالعـه  نتـایج  .دادنـد  قرار بررسی مورد را زیست   محیط

 انتشار میزان افزایش جمعیت، با همچنین،است.  یک نزدیک انرژي مصرف و کربن      اکسید      دي

  .یابد      می افزایش کربن اکسید دي گاز
 منحنـی  نظـري  ادبیـات  بیـان  بـر  افـزون  خـود،  مقاله در ) ,Munasinghe 1999مانسینگ (

 پرداختـه  زیست تخریب محیط و اقتصادي رشد بین رابطه به بررسی کوزنتس، زیستی   محیط

 نهـایی  منفعـت  هـاي       منحنـی  تالقـی  از زیستی کوزنتس   منحنی محیط که داد نشان وي .است

 بـراي  توسـعه  حال در کشورهاي همچنین، .آید   می وجود   به اجتماعی نهایی هزینه و اجتماعی

  نمایند.  استفاده صنعتی کشورهاي تجارب از باید اقتصادي و توسعه رشد به دستیابی
هـوا،   مهـم  ي              آالینده چند براي را کوزنتس ي      نظریه )Rosa and York, 2000( یورك و روزا

انتشـار   میـزان  مـورد  در کـه  انـد       کـرده  گیـري               نتیجـه  و نمـوده  بررسـی  اسـپانیا  کشـور  بـراي 
 سـایر  در خصـوص  امـا  .دارد سـازگاري  کوزنتس یزیست   ي محیط      نظریه با اکسیدسولفور      دي

  .ندارد وجود همخوانی و تطابق این ها      آالینده
زیستی کوزنتس به بررسی آثار جمعیت و رشـد     ) با استفاده از منحنی محیط2013( لیدل

اقتصادي بر محیط زیست پرداخت که نتیجه مطالعات اثر منفـی ایـن عوامـل را بـر محـیط      
  زیست تایید کردد.

بـه بررسـی تـاثیر متغیرهـاي      STIRPAT) با استفاده از مـدل  2014( بارگویی و همکاران
، رشد اقتصاد و پروتکل کیوتو با توجه به گروه بندي کشورها بر اساس جمعیت، تکنولوژي

درآمد و منطقه جغرافیایی پرداختند که نتایج مطالعات حاکی از اثر منفـی جمعیـت و رشـد    
  .استاقتصادي بر محیط زیست 

 

  داخلی مطالعات 2.3
هـا     بـه برخـی از آن   توجهی در این زمینه انجام شده کـه در ادامـه     در ایران نیز مطالعات قابل

شود. شایان ذکر است که بیشتر این مطالعات تنها بعد تجربی داشـته و در قالـب      پرداخته می
  اند.   منحنی محیط زیستی کوزنتس انجام شده
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اکسید کـربن و        ي انتشار دي      ي خود رابطه      )، در مطالعه1388نصراللهی و غفاري گولک (
ي       هـاي تلفیقـی (پـانلی) در قالـب فرضـیه           نسـانی را بـا اسـتفاده از داده   ي ا      شاخص توسعه

-2004ي زمانی       غربی در دوره      کوزنتس، براي کشورهاي عضو پیمان کیوتو و آسیاي جنوب
ي       غربـی مبـین یـک رابطـه          اند. نتایج براي کشـورهاي جنـوب        مورد بررسی قرار داده 1990
باشـد. همچنـین         ي انسانی می      اکسید کربن و شاخص توسعه      ي خطی میان انتشار دي      هفزایند
 است.      شکل براي کشورهاي پیمان کیوتو محاسبه شده Nاي       رابطه

 از منظـر  جمعیت فزایندة رشد ) با طرح و نقد نظریات مختلف پیامدهاي1390اطاعت (

 مشـکالت  فقـر،  بیکـاري،  دهد، و معتقد است      می قرار تحلیل و تجزیه پایدار را مورد توسعۀ

 پیامـدهاي  از آب سـرانۀ  محیط زیستی و کـاهش  هاي      وآلودگی تخریب و بهداشتی، آموزشی

دهـد نـرخ رشـد جمعیـت در کشـور            اسـت و پیشـنهاد مـی    ایـران  در جمعیت فزایندة رشد
  شود.  کنترل

 و مصرف انـرژي  اقتصادي، رشد رابطه بررسی به خود مقاله در) 1390 (معبودي و فطرس
 علـی  از رابطـه  حـاکی  هـا       آن پـژوهش  نتایج .اند      پرداخته1384 دوره طی ایران در هوا آلودگی

 براسـاس نتـایج،   همچنـین  .اسـت  اکسیدکربن      انتشار دي و داخلی      ناخالص تولید بین دوطرفه

  دارد. وجود اکسیدکربن      دي نشر به انرژي مصرف از علی رابطه
بـه منظـور شناسـایی ارتباطـات      ARDL)، با اسـتفاده از روش  1391فطرس و همکاران(

، شدت انـرژي و درجـه بـاز بـودن      CO2متغیرهاي اثرگذار بر آلودگی هوا به بررسی رابطه 
ارتبــاط   و هـوا آلـودگی و شدت انرژي میان معنادار و مثبت رابطه و وجود    اقتصاد پرداخته

  اند.   را نتیجه گرفته بلندمدت در آلودگی هوا و بازبودن اقتصاد بین مثبت
هـا     با توجه به تعداد زیاد تحقیقات مشابه در ادامـه بـه اختصـار بـه مـرور برخـی از آن      

  پرداخته شده است:

  . بررسی اجمالی مطالعات پیشین1جدول 

سال   محقق
  توضیحات  عنوان تحقیق  انتشار

صادقی و 
 زیست اثرات و اقتصادي رشد  1383  سعادت

  علی) تحلیل ایران (یک در محیطی
با استفاده از آزمون علیت هشیائو نشان 

که رشد اقتصادي در تخریب  ندداد
  زیستی اثر مثبتی داشته است.   منابع محیط
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 اسکویی، برقی
  1387  محمدمهدي

 انتشار بر تجاري آزادسازي آثار
اي    گلخانه گازهاي

 منحنی در اکسیدکربن)   (دي

  کوزنتس محیطی   زیست

افزایش آزادسازي تجاري و درآمد سرانه 
در کشورهاي با درآمد سرانه باال به 
کاهش انتشار دي اکسیدکربن و در 

کشورهاي با درآمد سرانه متوسط پایین 
به افزایش انتشار دي اکسیدکربن منجر 

  شود می

بهبودي و 
  1390  همکاران

علی انتشار در اکسید کربن، رابطه 
ارزش افزوده بخش صنعت و 

  مصرف انرژي در ایران

با بکارگیري روش علیت گرنجري 
نتیجه گرفتند که با افزایش مصرف 

کربن       اکسید      انرژي میزان انتشار دي
  افزایش خواهد یافت

پور و    لطفعلی
بررسی عوامل موثر بر تغییر انتشار   1389  آشنا

  کربن در اقتصاد ایران دي اکسید

کربن در       اکسید      بینی انتشار دي      پیش
کربن       اکسید      میزان انتشار دي :اقتصاد ایران
درصدي را  66رشد  2020تا سال 

  تجربه خواهد کرد.

 خانقاهی      محمدي
  1391  و همکاران

 مصر اقتصادي، رشد اثرات بررسی
 تجاري بازبودن درجه و انرژي ف

  محیط زیست ایران کیفیت بر

 اقتصادي،      رشد مثبت تأثیر بیانگر نتایج
 بر بازبودن تجاري درجه و انرژي مصرف

  .است اکسیدکربن      دي انتشار

پهلوانی و 
  1392  همکاران

بررسی رابطه بلندمدت مصرف 
زغال سنگ بر انتشار 

اکسیدکربن در ایران با استفاده    دي
 ARDL از تکنیک

یک رابطه بلندمدت بین مصرف زغال 
سنگ، رشد اقتصادي، تجارت آزاد و 

  .اکسیدکربن وجود دارد   تولید دي

ترابی و 
  1394  همکاران

تاثیر مصرف انرژي، رشد 
اقتصادي و تجارت خارجی بر 

  اي در ایران   انتشار گازهاي گلخانه

مصرف سرانه انرژي، تولید ناخالص 
باز بودن داخلی سرانه واقعی و درجه 

دار بر میزان       اقتصاد تأثیري مثبت و معنا
  .اکسیدکربن دارند      انتشار سرانه گاز دي

  اي نگارندگان   مأخذ: مطالعات کتابخانه

توان گفت اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه سعی در بـرآورد میـزان      طور کلی می   به
هـایی ماننـد مـدل مـورد اسـتفاده،         اند. تفـاوت    اشتهو یا بررسی عوامل مؤثر بر آن د    آلودگی
) وجـود  اجتمـاعی  و انسانی طبیعی، فیزیکی،شناسی، انتخاب متغیرها، تعریف سرمایه (   روش

زیستی کوزنتس در مطالعـات تجربـی      دارد. نتیجه غالب این مطالعات نیز تایید منحنی محیط
استاندارد به بررسی نحوه اثرپذیري محیط زیست از است. این تحقیق با استفاده از یک مدل 

هـاي     بـرداري از انـرژي و تـالش      متغیرهاي کالنی مانند تولید ملی، رشدجمعیت، نحوه بهره
زیست (در قالب متغیرهاي موهومی) براي گروه کشـورهاي     جامعه جهانی براي حفظ محیط

  پردازد و از این جنبه نوآوري دارد.    انتخابی می
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  شناسی روش .4
زیست، طی سه دهـه گذشـته رشـد جمعیـت، ثـروت و         در مطالعات اقتصادي حوزه محیط

 IPATانـد. مـدل         تکنولوژي بعنوان عوامل بالقوه اثرگذار بر محیط زیست مدنظر قرار گرفتـه 
است     زیست   هاي بشر بر محیط      اي براي تجزیه و تحلیل اثر فعالیت      فرم گسترده شناخته شده

). الریش و هولدرن اولین کسانی بودند که تـالش کردنـد الگـوي    1992(استرن و همکاران، 
و آن را به صـورت  زیستی، جمعیت، فراوانی و تکنولوژي ارائه کنند    پویایی براي آثار محیط

  بندي کردند.       فرمول  IPATمدل
  

 I=P*A*T 
  

سرانه یا رشد درآمد)  GDPفراوانی ( با توجه به نتایج تحقیقات مختلف، رشد جمعیت و
انـد.        زیستی و انتشار کـربن معرفـی شـده      ترین عوامل در پیامدهاي منفی محیط   از جمله مهم

هـاي بشـر را بـه عنـوان نیـروي محرکـه انتشـار              فعالیت 1997همچنین دایتز و رزا در سال 
زمون فرضیه عوامل موثر بـر انتشـار دي   را براي آ  IPATگرفته و مدل در نظر کربن   اکسید   دي

  :دادند   توسعه  STIRPATاکسید کربن به شکل مدل 
  

I= αPi
βAi

γTi
σεi 

  
) و A)، فراوانی یا درآمـد سـرانه (  P( ، تابعی از جمعیت)I(زیستی    که در آن اثرات محیط

  .در نظر گرفته شد) T( تکنولوژي
دلـه زیــر  شــود، معا   گرفتــه مـی بـا توجـه بــه لگـاریتم طبیعــی کـه از دو طــرف معادلـه      

  آید:      می بدست
  

Ln Ii= α0 + β Ln(Pi) + γ Ln(Ai) + σ Ln(Ti) + μi  
Ln α = α0     Ln εi = μi 

  
زیستی هرکدام از عوامل بصورت جداگانه    دهد که کشش آثار محیط      این معادله اجازه می
اثـر متغیرهـاي توضـیحی را بـر     توان       می  STIRPATمدلبا استفاده از محاسبه شود. در واقع 

این مدل بـه دنبـال بیـان ارتبـاط علـوم طبیعـی و علـوم         .قرار دادتحلیل مورد زیست    محیط
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تواند براي بررسی تعامل بین اجزا، درك مشکالت محیط زیستی و ارائه اجتماعی بوده و می
  هاي مناسب به کار رود.   حل   راه

هاي رگرسیونی ترکیبی       اند تا این مدل را با استفاده از مدل      نمودهاقتصاددانان مختلف تالش 
  :است زیر شرح به ، تابلویی هاي      داده قالب در رگرسیونی دهند. فرم عمومی یک مدل   تعمیم
  

Yit = αit + λt + β'itXit + Uit 
  

جزء مربوط بـه   Uiزا،       نبردار متغیرهاي برو Xitزا،       ونربرداري از متغیرهاي د Yitکه در آن 
و همکـاران در   )Shi(شـی  ).Hsiao( ،1986((شـیائو  نشانگر اثرات ثابت اسـت  it+λtαخطا و 

کـربن توسـعه دادنـد. مـارتینز        اکسید   را بر اساس انتشار دي STIRPATهاي       مدل 2006سال 
) را بعنـوان جانشـین   EE(  کـارایی تکنولـوژي   2009در سال  )Martinez Zarzoso(زارزوسو

  اند.      تغییر تکنولوژي بکار گرفته

با توجه به مطالب نظري و مطالعات پیشین، در این مقاله به منظور بررسی عوامـل مـوثر   
ارزیـابی تـاثیر   اسـت، بـراي      زیست از مدل مارتینز زارزوسو استفاده شـده    بر تخریب محیط

کربن در مـدل ارائـه شـده توسـط مـارتینز         اکسید   پروتکل کیوتو بر کنترل انتشار ديپذیرش 
  شده است.معرفی ) Kyoto Ratزارزوسو یک متغیر دامی (

  
Ln CO2it= αi + λt + β1 Ln Pit + β2 Ln GDPit + β3 Ln EEit+ β4 Kyoto Rat + ℓit 

  
بـا   2011و مارتینز زارزوسـو در سـال    )Grunewald( تغییر تکنولوژي توسط گرون والد

  ) وارد مدل شده است: IAهاي صنعتی (      توجه به فعالیت
  

Ln CO2it= αi + λt + β1 Ln Pit + β2 Ln GDPit + β3 Ln IAit+ β4 Kyoto Rat + ℓit  
  

زمـان هـر دو      بصـورت هـم   2014برخی محققین از جمله بارگویی و همکاران در سال 
مـورد  جهـت بـرآورد تـاثیر تکنولـوژي     را هاي صنعتی و کارایی بخش انرژي       متغیر فعالیت

  کند.   این مدل امکان برآورد برایند تاثیر این دو متغیر را ایجاد میاند،       قرار دادهاستفاده 

Ln CO2it= αi + λt + β1 Ln Pit + β2 Ln GDPit + β3 Ln IAit + β4 Ln EEit + β5 Kyoto 
Rat + ℓit 
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  برآورد مدل و تحلیل نتایج .5
هـاي صـنعتی و کـارایی انـرژي بـر انتشـار             زمـان فعالیـت     این مقاله به بررسـی اثـرات هـم   

کشـور در قالـب گـروه کشـورهاي ،      54هاي تابلویی براي       اکسیدکربن با استفاده از داده   دي
همکـاري اقتصـادي و   سـازمان  و گـروه کشـورهاي   ،  )MENA( 1خاورمیانه و شمال آفریقا

هـاي مـورد نظـر از          . دادهپرداخته اسـت  2012 -1975و طی دوره زمانی ) OECD( 2توسعه
هاي بانک جهانی و اطالعات مربوط به پروتکل کیوتـو از پایگـاه اطـالع رسـانی           پایگاه داده

 united nations framework convention onکنوانسیون تغییرات اقلیمی سـازمان ملـل متحـد (   

climate change, UNFCCCاست: ست. الگوي مورد بررسی به شرح زیر) استخراج شده ا  
  

Ln CO2it= α0 + β1 Ln POPit + β2 Ln GDPPCit + β3 Ln IAit + β4 Ln EEit + β5 
DUMPRTOKit + uit  

  
  که در آن: 

CO2it انتشار دي اکسید کربن ساالنه کشور :i ام در سالt  در مقیاس کیلو تن ،  
POPit جمعیت کشور : i ام در سالt 

GDPPCitعنوان شاخص فراوانی : ، تولید ناخالص داخلی سرانه به  
IAit : سهم کارخانجات صنعتی در کل :GDP هاي صنعتی      به عنوان شاخص فعالیت  

EEit شاخص کارایی تکنولوژي، که از تقسیم :GDP  شده بر مقدار مصرف انرژي حاصل
(بـارگویی  است  GDPدهنده تعداد واحدهاي انرژي مصرفی جهت تولید یک واحد       و نشان

  ).2014و همکاران، 
DUMPRTOKit   متغیر موهومی پذیرش پروتکل کیوتو که مقدار آن براي هـر کشـور در :

  هاي قبل از پذیرش پروتکل صفر و پس از آن یک قرار داده شده است.      سال
آمـاره   توسـط  واحدها ناهمگنی هاي تابلویی مسئله      آورد مدل به روش دادهدر گام اول بر

F   گیرد، و اقدام بعدي بکارگیري آزمـون هاسـمن        قرار می لیمر مورد بررسی )Hausman Test( 
) و یـا ضـرایب تصـادفی     Fixed Effect, FEبراي انتخاب بین یک مدل بـا ضـرایب ثابـت (   

)Random Effect, RE (    تـوان        است. هرگاه در این آزمون فرضیه صـفر را نتـوان رد کـرد مـی
) . در 1978چنین نتیجه گرفت که بکارگیري مدل با ضرایب تصـادفی کاراسـت (هاسـمن،    

برآورد شده و سپس براي مقایسه آزمـون هاسـمن انجـام     REو  FEهاي       اینجا مدل با روش
  است.   شده
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  هاي آماري بر روي متغیرهاي مدل      . نتایج آزمون2جدول شماره 

نتیجه آزمون   chi2مقدار آماره  نتیجه آزمون همگنی  Fleamer رهمامقدار آ  کشورها گروه
hausman  

MENA  F(16, 411) = 200.97  panel  228.3)=5 (chi2  RE  

OECD  F(32, 624) = 405.30  panel  62.76)=5 (chi2  RE  

  هاي پژوهش      : یافتهمأخذ

هاي تابلویی آزمـون همسـانی واریـانس اسـت،           بعدي برآورد مدل به روش دادهمرحله 
رود. در       شـمار مـی        هـاي تـابلویی بـه         هـاي داده       البته کنترل ناهمسانی واریانس از جله مزیت

وز احتمال بـر  REها همسان هستند، اما در روش       شود که واریانس      فرض می FEبرآوردهاي 
 ناهمسانی وجود دارد. از این رو روش تخمین در این حالت حداقل مربعات تعمیم یافتـه ( 

Generelized Least Squares, GLS     خواهد بود. براي بررسـی همسـانی واریـانس از آزمـون (
محاسـبه   2χضریب الگرانژ بروش و پاگان استفاده شده است. طبق این آزمون هرگاه آمـاره  

درصد کوچکتر باشد، فرض وجـود همسـانی واریـانس     95در سطح  شده از مقدار جدول
  ).2005تواند رد شود (بالتاجی،      نمی

 ,Levin هاي لوین لین و چو (      هاي تابلویی آزمون      براي بررسی وجود ریشه واحد در داده

Lin & Chu  :LLC  ) بریتونـگ، هـادري ،(Hadri    ) و آزمـون ایـم ، پسـران و شـیم(IPS : Im, 

Pesaran & Shinهاي       گیرند. فرضیه صفر در آزمون      ) مورد استفاده قرار میLLC  وIPS  وجود
هـاي مـذکور بـراي       ). آزمـون 2005و بالتـاجی،  1997ریشه واحد است(ایم،پسـران و شـیم،  

در هـاي ایم،پسـران و شـیم و فیشـر        اند و تنها آزمـون    هاي تابلویی متوازن قابل استفاده   داده
ــل ــد. فرضــیه صــفر در آزمــون     پان ــامتوازن کــاربرد دارن وجــود ریشــه واحــد  IPS      هــاي ن

هاي مفقـوده بـراي برخـی          ) در این مطالعه به دلیل وجود داده1997است(ایم،پسران و شیم،
ارائـه   3براي آزمون ریشه واحد استفاده شده و نتـایج آن در جـداول شـماره     IPSمقاطع از 

  شده است:
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  STATA12.1افزار       با استفاده از نرمآزمون ریشه واحد نتایج  .3جدول شماره 
 متغیر IPSمقدار آماره 

OECD انداز   چشم 
 

-1.9529 
(0.071) 

-1.7957  
(0.1812) Lnco2 

0.5256 
(1.00) 

-0.7170 
(1.00) lnPOPit  

-0.6755 
(1.00) 

-1.1499  
(0.08) lnGDPPCit 

0.1431 
(1.00) 

-1.7509  
(0.11) lnIAit  

-0.4129 
(1.00) 

-0.8361  
(0.99) lnEEit  

-2.2934 
(0.00) 

-2.4658  
(0.00) Lnco2(-1) 

3.6666 
(0.00) 

-4.6769 
(0.00) lnPOPit (-1)  

3.9496 
(0.00) 

-3.1032  
(0.00)  lnGDPPCit (-1) 

-2.2083 
(0.00) 

-2.8084 
(0.00) lnIAit (-1) 

5.8591 
(0.00) 

-3.01  
(0.00) lnEEit   (-1) 

  هاي پژوهش   مأخذ: یافته

 ایستا گیري   بار تفاضل یک با ولی نبوده ایستا سطح در مدل دهد، متغیرهاي   نتایج نشان می

 این انجام شود. پانلی هاي   انباشتگی داده   هم شوند. بنابراین الزم است براي این مدل آزمون   می

 جهـت بررسـی   پـردازد.    مـی  متغیرهـاي اقتصـادي   بـین  همگرایـی  وجـود  بررسی به آزمون،

) و کائو، پدرونی McCoskeyکوسکی(   )، مکKaoهایی مانند: آزمون کائو (   انباشتگی آزمون   هم
)Pedroniانباشـتگی مبتنـی بـر الیکلیهـوود (       ) و آزمون همLikelihood-Based Cointegration 

Test( بالتاجی،    استفاده می) استفاده شده  پدرونی انباشتگی   هم آزمون جا از   در این). 2005شود
 از آزمون حاصل نتایج انباشتگی است.   هم رابطه وجود صفر در این آزمون عدم است. فرضیه

  شوند.   می مشاهده 3شماره  جدول در
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  STATA12.1افزار       مدل با استفاده از نرم جمعی   آزمون همنتایج  .4جدول شماره 
 t-stat P value آماره آزمون

Panel ν-stat -2.17 (0.05) 

Panel ρ-stat -6.68 (0.00) 
Panel PP-stat -2.98 (0.05) 

Panel ADF-stat -3.25 (0.03) 
Group ρ-stat -8.83 (0.00) 

Group PP-stat -6.12 (0.00) 
Group ADF-stat -1.87 (0.08) 

  هاي پژوهش   مأخذ: یافته

  
  اکسیدکربن   . انتشار مقدار میانگین سرانه دي1شماره نمودار 

  در گروه کشورهاي مورد مطالعه

 
  هاي بانک جهانی      : دادهمأخذ

هاي استخراج شده و با توجه به نمودارهاي ترسیم شده، رشـد انتشـار دي         بر مبناي داده
ها در       که سطح انتشار آالینده   با ایناست،    اکسید کربن در طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته

به دلیل تولیدات بیشتر و سهم بزرگتر بخش صـنعت در اقتصـاد از    OECDگروه کشورهاي 
ابتدا مقادیر باالتري را به خود اختصاص داده اما روند افزایش در طی زمان شـدت کمتـري   
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بـا رشـد    1990اوایـل دهـه    کشورهاي منا با شروع روند صنعتی شـدن از        است. گروه      یافته 
  است.    اکسیدکربن مواجه شده      اي در انتشار دي      فزاینده

  12.1STATAافزار       . نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از نرم5جدول شماره 
OECD MENA متغیرهاي توضیحی عالمت 

0.8700799 
(10.43) 

0.6760401 
(20.7) 

  

POPit جمعیت 

0 .3931968 
(18.17) 

0.5774567 
(25.72) 

 

GDPPCit تولید ناخالص داخلی سرانه 
0 .3036157 

(8.53) 
0.2084115 

(4.91) 
 

IAit 
سهم کارخانجات صنعتی در کل 

GDP 
-0.6579105 

(-19.73) 
-0.2498302 

(-6.47) 
 

EEit کارایی تکنولوژي 
-0.0409203 

(-4.61) 
0.0009696 

(0.04)* 
 

DUMPRTOKit پروتکل کیوتو 
-6.250718 

(-4.79) 
-5.7025370 
(-10.41) 

αi عرض از مبدا 
0.9540 0.8690 R-squared ضریب تعیین 

  % و کمتر1دار در سطح خطاي  معنی*
  هاي بانک جهانی      هاي پژوهش با استفاده از داده      : یافتهمأخذ

متغیر جمعیت و تولید ناخالص داخلی  برآورد شده،هاي       با توجه به نتایج حاصل از مدل
و در مقابـل تولیـد    .اند      داشته CO2دار و مثبتی بر سطح انتشار       اثر معنی هر دو گروهسرانه در 

 OECD نسـبت بـه  CO2 بر افـزایش انتشـار   بزرگتري اثر  مناناخالص داخلی سرانه در گروه 
دار مثبتی بر انتشار آلودگی داشته       اثر معنی هر دو گروههاي صنعتی در       . شاخص فعالیتددار

بوده اسـت. کـارایی تکنولـوژي داراي اثـر منفـی و       OECDکه بیشترین اثرگذاري مربوط به 
. متغیـر  قابـل توجـه اسـت    OECDاثرکاهشی مربـوط بـه   بزرگتر بودن داري است، که       معنی

و در  اسـت دار منفـی        اراي اثـر معنـی  د OECDموهومی پروتکل کیوتو در گروه کشـورهاي  
  دار نیست.   ، هرچند این ضریب معنیمثبت برآورد شده است منامقابل مقدار آن براي گروه 

و  OECDهـاي     براي گـروه  0.6760401و  0.8700799به ترتیب  یباجمعیت با ضر متغیر
ناپـذیر     به عنوان بخش جـدایی زیست    کربن در محیط   اکسید   بر انتشار دي اثر قابل توجهی منا

بیشـتر از   OECDاثرگذاري متغیـر جمعیـت مربـوط بـه      میزانکه  .توسعه پایدار داشته است
هـاي غیرفسـیلی         ي انرژي      دهنده عدم توسعه   نشاناین رابطه بین متغیرها  گروه منا بوده است.

. افزایش جمعیت با گسترش سیستم حمل و نقـل عمـومی و   استمتناسب با رشد جمعیت 
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انفرادي، بهره برداري بیشتر در بخش برق، و مصرف انرژي بخش مسکونی باعـث تسـریع   
تولید ناخالص داخلی سرانه  تغییراتاکسیدکربن در محیط زیست شده است.    در انتشار دي

از نظر اثر گذاري  برآورد شده بیانیز به عنوان معیاري جهت برآورد فراوانی با توجه به ضر
، هاي مورد مطالعه   گروهدهنده این واقعیت است که در   بر شدت انتشار دي اکسید کربن نشان

اهمیت رشد اقتصادي باعث افزایش استفاده از انرژي و توسعه بخش صنعت بوده است که 
یسـت بـه افـزایش انتشـار     ز   هاي توسـعه پایـدار از جملـه محـیط          دلیل عدم توجه به جنبه   هب

  کربن منجر شده است.   اکسید      دي
 OECDمنـا و   هـاي    براي گروه 3036157. 0و  0.2084115 یباهاي صنعتی با ضر      فعالیت

اسـت کـه      زیسـت داشـته     اکسـیدکربن در محـیط     انتشـار دي  تغییـرات در  قابـل تـوجهی   اثر
و بـه واسـطه آن گسـترش    در دوره تحـت بررسـی   هاي صـنایع        دهنده افزایش فعالیت   نشان
کـارایی   متغیـر باشـد.     هاي فسیلی است می      برداري از انرژي که بخش اعظم آن سوخت   بهره

اکسیدکربن بـوده و     عامل کاهنده در رشد انتشار دي در هر دو گروه تحت بررسیانرژي نیز 
هاي جدیـد        که با گسترش فناوري،باشد       جدید و کارا میهاي       دهنده اهمیت تکنولوژي      نشان

نکته قابل تأملی کـه  اکسید کربن را کاهش داد.       توان بخشی از سرعت انتشار دي      و نوین می
در اینجا وجود دارد تفاوت بین ضرایب حاصله در دو گروه و نقش کاهندگی بیشتر کـارایی  

نشان  کتر بودن مقدار قدر مطلق این ضریب در گروه منااست. کوچ OECDانرژي در گروه 
دهنده توجه کمتر به اهمیت مقدار مصرف انرژي بکاررفته در دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادي     

  باشد.       باالتر می
منفـی و در گـروه منـا     OECDضرایب حاصل در گروه متغیر پروتکل کیوتو با توجه به 

هـا و الزامـات آن      پذیرش پروتکل و عمل به دسـتورالعمل . ست   معنا   مثبت و در عین حال بی
با توجه به این نکته است.     باعث کنترل انتشار آلودگی در گروه کشورهاي توسعه یافته شده

باشـد،     که نتیجه انتظاري مدل نیز تاثیر منفی این پروتکل بر رشد انتشار دي اکسید کربن می
توان همانند نتایج برآوردي در مطالعه بـارگویی در        بی معنی بودن و مقدار کوچک آن را می

در ارتباط با کشور آمریکا و بخشی از کشورهاي حوزه آفریقا اینگونه بیـان کـرد    2014سال 
به صورت عملی اقـدامی   بیشتر کشورهاي گروه مناکه علی رغم پذیرش پروتکل کیوتو در 

  است.   انجام نشدهاکسیدکربن در سطح کالن    در جهت کاهش انتشار دي
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  گیري      نتیجه. 6
گـذارد و        ها اثرات منفی جدي بر نسل بشر مـی       تغییرات آب و هوایی ناشی از انتشار آالینده

کاهش آن اصلی مهم در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار است. در این پژوهش چهار فرضیه 
ه اسـت. در ابتـدا نقـش جمعیـت در     مورد آزمون قرار گرفت STIRPATاصلی در قالب مدل 

اکسیدکربن و تخریب محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفته است، نتایج حاصـله        انتشار دي
کـربن در     اکسید   به افزایش انتشار دي       دهد که رشد جمعیت به عنوان یک عامل مهم   نشان می

تـوان بـه رشـد       ثرگـذاري مـی  الگوهاي مورد بررسی منجر شده است. از جمله دالیل ایـن ا 
جمعیت طی دوره مورد مطالعه اشاره کرد، جمعیت باالتر نیازمنـد مصـرف بیشـتر انـرژي و     

خواهد شد، و     زیست   گسترش بخش حمل و نقل است، که این موارد باعث صدمه به محیط
هـاي        شتواند کاهش یابد که رشـد جمعیـت بـا بهبـود رو          تنها در صورتی این آثار منفی می

هاي فسیلی همراه باشد. به عبـارت دیگـر         هاي تجدیدپذیر و جایگزین سوخت      تولید انرژي
  همراه با رشد جمعیت باید خالقیت و نوآوري در تولید انرژي نیز افزایش یابد. 

اسـت کـه نتـایج       در گام دوم نقش رشد اقتصادي در تخریب محیط زیست بررسی شده
دار و مثبتی بر رشد سطح انتشار       سرانه اثر معنی GDPنشان دهنده این واقعیت است که رشد 

کربن دارد. با توجه به این مطلب که رشد اقتصادي بـه عنـوان شاخصـی مهـم در        اکسید   دي
ن سـطح  است، تالش تمامی کشورها در بـاال بـرد     شده   پیشرفت و رفاه جوامع در نظر گرفته

باشد که این    رشد اقتصادي بر پایه تولیدات صنعتی بیشتر و درنتیجه مصرف انرژي باالتر می
کـربن را بـه      اکسـید    زیستی آن بوده و افزایش انتشار دي   امر بدون توجه کافی به اثرات محیط

ر گـذاري ایـن شـاخص د      است. از نکات قابل توجه این اسـت کـه مقـدار اثـر       دنبال داشته
بـا افـزایش    کشورهاي منا       گروهدر کمتر بوده و افزایش تولیدات صنعتی  OECDکشورهاي 

ها همراه بوده است، که این قضـیه تـا حـدودي بـا نظریـه طرفـداران             شدیدتر سطح آالینده
زیستی کوزنتس مطابقت دارد که با ارتقاي سـطح توسـعه، سـاختار اقتصـادي        منحنی محیط
  هاي آالینده اصالح خواهد شد.       ها و انرژي      ترکیب نهاده بهبود یافته و

سومین فرضیه بر مبناي تاثیر تکنولوژي بکار رفته در صـنایع بـوده کـه بـا دو شـاخص      
هاي صـنعتی کـه از سـهم بخـش صـنعت در         است. ابتدا سطح فعالیت   متفاوت ارزیابی شده

GDP تقسیم  بدست آمده و دوم کارایی بخش انرژي که ازGDP    بر مصرف انـرژي محاسـبه
هاي صنعتی بر پایه مصرف انرژي و عموماً از منابع تجدیدناپـذیر شـکل         شده است. فعالیت

است. مقدار اثرگذاري این شـاخص در     کربن شده   اکسید   اند و باعث افزایش انتشار دي   گرفته
که البته باید به این نکته توجه داشت که به طور  گروه دیگر است،بیشتر از   OECDکشورهاي
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باشـد. در        هاي مورد بررسی می      کلی مقدار تولیدات صنعتی در این گروه بیشتر از سایر گروه
هاي کـارا        توان انتظار داشت که توسعه تکنولوژي      مقابل در ارتباط با بخش کارایی انرژي می

کربن نشأت گرفته از رشد اقتصادي بکاهد،    اکسید   سرعت رشد انتشار دي تواند از      و بهینه می
در کـاهش   بزرگترياثر  OECDکه نتایج حاصل نیز مؤید این مطلب است. این شاخص در 

 هايکشـور بیشـتر  توان گفـت کـه در         ها داشته است. در تحلیل این مطلب می      سطح آالینده
ال و ارزان قیمت منابع انرژي فسـیلی نیـازي بـه بهبـود کـارایی      با توجه به ذخایر با گروه منا

  بخش صنعت در استفاده از انرژي احساس نشده است.
باشد، انتظار بر این است که پذیرش    چهارمین فرضیه مرتبط با پذیرش پروتکل کیوتو می

شـود،  این پروتکل و رعایت مفاد آن بتواند باعث بهبود وضعیت توسعه پایدار در کشـورها  
 کند، اما مقدار مربوط به گـروه       نیز فرضیه مورد نظر را تأیید می OECD       نتایج مربوط به گروه

داري ایـن     نشان از عـدم معنـی   این گروهمعناست. ضریب بدست آمده در       مثبت ولی بی منا
مفـاد پروتکـل    کربن دارد که این عامل با توجـه بـه عـدم رعایـت       اکسید   متغیر بر انتشار دي

بیشتر کشورهاي . به عبارت دیگر پذیرش این پروتکل در استبصورت عملی قابل توضیح 
کـربن و بهبـود شـرایط       اکسید   هنوز نتوانسته اثري بر کاهش مقدار انتشار دي عضو این گروه

وتکل باشد. به منظور قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار الزم است این پر   زیستی داشته   محیط
مورد بازنگري قرار گرفته و راهکارها و قـوانین جدیـدي بـراي هرچـه      هاي عضودر کشور

  گیرد.    بهتر اجرایی شدن آن مدنظر قرار
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