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چکیده:
از آنجایی که آلودگی محیط زیست، یک معضل اقتصادي و اجتماعی و حاصل تصمیمات 
سیاستگزاران است، در این تحقیق عالوه بر متغیرهاي اقتصادي از متغیرهاي سیاسی و 

العات شود. مطحکومتی نیز براي بررسی آلودگی محیط زیست استفاده میهاي رژیم
هاي ) با پدیده(دموکراتیکهاي سیاسی مردم ساالرزیادي در خصوص ارتباط رژیم

زیست با ثیر دموکراسی بر آلودگی محیطأاجتماعی صورت گرفته است، در این تحقیق، ت
از کشورهاي منتخب صادرکننده نفت هاي تابلویی در سه گروهاستفاده از رهیافت داده

شاخص تخمین زده شده است. این کشورها بر اساس رتبه 2013-1996هاي طی سال
دهد براي گروه اول (کشورهاي با اند. نتایج نشان میتوسعه انسانی طبقه بندي شده

(کشورهاي با شاخص براي گروه دوم.سانی باال) رابطه منفی و معنادارشاخص توسعه ان
سعه انسانی متوسط) رابطه مثبت و معنادار و براي گروه سوم (کشورهاي با شاخص تو

معنی بین شاخص دموکراسی و انتشار سرانه دي انسانی پایین) رابطه منفی ولی بیتوسعه 
اکسید کربن برقرار است. همچنین متغیر رشد اقتصادي براي هر سه گروه رابطه مثبت و 

ژي براي هر سه گروه رابطه منفی و معنادار با انتشار گاز وري انرمعنادار و متغیر بهره
اکسید کربن دارند.دي

JEL:O12, I32, D31ي بندطبقه

نفتصادرکنندگانبهره وري انرژي،آلودگی محیط زیست، دموکراسی،هاي کلیدي:واژه

،استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار اقتصاد و دانشجوي کارشناسی ارشد به ترتیب
)aghelik@modares.ac.ir(اقتصاد انرژي دانشگاه تربیت مدرس.
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مقدمه- 1
فرهنگی و زیست مجموعه عوامل فیزیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادي، محیط

گردد. این گذارد و از آن متاثر میزیباشناختی است که بر افراد و بر جوامع تاثیر می
توان به زیست را میکند. محیطمجموعه، روابط و بقاي موجودات را تعیین می

مفهوم اجزاي کره خاکی دانست که در آن حیات وجود داشته باشد. هرگونه تغییر 
میایی آب، خاك، هوا و مواد غذایی که اثر نامطلوبی بر هاي فیزیکی یا شیدر ویژگی

شود.زیست داشته باشد آلودگی نامیده میمت انسان و موجودات زنده و محیطسال
هاي انسانی هاي فسیلی و سایر فعالیتاي ناشی از سوختانتشار گازهاي گلخانه

محیط هوا ممکن است علت اصلی افزایش دماي کره زمین است. تغییرات آب و
هاي بشر را مختل کند. جو یک کاالي عمومی جهانی است بنابراین زیست و فعالیت

(گلدین و اي در هر کشور منافع خارجی جهانی را دربرداردکاهش گازهاي گلخانه
).234، 1379، وینترز

باشد که تهدیدي آلودگی هوا از جمله اثرات منفی وارده بر محیط زیست می
کننده هوا گردد که بررسی وضعیت انتشار گازهاي آلودهد میجدي براي آینده قلمدا

ها تشدید انتشار آالیندهه دلیلب. سازدو عوامل موثر برآن را امري ضروري می
هاي اقتصادي حمایت ریزياقتصادي مرسوم، براي برنامهاتمطالعگفت کهتوان می

تر با مطالعه وسیعزیست نیاز به یست کافی نبوده است و مقوله محیطزاز محیط
). 1389فطرس و همکاران (عوامل تاثیرگذار اقتصادي جدیدتر دارد
به 3کراتویا2کراتیامعناي مردم وبه1دموسدموکراسی برگرفته از واژه یونانی

در کاربرد یونانی به معناي جمع روستاییان بوده است و است. دموس معناي قدرت 
نامیدند. در سده پنجم قبل از می4دموتاير آن از این رو هر واحد روستایی را د

میالد تغییري در معناي دموس پدید آمد و این واژه بر اجتماع همه مردم اطالق 
ق.م 509آمدند. در سال گردید که براي اجراي کارهاي حکومتی گردهم می

گذار آتن، اداره جامعه به دست روستائیان افتاد و درنتیجه اصالحات کلستین، قانون
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 نامیدند. با تحول یا حکومت روستائیان می5دموکراتیاز آن پس حکومت آتن را 
عاملی براي اسمبه تدریج دموکراسی دموسمفهومی ذکر شده در معناي 

، 1381،(عبدالرحمنشوندي مردم اداره میهایی شد که به دست همهحکومت
293.(

کراسی چون بسیاري دیگر از مفاهیم، تعریفی پیچیده دارد، بنابراین، تعریف دمو
در مورد »6لیپست«تواند نوع نگرش او را آشکار سازد؛ دموکراسی میهر کس از

اي چون دموکراسی ناگزیر مبنایی تعریف مفهوم پیچیده«دموکراسی معتقد است: 
اتحادیه کارگري در اروپاي فرهنگی دارد؛ بدیهی است که نگرش یک طرفدار 

مرکزي با نگرش یک دهقان اهل جنوب صحراي آفریقا، که درآمدي بخور و نمیر 
اند؛ مثالً، شهروندان کشورهایی کند. این تعاریف به تاریخ هم وابستهدارد، فرق می

اند تصور و شناختی از دموکراسی دارند که از دل استعمار برآمده1945پس از که 
کند و تعریف هر شخص از ناخت شهروندان کشورهاي قدیمی فرق میبا تصور و ش

هاي عدم امروزه عرصه. »پذیردمتعدد دیگري نیز تأثیر میدموکراسی از عوامل
گیري توافق در مورد دموکراسی بسیار گسترده است و همین امر نیز سبب شکل

هاي مختلفی پیرامون آن گردیده است.نظریه

هاي دموکراسینظریه
ها به عنوان شکلی از حکومت مطرح دموکراسی از زمانی که در کنار دیگر حکومت

شده است، تا به امروز معناي متفاوتی را به خود گرفته و به تعبیر کوهن، نوعی 
، 1371،کوهن(ر مورد دموکراسی پدید آورده استآشفتگی لفظی و فکري را د

14.(
به صورت مشارکت مستقیم گیري در یونان باستاندموکراسی در آغاز شکل

مردم در امور عمومی بود، اما در دوران جدید و با گسترده شدن جوامع، مشارکت 
غیرمستقیم مردم مطرح گردید و بدین ترتیب دموکراسی مستقیم یونانی جاي خود 

اي را به دموکراسی نمایندگی داد. در این نوع از دموکراسی، مردم با انتخاب نماینده
کنند. بنابراین یمات عمومی و اجراء آنها حاکمیت خود را اعمال میبراي اخذ تصم

ها مبتنی بر دخالت مستقیم مردم در از لحاظ شکل حکومت، برخی از دموکراسی
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(دموکراسی یونان باستان و دموکراسی گیري سیاسی هستندفرایند تصمیم
دموکراسی (باشندروسویی) و برخی مبتنی بر انتخاب نمایندگان توسط مردم می

نمایندگی).
دموکراسی به لحاظ اهداف سیاسی و اجتماعی رویکردهاي مختلفی دارد. برخی 

دموکراسی (هاي دموکراسی به دنبال تامین اراده و مصلحت عمومی هستندرژیم
دموکراسی هاي فردي هستند (روسویی)، برخی به دنبال تامین حقوق و آزادي

گرا و دموکراسی نخبه(ایانه به دموکراسی دارندگرلیبرال) و برخی دیگر نگاهی واقع
).190- 175، 1380بشیریه،(تکثرگرا)
اند:لعات مختلف به صورت زیر بیان شدههاي حکومت دموکراتیک در مطاشاخص
اي و منظمبرگزاري انتخابات دوره-1
فقدان مناصب و مقامات غیر منتخب-2
آزادي احزاب و گروههاي سیاسی-3
ها و مطبوعاتآزادي بیان، رسانه-4
(گزارش واحد هاي سیاسی برابر براي همه شهروندانوجود فرصت-5

).7،2012اطالعات اقتصادي
شکل گرفته، با تاکید بر 1980موج معاصر زیست محیطی که از اواخر دهه 

م مردمحیطی را ملزم به توجه بر ترجیحات زیستحقوق سیاسی و مدنی، دولت 
هاي مردم ساالراستبدادي یا خودکامه، حکومتهايکند. برخالف رژیممی

سوء استفاده کرده و زیستتمال کمتري دارد که از حقوق محیط(دموکراتیک) اح
، در نتیجه اطالعات را به صورت آزادانه و نادیده بگیرندمحیطی را یا انتقادات زیست

ند نکهاي سیاسی میهاي بیشتري به بحثد و کمکندهشفاف به مردم ارائه می
).81995(پاینه

است. قويحقوق مدنی و سیاسی رعایت زیست و از محیطارتباط بین حفاظت
قدرتمندي در حفاظت از هاي سیاسی و مدنی ابزار به عنوان یک قاعده کلی، آزادي

حداقل وقتی با کشورهایی که این آزادي را ندارند و ،باشندزیست میمنابع محیط
).9،1995مالرداسگوپتا و (شوندباشند مقایسه میمیهاي اقتدارگراداراي رژیم

7 The Economist Intelligence Unit
8 Payne
9 Dasgupta and Maler



٢٥تأثیر دموکراسی بر آلودگی محیط زیست: شواهدي از کشورهاي منتخب صادرکننده نفت

 یشتر نمایان است و حفاظت هاي دموکراتیک بهمچنین منافع عمومی در نظام
دهد. در حقیقت، جنبش زیادي منافع عمومی را افزایش میزیست تا حداز محیط

تاثیرات هاي عمومی و علمی درباره محیطی زمانی آغاز شد که آگاهیمدرن زیست
اي افزایش یافتمنفی توسعه اقتصادي بر روي زیست کره به صورت قابل مالحظه

).10،1993(کانه
زیست و اقتصادي و همچنین رابطه بین محیطزیست و رشد رابطه بین محیط

ن داخلی و خارجی مورد بررسی قرار ط محققامصرف انرژي در مطالعات متعدد توس
موجود، مطالعه خاصی که ارتباط بین دموکراسی و گرفته است اما بر اساس منابع 

شود. هاي داخلی یافت نمیزیست را نشان دهد، در پژوهشآلودگی محیط
محیطی، در این مطالعه به اهمیت دموکراسی در مباحث زیستبنابراین با توجه 

بخش ،بدین منظورشود. زیست بررسی میابطه بین دموکراسی و آلودگی محیطر
پیشینه موضوع اختصاص و بخش سوم به پردازدمیدوم به مبانی نظري موضوع 

در و شودمیآماري معرفیيهاو داده، متغیرهادر بخش چهارم مدل تحقیقدارد.
بخش آخر شود.گزارش میهاتخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافته، بخش پنجم

ت.گیري اختصاص یافته اسنتیجهمقاله، به خالصه و

مبانی نظري-2
حل استفاده از ادبیات ترین راهزیست مستقیمدر پیوند بین دموکراسی با محیط

محیطی چهار دلیل براي عملکرد بهتر زیست) 1995باشد. پاینه (علوم سیاسی می
کند:هاي دموکراتیک ذکر میدولت

پاسخگویی(مسئولیت): کشورهاي دموکرات، مسئولیت پذیري بیشتري دارند. -1
گیرند.محیطی را نادیده نمیهاي زیستدر نتیجه نگرانی

اطالعات: دموکراسی تمایل به تسهیل دسترسی بیشتر به اطالعات دارد. -2
هاي اطالعات شهروندان را قادر خواهد ساخت تا مطبوعات آزاد و دیگر شکل

محیطی و اکتشافات معدنی بدانند.طالعات بیشتري درباره مسائل زیستا
زیست در صورت وجود آزادي بیان و مشارکت : طرفداران محیطجامعه مدنی-3

محیطی و فشار روندان را در مسائل زیستهمگانی، به احتمال زیاد شه
کنند.گذاشتن دولت سازماندهی می

10 Kane
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هاي دموکراتیک همکاري بیشتري میان خودشان المللی: دولتهمکاري بین-4
محیطی متعهد المللی زیستنهاي بیدارند. درنتیجه به احتمال زیاد به پیمان

هستند.

رسمی حفاظت از ) برنده جایزه صلح نوبل و مدافع2200(11آلبرت گور
زیست را گسترش دولت الزم و ضروري براي حفاظت از محیطزیست، شرط محیط

) بر این باور است1993جهان می داند. کانه (دموکراتیک به کشورهاي بیشتري در
زیست به گونه اي است که باید آن را به عنوان که وابستگی انسان بر کیفیت محیط

مکن است به طور یک بعد از حقوق بشر درمان کرد و هرگونه نقض حقوق بشر م
هاي فردي و زیست را به ارمغان آورد. به این ترتیب، آزاديطبیعی تخریب محیط

هاي مهمی هستند که ژگیدهند از ویرا شکل می» حق دانستن«گروهی که 
د به خصوص وقتی که با تخریب کنندموکراسی را با خودکامگی متمایز می

شوند.زیست مواجه میمحیط
زیست اط با رابطه بین دموکراسی و محیط) در ارتب1996(12الفرتی و همکارش

کنند:سه مقوله مهم را مطرح می
توانند رهبران خود را در اول اینکه، شهروندان در نظام هاي دموکراتیک می

برابر اعمالشان پاسخگو نگه دارند. آنها در موقعیت بهتري براي تأکید بر 
هاي ضد زیست و همچنین مقاومت در برابر سیاستع محیطهاي مدافسیاست
هاي خودکامه به دنبال تحمیل مضرات زیست زیست قرار دارند. دولتمحیط

مند شوند. به عنوان مثال ها بهرهنه از سیاستتوانند آزادامحیطی به مردم محلی می
واگذاري امتیازات استخراج معادن توسط دولت به نفع دولت و یا حاکمان فردي 

شود.باعث تخریب محیط زیست و تهدید معیشت محلی می
هاي تدار تمام از سیاسترهبران منتخب در یک نظام دموکراتیک بایستی با اق

هرچند که ممکن است در دورهاي بعدي زیست دوري کنند،مخرب محیط
دست بدهند.انتخابات، کرسی پارلمانی را از

دوم، تا حدي که دموکراسی، پاسخگویی بیشتر رهبران سیاسی را براي نیازهاي 
هایی براي توسعه اجتماعی و موجب تالشکند،حوزه انتخابی خودشان تشویق می
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 کشاورزي براي سرمایه گذاري دراقتصادي بوده، به مردم روستایی ظرفیت بیشتري
دهد.زیست میپایدار و حفاظت از محیط

محیطی افزایش زیستگیري و مدیریت سوم، مشارکت محلی در تصمیم
هاي هاي نادرست، سیاستتوانند از راهنماییهاي دموکراتیک مییابد. دولتمی
هاي حفاظت هاي محلی (از طریق رهیافتاثر و بی توجهی به دانش و مهارتبی

مشارکتی) دوري کنند.
زیست، برخی از دانشمندان ات موافق تاثیر دموکراسی بر محیطدر مقابل نظر

13دانند. براي مثال، دسايزیست میاسی را موجب تخریب محیطنیز دموکر

شود و ) اعتقاد دارد از آنجا که دموکراسی باعث رشد و توسعه اقتصادي می1998(
شود، درنتیجه زیست میآلودگی و تخریب محیطدي نیز باعثرشد اقتصا

شود. همچنین از دیدگاه زیست نمیکراسی لزوماً باعث حمایت از محیطدمو
، CO2انتشار (زیست) سه شاخص تخریب محیط1998(14میدالرسکی

زدایی و فرسایش خاك) با دموکراسی رابطه عکس دارند.جنگل

پیشینه تحقیق- 3
مطالعات داخلی- 3- 1

عوامل موثر بر آلودگی "نامه خود تحت عنوان ) در پایان1391(عبدالهی
اکسید ه بررسی عوامل موثر بر انتشار ديب"زیست با تأکید بر کیفیت نهادهامحیط
-2007ي در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی، طی دوره)2CO(کربن

محیطی کوزنتس با توجه به پرداخته است. در این مطالعه، نظریه زیست1996
و درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفته است. در 2COشکل بین انتشار Uرابطه 

این تحقیق عالوه بر مطالعه اثرات رشد اقتصادي، مصرف انرژي، تجارت و توسعه 
انسانی به بررسی نقش کیفیت نهادها بر انتشار دي اکسید کربن پرداخته شده 

هاي اثرات ثابت و هاي پانل و تخمین زناستفاده از دادهاست. مدل انتخابی با 
دهد فرضیه گشتاورهاي تعمیم یافته، برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می

اکسید کربن در کشورهاي مورد ی کوزنتس در ارتباط با انتشار ديمحیطزیست
ودگی بررسی برقرار نیست. مصرف انرژي، توسعه انسانی و تجارت اثر مثبت بر آل

13 Desai
14 Midlarsky
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بهبود کیفیت نهادها دارند. کیفیت نهادها بر آلودگی اثر منفی دارد، به نحوي که با
یابد.زیست در سطح کشورها کاهش میآلودگی محیط

تودا، - ) با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی یامادو1389(فطرس و معبودي
شار رنشینی، رشد اقتصادي و انتوجود و جهت علیت بین مصرف انرژي، شه

بررسی کردند. نتایج نشان 1350- 1385اکسید کربن را براي ایران در دوره دي
دهد که رابطه علّی از مصرف انرژي به تولید ناخالص داخلی و اثر جمعیت می

فرضیه کوهانی شکل در ،شهرنشین به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. همچنین
در ایران صادق است.محیطی و تولید ناخالص داخلیمورد آلودگی زیست

ادي و عوامل اقتص"عنوان با) در مقاله خود 1388(بهبودي و همکاران
به بررسی رابطه مصرف انرژي "اکسید کربن در ایراناجتماعی موثر بر انتشار دي

ه عنوان معیاري اکسید کربن بدي(شدت انرژي)، رشد اقتصادي و انتشار سرانه
روش هم ،اند. براي برآورد مدلایران پرداختهزیست در براي آلودگی محیط
هاي دادهبراي15جوسلیوس و مدل تصحیح خطاي برداري-انباشتگی جوهانسون

نشان دهنده وجود رابطه ،نتایج مطالعه.استبکار رفته1346- 1383سري زمانی 
مثبت بین متغیرهاي مستقل همانند مصرف انرژي، رشد اقتصادي، آزادسازي 

اکسید کربن در ایران است.شهرنشین و متغیر انتشار سرانه ديت تجاري، جمعی

مطالعات خارجی- 2-3
تحت عنوان کیفیت نهادي و آلودگی ") در مطالعه خود 2013(16گوئل و همکاران

با "و سایر نقاط جهان17محیط زیست: مقایسه کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا
روش با استفاده از2004-2007در دوره کشور 100هاي ساالنه استفاده از داده

محیطی با استفاده از دو شاخص کلیدي کیفیت تجمیعی به بررسی اثرات زیست
اند. همچنین در پرداخته- (زیرزمینی)میزان فساد و گسترش بخش سایه-نهادها

این مطالعه اثرات سایر متغیرها از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، 
اثربخشی دولت، ارزش افزوده بخش کشاورزي، تراکم جمعیت، جمعیت، شاخص

وري انرژي و آموزش مورد بررسی قرار گرفته است. بودن تجاري، بهرهدرجه باز

15 VECM
16 Goel et al.
17 MENA
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 دهد که فساد و اقتصاد سایه به عنوان متغیرهاي کلیدي نتایج تحقیق نشان می
ی حقیقی دهد. همچنین اثر تولید ناخالص داخلرا کاهش می2COتحقیق انتشار 
وري انرژي، ارزش مثبت و اثر متغیرهاي اثربخشی دولت، بهره2COسرانه بر انتشار

باشد.منفی می2COافزوده کشاورزي، درجه بازبودن تجاري و آموزش بر انتشار 
تحلیل دموکراسی و ") در مقاله خود با عنوان 2013(18فریدریکسون و نیومایر

هاي سیاسی کند که تجربه تاریخی نظاماستدالل می"هاي تغییر آب و هواسیاست
دهد. بررسی و هوا را تحت تاثیر قرار میهاي تغییرات آبدموکراتیک، سیاست

دهد این کشورها مجموعاً میالدي به بعد نشان می1800کشور از سال 87هاي داده
دهد که اند و این موضوع نشان میدر جهان بودهدرصد انتشار کربن7/93مسئول

هاي تغییرات آب و هوایی ثیر قابل توجه و مهمی بر سیاستأسرمایه دموکراتیک ت
(تجربه تاریخی بلندمدت با دموکراسی) به عنوان متغیر دارد. سرمایه دموکراتیک

کلیدي مطالعه ارتباط مستقیم با تغییرات آب و هوایی دارد.
زیست دموکراسی براي محیطآیا "ي، ) در مقاله2009(19برنارد و همکاران

سازي ریاضی و ، در چارچوب یک اقتصاد کوچک باز با استفاده از مدل"خوب است؟
پردازند. در زیست میبررسی رابطه بین دموکراسی و محیطهاي رفاهی به شاخص

دهد که کشورهاي دموکراتیک هاي مختلف نشان میاین مطالعه نتایج رژیم
رهاي استبدادي دارند اما با وجود این وقتی ثروت آالیندگی کمتري نسبت به کشو

ه وزن بیشتري در یک دموکراسی دارد دولت ممکن است عملکرد بهتري داشت
با "حیط زیست خوب است؟آیا دموکراسی براي م"باشند. نهایتا در خصوص اینکه 

توان نظر دارد.قطعیت نمی
سی، درآمد و دموکرا") در پژوهش خود با عنوان 2008(20گاالگر و تاکر

زیست و ررسی نقش دموکراسی در کیفیت محیطبه ب"کیفیت محیط زیست
پردازند. آنها با استفاده از روش پانل دیتا براي محیطی کوزنتس مییستمنحنی ز

دهند که هر دو سطح فعلی و انباشته دموکراسی نشان می1960- 2001هاي سال
آن کشورها ارتباط معناداري دارند. اکسید کربن درديکشورها با انتشار گوگرد و 

فعلی دموکراسی دهند که شواهدي مبنی بر تاًثیر کوتاه مدت سطح نتایج نشان می

18 Fredriksson and Neumayer
19 Bernard et a.l
20 Gallagher and Thacker
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ها وجود ندارد. همچنین شواهدي قوي مبنی بر اثر مثبت بر انتشار آالینده
اکسید کربن وجود دارد.ديدموکراسی انباشته در کاهش انتشار گوگرد و 

دموکراسی و تخریب ") در مطالعه خود تحت عنوان 2006(21لی و رونی
اند. در این زیست پرداختهبررسی رابطه بین دموکراسی و محیطبه "محیطیزیست

هاي انسانی که مستقیماً باعث مقاله محققان به تاًثیر نوع رژیم سیاسی روي فعالیت
روش تجمیعی و اند. آنها با استفاده ازشود متمرکز شدهزیست میتخریب محیط

محیطی راسی در پنج جنبه تخریب زیستآنالیز مقطعی به بررسی آماري اثر دموک
اکسید نیتروژن، دياکسید کربن، دياند که شامل انتشار گاز ناشی از انسان پرداخته

دهد که هاست. نتایج نشان میآلودگی آلی آبجنگل زدایی، تخریب زمین و
دهد و همچنین اثرات دموکراسی تخریب را کاهش میدموکراسی تمام این پنج نوع 

محیطی غیریکنواخت است.هاي متفاوت زیستروي شاخص
دموکراسی و کیفیت ") در مقاله خود تحت عنوان 6200(22فرزین و بوند

به بررسی غلظت "هاي پانل غیرمتوازنزیست با استفاده از روش دادهمحیط
اند. آنها با پرداخته1994-1972در دوره کشور 45) در 2SOاکسید سولفور (دي

- هاي مختلف هوا و توسعه اقتصاديمدل اقتصادسنجی رابطه آالیندهاستفاده از یک 
هاي مهم اجتماعی، اند. این مدل جنبهرا بررسی کرده- بر حسب درآمد ملی سرانه 

یق سیاسی و اقتصادي رژیم یک کشور را مورد توجه قرار داده است. فرضیه این تحق
یق خلقِ ترجیحات براي هاي مرتبط با آن از طراین است که دموکراسی و آزادي

باشد و درنتیجه منجر به زیست، موثرتر از یک رژیم استبدادي میکیفیت محیط
هاي آن است که دولتشود. درنهایت نتایج حاکی ازکاهش انتشار آلودگی هوا می

محیطی مردم دارند. همچنین زیستپاسخگویی مطلوبی به نیازهاي تر دموکراتیک
زیست شهرنشینی اثر مثبت برآلودگی محیطنابرابري درآمدي و آموزش اثر منفی و 

دارد.
ها زیست: تجانسدموکراسی و محیط") در مقاله خود با عنوان 1999(23والکر
زیست بررسی رابطه بین دموکراسی و محیطبه "ها براي آفریقاي جنوبیو تناقض

پردازند. این مطالعه، کشورهاي آفریقاي جنوبی، ماالوي و موزامبیک میبراي 

21 Li and Reuveny
22 Farzin and Bond
23 Walker
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 زیست و مدیریت مشارکتی منابع از باال به پایین و هاي حفاظت از محیطمدل
همچنین ارتباط با دموکراسی از طریق افزایش پاسخگویی، توسعه و مشارکت را 

قدان نهادهاي سیاسی، دهد که در کشورهاي آفریقایی، فکند و نشان میدنبال می
جامعه مدنی و شرایط اقتصادي و فرهنگی الزم براي رقابت واقعی و پاسخگویی، 

شود که دموکراسی به عنوان یک پوسته توخالی باشد. نتایج تحقیق در باعث می
زیستمحیطست که تاًثیر دموکراسی براي ي این ادهندهمطالعات موردي نشان

االوي و آفریقاي جنوبی افزایش پاسخگویی سیاسی همواره مثبت نیست. مثال در م
زیست به صورت تأمین نیازهاي محلی، تهدیدي براي انهدام محیطبه جوامع 

تواند به باشد همچنین توسعه بیش از حد میاقتصادي مردم فقیر و روستایی می
مطالعه، تاًثیر توان گفت که در این مانند شمشیر دولبه عمل کند. درنهایت می

باشد.زیست مبهم میکراسی بر محیطدمو

ها و اطالعات آماري معرفی مدل تحقیق، داده-4
روش آماري-4- 1

تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی، و از نظر هدف کاربردي است. 
ها به دلیل استفاده از مجموعه کشورهاي همچنین براي تجزیه و تحلیل داده
و همچنین استفاده از 1996- 2013هاي منتخب صادرکننده نفت طی سال

وري انرژي، ، شاخص دموکراسی، بهرهزیستشاخص آلودگی محیطمتغیرهاي 
هاي حق اظهارنظر و درآمد سرانه، جمعیت شهري، میانگین خطی شاخص

هاي تابلویی استفاده شده پاسخگویی و حاکمیت قانون، از روش اقتصادسنجی داده
هاي مقطعی و سري زمانی در اده همزمان از دادهاست که این روش به دلیل استف

تحقیق حاضر مورد استفاده واقع شده است.
مدل تحقیق با توجه به مبانی نظري موضوع و مطالعات پیشین و متغیرهاي 

باشد:ها و همچنین دیگر متغیرهاي اثرگذار به صورت زیر میمورد استفاده در آن

CO2 = F [POL, EP, GDPP, UP, MVR]
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: شاخص آلودگی محیط زیست، میزان انتشار گاز دي CO2متغیر وابسته ؛که
اریتمی وارد گ) که به صورت ل24سرانهباشد (بر حسب متریک تناکسید کربن می

مدل می شود.
متغیرهاي مستقل:

در قالب Polity: براي سنجش دموکراسی از شاخص POLشاخص دموکراسی 
باشد که + می10و - 10استفاده شده است. این شاخص بین Polity IVپروژه 

است.نشان دهنده استبدادي بودن رژیم - 10+ نشان دهنده دموکراسی کامل و 10
وري : میزان تولید کاالها و خدمات در قبال مصرف انرژي را بهرهEPانرژيوري بهره

استفاده شده است.نامند. این متغیر نیز به فرم لگاریتم در مدل انرژي می
آید ناخالص داخلی به جمعیت به دست می: از نسبت تولید GDPPدرآمد سرانه 

که به فرم لگاریتم وارد مدل شده است.
دهنده کل جمعیت شهرنشین است.نشان: UPجمعیت شهري 

MVR میانگین ساده دو شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی و حاکمیت قانون :
باشند. باالتر بودن این شاخص می+5/2و - 5/2باشد که هر دو شاخص بین می

باشد.نشان دهنده، افزایش حق اظهار نظر و پاسخگویی و حاکمیت قانون می

هاجامعه آماري و منبع داده-2-4
-2013هاي جامعه آماري تحقیق، مجموعه کشورهاي صادرکننده نفت بین سال

درصد صادرات از تولید نفت خام 10انتخاب، سهم باالي اشد. معیار بمی1996
کشور با درجات توسعه یافتگی 43باشد. به این ترتیب نمونه آماري این تحقیق می

بندي بر حسب باشد که در این پژوهش از سه گروه کشورها با طبقهمتفاوت می
استفاده شده است.)HDI(25شاخص توسعه انسانی

حسب شاخص توسعه انسانی:ها برطبقه بندي گروه
دهنده شاخص توسعه انسانی شاخصی است بین صفر تا یک که باال بودن آن، نشان

هاي کشوري باشد. بر اساس تعریف فوق گروهدرجه باالي توسعه یافتگی انسانی می
باشد:به شرح زیر می

24 Metric Tons Per Capita
25 Human Development Index



٣٣تأثیر دموکراسی بر آلودگی محیط زیست: شواهدي از کشورهاي منتخب صادرکننده نفت

 باشند که می00/1و 8/0کشور با شاخص توسعه انسانی بین 14گروه اول شامل 
باشند.کشور اول می50در رتبه بندي توسعه، جزو 

باشند که درمی8/0و 7/0کشور با شاخص توسعه انسانی بین 16گروه دوم شامل 
قرار دارند.100تا 50رتبه هاي 

باشند که رتبهمی7/0کشور با شاخص توسعه انسانی زیر 13گروه سوم شامل 
می باشد.100توسعه یافتگی آنها باالي 

اي (کتب، در این تحقیق در مورد مباحث نظري و ادبیات تحقیق، از روش کتابخانه
هاي هاي شاخصهاي آماري از پایگاهمقاالت انگلیسی و فارسی) استفاده شده و داده

Polityو پروژه)WGI(27هاي حکمرانی جهانیشاخص،)WDI(26توسعه جهانی

IVهاي آماري از نرم این تحقیق براي تخمین دادهاند. همچنین در گردآوري شده
Eviewsافزار استفاده شده است.8

هاتخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافته- 5
هاي سه گروه هاي تابلویی با استفاده از دادهدادهبراي انجام این مطالعه از روش

استفاده شده است. 1996- 2013هاي کشورهاي منتخب صادرکننده نفت طی سال
هاي تابلویی به روش اثرات ثابت و تصادفی الزم قبل از انجام تخمین روش داده

مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور Fاست حضور اثرات مجزاي کشورها با آزمون
آمده است:) 1در جدول شماره (Fنتایج آزمون 

F: نتایج آزمون 1جدول 
نتیجهاحتمالFمقادیر آماره شرح

در مقابل مدل پانلPOOLرد مدل 5076/670,000زیرHDIگروه اول: رتبه 
در مقابل مدل پانلPOOLرد مدل 1004/240,000و50بینHDIگروه دوم: رتبه 

در مقابل مدل پانلPOOLرد مدل 10084/360,000بااليHDIگروه سوم: رتبه 
مأخذ: محاسبات تحقیق

دهد براي هر سه گروه کشورها باید تفاوت بین کشورها در مینشانFنتایج آزمون 
شود. در مدل پانل در مقابل مدل پانل رد میPOOLنظر گرفته شود بنابراین مدل 

26 World Development Indicators
27 The Worldwide Governance Indicators
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شود که نتایج آن در میآزمون هاسمن انجام باانتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی
آمده است:) 2جدول شماره (

: نتایج آزمون هاسمن2جدول 
نتیجهاحتمال2مقادیر آماره شرح

تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی311/28000/0گروه اول

تایید اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی341/56000/0گروه دوم
رد اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی387/364/0سومگروه 

مأخذ: محاسبات تحقیق

دو و اول و دوم با توجه به آماره کاينتایج آزمون هاسمن براي کشورهاي گروه
کند ولی در درصد، اثرات تصادفی را در مقابل اثرات ثابت رد می5احتمال زیر 

شود. نتایج تخمین اثرات تصادفی رد میکشورهاي گروه سوم اثرات ثابت در مقابل 
) نمایش 3هاي تابلویی براي سه گروه کشور مورد نظر در جدول شماره (الگوي داده

داده شده است:

)Log(CO2)هاي تابلویی (متغیر وابسته : نتایج تخمین الگوي داده3جدول 
شرح

گروه اول گروه دوم گروه سوم
ضرایب tآماره  احتمال ضرایب tآماره  احتمال ضرایب tآماره احتمال

Log(GDPP) 555/0 715/5 000/0 003/1 337/17 000/0 506/1 166/5 000/0

Log(EP) 275/0- 364/4- 000/0 589/0- 992/11- 000/0 571/0- 354/2- 020/0

UP
93/6 E-
09 111/2 036/0 76/2 E-

09 467/3 0007/0 47/1 E-
09 447/0 655/0

MVR 094/0- 287/4- 000/0 205/0 208/2 029/0

POL 035/0- 672/3- 0003/0 004/0 801/2 0057/0 008/0- 241/1- 217/0

مأخذ: محاسبات تحقیق

نسبت بهCO2دهد که کشش متغیر نتایج براي کشورهاي گروه اول نشان می
GDPP درصدیکباشد یعنی با افزایش می55/0برابرGDP سرانه میزان انتشار

CO2یابد و کشش افزایش میدرصد55/0سرانهCO2 سرانه نسبت بهEP برابر
وري انرژي میزان انتشار سرانه گاز بهرهیک درصدباشد یعنی با افزایش می-27/0
یابد که به لحاظ منطقی نیز قابل کاهش میدرصد27/0اکسید کربن به میزان دي
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 اکسید افزایش انتشار ديتایید است. همچنین افزایش جمعیت شهرنشین باعث 
به عنوان شاخص POLشود و باالخره متغیر کلیدي تحقیق شاخص کربن می
انتشار سرانه ، براي کشورهاي گروه اول رابطه منفی و معنادار با دموکراسی

اکسید کربن دارد.دي
003/1برابر GDPPنسبت بهCO2براي کشورهاي گروه دوم کشش متغیر 

تقریبا سرانهCO2سرانه میزان انتشار GDPدرصدباشد یعنی با افزایش یک می
- 589/0برابر EPسرانه نسبت به CO2یابد و کشش افزایش میدرصدیک 

اکسید انرژي میزان سرانه انتشار ديوري بهرهیک درصدباشد یعنی با افزایش می
یابد که به لحاظ منطقی نیز قابل کاهش میدرصد 59/0تقریبا به میزان کربن 

تایید است. همچنین افزایش جمعیت شهرنشین باعث افزایش سرانه انتشار 
شود. میانگین خطی پاسخگویی سیاسی و حاکمیت قانون با اکسید کربن میدي

به POLلگاریتم سرانه انتشار دي اکسید کربن رابطه منفی و معنادار دارد. متغیر 
، براي کشورهاي گروه دوم رابطه مثبت و معنادار با انتشار یعنوان شاخص دموکراس

اکسید کربن دارد.دي
GDPPنسبت بهCO2در نهایت براي کشورهاي گروه سوم کشش متغیر 

CO2سرانه میزان انتشار GDPیک درصدباشد یعنی با افزایش می506/1برابر 

برابر EPسرانه نسبت به CO2یابد و کشش افزایش میدرصد5/1تقریبا سرانه
سرانه انتشار دي اکسید ،وري انرژيبهرهیک درصد باشد یعنی با افزایش می-57/0

یید است. أیابد که به لحاظ منطقی نیز قابل تکاهش میدرصد57/0کربن به میزان 
اکسید دينتشاراسرانهیت شهرنشین باعث افزایش لگاریتم همچنین افزایش جمع

معنی است. متغیر میانگین خطی پاسخگویی ولی از لحاظ آماري بیشود کربن می
بت و معنادار با سرانه انتشار سیاسی و حاکمیت قانون براي این گروه رابطه مث

، به عنوان شاخص دموکراسیPOLمتغیر کلیدي اکسید کربن دارد و نهایتاًدي
انتشارنی با سرانهمعبراي کشورهاي گروه سوم رابطه منفی ولی از لحاظ آماري بی

اکسید کربن دارد.دي

گیريخالصه و نتیجه- 6
زیست در این یست و عوامل موثر بر آلودگی محیطزبا توجه به اهمیت محیط

وري انرژي و از جمله رشد اقتصادي، بهرهو اجتماعیپژوهش عوامل اقتصادي
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پاسخگویی، حاکمیت جمعیت شهرنشین و عوامل سیاسی از قبیل حق اظهار نظر و 
-2013کشورهاي منتخب صادرکننده نفت در بازه زمانی درقانون و دموکراسی

براساس سهم صادرات باالي این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. 1996
یافتگی انسانی به با توجه به درجه توسعهو سپسدرصد از تولید انتخاب شده10

بندي نسانی باال، متوسط و پایین تقسیمسه گروه کشورهاي با شاخص توسعه ا
دهد که متغیر رشد اند. نتایج براي سه گروه کشورهاي مورد مطالعه نشان میشده

(درآمد سرانه) براي هر سه گروه کشورها رابطه مثبت و معنادار با سرانه اقتصادي 
اکسید اکسید کربن دارد به طوري که کشش متغیر سرانه انتشار ديانتشار دي

باشد یعنی با افزایش می55/0کربن نسبت به درآمد سرانه براي گروه اول برابر با 
افزایش درصد55/0اکسید کربن به اندازه ديانتشاردرآمد سرانه، سرانهیک درصد

و 003/1یابد همچنین این کشش براي گروه دوم و سوم به ترتیب برابر می
هر سه گروه کشورها رابطه منفی و وري انرژي براي باشد. متغیر بهرهمی506/1

اکسید کربن دارد به نحوي که کشش انتشار سرانه شار ديتمعنادار با سرانه ان
باشد که نشان می- 275/0وري انرژي برابر با به بهرهاکسید کربن نسبت دي
اکسید کربنوري انرژي میزان سرانه انتشار ديبهرهیک درصددهد با افزایش می

یابد به همین ترتیب براي کشورهاي گروه دوم و سوم کاهش میرصد د28/0حدود 
باشد. افزایش جمعیت شهرنشین موجب می-571/0و -589/0این کشش برابر با 
شود که از لحاظ آماري براي گروه اول و دوم معنادار و براي افزایش آلودگی می

دو شاخص که میانگین خطیMVRباشد. متغیر سیاسی معنی میگروه سوم بی
باشد براي گروه دوم رابطه منفی حق اظهار نظر و پاسخگویی و حاکمیت قانون می

اکسید کربن ديو معنادار و براي گروه سوم رابطه مثبت و معنادار با سرانه انتشار
دارد و نهایتا متغیر کلیدي تحقیق شاخص دموکراسی می باشد که براي گروه اول 

دهد با اکسید کربن دارد که نشان میانتشار دينهسرارابطه منفی و معنادار با
یابد که این افزایش دموکراسی میزان آلودگی در کشورهاي مورد نظر کاهش می

و فرزین و )،2006(ی و رونیل، )2013(نتیجه با مطالعات فریدریکسون و نیومایر
د و رابطه باشمطابقت دارد. براي گروه دوم نتایج برعکس گروه اول می)2006(بوند

مثبت و معنادار بین شاخص دموکراسی و میزان آلودگی برقرار است که نشان 
یابد که این زیست نیز افزایش میآلودگی محیط،دهد با افزایش دموکراسیمی

مطابقت دارد. براي گروه )1998(و میدالرسکی)1998(نتیجه با مطالعات دساي
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 زیست شاخص دموکراسی و آلودگی محیطبین معنی سوم نیز رابطه منفی اما بی
توان بیان کرد که رابطه بین دموکراسی و برقرار است. به عنوان نتیجه کلی می

هاي زیست بستگی به گروه کشورهاي مختلف دارد و براي گروهآلودگی محیط
از کشورهاي )1999(والکرت و این نتیجه نیز با مقایسه مختلف یکسان نیس
باشد.آفریقایی سازگار می

ها آالیندهمنابع مولدي مهمترینهاي فسیلی از جملهبا توجه به اینکه سوخت
ها رشد اقتصادي باعث مصرف بیشتر این نوع سوختافزایشآیند وبه حساب می

وري شود افزایش بهرهبخصوص در کشورهاي تولیدکننده و صادرکننده نفت می
شود بدین جهت ها میوع سوختانرژي موجب کاهش آلودگی ناشی از مصرف این ن

در اولویت باشند. براي وري انرژيافزایش بهرهشود اقدامات الزم برايپیشنهاد می
هاي اداري، تجاري و مجتمعيهاکاري در ساختمانترویج عایقتوان به نمونه می
هاي پاك و تجدیدپذیر،انرژيتوسعه ساختمانی،سازي مصالحو استانداردمسکونی
لوازم خانگی، اصالح مصرف سوخت در خودروهاي شخصی و راندمان انرژيافزایش

برچسب مصرف انرژي الزام تولیدکنندگان صنعتی به درجحمل و نقل عمومی و 
ثیرات مثبت افزایش دموکراسی در کاهش آلودگی أ. در ارتباط با تاشاره کرد

محیطیهاي غیر دولتی زیستسازمانتوسعهتوان گفت زیست نیز میمحیط
ها و مطبوعات جهت پوشش مخاطرات و آزادي رسانهمحیطی)هاي زیست(تشکل
مواجه محیطی هاي زیستمحیطی به خصوص در کشور ایران که با چالشزیست
محیطی را کاهش دهد.هاي زیستو تخریبتواند آلودگیمیاست، 
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