
 

 1-41  (4)19   1401 زمستان  های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 

 
 ی اقتصاد مقداری  فصلنامه

 
صفحه ی اصلی وب سایت مجله:  

www.jqe.scu.ac.ir 
 2717-4271شاپا الکترونیکی: 

  2008-5850شاپا چاپی: 
 

زیست در ایران با  شدن بر آالیندگی محیطتحلیلی جامع از اثر جهانی 
 گانه و اجزای دوگانه تأکید بر ابعاد سه 

 *** زادهاللهامیرحسین فتح**، آرمان یوسفی بارفروشی،  *شهریار زروکی
 

علوم    دانشیار*   دانشكده  اقتصاد،  گروه  اداریاقتصاد،  و  دانشگاه  اقتصادی  )نویسنده  بابلسر،  مازندران،  ايران   ،
 مسئول(. 

 . ، ايرانبابلسر، مازندران، دانشگاه اقتصادی و اداریدانشكده علوم    ،كارشناس ارشد علوم اقتصادي **
 . ، ايرانبابلسر، مازندرانانشگاه ، داقتصادی و اداریدانشكده علوم    ،اقتصاد انرژیكارشناس ارشد   ***

 

 JEL :   C32 , F60, Q50بندی طبقه  اطالعات مقاله 

 1399فروردین   18تاریخ دریافت:  
 1399دی   22تاریخ بازنگری:  
 1399دی   25تاریخ پذیرش:  

 

 واژگان کلیدی:  
اکسید کربن،  شدن، انتشار دی شدن، اجزای جهانی ابعاد جهانی   

 شدن ، شاخص جهانی ایران 
 ارتباط با نویسنده )گان( مسئول:  

 ایمیل:  
.ac.irumz@zaroki.sh 

 4547-7078-0002-0000  

 درس پستی: آ   
اقتصادی و  ، دانشکده علوم  مازندران ، دانشگاه  بابلسر ،  مازندران 
 ، گروه اقتصاد اداری 

 

 
اند تشکر  و  بهبود بخشیده از نظرات و پیشنهادات ارزشمند داوران که کیفیت این مقاله را  نویسندگان  :  قدردانی 

 .کنندقدردانی می
 . کنند که در انتشار مقاله ارائه شده تضاد منافعی وجود نداردنویسندگان مقاله اعالم می : تضاد منافع 
 اند. ها هیچگونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله دریافت نکرده : نویسندهمنابع مالی

 
 
 

http://www.jqe.scu.ac.ir/


 

 

زیست در ایران با شدن بر آالیندگي محیطتحلیلي جامع از اثر جهاني

 2 گانه و اجزای دوگانهتأکید بر ابعاد سه

 
 چکیده 
انتشار گاز در دهه  افزایش  اصلی  از جمله عوامل  اخیر صنعتی شدن کشورها  است ای  های گلخانه های  که    بوده 

بر  آسیب  غیره  و  دما  وارونگی  زمین،  گرمایش  همچون  عوامل    زیست محیط های جدی  کنار  در  است.  کرده  وارد 
انتشار گازهای گلخانه  )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( نیز قادر  شدن  جهانی هستند،    تأثیرگذار ای  مختلفی که بر 

از طریق مسیر  شدن )اقتصادی،  با توجه به نقش احتمالی جهانی   . د اثر بگذار   زیست محیط های مختلف بر  است 
محیط  بر  سیاسی(  و  می زیست اجتماعی  تالش  حاضر  پژوهش  فرضیه   کند ،  جهانی تا  ارتباط  )اقتصادی،  ی  شدن 

بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با   1358- 1396ا در ایران در دوره ید کربن ر اکس اجتماعی و سیاسی(  و انتشار دی 
مورد آزمون قرار  (  2015همچنین این مطالعه فرضیه مارتین و همکاران ) های توزیعی مورد آزمون قرار دهد.  وقفه 

در  ی واقع شد. داده است. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای سه بُعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی موردبررس 
بُعدِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی    3استفاده شده است که این شاخص از    KOFشدن  جهانی این پژوهش از شاخص  

ی دو جزء عملیاتی و قانونی هستند. بدیهی است که اثر هرکدام از این بُعدهای  دارا   شود و هرکدام از ابعاد تشکیل می 
انتشار آال جهانی  باید اظهار    تواند متفاوت باشد. همچنین می   محیطی زیست های  ینده شدن و اجزایشان بر میزان 
شود که  شناخته می بندی جدیدی  به عنوان یک دسته    KOF  شدن جهانی عملیاتی و قانونی شاخص    جزء دو    شود که 

که  نتایج برآورد الگوها ) قالب کلی و اجزاء( حاکی از آن است  .  ( معرفی شده است 2015و همکاران ) توسط مارتین  
اکسید کربن دارند. همچنین  شدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبتی بر انتشار دی های جهانی شاخص مدت  در کوتاه 

. عالوه بر این،  ند گذار می اکسید کربن  بر انتشار دی   منفی اثری    شدن کل و اقتصادی جز عملیاتی شاخص جهانی 
که جز قانونی  اثری مثبت دارد درحالی اکسید کربن  شدن اجتماعی و سیاسی بر انتشار دی جز قانونی شاخص جهانی 

انتشار دی جهانی  بر  با وقفه یک ساله  اقتصادی  و  دارند شدن کل  اثر مثبت  بلندمدت شاخصِ  اکسید کربن  در   .
شدن  اکسید کربن همراه نیست ولی دو بُعدِ اجتماعی و اقتصادیِ جهانی شدنِ کل با اثر معناداری بر انتشار دی جهانی 
شدنِ کل و جزء قانونی ابعادِ  اکسید کربن دارد. عالوه بر این، جزء قانونی شاخصِ جهانی تقیم بر انتشار دی اثر مس 

اکسید کربن را تحت تأثیر قرار داده اما جزء عملیاتی شاخصِ  طور مستقیم انتشار دی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به 
. مصرف انرژی و جمعیت  اکسید کربن دارند تشار دی بر ان   معکوس شدنِ اقتصادی اثری  شدنِ کل و جهانی جهانی 

در ایران   توان محیطی کوزنتس را نیز نمی اکسید کربن همراه بوده و فرضیه زیست نیز با اثر مستقیم بر انتشار دی 
 . شود ( در این پژوهش رد نمی 2015رد نمود. همچنین فرضیه مارتین و همکاران ) 
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 مقدمه   -1
دهه اقتصادطی  حرکت  گذشته  مختلف    های  جهت  بهکشورهای  در  شدن  صنعتی  سوی 

ها را به همراه داشته است که  افزایش رشد اقتصادی، افزایش مصرف انرژی و انتشار آالینده
زیست وارد کرده است. پدیده گرمایش کره زمین، وارونگی دما  ه محیطرا ب های جدیآسیب

پدیده دیگر  محیطو  مخرب  باید  های  را  باسوخت  ازحدبیشمصرف    درنتیجهزیستی    ها 
سوخت )همچون  باال  بخشآالیندگی  در  فسیلی(  دانست. های  کشور  یک  مختلف    های 

در است بر سالمتی افراد جامعه  محیطی در بلندمدت قاهای زیستهمچنین افزایش آالینده
نیروی  که کشور محسوب میاکثرشان  یک  و  کار  بگذارد  منفی  اثر  نتیجه مخارج    درشوند 

با    کار بکاهد.وری نیرویزمان از بهرهطور همبهداشت و درمان دولت را افزایش دهد و به
هایی  بسیاری از کشورها به دنبال راه  ،محیطیزیستهای  توجه به مضرات نامحدود آالینده
آالینده این  انتشار  کاهش  هستندجهت  اقتصادی  رشد  در  کاهش  بدون   ,Destek)  های 

2019; Zafar, Saud & Hou, 2019 .) 
می تولید  میزان  و  انرژی  مصرف  بر  عالوه  مختلفی  انتشار  عوامل  میزان  بر  توانند 

اثر بگذارند که یکی از این عوامل پدیده    س معکو طور مستقیم و  محیطی بهزیستهای  آالینده
زیست دو دیدگاه متضاد  باشد. در مورد نوع اثرگذاری این پدیده بر محیطشدن میجهانی

ها میان  )کاهش محدودیت  شدندیدگاه اول اشاره به این موضوع دارد که جهانیوجود دارد.  
شود  توسعه میو درحال  یافتهتوسعهتر میان کشورهای  مرز کشورها( موجب همگرایی بیش

سرمایه  موجب  درنتیجهکه   فناوریتقویت  ورود  و  میزان  گذاری  با  نوین  و  پیشرفته  های 
  .( Dreher, 2006; Mishkin, 2009)  شودمیتوسعه  ی درحالآالیندگی کمتر به کشورها

در طرف دیگر، دیدگاهی متفاوت وجود دارد که به دالیلی همچون ضعف در اجرای قوانین  
مقر  فناوریو  پیشرفت  عدم  برای محیطرات محیط زیستی،  افزایش  های مناسب  و  زیست 

جهانی تجارت،  از  ناشی  زیستی   شدنتولید  محیط  شرایط  بر  مخرب  عاملی  کشورهای    را 
بنابراین    ؛( Xu, Baloch, Meng, Zhang & Mahmood, 2018)  داندتوسعه میدرحال

بر می  شدنپدیده جهانی را  آثار متفاوتی  پدید  توسعهکشور درحال  تواند  ایران  ای همچون 
 آورد. می
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استفاده شده است که این شاخص از    KOF1شدن  جهانیدر این پژوهش از شاخص  

ی دو جزء  دارا  ابعادشود و هرکدام از  مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می  بُعدِ   3
شدن و اجزایشان  جهانیابعاد  هستند. بدیهی است که اثر هرکدام از این    3و قانونی   2عملیاتی 

عملیاتی    جزءتواند متفاوت باشد. همچنین دو  می  محیطیزیستهای  بر میزان انتشار آالینده
شود که نیاز است  محسوب میبندی جدیدی دسته KOF4 شدن جهانیو قانونی در شاخص 

برای پی بردن به اثر مفید یا مخرب   قرار گیرد.  رسیموردبر تر توسط پژوهشگران هرچه بیش
جهانی کل شاخص  محیط5شدن  کیفیت  بر  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  این  ،  زیست 

در ایران    اکسید کربندیرا بر میزان انتشار گاز    شدناثر شاخص جهانیپژوهش قصد دارد تا  
 موردبررسی قرار دهد.  1396تا   1358در دوره  6های توزیعی الگوی خودتوضیحی با وقفه با

است.   متفاوت  پیشین  داخلی  مطالعات  به  نسبت  منظر  چند  از  حاضر  پژوهش 
شدن )اقتصادی، سیاسی و اجتماعی(  گانه شاخص جهانی  3نخست، این مطالعه اثر ابعاد  

ه فرضیه  دهد. همچنین این مطالعقرار می  موردبررسیایران    در اکسید کربنرا بر انتشار دی
نتایج حاصل از شاخص جهانی( را در  2015مارتین و همکاران ) بودن  شدن در  باب کاراتر 

داد  خواهد  قرار  آزمون  مورد  قانونی(  و  )عملیاتی  اجزاء   ,Martens, Caselli)  قالب 
Lombaerde, Figge & Scholte, 2015).   بر این اساس در ادامه مقاله به این صورت

در بخش دوم ادبیات پژوهش با تأکید بر ادبیات نظری و ادبیات    دهی شده است کهسازمان
می ارائه  بهتجربی  معطوف  سوم  بخش  الگوی  شود.  قالب  در  پژوهش  الگوی  تصریح 

های مورد استفاده در پژوهش و نتایج  های توزیعی است. توصیف دادهخودتوضیحی با وقفه
ارائه   الگوی پژوهش، در بخش چهارم  از  برآورد  از  یافتهحاصل  های  و تفسیر شده است. 

 پژوهش و ارائه پیشنهاد نیز در بخش پنجم صورت گرفته است. 

 
 .باشد( می Konjunkturforschungsstelleمخفف یک عبارت از زبان آلمانی ) 1

2 De Facto 
3 De Jure 

 باشد.   معادل فارسی مخفف این عبارت آلمانی، مرکز تحقبقات اقتصادی می   4
5 Overall Globalisation Index 
6 Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  -2
شدن  ( معرفی شده است، مبحث جهانی2006)  7که توسط درهر   KOFشدن  شاخص جهانی

اندازه اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  منظر  سه  از  استرا  کرده  مطالعات    گیری  توسط  که 
)بس همکاران  و  یزدی  حسینی  همچون  است  1400یاری  شده  گرفته  قرار  استفاده  مورد   )

Hosseini Yazdi, Emadzadeh, & Daei-Karimzadeh, 2022)اما چنین    (  ارائه 
ترکیبی  شاخص نتایجی  می  بعضا  های  موجب  )تواند  شود   ,Gygli, Haelgغیرواقعی 

Potrafke & strum, 2019 .)8    تر برای  تر و منعطفمنظور ارائه شاخصی کاملبهبنابراین
( شاخص  2019( و گیگلی )2015و همکاران )  کشورها، مارتین  شدن جهانیگیری میزان  اندازه
( معرفی شده بود مجددا  موردبررسی و بازبینی  2006را که توسط درهر )  KOFشدن  جهانی

قتصادی، سیاسی و اجتماعی  سه بُعد ا  ، عالوه بر KOFقرار دادند. شاخص تجدیدنظر شده  
نیز تقسیم قانونی  و  دو جزء جدید عملیاتی   ,Dreher, 2006; Martens)   شده استبه 

Caselli, Lombaerde, Figge & Scholte, 2015; Gygli, Haelg, Potrafke & 
strum, 2019.)  

  جدید  اجزاءاین  و تفکیک    کنند که با ایجاد(، استدالل می2015مارتین و همکاران )
ترکیب با هم  این  از  پیش  نتایج غیرواقعی جلوگیری خواهد شد)که  ایجاد  از  بودند(    شده 

(Martens, Caselli, Lombaerde, Figge & Scholte, 2015  .)تر  طور که پیشهمان
اضافه شده    شدنجهانیجدید شاخص    بندیدستهعملیاتی و قانونی در    جزءبیان شد دو  

کل و    شدنجهانیعملیاتی شاخص    جزء کل به دو    دنشجهانیشاخص    گونهایناست به  
گردد. عالوه بر این سه بُعد اقتصادی، سیاسی و  کل تقسیم می شدن جهانیقانونی شاخص 

باشند به این صورت  صورت جداگانه دارای دو جزء عملیاتی و قانونی میاجتماعی هرکدام به
محاسبه   برای  کاال،    شدنجهانیعملیاتی شاخص    جزء که  تجارت  همچون  عواملی  اقتصاد 

گذاری،  گذاری مستقیم خارجی، سبد سرمایهتجارت خدمات، تنوع شرکای تجاری، سرمایه
المللی درنظر گرفته شده است. در جزء  ها بینالمللی و پرداختیبینالمللی، ذخایر  بدهی بین

جهانی شاخص  مالیقانونی  تجاری،  قوانین  همچون  عواملی  اقتصادی  تجاری،  شدن  ات 

 
7 Dreher 

(  2015(، مارتین و همکاران )2006گیری این شاخص به مقاالت درهر ) برای مطالعه بیشتر در رابطه با روش اندازه 8 
 ( مراجعه شود. 2019و گیگلی )
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توافقتعرفه محدودیتها،  تجاری،  سرمایههای  حساب  های  بودن  باز  )قوانین(،  گذاری 

تفاهم  9سرمایه  سرمایهنامهو  بینهای  جزء    المللیگذاری  همچنین  است.  شده  گرفته  قرار 
ها، تعداد افرادی که  شدن سیاسی عواملی مانند تعداد سفارتخانهعملیاتی شاخص جهانی

سازمان  هایمأموریتدر   تعداد  و  داشتند  مشارکت  ملل  سازمان  غیردولتی  صلح  های 
شدن سیاسی شامل عواملی همچون  شود. جزء قانونی شاخص جهانیالمللی را شامل میبین

سازمان بینتعداد  معاهدات  جهانی،  در  های  کشور  یک  مختلف  شرکای  تعداد  و  المللی 
  جزء دهنده  ترین عوامل تشکیلاز مهم  شود.( میدوطرفهگذاری  المللی )سرمایهمعاهدات بین

مهاجران خارجی،   المللی،توان به جهانگردان بیناجتماعی می شدنجهانیعملیاتی شاخص 
المللی اشاره کرد.  شده، ثبت اختراع بینالمللی، پهنای باند اینترنت مصرفآموزان بیندانش

مورد شاخص    جزء  در  همچ  شدن جهانیقانونی  عواملی  فرودگاهاجتماعی  تعداد  های  ون 
، دسترسی به اینترنت و تلویزیون مورد استفاده المللی، مشترکین تلفن ثابت و همراهبین

 (. Gygli, Haelg, Potrafke & strum, 2019قرار گرفته شده است ) 
شدن اقتصادی از طریق تسریع رشد،  طورکلی انتظار بر این است که پدیده جهانیبه

و سرمایه تجارت  توسعهافزایش  اقتصاد  دو  هر  به  درحالگذاری  و    کند کمک    توسعهیافته 
(Shahbaz, Nasreen, Ahmed & Hammoudeh, 2017  .)  در همین رابطه مسیرهای

گذارد که در این باب  زیست اثر میشدن اقتصادی بر محیطمتفاوتی وجود دارند که جهانی
رود  براساس اثر درآمدی انتظار میتوان به اثرهای درآمدی، فناوری و ترکیبی اشاره کرد. می

فعالیت تقویت  تجارت موجب  انتشار  بازبودن  بر  در سطح جهانی  که  اقتصادی شود  های 
اثر میدی  ,Cole)  زیست خواهد شدتضعیف کیفیت محیط  گذارد و موجباکسید کربن 

جهانی  .( 2006 فناوری،  کانال  میبراساس  فراهم  را  امکان  این  کشورهاشدن  تا  ی  آورد 
نوین و پاک دست یابند  های  به فناوری  گذاری خارجی توسعه از طریق جذب سرمایهدرحال

 & Leal)  اکسید کربن شودکه موجب افزایش تولید داخلی بدون افزایش سطح انرژی و دی
Marques, 2019 )های تجاری  سازد که سیاستها را قادر میشدن دولت. همچنین جهانی

  شدنجهانیبنابراین  ؛  های نوین تغییر دهندرا در جهت کاهش موانع تجاری برای فناوری
کیفیت    معکوس  طوربهاقتصادی   باشد  زیستمحیطبر  اثرگذار  است   ,shahbaz)   قادر 

 
9 Capital Account Openness 
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Mallick, Mahalik & Sadorsky, 2016.)   ،اثر ترکیبی نیز از    عالوه بر دو مسیر قبلی
زیست اثرگذار است.  طریق ساختار تولید )نسبت سرمایه به نیروی کار( بر کیفیت محیط

اینکه شدت تولید آالیندگی بخشبدین به دلیل  اقتصادی همچون  صورت که  های مختلف 
  هایدر صورت انتقال اقتصاد از بخشکشاورزی، خدمات و صنعت با یکدیگر متفاوت است  

انتشار آالینده  بر همچونون خدمات و کشاورزی به بخش انرژیکاربر همچ های  صنعت، 
 ,Shahbaz, Khan, Ali, Bhattacharya)  احتماال  افزایش خواهد یافت  محیطیزیست
راه(.  2017 از  بخش  های یکی  از  کشورها  اقتصاد  صنعت  انتقال  بخش  به  دیگر  های 
زیستی سفت و سختی هستند  محیط که کشورهایی که دارای مقررات    باشدصورت میبدین
با قوانین زیستبخش تر منتقل  محیطی ضعیفهای آالینده صنعت خود را به کشورهایی 

سرمایهمی این  زیستکنند.  قوانین  با  کشورها  در  نتیجهگذاری  ضعیف  جز  بهای  محیطی 
ده  ها نخواهد داشت که کشورهای پذیرنبرای آن  محیطیهای زیستافزایش انتشار آالینده

بی این موضوع  به  نسبت  اقتصادی معموال   رشد  افزایش  دلیل  به  کنند  توجهی میسرمایه 
(Copeland & Taylor, 2004.) 

محیطجهانی بر  مخرب  و  مفید  اثری  است  قادر  نیز  اجتماعی  داشته  شدن  زیست 
محیطی  زیستتوانند نسبت به مشکالت  بر اساس اصل فاصله ذهنی شهروندان میباشد.  

محیطی تنظیم نکنند زیرا  تفاوت باشند و رفتارهای فردی خود را بر اساس مشکالت زیستبی
ها در  آنلزوما  موجب اصالح رفتار  محیطیتر شهروندان درباره مشکالت زیستآگاهی بیش

  گرایی بیش های جهانی مردم را به مصرفهمچنین رسانهنخواهد شد.  زیستمحیطرابطه با 
از محیطاز حف ترغیب میاظت  این  زیست  و    زداییجنگلبا    طورمعمولبه  مسئلهکنند که 

آالینده میافزایش  همراه  مقابل    (.Rennen & Martens, 2003)  شودها  طرف  در 
آورد. با افزایش دسترسی  شدن اجتماعی امکان دسترسی افراد را به دانش فراهم میجهانی

اطالعات کسب  زیست  تأثیر رفتارشان بر محیطورد  تری در مافراد به آموزش، جمعیت بیش
زیستمی نظر  از  و  آگاهکنند  میمحیطی  میتر  که  جمعیت  شوند  استفاده  موجب  تواند 

 ,Motoshita, Sakagami)  تر شودبا میزان آالیندگی کم  تری از انرژی و محصوالت بیش
Kudoh, Tahara & Inaba, 2015.)  دیگر مواسیستم حمل از  نیز  که  ونقل  ردی است 

بگذارد. در صورت افزایش نیاز    تأثیر ها  تواند بر میزان انتشار آالیندهشدن اجتماعی میجهانی
سفر  به  جهانی  افراد  اثر  سیستم  )در  توسط  اکثرا   که  دنیا  نقاط  دیگر  به  اجتماعی(  شدن 

میحمل صورت  هوایی  آالیندهگیردونقل  انتشار  با  مستقیمی  رابطه  عامل  این  های  ، 
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خوا زیست دولتمحیطی  و  افراد  که  زمانی  دیگر  سوی  در  داشت.  کشورهای  هد  در  ها 
ها در  )رویدادی همچون المپیک( با افراد و دولت  ترتوسعه در معرض ارتباطات بیشدرحال

توسعه میکشورهای  قرار  این  یافته  بیش  مسئلهگیرند،  ورود  موجب  است  تر  ممکن 
برای  فناوری مناسب  سختهای  و  محیط  شدن  زیست  شرایط  تر  بهبود  جهت  در  قوانین 
 (. Bu, Lin & Zhang, 2016) زیست در آن کشور شودمحیط

زیست اثرگذار باشد که بر این اساس  شدن سیاسی نیز قادر است بر محیطجهانی
دولتی )مانند، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و  های بینعضویت در سازمان  تأثیرتوان به  می

توسعه اشاره کرد. در چارچوب قانون،  های درحالزیست در کشورغیره( بر وضعیت محیط
المللی قادر هستند که کشورهای عضو را وادار به اجرای قوانینی خاص کنند.  های بینسازمان

کنند که در آن رفتارهای مناسب و نامناسب  ها هنجارهایی را تعریف میسازمان  اینعالوه بر  
از  شوند و  ها میدالیلی خاص عضو این سازمانبنابراین اگرچه کشورها به  ؛  شودتعریف می

توانند بهره ببرند اما این امکان وجود دارد که در معرض  ها میهای مالی این سازمانکمک
. از  محیطی قرار گیرند های حفاظت زیستها همچون طرحسازمانبرخی اهداف دیگر این  

می دیگر  طرحسوی  چنین  از  پیروی  که  کرد  بیان  و  توان  بیشها  حفاظتی  در  قوانین  تر 
ها با احتمال  چنین قوانینی حتی تحت نظارت سازمان  پذیرد ویافته انجام میکشورهای توسعه

همچنین معاهدات    (. Spilker, 2012)  ودش توسعه اجرا میکمتری توسط کشورهای درحال
کنند میزان انتشار  هایی که ایجاد میمحیطی نیز قادر هستند با محدودیتالمللی زیستبین

دهندآالینده کاهش  عضو  کشورهای  در  را  مقابل (.  Sitaraman, 2006)   ها  طرف  در 
شوند  خلی میهای نظارتی داموجب کاهش تعداد سازمان  طورمعمولبهالمللی  معاهدات بین

معضالت   و  با مشکالت  رابطه  در  می  محیطیزیستکه  معاهده  فعالیت  این  اگر  و  کنند؛ 
)مانند  بین انتشار   پروتکلالمللی  کاهش  موجب  عمل  در  نتواند  های  آالینده  کیوتو( 

با تضعیف سازمانمحیطی شود،  زیست های داخلی اثر مخربی بر  درنتیجه این معاهدات 
 . (Leal & Marques, 2019)شت زیست خواهند دا محیط

  محیطی زیستزیست، نظریه  در رابطه با ارتباط میان تغییرات درآمد و کیفیت محیط
وارونه میان رشد اقتصادی و کیفیت    Uکوزنتس ارائه شده است. این نظریه اشاره به رابطه  

طور خالصه این گونه است که  بهکوزنتس  محیطی زیستدارد. منطق منحنی  زیست محیط
آالینده انتشار  رشد،  و  تولید  به  باال  میل  دلیل  به  شدن  صنعتی  اول  مرحله  ای  هدر 
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ترجیح   زیستمحیطیابد زیرا افراد کسب درآمد باالتر را به شرایط  محیطی افزایش میزیست
های  تر آالیندهنتشار بیشتر از منابع طبیعی و ادهند. این موضوع موجب استفاده بیشمی

شد. در مرحله بعدی از صنعتی شدن، زمانی که درآمدها به یک سطح  محیطی خواهد  زیست
شوند، نهادهای نظارتی  زیست قائل میتری برای محیط، افراد ارزش بیشرسندمشخص می
پیدا میهای زیستتری برای کنترل آلودگیقدرت بیش با میزان  کنند و فناوریمحیطی  ها 

می وارد  کمتر  که  آالیندگی  کاهش  درنتیجهشوند  آلودگی  یافت    سطح   ,Dinda)خواهد 
2004; Ahmadian, Abdoli, Jabalameli, Shabankhah, & Khorasani, 2019  .) 

پژوهش تجربی،  ادبیات  و  کاربردی  حوزه  اثرگذاری  در  زمینه  در  متعددی  های 
لی  ها را به دو قالب اصتوان آنزیست صورت گرفته است که میشدن بر شرایط محیطجهانی

را درجه    شدن جهانیشود که معیار  تقسیم کرد. قالب اول شامل آن دسته از مطالعاتی می
اند و اثر این متغیر را بر شرایط زیست محیط موردبررسی قرار  اقتصاد درنظر گرفتهباز بودن 

(، اشاره کرد که  2009و همکاران )  کائتوان به مطالعاتی همچون بدادند. در قالب اول می
شدن )درجه باز  جهانییافته اثر  توسعه و توسعهکشور درحال  50در    2000تا    1960در دوره  

دی انتشار  بر  را  اقتصادی(  سولفوربودن  بررسی    10اکسید  برداری  خودرگرسیونی  مدل  با 
نمودند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی  

بهبود کیفیت زیست محیط   اکثر    کهدرحالیشود  یافته میدر کشورهای توسعهموجب  در 
 & Baek, Cho)  زیست دارندتوسعه این دو متغیر اثر مخربی بر محیطکشورهای درحال

Koo, 2009  .) شدن )درجه باز بودن  ( نیز اثر جهانی1392موسوی و همکاران )  در قالب اول
با رهیافت خودتوضیحی    1387تا    1359اکسید کربن ایران در دوره  اقتصاد( را بر انتشار دی

دهد که افزایش درجه باز بودن قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان می  موردبررسیبرداری  
شود.  در ایران می  محیطیزیستهای  انتشار آالیندهاقتصاد و انباشت سرمایه موجب افزایش  

اثر   داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  آالینده  معکوسهمچنین  انتشار  دارد بر  ایران  در   ها 
(Mousavi, Niazi & Farajzadeh, 2013 .) 

بر    شدن جهانیگیرند که برای بررسی اثر  در قالب دوم آن دسته از مطالعات قرار می
قالب دوم میاستفاده کردند.    KOF  شدنجهانیاز شاخص    زیست محیط به سه  در  توان 

می مطالعاتی  از  دسته  آن  شامل  اول،  دسته  کرد.  اشاره  مطالعات  از  اثر  دسته  که  شود 
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بر    شدنجهانی این    زیستمحیطکل را در کنار دیگر متغیرها  مورد آزمون قرار دادند. در 

ورفوا مطالعه  )  دسته  همکاران  جهانی2017و  اثر  شرای(،  بر  را  اقتصادی  رشد  و  ط  شدن 
با روش دادهمحیط کشور منطقه   36در    2013تا    1990در دوره    11های تابلویی پویا زیست 

اثر مخربی بر    شدنجهانیدهد که  موردبررسی قرار دادند. نتایج نشان می  12صحرای آفریقا
کشور    36کوزنتس در  محیطیزیستدارد. همچنین فرضیه  زیستمحیطکیفیت و پایداری  

 ,Twerefou, Denso-Mensah & Bokpin)  قرار گرفت  تأییدورد  منطقه صحرای آفریقا م
2017  .)( همکاران  و  جهانی2018حاسب  اثر  بررسی  به  انتشار  (،  بر  مالی  توسعه  و  شدن 
بریکس دی پویا   ظاهربهبا روش معادالت    13اکسید کربن در کشورهای عضو  در  14نامرتبط 

شدن و شهرنشینی  بیانگر آن است که جهانیپرداختند. نتایج این پژوهش    2014تا    1995دوره  
اند ولی توسعه مالی و مصرف انرژی موجب  بن نداشتهاکسید کراثر معناداری بر انتشار دی

(.  Haseeb, Xia, Baloch & Abbas, 2018)  اکسید کربن شده استافزایش انتشار دی
اکسید کربن عربستان  شدن و توسعه مالی را بر انتشار دی(، نقش جهانی2018ژو و همکاران )

  16های توزیعی الگوی خودتوضیحی با وقفهو    15های تصحیح خطای برداری با استفاده از روش
شدن اثر معناداری  موردبررسی قرار دادند. نتایج در این مطالعه نشانگر این است که جهانی

صرف برق  اکسید کربن در عربستان ندارد و دلیل اصلی انتشار این آالینده مبر انتشار دی
 ,Xu, Baloch, Meng)  شودمی  زیستمحیطاست. همچنین توسعه مالی موجب تخریب  

Zhang & Mahmood, 2018.)  ( اثر جهانی2019رحمان و همکاران ،)  شدن و توسعه مالی
  1980های تابلویی در دوره  کشورهای مرکز و شرق اروپا با روش داده  16زیست در  را بر محیط

شدن اثر مثبتی  دهد که جهانیقرار دادند. نتایج این پژوهش نشان میمورد آزمون    2016تا  
بر شرایط محیطبر کیفیت محیط اثر معناداری  اما توسعه مالی  ندارد.  زیست دارد  زیست 

 ,Rahman)  همچنین فرضیه محیط زیستی کوزنتس در این مطالعه مورد تأیید قرار گرفت 
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Chen, Saud, Bano & Haseeb, 2019 .)( اثر جهانی2019صالحدین و همکاران ،)  شدن
انتشار دی  17و شهرنشینی  بر  در  را  کربن  با روش    44اکسید  آفریقا  کشور منطقه صحرای 

تابلویی در دوره  داده آزمون قرار دادند.    2016تا    1984های  این مطالعه نشان  مورد  نتایج 
که  می ندارد    شدنجهانیدهد  معناداری  تخریب  شهرنشین  کهدرحالیاثر  موجب  ی 

همکاران    (.Salahuddin, Ali, Vink & Gow, 2019)  شودمی  زیستمحیط و  وانگ 
، توسعه مالی و توسعه انسانی  شدن جهانیاکسید کربن،  (، رابطه پویا میان انتشار دی2019)

 19با روش میانگین گروهی تلفیقی   18سازمان همکاری و توسعه اقتصادیرا در کشورهای عضو  
دوره   که    2015تا    1990در  است  آن  از  حاکی  پژوهش  این  نتایج  دادند.  قرار  موردبررسی 
شود. همچنین شاخص توسعه انسانی و توسعه  زیست میشدن موجب تخریب محیطجهانی

 ,Wang, Rasool, Asghar & Wang)  بخشندرا بهبود می  زیست محیطمالی وضعیت  
، رشد اقتصادی شدن جهانی(، اثر  2020رحمان )در دسته اول از قالب دوم همچنین  (.  2019

های  کننده برق با روشکشور برتر مصرف  10کربن در    اکسیددیو مصرف برق را بر انتشار  
در دوره   20و حداقل مربعات معمولی پویا   شدهاصالح  کامال  های تابلویی، حداقل مربعات  داده
موجب بهبود   شدنجهانید که  دهنتایج این پژوهش نشان می  بررسی کرد.  2013تا    1971

  زیست محیطشود اما مصرف برق و رشد اقتصادی موجب تخریب  می  زیستمحیطشرایط  
فرضیه   همچنین  شد.  پذیرفته   محیطی زیستخواهند  مطالعه  این  در    شد  کوزنتس 

(Rahman, 2020  .)( اثر جهانی2020عثمان و همکاران ،)  شدن، دموکراسی و مصرف انرژی
در آفریقای جنوبی بررسی    21شده با روش حداقل مربعات کامال  اصالح  2014تا    1971را در دوره  

شدن موجب کاهش تخریب  کردند. نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است که جهانی
میمحیط بازیست  انرژی  مصرف  همچنین  محیطشود.  تخریب  میعث  و  زیست  شود 

فرضی این  بر  عالوه  ندارد.  معناداری  اثر  آفریقای    محیطیزیسته  دموکراسی  در  کوزنتس 
 (. Usman, Olanipekun, Iorember, & Abu-Goodman, 2020)  جنوبی معتبر است
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گیرند که اثر هر یک از  در دسته دوم از قالب دوم آن دسته از مطالعات قرار می

قرار    موردبررسی  زیستمحیطجداگانه بر    صورتبه)اقتصادی و سیاسی( را    شدنجهانیابعاد  
)داد غالمی  و  صمیمی  دسته  این  در  اثر  1397ند.  عملکرد   شدنجهانی(،  بر  را  اقتصادی 

  2012تا    2006های تابلویی در دوره  توسعه با روش دادهکشورهای درحالدر    زیست محیط
پژوهش نشان می این  نتیجه  اثر  بررسی کردند.  بر عملکرد    شدنجهانیدهد که  اقتصادی 

درحال  زیست محیط کشورهای  استدر  معنادار  و  منفی   & Samimi)  توسعه 
Gholami,2018  .)( اثر جهانی2018لو و ژو ،) زیست در  حیطشدن اقتصادی را بر کیفیت م

دوره    15 در  نوظهور(  )اقتصادهای  داده  2012تا    1970کشور  ناهمگن  با روش  تابلویی  های 
اقتصادی    شدنجهانیدهد که در بلندمدت  بررسی کردند. نتیجه این پژوهش نشان می  22پویا 

انتشار دی ) (.Lv & Xu, 2018)  شود اکسید کربن میموجب کاهش  لو  و  اثر  2018یو   ،)
های تابلویی  کشور با روش داده  83در    اکسید کربناقتصادی را بر انتشار دیشدن  جهانی
این پژوهش بیانگر این است  موردبررسی قرار دادند. نتایج    2013تا    1985در دوره    23فضایی 
اثر دیجهانی  که  انتشار  بر  اقتصادی  کربن  شدن  فرضیه    معکوساکسید  همچنین  است. 
پژوهش    کوزنتس   محیطی زیست این  در  (.  You & Lv, 2018)   قرار گرفت  تأییدمورد  در 

سازمان  کشور عضو    36شدن سیاسی را در  (، اثر جهانی2020همین دسته چن و همکاران )
مورد آزمون قرار    2016تا    1970های تابلویی در دوره  همکاری و توسعه اقتصادی با روش داده

اکسید کربن  سیاسی رشد انتشار دی  شدن جهانیدهد که  دادند. نتیجه این پژوهش نشان می
 (. Chen, Gozgor, Koo & Lau, 2020) دهدمی  را کاهش

  شدنجهانیشود که اثر هر سه بُعد  دسته سوم از قالب دوم شامل مطالعاتی می
مورد آزمون    زیست محیط)عملیاتی و قانونی( را بر    اجزاء )اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( و  

کل،   شدن جهانی(، اثر 2015طالعاتی همچون شهباز و همکاران )قرار دادند. در این دسته م
الگوی  با    2012تا    1970هند در دوره    زیستمحیطاقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بر کیفیت 

دهد  های توزیعی موردبررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان میخودتوضیحی با وقفه
  اکسید نرژی منجر به افزایش انتشار دیکل، سیاسی، اجتماعی و مصرف ا  شدنجهانیکه  

ولی  کربن می انتشار   شدن جهانیشوند  کربن میدی  اقتصادی موجب کاهش    شوداکسید 
 

22 Dynamic Heterogeneous Panel Models 
23 Spatial Panel Data Method 
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(Shahbaz, Mallick, Mahalik & Loganathan, 2015 .)  ( اثر  2016بو و همکاران ،)
با روش    2009تا    1990گانه آن را بر تغییرات آب و هوایی در دوره    3شدن کل و ابعاد  جهانی
در  داده تابلویی  نشان    موردبررسیکشور منتخب    166های  این مطالعه  نتایج  دادند.  قرار 
کل، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجب افزایش    شدنجهانیمیانگین    طوربهدهد که  می

دی می  اکسید انتشار  نمونه  کربن  تفکیک  از  پس  اما  عضو    موردبررسیشود  کشورهای  به 
و   همکاری  جهانیتوسعه  سازمان  اثر  سازمان،  این  در  غیرعضو  کشورهای  کل،  و  شدن 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موجب  عضو  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای  
در کشورهای غیرعضو این اثرها موجب    که درحالیشود  اکسید کربن میکاهش انتشار دی
شهباز و همکاران  (.  Bu, Lin & Zhang, 2016)   شونداکسید کربن میافزایش انتشار دی

اکسید کربن در  شدن کل، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بر انتشار دی(، اثر جهانی2017)
تا    1970تصحیح خطای برداری در دوره  های توزیعی و  الگوی خودتوضیحی با وقفهچین با  

کل،   شدنجهانیمدت  بررسی کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه  2012
اجتماعی   شدنجهانیشود اما  اکسید کربن میاقتصادی و سیاسی موجب کاهش انتشار دی

دی افزایش  بلندمدت  موجب  در  همچنین  شد.  خواهد  کربن    کل،  شدنجهانیاکسید 
شود. عالوه بر این  اکسید کربن میاقتصادی، سیاسی و اجتماعی باعث کاهش انتشار دی

فت  قرار گر   تأییدمدت و هم در بلندمدت مورد  کوزنتس هم در کوتاه  محیطی زیستفرضیه  
(Shahbaz, Khan, Ali, Bhattacharya, 2017  .)  از دسته سوم  در  مطالعه  دیگر  در 

شدن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انتشار  ابطه میان جهانی(، ر 2019)  قالب دوم خان و اوال
تا    1975های توزیعی در دوره  الگوی خودتوضیحی با وقفهاکسید کربن را در پاکستان با  دی
جهانی  2014 افزایش  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  این  نتایج  دادند.  قرار  شدن  موردبررسی 

انت  در  افزایش  موجب  اجتماعی  و  سیاسی  دیاقتصادی،  شد.  شار  خواهد  کربن  اکسید 
 & Khan)  محیطی کوزنتس نیز در پاکستان مورد تأیید قرار گرفتفرضیه زیست  همچنین

Ullah,2019  .)( نقش جهانی2019دستک ،)  شدن کل، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بر
ه  های تابلویی در دور زیست در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی با روش دادهآلودگی محیط

شدن کل، اقتصادی دهد که جهانیبررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان می  2015تا    1995
شدن سیاسی  که جهانیشوند درحالیاکسید کربن میو اجتماعی موجب افزایش انتشار دی

کوزنتس در    محیطی زیستدهد. همچنین فرضیه  اکسید کربن را کاهش میمیزان انتشار دی
(،  2019کوئنگان و همکاران )(.  Destek, 2019)  مرکزی پذیرفته شداروپا شرقی و کشورهای 
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اکسید کربن در  شدن کل، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را بر انتشار دیاثر نامتقارن جهانی

  1990در دوره   24های توزیعی الگوی نامتقارن خودتوضیحی با وقفهکشور آمریکای التین با    18
سیاسی  کل، اقتصادی،   شدنجهانیدهد که دادند. نتایج نشان میمورد آزمون قرار  2012تا 

انتشار دی افزایش  موجب  اجتماعی  کربن میو  همچنین جهانیشواکسید  و  ند.  کل  شدن 
دی انتشار  بر  نامتقارنی  اثر  آن  دارنداجزای  کربن   & Koengkan, Fuinhas)  اکسید 

Santiago, 2019  .)( ابعاد و  2019لیل و مارکوس  اثر  بر وضعیت    شدنجهانی  اجزاء(،  را 
میانگین گروهی تلفیقی و حداقل    هایاروپا با روش  کشور عضو اتحادیه 25زیست در  محیط

این پژوهش نشان می  25عملی   یافتهمربعات تعمیم نتایج  قرار دادند.  دهد که  موردبررسی 
ی  قانون  جزءشود. همچنین  می  زیستمحیطموجب افزایش تخریب    شدنجهانی  درمجموع
بر کشورهایی که سطح  شدنجهانی از    اثر معناداری دارد  و    شدنجهانیباالیی    جزء دارند 

پایین دارند. عالوه بر این    شدنجهانیعملیاتی اثر معناداری دارد بر کشورهایی که سطح  
زیست دارد و بُعد  محیطاثر مفیدتری نسبت به دو بُعد دیگر بر    شدنجهانیبُعد سیاسی  
 ,Leal & Marques)  زیست داردمضرتری نسبت به دو بُعد دیگر بر محیطاجتماعی اثر  

2019 ) . 

 شناسی پژوهش و تصریح مدل روش  -3
شدن  طور که در مقدمه بدان اشاره شد هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی جهانی همان

محیط  آالیندگی  بهبر  راستا  این  در  همچنین  است.  ایران  در  از  زیست  برخورداری  منظور 
-جامع، بر ابعاد )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( و اجزای )عملیاتی و قانونی( جهانی  تحلیلی

با توجه به مطالعات نظری و تجربی در این   شدن نیز تمرکز شده است. بر این اساس و 
الگوی رگرسیونی در پژوهش حاضر در دو قالب نخست، بر مبنای ابعادِ  ادامه  زمینه، در 

کل، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( و دوم بر مبنای اجزاء    شدنِ شدن )یعنی جهانیجهانی
 شود. شدن )عملیاتی و قانونی( در هر یک از ابعاد تصریح میجهانی

 زیست اُم بر آالیندگی محیط 𝒋شدن در سطح  تصریح الگو با هدف سنجش اثر جهانی  ✓

 
24 NARDL 
25 FGLS 



 

 زادهاهللآرمان یوسفي بارفروشي، امیرحسین فتح ،  زروکي شهریار 15
 ( 4)19 1401 زمستان  های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

اجتماعی  اُم )شامل کل، اقتصادی، jشدن در سطح  مبنای الگو در سنجش اثر جهانی
های توزیعی، معادله  زیست با رهیافت خودتوضیحی با وقفهو سیاسی( بر آالیندگی محیط

زیست بیانگر  عنوان معیاری از آالیندگی محیطبه   EP  است که در آن  (1)  رگرسیونی در معادله
دی انتشار  و  لگاریتم  کربن  و    ECاکسید  انرژی  لگاریتم مصرف  لگاریتم    Popبیانگر  بیانگر 

بوده لگاریتم    GDP2و  GDP ،    جمعیت  بیانگر  ترتیب  داخلی حقیقیت به  ناخالص  و     ولید 
است. همچنین آن  جهانی  بیانگر  Gloj  مجذور  در سطح  لگاریتم شاخص  از  jشدن  اعم  اُم 

   است.  (P( و سیاسی) S(، اجتماعی) E(، اقتصادی) Tکل)

(1) 𝐸𝑃𝑡 = 𝛼 + 𝜃𝐺𝑙𝑜𝑡
ℎ + 𝛾1𝐸𝐶𝑡 + 𝛾2𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾3𝐺𝐷𝑃𝑡

2 + 𝛾4𝑃𝑜𝑝𝑡 + 𝜀𝑡  , 𝑗 =
𝑇, 𝐸, 𝑆, 𝑃       
,ARDL(p(، الگوی  1بر اساس رابطه ) q, r, s, t, u)   شود.( طراحی می2) به شکل رابطه 

تا    γ1jشدن؛ و  های شاخص جهانیضریب وقفه  θjضریب خودهمبستگی،    𝜌در این رابطه  
γ4j  تولید ناخالص داخلی حقیقی، مجذور تولید  مصرف انرژی،  های  به ترتیب ضریب وقفه
 اخالص داخلی حقیقی و جمعیت است. ن
(2) 𝐸𝑃𝑡 = ∑ 𝜌𝑗𝐸𝑃𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝜃𝑗𝐺𝑙𝑜𝑡−𝑗

ℎ𝑞
𝑗=0 + ∑ 𝛾1𝑗𝐸𝐶𝑡−𝑗

𝑟
𝑗=0 +

∑ 𝛾2𝑗𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗
𝑠
𝑗=0 + ∑ 𝛾3𝑗𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗

2𝑡
𝑗=0 + ∑ 𝛾4𝑗𝑃𝑜𝑝𝑡−𝑗

𝑢
𝑗=0 + 𝜀𝑡      ,      𝑗 =

𝑇, 𝐸, 𝑆, 𝑃                                  
رابطه مبنای  رابطه  ( 2)  بر  قالب  در  بلندمدت  ضرایب  و  خطا  تصحیح  الگوی   ،(3 ) 

 شود: صورت زیر تصریح می به
(3) 𝐸𝑃𝑡 = 𝜌𝐸𝑃𝑡−1 + 𝜃𝐺𝑙𝑜𝑡−1

ℎ + 𝛾1𝐸𝐶𝑡−1 + 𝛾2𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛾3𝐺𝐷𝑃𝑡−1
2 +

𝛾4𝑃𝑜𝑝𝑡−1 + ∑ 𝜌𝑗𝐸𝑃𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝜃𝑗𝐺𝑙𝑜𝑡−𝑗

ℎ𝑞
𝑗=0 + ∑ 𝛾1𝑗𝐸𝐶𝑡−𝑗

𝑟
𝑗=0 +

∑ 𝛾2𝑗𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗
𝑠
𝑗=0 + ∑ 𝛾3𝑗𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗

2𝑡
𝑗=0 + ∑ 𝛾4𝑗𝑃𝑜𝑝𝑡−𝑗

𝑢
𝑗=0 + 𝜀𝑡     ,     𝑗 =

𝑇, 𝐸, 𝑆, 𝑃                                             
 زیست بر آالیندگی محیط  اُم 𝒋شدن در سطح  جهانی اجزای    تصریح الگو با هدف سنجش اثر  ✓

جهانی  اجزای  اثر  سنجش  جهت  قالب  این  در  الگو  سطح  مبنای  در  بر  𝑗شدن  اُم 
های توزیعی، معادله رگرسیونی در  رهیافت خودتوضیحی با وقفهزیست با  آالیندگی محیط 

  شدنلگاریتم شاخص جهانی به ترتیب    GloDeJejو    GloDeFajاست که در آن    (4)  معادله
 اُم است. 𝑗نی در سطح  عملیاتی و قانو 
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(4) 𝐸𝑃𝑡 = 𝛼 + 𝜃1𝐺𝑙𝑜𝐷𝑒𝐹𝑎𝑡

𝑗
+ 𝜃1𝐺𝑙𝑜𝐷𝑒𝐽𝑒𝑡

𝑗
+ 𝛾1𝐸𝐶𝑡 + 𝛾2𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛾3𝐺𝐷𝑃𝑡

2 +
𝛾4𝑃𝑜𝑝𝑡 + 𝜀𝑡      ,     𝑗 = 𝑇, 𝐸, 𝑆, 𝑃                                                                                   

,ARDL(p، الگوی ( 4) طور مشابه بر اساس رابطه  به q, r, s, t, u, v)    (5) شکل رابطهبه  
شدن عملیاتی  شاخص جهانی های  به ترتیب ضریب وقفه  θ2jو    θ1jشود که در آن  طراحی می 

 اُم است. jو قانونی در سطح  
(5) 𝐸𝑃𝑡 = ∑ 𝜌𝑗𝐸𝑃𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝜃1𝑗𝐺𝑙𝑜𝐷𝑒𝐹𝑎𝑡−𝑗

𝑗𝑞
𝑗=0 + ∑ 𝜃2𝑗𝐺𝑙𝑜𝐷𝑒𝐽𝑒𝑡−𝑗

𝑗𝑟
𝑗=0 +

∑ 𝛾1𝑗𝐸𝐶𝑡−𝑗
𝑠
𝑗=0 + ∑ 𝛾2𝑗𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗

𝑡
𝑗=0 + ∑ 𝛾3𝑗𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗

2𝑢
𝑗=0 + ∑ 𝛾4𝑗𝑃𝑜𝑝𝑡−𝑗

𝑣
𝑗=0 +

𝜀𝑡       ,      𝑗 = 𝑇, 𝐸, 𝑆, 𝑃      
رابطه مبنای  رابطه(5) بر  قالب  در  بلندمدت  ضرایب  و  خطا  تصحیح  الگوی   ،  (6)  

 شود: صورت زیر تصریح می به
(6) 𝐸𝑃𝑡 = 𝜌𝐸𝑃𝑡−1 + 𝜃1𝐺𝑙𝑜𝐷𝑒𝐹𝑎𝑡−1

𝑗
+ 𝜃2𝐺𝑙𝑜𝐷𝑒𝐽𝑒𝑡−1

𝑗
+

𝛾1𝐸𝐶𝑡−1 + 𝛾2𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛾3𝐺𝐷𝑃𝑡−1
2 + 𝛾4𝑃𝑜𝑝𝑡−1 +

∑ 𝜌𝑗𝐸𝑃𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 + ∑ 𝜃1𝑗𝐺𝑙𝑜𝐷𝑒𝐹𝑎𝑡−𝑗

𝑗𝑞
𝑗=0 +

∑ 𝜃2𝑗𝐺𝑙𝑜𝐷𝑒𝐽𝑒𝑡−𝑗
𝑗𝑟

𝑗=0 + ∑ 𝛾1𝑗𝐸𝐶𝑡−𝑗
𝑠
𝑗=0 + ∑ 𝛾2𝑗𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗

𝑡
𝑗=0 +

∑ 𝛾3𝑗𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗
2𝑢

𝑗=0 + ∑ 𝛾4𝑗𝑃𝑜𝑝𝑡−𝑗
𝑣
𝑗=0 + 𝜀𝑡       ,      𝑗 =

𝑇, 𝐸, 𝑆, 𝑃                                                                                                                  
های موردنیاز از درگاه اینترنتی بانک جهانی، ها و دادهالزم به توضیح است که داده

بین آژانس  انرژی،  ترازنامه  جهانی جوی المللی  تحقیقات  برای  انتشار  اطالعاتی  و    26بانک 
 سوئیس استخراج شده است.   KOFموسسه اقتصادی 

 ها توصیف داده  ✓
ها، میانگین متغیرهای اصلی پژوهش در کل دوره و در زیر  ز دادهجهت تبیین بهتر ا

میانگین شاخص    1شکل  و    1جدول  باشد. با توجه به  می  1جدول  ها محاسبه شده که به شرح  دوره
های توسعه طی کرده است.  شدن کل، روند صعودی را پس از انقالب در طی برنامهجهانی

جهانیمیزان    بیشترین شاخص  میانگین  در  دورهرشد  زیر  در  کل    ،موردبررسی   هایشدن 
واحد در برنامه دوم توسعه به   1/33شاخص از  مربوط به برنامه سوم توسعه است که این  

درصدی را تجربه کرد. همچنین کمترین میزان رشد    5/31واحد رسید و رشدی    2/43رقم  
دوره سال زیر  به  تنها    1396و    1395های  میانگین مربوط  که رشدی  در    2است  درصدی 

 
26  Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) 
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داد.  شدنجهانیشاخص   رخ  جهانی  کل  شاخص  جزء  تفکیک  دو  به  کل  و  شدن  قانونی 
جزء   میانگین  است.  کرده  طی  اسالمی  انقالب  از  پس  را  متفاوت  نسبتا   روندی  عملیاتی 

درصد را    5/5شدن کل، در برنامه دوم توسعه رشدِ منفیِ معادلِ  عملیاتی شاخص جهانی
درحالی است  کرده  جهانیثبت  قانونی شاخص  جزء  میانگین  اول  که  برنامه  در  کل،  شدن 
منفی  رشد  دچار  مثبت    3  توسعه  رشد  مقادیر  کمترین  و  بیشترین  است.  شده  درصدی 

های  میانگین این دو جزء همانند شاخص کل به ترتیب مربوط به برنامه سوم و زیر دوره سال
میانگین  می  1396و    1395 در  مثبت  رشد  که  تفاوت  این  با  شاخص    جزءباشد  قانونی 
آن بوده است و این موضوع در    عملیاتی   جزءکل در برنامه سوم توسعه بیش از    شدنجهانی
بهمورد   مثبت میانگین  میزان رشد  میانگین    ایگونهکمترین  که  قانونی شاخص    جزءاست 
های  واحد در زیر دوره سال  6/61برنامه پنجم توسعه به  واحد در    60/ 6کل از    شدنجهانی
رشد  که از میزان    درصد رشد مثبت را ثبت کرده است  7/1رسیده است که    1396و    1395

 . درصدی میانگین جزء عملیاتی در این زیر دوره کمتر بوده است 3/2
 

 
 شدنِ کل )با اجزای آن( اکسید کربن و جهانیمیانگین انتشار دی  . 1شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق                                                      
Figure 1. The Average of carbon dioxide emission and total globalization (with its 

components 
Source: Author’s Computation 

 

-
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ررسی در میانگین شاخص  موردب   هاینوسانات زیادی در زیر دوره  2شکل  و    1جدول  بر طبق  
ترین رشد منفی در  که بیشنحویمشاهده است بهشدن اقتصادی و اجزای آن قابلجهانی

باشد که میانگین  اقتصادی مربوط به برنامه پنجم توسعه می  شدنجهانیمیانگین شاخص  
  28به رقم    1389برنامه چهارم و سال  واحد در    5/31اقتصادی از رقم    شدنجهانیشاخص  

  کند. درصد را ثبت می 1/11باید و رشد منفی معادل در برنامه پنجم توسعه کاهش می واحد
عملیاتی و قانونی   جزءاقتصادی در قالب دو  شدنجهانیتر به میانگین شاخص با نگاه دقیق
با    جزءاند و میزان رشد منفی  رشد منفی داشته  جزء شود که هر دو  مشخص می عملیاتی 

بیشترین رشد مثبت در میانگین شاخص  تر بوده است.  درصد از جزء قانونی بیش  9/16میزان  
میانگین    کهنحویبهباشد  شدن اقتصادی و اجزای آن، مربوط به برنامه سوم توسعه میجهانی
میزان رشد    کند.درصدی را تجربه می  90/ 6اقتصادی ایران رشدی    شدنجهانیقانونی    جزء

شدت کاهش  شدن اقتصادی در برنامه چهارم توسعه بهفزاینده در میانگین شاخص جهانی
درصد    2اقتصادی و اجزای آن رشد کمتر از    شدن جهانیمیانگین شاخص  که  نحویبهیابد  می

، کاهش  1385للی از سال  الم های بینبا توجه به شروع تحریم  ثبت کردند.  زیر دوره را در این  
شدن اقتصادی طی برنامه چهارم توسعه نسبت  در میانگین شاخص جهانی  میزان رشد مثبت

می نظر  به  طبیعی  توسعه  سوم  برنامه  تحریمبه  شدن  حداکثری  همچنین  های  رسد. 
تواند میزان رشد منفی در  نیز می  المللی علیه اقتصاد ایران از ابتدا برنامه پنجم توسعهبین
ه برنامه چهارم  شدن اقتصادی ایران را در برنامه پنجم توسعه نسبت بیانگین شاخص جهانیم

   توسعه توجیه کند.
 
 



 

 زادهاهللآرمان یوسفي بارفروشي، امیرحسین فتح ،  زروکي شهریار 19
 ( 4)19 1401 زمستان  های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

 
 شدن اقتصادی )با اجزای آن(اکسید کربن و جهانیمیانگین انتشار دی    . 2شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Figure 2. The average of carbon dioxide emission and economic globalization (with its 

components) 
  Source: Author’s Computation 

 
بیان    گونهاینتوان  ها میشدن اقتصادی در دیگر زیر دورهدر رابطه با میانگین شاخص جهانی
اقتصادی و    شدنجهانیدر میانگین شاخص    توجهیقابلکرد که در برنامه اول توسعه رشد  

خصوص جزء عملیاتی آن نسبت به دوران انقالب و جنگ رخ داد که دلیل این رشد مثبت  به
عالوه بر این در برنامه  های باز اقتصادی در آن دوران باشد.  تواند به دلیل اتخاذ سیاستمی

واحد در برنامه اول توسعه    4/20شدن اقتصادی از  ه با آنکه میانگین شاخص جهانیدوم توسع
واحد در برنامه دوم توسعه کاهش پیدا کرد اما میانگین جزء قانونی    4/19به    1373و سال  
واحد در برنامه اول    8/17شدن اقتصادی در آن زیر دوره روندی مثبت داشت و از  جهانی

و    1395های  رنامه دوم توسعه افزایش یافت. در زیر دوره سالواحد در ب  3/20توسعه به  
با جزء  نیز میانگین جزء قانونی و شاخص کل جهانی  1396 اقتصادی روندی مشابه  شدن 

به نداشتند  قانونی شاخص جهانینحویعملیاتی  میانگین جزء  از  که  اقتصادی    3/36شدن 
هش  کا  1396و    1395های  ره سالواحد در زیر دو   5/34واحد در برنامه پنجم توسعه به  

واحد افزایش   9/20واحد به   6/19عملیاتی روندی مثبت داشته و از   جزءمیانگین    یابد اما می
 یافته است. 

-
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شدن اجتماعی روندی مشابهی را طی زیر  میانگین شاخص جهانی  1جدول  با توجه به  

کردند    هادوره شاخص    کهنحویبهطی  قانونی  و  عملیاتی  کل،  میانگین    شدنجهانیابتدا 
برنامه اول توسعه و سال   از رقم  ، دچار کاهش شدند و به1373اجتماعی در  های  ترتیب 

و    5/18،  4/21های  پس از انقالب و جنگ، به رقم  زیر دورهواحد در    8/25و    3/19،  5/22
تقریبا  میانگین    3شکل  پس از برنامه اول توسعه طبق  در برنامه اول توسعه رسیدند.    3/24

های سوم،  شدن اجتماعی و اجزای آن روند رو به رشدی داشتند که در برنامهشاخص جهانی
ترین  وجود دارد. بیش  هانسبت به دیگر زیر دوره  تریچهارم و پنجم توسعه میزان رشد بیش

میانگین در  قانونی شاخص جهانی  میزان رشد  و جزء  اجتماعی مربوط  کل  برنامه  شدن  به 
  35به ترتیب نسبت به برنامه سوم توسعه رشدی    باشد کهمی  1389چهارم توسعه و سال  

داشته  36و   را  بیشدرصدی  اما  میانگین  اند  در  رشد  میزان  شاخص    جزءترین  عملیاتی 
باشد  به برنامه پنجم توسعه میمربوط    موردبررسی  هایزیر دورهاجتماعی در    شدنجهانی

 نسبت به زیر دوره قبل داشته است.  درصدی 36که رشدی 

 
 شدن اجتماعی )با اجزای آن( اکسید کربن و جهانیمیانگین انتشار دی     . 3شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق                                                      
Figure 3. The average of carbon dioxide emission and social globalization (with its 

components) 
Source: Author’s Computation 

 

پس   4شکل  و    1جدول  شدن سیاسی و اجزای آن با توجه به  جهانیدر رابطه با میانگین شاخص  
شود اما با  از برنامه دوم توسعه روند افزایشی میانگین این شاخص با شدت باال شروع می
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که در زیر دوره  نحویبهشود  رشد مثبت آن طی زیر دوره کاسته می  گذشت زمان از شدت
سیاسی و اجزای آن در بازه    شدنجهانیمثبت شاخص  میزان رشد    1396و    1395های  سال

های برنامه اول و دوم توسعه شرایط متفاوتی  زیر دورهشود. در  درصد محدود می  5/1الی    1
شدن سیاسی و اجزای آن وجود دارد به صورتی که در برنامه  جهانی  در روند میانگین شاخص

سیاسی نسبت به زیر دوره قبل  شدن ، میانگین شاخص کل جهانی1373اول توسعه و سال 
به  واحد کاهش می  7/0 اما تفکیک شاخص مذکور  این  نشان می  اجزاءیابد  دهد که دلیل 

شدن سیاسی است. در برنامه دوم توسعه نیز جریانی  جهانیقانونی شاخص    جزء کاهش تنها  
  واحد نسبت به   4/5شدن سیاسی  که میانگین کل شاخص جهانینحویمشابه وجود دارد به

شدن سیاسی  شود اما میانگین جزء عملیاتی شاخص جهانیزیر دوره قبل دچار افزایش می
گونه بیان کرد که به دلیل آنکه ابعاد و اجزای  اینتوان  واحدی دارد. درمجموع می  8/0کاهش  

  ها شدن روندهای حرکتی متفاوتی دارند بهتر است در پژوهشتشکیل دهنده شاخص جهانی
، این  شدن جهانیتر به جای بررسی شاخص کل  و کسب نتایج واقعی  ترجهت تحلیل دقیق

   مخصوصا  اجزاء عملیاتی و قانونی موردبررسی قرار گیرد.شاخص در قالب ابعاد و  

 
 شدن سیاسی )با اجزای آن(اکسید کربن و شاخص جهانیمیانگین انتشار دی     . 4شکل  

 مأخذ: محاسبات تحقیق                                                      
Figure 4. The average of carbon dioxide emission and political globalization (with its 

components) 
Source: Author’s Computation 
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  های زیر دورهاکسید کربن پس از انقالب طی  میانگین انتشار دی  4شکل  و    1جدول  بر اساس  
ترین میزان رشد مثبت در میانگین  کامال  افزایشی را داشته است. بیشروندی    موردبررسی
دی طی  انتشار  ایران  کربن  دورهاکسید  بر   هازیر  به  سال  مربوط  و  توسعه  اول    1373نامه 

میلیون تن    4/227میلیون تن در زیر دوره پس از انقالب و جنگ به    9/145از    باشد که می
درصدی داشته است. همچنین    9/55رشدی    در برنامه اول توسعه افزایش پیدا کرده است که

دی انتشار  میزان  میانگین  در  مثبت  رشد  میزان  به  کمترین  مربوط  کربن    دوره  زیراکسید 
قبل یعنی برنامه پنجم توسعه، رشد    زیر دورهباشد که نسبت به  می  1396و    1395های  سال
  606/ 2کربن از    اکسیددیدرصد بوده است به صورتی که میزان انتشار    5/11اکسید کربن  دی

  1396و    1395  هایسال  زیر دورهمیلیون تن در    2/676میلیون تن در برنامه پنجم توسعه به  
 یافته است. افزایش  

 
 ها میانگین متغیرهای پژوهش در زیر دوره . 1جدول  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Tabel 1. The average of research variables in subperiods 
Source: Author’s Computation 
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ل   
ن ک
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 6/39 9/54 8/53 5/50 2/43 1/33 7/30 8/29 کل
 7/36 2/48 1/47 2/44 1/38 6/30 4/32 5/29 عملیاتی
 6/42 6/61 6/60 8/56 4/48 6/35 1/29 30 قانونی 

نی
جها

ن  
شد ی  
صاد

اقت
 

 5/23 7/27 28 5/31 31 4/19 4/20 7/15 کل
 7/19 9/20 6/19 6/23 3/23 5/18 23 1/14 عملیاتی
 2/27 5/34 3/36 4/39 7/38 3/20 8/17 2/17 قانونی 

نی
جها

ن   
شد

ماع
جت
ا

 ی 

 33 7/57 2/55 3/43 9/31 2/24 4/21 5/22 کل

 5/26 1/46 9/44 9/32 5/24 5/18 5/18 3/19 عملیاتی
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 نتایج  -4

آزمون ابتدا  بخش  این  دیکیدر  واحد  ریشه  تعمیم - های  متغیرهای  فولر  کلیه  برای  یافته 
فولر  - گزارش شده است. خالصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی  2جدول  پژوهش انجام و در  

گیری  دهد که کلیه متغیرهای الگو در سطح ناپایا بوده و با یکبار تفاضل یافته نشان میتعمیم
باشد. با توجه به نتیجه حاصل  واحد میرو متغیرهای الگو دارای یک ریشه  شوند. ازاینپایا می 

های توزیعی در برآورد،  توان از رهیافت خودتوضیحی با وقفههای ریشه واحد می از آزمون 
های  بهره جست. بر این اساس الگو در قالب کلی و اجزاء با رهیافت خودتوضیحی با وقفه

که  توضیح آن شده است. گزارش 9جدول  ،  7جدول  ،  5جدول  ،  3جدول  نتایج در توزیعی برآورد و 
که  نحویبیزین استفاده شده است. به-در برآوردها جهت تعیین وقفه بهینه از آماره شوارتز

بر اساس کمینه آماره در این معیار اطالعات، وقفه بهینه در الگو هم در قالب کلی و هم  
دو  10جدول و  8جدول ، 6جدول ، 4جدول  مطابق با  همچنین    .قالب اجزاء برابر با یک تعیین شد

نتایج آزمونی برآوردها مشترک مینکته دیگر که در کلیه های  باشد آن است که نخست، 
تشخیص فروض کالسیک در قالب کلی و اجزاء حاکی از آن است جمالت اخالل به لحاظ  

یانس همسانی و فرم تبعی همه شرایط کالسیک  نرمال بودن توزیع، عدم خودهمبستگی، وار
ها حاکی از آن  منظور اطمینان از امکان وجود رابطه بلندمدت، آزمون کرانهرا دارد. دوم، به

است که فرضیه عدم وجود رابطه بلندمدت در قالب کلی و اجزاء میان متغیرهای توضیحی  
 شود. اکسید کربن پذیرفته نمیو انتشار دی

 
 
 
 

 4/39 4/69 5/65 7/53 4/39 9/29 3/24 8/25 قانونی 

ان 
جه

ن  
شد سی 

سیا
 

 5/62 3/79 4/78 8/76 7/66 8/55 4/50 1/51 کل
 8/63 7/77 9/76 1/76 5/66 8/54 6/55 55 عملیاتی

 2/61 81 9/79 4/77 67 8/56 2/45 1/47 قانونی 

 اکسید انتشار دی 
 کربن )میلیون تن( 

59/14 74/22 14/30 76/38 18/53 62/60 62/67 5/35 
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 24 گانه و اجزای دوگانهتأکید بر ابعاد سه

 
 یافتهفولر تعمیم- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی .2جدول  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Tabel 2. Results of the Augmented Dickey-Fuller unit root test 
Source: Author’s Computation 

 متغیرها
 تفاضل  سطح

 مرتبه اول 
 متغیرها

 تفاضل  سطح
 مرتبه اول 

 آماره 
 آزمون 

 سطح
 احتمال

 آماره 
 آزمون 

 سطح
 احتمال

 آماره 
 آزمون 

 سطح
 احتمال

 آماره 
 آزمون 

 سطح
 احتمال

EP 6/2- 29/0 8/6- 00/0 GloDeJuS 0/3- 14/0 6/4 - 00/0 
GLOT 4/0 98/0 8/4- 00/0 GLOP 1/0- 94/0 8/6- 00/0 

GloDeFaT 4/0- 90/0 1/6- 00/0 GloDeFaP 1/1 - 70/0 2/8- 00/0 
GloDeJuT 5/0 98/0 2/4- 00/0 GloDeJuP 1/0- 94/0 9/4 - 00/0 

GLOE 6/1- 46/0 4/3 - 01/0 EC 4/1 - 85/0 2/9- 00/0 
GloDeFaE 4/2- 15/0 8/3- 01/0 GDP 1/3 - 12/0 8/6- 00/0 
GloDeJuE 8/0- 82/0 5/4 - 01/0 GDP2 1/3 - 12/0 8/6- 00/0 

GLOS 6/1- 76/0 9/2- 05/0 Pop 9/1 - 64/0 2/6- 00/0 
GloDeFaS 2/2- 49/0 6/5- 00/0      

 

 شدن در قالب کلی و اجزاء نتایج برآورد الگو با توجه به جهانی  ✓
گزارش 3جدول  در  اکسید کربنشدن در قالب کلی و اجزای آن بر انتشار دینتایج اثر جهانی 

دهد  مدت نشان میکوتاه ضرایب برآورد الگو در قالب کلی در    3جدول  شده است. مطابق با  
ای یک ساله اثری مثبت و معناداری  و با وقفه  معکوسدر دوره جاری اثری  شدنجهانیکه 

دهد  ( نشان می063/0دارد. آزمون والد در اختالف این دو ضریب )اکسید کربن  بر انتشار دی
کربن ندارد. مصرف  اکسید  مدت اثر معنادار بر انتشار دیدر کوتاه  شدن جهانیکه در مجموع  

انرژی مطابق با انتظار با اثری مثبت بر انتشار آالیندگی همراه است و اندازه اثر پس از یک  
یابد. مطابق با آزمون والد جمعیت در مجموع با اثری برابر  کاهش می  0/ 16به  28/0سال از 

تس نیز  محیطی کوزنمدت فرضیه زیستبر انتشار همراه است. همچنین در کوتاه   51/0با  
که کماکان  نحویمدت است. بهدر بلندمدت نتایج مشابه با کوتاه   گیرد.مورد تأیید قرار می

شدن اثری بر انتشار ندارد. ضرایب برآوردی سایر متغیرها معنادار و مطابق با انتظار  جهانی
متأثر از مصرف انرژی بوده و    اکسید کربناست. بدین توضیح که در قالب کلی انتشار دی
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ای همچون ایران منبع  پذیرد زیرا در کشورهای درحال توسعهطور مستقیم از آن تأثیر میهب
های فسیلی موجب  باشد و احتراق سوختهای فسیلی میاصلی انرژی مصرفی از سوخت

میزان اثرگذاری عامل مصرف انرژی    شود.محیطی میهای زیستانتشار نسبتا باالی آالینده
با   بد  50/0برابر  انتشار  است.  انرژی،  مصرف  در  درصدی  یک  افزایشی  با  که  مفهوم  ان 

یابد. جمعیت نیز اثر مستقیمی بر انتشار  درصد افزایش می  50/0به میزان    اکسید کربن دی
  59/0به میزان    اکسید کربناکسید کربن دارد و با افزایشی یک درصدی در آن، انتشار دیدی

افزایش   افزایشدرصد  با  زیرا  یافت  می  خواهد  افزایش  انرژی  به  نیاز  )برای    یابدجمعیت 
مصارف خانگی و تولیدی( و همچنین این احتمال وجود دارد که با افزایش جمعیت، تعداد  

عالوه بر این    کنند، افزایش یابد.ها با میزان آالیندگی باال استفاده میافرادی که از سوخت
ص داخلی ضریبی منفی دارد که  تولید ناخالص داخلی ضریبی مثبت و مجذور تولید ناخال 

دهنده   آالینده  Uرابطه  نشان  انتشار  و  داخلی  ناخالص  تولید  میان  وارونه  های  شکل 
میزیست اساس    باشد.محیطی  همین  زیستبر  مورد  فرضیه  کوزنتس  قرار    تأییدمحیطی 

بر  می نامطلوب  اثر  ابتدا  در  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  است،  مفهوم  بدان  که  گیرد 
زیست دارد ولی پس از رسیدن اقتصاد به یک سطح مشخصی از تولید و درآمد، به  محیط

زیست ترجیحات  تغییر  فناوریعلت  ورود  همچنین  و  افراد  تولید  محیطی  اثر  نوین،  های 
ضرایب برآوردی الگوی در قالب اجزاء    زیست مطلوب خواهد شد. ناخالص داخلی بر محیط

شدن کل بر انتشار،  ف عدم اثرگذاری شاخص جهانیدهد که برخالمدت نشان میدر کوتاه 
  طور مرزیکه جزء عملیاتی آن بهنحویتفکیک این عامل با اثراتی معنادار همراه است. به

-ای یک ساله اثری مثبت بر انتشار آالیندگی محیطجزء قانونی آن با وقفه  و  معکوساثری  
با برآورد قبلی با اثراتی معنادار و    مدت مشابهسایر متغیرها نیز در کوتاه   گذارد. زیست می 

که مصرف انرژی و جمعیت اثر مثبت بر انتشار داشته و  نحویمورد انتظار همراه است. به
 تأیید قرار گرفته است. محیطی کوزنتس نیز مورد فرضیه زیست
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 زیستبر آالیندگی محیط و در قالب کلی و اجزای  شدن جهانیاثر   .3جدول  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Tabel 3. Globalization in the general format and its components and environmental 
pollution 
Source: Author’s Computation 

  قالب کل الگوی پایه در   الگوی پایه در قالب اجزاء 
Prob.  آماره t ضریب Prob.  آماره t متغیرها ضریب 
015/0 56/2 148/0 080/0 81/1 113/0 EP(−1) 

AR
DL

 

- - - 050/0 05/2- 186/0- GLOT 
- - - 029/0 29/2 249/0 Glo(−1)

T  
102/0 68/1- 10/0- - - - GloDeFaT 
117/0 63/1 - 11/0 - - - GloDeJuT 
033/0 24/2 24/0 - - - GloDeJu(−1)

T  
025/0 36/2 24/0 000/0 72/3 28/0 EC 
- - - 005/0 02/3 16/0 EC(−1) 
000/0 21/4 1/10 000/0 85/6 5/15 GDP 
000/0 01/4 - 18/0- 000/0 68/6- 29/0- GDP2 
000/0 06/4 69/0 000/0 86/3 05/3 Pop 
- - - 003/0 18/3- 54/2- Pop(−1) 

WaldGLOT = 1.40(0.246)[0.063];    WaldPop = 14.9(0.001)[0.51] 
000/0 6/21- 85/0- 000/0 4/17- 89/0- λ  
- - - 229/0 23/1 070/0 GLOT 

Lo
ng

-R
un

 

101/0 68/1- 12/0- - - - GloDeFaT 
027/0 32/2 15/0 - - - GloDeJuT 
020/0 44/2 28/0 000/0 15/5 50/0 EC 
000/0 96/3 8/11 000/0 88/6 5/17 GDP 
000/0 79/3 - 21/0- 000/0 72/6 - 32/0- GDP2 
000/0 25/4 81/0 000/0 96/3 59/0 Pop 

 

طور مرزی اثر معناداری بر انتشار  کماکان به  شدنجهانیدر بلندمدت جزء عملیاتی شاخص  
به  اکسید کربندی به میزان  نحویدارد.  انتشار  افزایش یک درصدی در این جزء،    12/0که 

مدت، با اثری مثبت همراه  یابد. همچنین جزء قانونی نیز مشابه با کوتاه درصد کاهش می
 یابد. درصد افزایش می  15/0بوده و با افزایشی یک درصدی در آن، انتشار به میزان 
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( نیز مشابه با قبل اثری  81/0)با ضریب    ( و جمعیت0/ 28مصرف انرژی )با ضریب  
با توجه به ضریب مثبت تولید    اکسید کربن دارد و فرضیه کوزنتس نیزمستقیم بر انتشار دی

درصد و منفی بودن ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی به   5/17ناخالص داخلی به میزان 
شکل وارونه میان تولید    U  دهنده رابطهگیرد که نشانتأیید قرار میمورد   درصد 32/0میزان 

آالینده انتشار  و میزان  داخلی  نتایج    . باشدمحیطی میهای زیستناخالص  توجیه  باب  در 
برگرفته از فرضیه مارتین و همکاران  توان دو استدالل را بیان نمود. استدالل اول  حاصله می

یج غیرواقعی، الزم  ( است که اشاره به این موضوع دارند که برای جلوگیری از ایجاد نتا2015)
تا شاخص   تفکیک شود  شدنجهانیاست  عملیاتی  و  قانونی  جز  دو  به   ,Martens)  کل 

Caselli, Lombaerde, Figge & Scholte, 2015 .)  پیش آنچه  به  توجه  باب  با  در  تر 
اکسید  انتشار دی  کل اثر معناداری بر  شدن جهانیتفسیر نتایج الگوی پایه بیان شد؛ شاخص  

عملیاتی و قانونی،    جزءکل به دو    شدنجهانیاست ولی پس از تفکیِک شاخص    کربن نداشته
بنابراین بر اساس  ؛  نتایجی متفاوتی حاصل شد و هر دو جزء با اثری معناداری همراه شد 

  گیردمورد تأیید قرار    تواند( می2015فرضیه مارتین و همکاران )نتایج حاصله در الگو پایه،  
(Martens, Caselli, Lombaerde, Figge & Scholte, 2015.)  توان  استدالل دوم را می

ناشی از فناوری، افزایش دسترسی به دانش و   گونه بیان کرد که برآیند اثرهای مطلوباین
اثر رسانهسازمان اثر درآمدی،  از  ناشی  نامطلوب  اثرهای  بین دولتی و  ها و معاهدات  های 

زیست خنثی  کل بر محیط  شدنجهانیاخص  ، سبب شده است تا اثر شالمللی کارآمد بین
 . شود 

 

 شدن و اجزا از جهانیدر قالب کلی ها و آزمون تشخیصی کرانه آزمون   .4جدول  
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Tabel 4. Bound and diagnostic tests in the general format and components of globalization 
Source: Author’s Computation 

 های تشخیصی آزمون هاآزمون کرانه
  قالب کلی  قالب اجزا   قالب کلی  قالب اجزا 

 کرانه 
 کرانه  کرانه دو  یک

 یک
 کرانه 
 دو 

 سطح
 آزمون  آماره  .Prob آماره  .Prob خطا

 نرمالیتی  48/4 10/0 06/0 96/0 درصد 1 15/4 06/3 99/3 88/2
 خودهمبستگی  40/2 30/0 58/1 45/0 درصد 5 38/3 39/2 28/3 27/2
 ناهمسانی 07/4 90/0 95/6 54/0 درصد 10 3 08/2 94/2 99/1

 رمزی  -02/0 67/0 06/0 33/0 آماره  8/35 9/46
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 شدن اقتصادی در قالب کلی و اجزاء نتایج برآورد الگو با توجه به جهانی  ✓

جدول    در  اکسید کربن اقتصادی در قالب کلی و اجزای آن بر انتشار دیشدن  نتایج اثر جهانی 
با    5 در کوتاه   5جدول  گزارش شده است. مطابق  برآورد  نشان  ضرایب  قالب کلی  در  مدت 

  اکسید کربنای یک ساله اثری مثبت بر انتشار دیاقتصادی با وقفه  شدنجهانیدهد که  می
اثری مثب با یک دوره وقفه  دوره جاری و هم  نیز هم در  انرژی  انتشار  دارد. مصرف  بر  ت 

(  53/0در مجموع )با ضریب  جمعیت  دهد که  نشان میآزمون والد  گذارد.  می  اکسید کربندی
این فرضیه کوزنتس بر  انتشار دارد. عالوه  بر  به مثبت بودن ضریب    اثری مثبت  با توجه 

داخلی، ناخالص  تولید  بودن ضریب مجذور  داخلی و منفی  ناخالص  مدت  در کوتاه  تولید 
مدت است. بدین توضیح که  در بلندمدت نیز نتایج مشابه کوتاه  گیرد.تأیید قرار میمورد  

طور  به  اقتصادی، مصرف انرژی و جمعیت بوده و  شدنجهانیاکسیدکربن متأثر از  انتشار دی
،  042/0پذیرد. میزان اثرگذاری این عوامل به ترتیب برابر با  مستقیم از این سه عامل تأثیر می

اقتصادی،    شدن جهانیدرصد است. بدان مفهوم که با یک درصد افزایش در    618/0و    509/0
انتشار دی انرژی و جمعیت؛  به میزان  اکسید کربنمصرف  ترتیب    62/0و    51/0،  042/0به 

اثرگذاری  افزایش می درصد   با  رابطه  در  نتیجه حاصله  این    شدنجهانییابد.  در  اقتصادی 
( و  2019(، دستک )2019(، خان و اوال )2016بو و همکاران )راستا با مطالعات  پژوهش هم

 ;Bu, Lin & Zhang, 2016; Khan & Ullah,2019)  ( است2019کوئنگان و همکاران )
Destek, 2019; Koengkan, Fuinhas & Santiago, 2019  .)  همانند این  بر  عالوه 

وارونه میان تولید ناخالص داخلی و میزان    Uمدت، فرضیه کوزنتس با توجه به رابطه  کوتاه
ضرایب برآوردی الگوی در   گیرد. تأیید قرار میدر بلندمدت نیز مورد   اکسید کربن انتشار دی

  معکوس شدن اقتصادی اثر  یجهانی عملیات جزء  دهد که مدت نشان میقالب اجزاء در کوتاه
سایر متغیرها  کربن داشته است.    اکسیدیدقانونی آن با یک وقفه اثر مثبت بر انتشار    جزء و  

کوتاه  در  است.  نیز  همراه  انتظار  مورد  و  معنادار  اثراتی  با  قبلی  برآورد  با  مشابه  مدت 
و  نحویبه داشته  انتشار  بر  مثبت  اثر  جمعیت  و  انرژی  زیستفرضیکه مصرف  محیطی  ه 

  شدن یجزء عملیاتی شاخص جهان  نیز  در بلندمدت  تأیید قرار گرفته است. کوزنتس نیز مورد  
که افزایش یک درصدی در  نحویدارد. به  اکسید کربنکماکان اثر معناداری بر انتشار دی

یابد. همچنین جزء قانونی نیز مشابه با  درصد کاهش می   055/0  این جزء، انتشار به میزان
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به میزان  کوتاه انتشار  آن،  افزایشی یک درصدی در  با  و  بوده  اثری مثبت همراه  با  مدت، 
 یابد. درصد افزایش می 054/0

 

 زیستآالیندگی محیط واقتصادی در قالب کلی و اجزای آن  شدنجهانی  .5جدول  
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Tabel 5. Economic globalization in the general format and its components and 
environmental pollution 
Source: Author’s Computation 

  کلی قالب  قالب اجزاء 
 

Prob.   آمارهt ضریب Prob.   آمارهt متغیرها ضریب 
001/0 58/3 178/0 011/0 69/2 144/0 EP(−1) 

AR
DL

 

- - - 114/0 63/1 - 057/0 - GLOE 
- - - 021/0 44/2 093/0 Glo(−1)

E  
000/0 44/4 - 046/0- - - - GLODeFaE 
334/0 98/0- 022/0 - - - - GLODeJuE 
025/0 36/2 066/0 - - - GloDeJu(−1)

E  
002/0 32/3 28/0 001/0 59/3 27/0 EC 
- - - 000/0 81/3 160/0 EC(−1) 
000/0 13/7 8/10 000/0 63/7 1/13 GDP 
000/0 86/6- 19/0 - 000/0 37/7- 24/0- GDP2 
000/0 09/5 55/0 000/0 14/4 76/3 Pop 
- - - 000/0 79/3 - 23/3 - Pop(−1) 

WaldPop = 24.5(0.000)[0.53] 
000/0  9/23 -  82/0 -  000/0  3/19 -  86/0-  λ  
- - - 089/0 76/1 042/0 GLOE 

Lo
ng

-R
un

 

000/0 03/4 - 055/0- - - - GLODeFaE 
045/0 09/2 054/0 - - - GLODeJuE 
001/0 62/3 34/0 000/0 523/6 51/0 EC 
000/0 20/6 2/13 000/0 40/6 3/15 GDP 
000/0 01/6- 24/0- 000/0 24/6- 28/0 - GDP2 
000/0 92/4 67/0 000/0 48/4 62/0 Pop 

 

( نیز مشابه با قبل اثری  67/0( و جمعیت )با ضریب  34/0مصرف انرژی )با ضریب  
با توجه به ضریب مثبت تولید    اکسید کربن دارد و فرضیه کوزنتس نیزمستقیم بر انتشار دی



 

 

زیست در ایران با شدن بر آالیندگي محیطتحلیلي جامع از اثر جهاني

 30 گانه و اجزای دوگانهتأکید بر ابعاد سه

 
درصد و منفی بودن ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی به  2/13ناخالص داخلی به میزان 

شکل وارونه میان تولید    Uدهنده رابطه  گیرد که نشانتأیید قرار میمورد    درصد   24/0میزان  
آالینده انتشار  و میزان  داخلی  باب    . باشدمحیطی میهای زیستناخالص  نتایج  در  توجیه 

برگرفته از فرضیه مارتین و همکاران  توان دو استدالل را بیان نمود. استدالل اول  حاصله می
( است که اشاره به این موضوع دارند که برای جلوگیری از ایجاد نتایج غیرواقعی، الزم  2015)

 ,Martens)  به دو جز قانونی و عملیاتی تفکیک شود  اقتصادی  شدنیاست تا شاخص جهان
Caselli, Lombaerde, Figge & Scholte, 2015 .)  پیش آنچه  به  توجه  باب  با  در  تر 

اکسید کربن  انتشار دی  بر  ستقیماثر م  اقتصادی  شدن یجهانبیان شد؛ شاخص    تفسیر نتایج  
عملیاتی و قانونی،    جزء   به دو  اقتصادی  شدن یجهانداشته است ولی پس از تفکیِک شاخص  

شد   حاصل  متفاوتی  اثری  جزء    کهینحوبهنتایجی  اثری    جزءو    معکوسعملیاتی  قانونی 
فرضیه مارتین  بنابراین بر اساس نتایج حاصله،  ؛  اندکربن داشته  اکسیدیدمستقیم بر انتشار  

( همکاران  می2015و  قرار    تواند(  تأیید   ,Martens, Caselli, Lombaerde)  گیردمورد 
Figge & Scholte, 2015  .)گونه بیان کرد که برآیند اثرهای  اینتوان  استدالل دوم را می

های درآمدی و ترکیبی بیش از اثر مطلوب مسیر فناوری بوده است و درنتیجه  مسیر مطلوبنا
 زیست بگذارد.  شدن اقتصادی اثر نامطلوبی بر محیطافزایش جهانیشود که موجب می

 

 اقتصادی  شدنو اجزا از جهانیدر قالب کلی ها و تشخیصی  کرانه آزمون .6جدول  
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Tabel 6. Bound and diagnostic tests in the general format and components of economic 
globalization 
Source: Author’s Computation 

 های تشخیصی آزمون هاآزمون کرانه
  قالب کلی  قالب اجزا   قالب کلی  قالب اجزا 

 کرانه 
 یک

کرانه  
 دو 

 کرانه 
 یک

 کرانه 
 دو 

 سطح
 آزمون  آماره  .Prob آماره  .Prob خطا

 نرمالیتی  34/4 11/0 13/0 93/0 درصد 1 15/4 06/3 99/3 88/2
 خودهمبستگی  37/2 30/0 01/2 36/0 درصد 5 38/3 39/2 28/3 27/2
 ناهمسانی 08/5 82/0 97/4 76/0 درصد 10 3 08/2 94/2 99/1

 رمزی  01/0 90/0 07/0 27/0 آماره  9/43 3/57
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 شدن اجتماعی در قالب کلی و اجزاء نتایج برآورد الگو با توجه به جهانی  ✓
جدول  در    اکسید کربنانتشار دیشدن اجتماعی در قالب کلی و اجزای آن بر  نتایج اثر جهانی

با    7 است. مطابق  کلی  7جدول  گزارش شده  قالب  در  برآورد  کوتاه  ضرایب  نشان    مدتدر 
اجتماعی، مصرف انرژی و جمعیت اثری مثبت بر انتشار    شدن جهانیدهد که شاخص  می
بلندمدت    در گیرد.  مدت مورد تأیید قرار میداشته و فرضیه کوزنتس در کوتاهاکسید کربن  دی

اجتماعی، مصرف انرژی و جمعیت اثری مستقیم بر انتشار    شدن جهانیمدت،  مشابه با کوتاه
دارد.  دی کربن  در شاخص  با    کهنحویبهاکسید  افزایش  درصد  اجتماعی    شدنجهانییک 

دی کربنانتشار  میزان    اکسید  می  128/0به  نتیجه  افزایش  این  باهمیابد.    نتایج   راستا 
) پژوهش بو و همکاران )2015های شهباز و همکاران  (،  2017(، شهباز و همکاران )2016(، 

(  2019( و لیل و مارکوس )2019، کوئنگان و همکاران )(2019(، دستک )2019خان و اوال )
 ,Shahbaz, Mallick, Mahalik & Loganathan, 2015; Bu, Lin & Zhang)  است

2016; Shahbaz, Khan, Ali, Bhattacharya, 2017; Khan & Ullah,2019; 
Destek, 2019; Koengkan, Fuinhas & Santiago, 2019; Leal & Marques, 

انتشار را تحت تأثیر    65/0و   35/0مصرف انرژی و جمعیت نیز به ترتیب با ضرایب  (. 2019
الب اجزاء  ضرایب برآوردی در ق .گیرددهد و فرضیه کوزنتس نیز مورد تأیید قرار میقرار می

اجتماعی اثر معناداری بر    شدنجهانیمدت جزء عملیاتی شاخص  دهد که در کوتاه نشان می
قانونی آن اثر مثبت بر انتشار دارد. مصرف انرژی و    جزءاکسید کربن ندارد ولی  انتشار دی

همچنین فرضیه کوزنتس  زیست داشته و جمعیت نیز اثری مثبت بر انتشار آالیندگی محیط
اکسید کربن  وارونه میان تولید ناخالص داخلی و انتشار دی  Uمدت به دلیل رابطه  هدر کوتا
جزء عملیاتی با اثر معناداری همراه نیست  مدت  در بلندمدت نیز همانند کوتاه  شود.می   تأیید 

اجتماعی اثری مستقیم دارد. بدین نحو که با افزایش یک درصدی    شدن جهانیو جزء قانونی  
با نگاه    یابد.درصد افزایش می   121/0اجتماعی، انتشار به میزان    شدنهانیجدر جزء قانونی  

اثرگذاری   باب  در  حاصله  نتایج  به  محیط  شدنجهانیکلی  بر  میاجتماعی  توان  زیست، 
  طور اینعملیاتی و قانونی،    جزءبه دو    شدنجهانیبیان کرد که با تفکیک شاخص    گونهاین

اکسید کربن  قانونی بر انتشار دی  جزء اجتماعی از    شدنجهانیرسد که شاخص  به نظر می
این قالب2015بنابراین فرضیه مارتین و همکاران )؛  اثرگذار است توانند مورد نیز می  (، در 

گیرد  تأیید    (.Martens, Caselli, Lombaerde, Figge & Scholte, 2015)  قرار 
شد  طور نتیجه گرفته می، ایناجتماعی به اجزا   شدن جهانیکه بدون تفکیک شاخص  درصورتی



 

 

زیست در ایران با شدن بر آالیندگي محیطتحلیلي جامع از اثر جهاني

 32 گانه و اجزای دوگانهتأکید بر ابعاد سه

 
اجتماعی ناشی از کانال رسانه، اصل فاصله ذهنی    شدنجهانیکه اثرهای نامطلوب شاخص  

میزان   افزایش  و  ونقلحملو  دانش  به  دسترسی  افزایش  از  ناشی  مطلوب  اثرهای  بر  ؛ 
 برتری داشته است.  المللی،بینرویدادهای 

 
 زیستآالیندگی محیط واجتماعی در قالب کلی و اجزای آن  شدنجهانی   .7جدول  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Tabel 7. Social globalization in the general format and its components and environmental 
pollution 
Source: Author’s Computation 

  قالب کلی  قالب اجزاء 
 

Prob.   آمارهt ضریب Prob.   آمارهt متغیرها ضریب 
003/0 22/3 144/0 001/0 41/3 155/0 EP(−1) 

AR
DL

 

- - - 008/0 81/2 108/0 GLOS 
880/0 15/0 005/0 - - - GLODeFaS 
070/0 87/1 103/0 - - - GLODeJuS 
005/0 02/3 28/0 002/0 24/3 29/0 EC 
000/0 64/6 5/12 000/0 63/6 3/13 GDP 
000/0 48/6- 23/0- 000/0 46/6- 24/0- GDP2 
000/0 23/5 59/0 000/0 12/5 55/0 Pop 
000/0  8/21-  86/0-  000/0  5/21-  84/0-  λ  
- - - 007/0 89/2 128/0 GLOS 

Lo
ng

-R
un

 

880/0 152/0 005/0 - - - GLODeFaS 
064/0 92/1 121/0 - - - GLODeJuS 
002/0 27/3 32/0 001/0 63/3 35/0 EC 
000/0 21/6 6/14 000/0 23/6 7/15 GDP 
000/0 09/6- 27/0 - 000/0 11/6 - 05/0- GDP2 
000/0 86/4- 69/0 000/0 65/4 65/0 Pop 

 
و   32/0طور مستقیم و به ترتیب با ضرایب  مدت بهمصرف انرژی و جمعیت نیز مشابه کوتاه 

با توجه به ضریب مثبت  و    زیست اثرگذار است انتشار آالیندگی محیط بر    0/ 69 همچنین 
توان اینگونه استدالل  تولید ناخالص داخلی و ضریب منفی مجذور تولید ناخالص داخلی می 

 گیرد.تأیید قرار میمحیطی کوزنتس نیز مورد  فرضیه زیستنمود که  
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 شدن اجتماعی های تشخیصی در قالب کلی و اجزا از جهانیها و آزمونکرانه آزمون   .8جدول  
 مأخذ: محاسبات تحقیق 

Tabel 8. Bound and diagnostic tests in the general format and components of social 
globalization 
Source: Author’s Computation 

 های تشخیصی آزمون هاآزمون کرانه
  قالب کلی  قالب اجزا   قالب کلی  قالب اجزا 

کرانه  
 یک

 کرانه 
 دو 

 کرانه 
 یک

 کرانه 
 دو 

 سطح
 آزمون  آماره  .Prob آماره  .Prob خطا

 نرمالیتی  22/2 33/0 87/0 64/0 درصد 1 15/4 06/3 99/3 88/2
 خودهمبستگی  94/0 62/0 96/0 61/0 درصد 5 38/3 39/2 28/3 27/2
 ناهمسانی 95/7 24/0 10/1 29/0 درصد 10 3 08/2 94/2 99/1

 رمزی  -01/0 91/0 01/0 89/0 آماره  5/55 0/48
 

 شدن سیاسی در قالب کلی و اجزاء نتایج برآورد الگو با توجه به جهانی  ✓
زیست در قالب  شدن سیاسی بر انتشار آالیندگی محیطمطابق با قالب کلی نتایج اثر جهانی

گزارش شده است. ضرایب برآوردی در قالب کلی حاکی از آن    9جدول  کلی و اجزای آن در  
کوتاه در  هم  که  شاخص  است  بلندمدت  در  هم  و  ب  شدنجهانیمدت  انتشار  سیاسی  ر 

مصرف انرژی نیز در هر دو دوره اثری مثبت و معنادار    .اثر معناداری ندارد اکسید کربندی
که در بلندمدت با افزایشی یک درصدی در مصرف  نحویدارد. به  اکسید کربن بر انتشار دی

یابد. جمعیت نیز در هر دو  درصد افزایش می  58/0به میزان    اکسید کربن انرژی، انتشار دی
اکسید کربن  مدت )مطابق با آزمون والد( و بلندمدت با اثری مثبت بر انتشار دیدوره کوتاه

است. همچنین    مؤثربر انتشار    39/0با ضریبی برابر  در بلندمدت    کهنحویبههمراه است.  
شکل وارونه میان    Uمحیطی کوزنتس نیز در هر دو دوره زمانی به دلیل رابطه  زیستفرضیه  

ضرایب برآوردی در  .  گیردمورد تأیید قرار می  اکسید کربن تولید ناخالص داخلی و انتشار دی
اثر مثبت بر  سیاسی    شدنجهانینونی  مدت جزء قادهد که در کوتاهقالب اجزاء نشان می

دی ولی  انتشار  دارد  کربن  نیست. مصرف    جزءاکسید  معناداری همراه  اثر  با  آن  عملیاتی 
دی انتشار  بر  مثبت  اثری  مورد  انرژی  نیز  کوزنتس  فرضیه  و  دارد  کربن  قرار  اکسید  تأیید 

 گیرد. می
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 زیستآالیندگی محیط و شدن سیاسی در قالب کلی و اجزای آن جهانی .9جدول  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Tabel 9. Political globalization in the general format and its components and 
environmental pollution 
Source: Author’s Computation 

  قالب کلی  قالب اجزاء 
 

Prob.   آمارهt ضریب Prob.   آمارهt متغیرها ضریب 
019/0 48/2 171/0 022/0 42/2 155/0 EP(−1) 

AR
DL

 

- - - 937/0 08/0- 004/0- GLOP 
364/0 92/0 045/0 - - - GLODeFaP 
008/0 85/2 103/0 - - - GLODeJuP 
000/0 94/3 31/0 000/0 79/3 31/0 EC 
001/0 43/3 210/0 002/0 27/3 178/0 EC(−1) 
000/0 94/5 51/9 000/0 35/7 8/11 GDP 
000/0 80/5- 17/0- 000/0 06/7- 22/0- GDP2 
229/0 23/1 133/0 003/0 18/3 42/2 Pop 
- - - 014/0 61/2- 08/2 - Pop(−1) 

WaldPop = 12.2(0.002)[0.33] 
000/0  7/18-  83/0-  000/0  1/18-  84/0-  λ  
- - - 937/0 08/0- 005/0- GLOP 

Lo
ng

-R
un

 

357/0 935/0 054/0 - - - GLODeFaP 
018/0 49/2 125/0 - - - GLODeJuP 
000/0 54/7 63/0 000/0 38/6 58/0 EC 
000/0 41/4 5/11 000/0 93/5 9/13 GDP 
000/0 35/4 - 21/0- 000/0 77/5 - 25/0- GDP2 
238/0 20/1 16/0 003/0 19/3 39/0 Pop 

    
اکسید کربن اثری مستقیم  سیاسی بر انتشار دی  شدنجهانیدر بلندمدت نیز تنها جز قانونی  

قانونی  نحویبه  دارد. جزء  در  درصدی  یک  افزایشی  با  انتشار    شدنجهانیکه  سیاسی، 
در قالب اجزاء همچون قالب کلی،    یابد.درصد افزایش می  125/0به میزان    اکسید کربن دی

اکسید کربن حاصل  سیاسی بر انتشار دی  شدنجهانینتایج غیرواقعی در رابطه با اثر شاخص  
با تفکیک این شاخص به اجزا، نتایجی متفاوتی حاصل شده است    کهدرصورتیشده است.  
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افزایش  سیاسی قابلیت    شدنجهانیقانونی شاخص    جزءدهنده این موضوع است که  که نشان
د و  یانتشار  مارتین  فرضیه  به  توجه  بدون  قبلی  الگوی  سه  همچون  دارد.  را  کربن  اکسید 

سیاسی ناشی از    شدنجهانیبیان کرد که اثرهای مطلوب    گونهاینتوان  (، می2015همکاران )
بینسازمان بینهای  معاهدات  و  معاهدات  دولتی  از  ناشی  نامطلوب  اثر  با  کارآمد  المللی 

است  یالمللبین شده  خنثی   & Martens, Caselli, Lombaerde, Figge)  ناکارآمد؛ 
Scholte, 2015 .) 

 
 سیاسی شدنو اجزا از جهانیدر قالب کلی های تشخیصی ها و آزمونکرانه  آزمون .10جدول  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 
Tabel 10. Bound and diagnostic tests in the general format and components of political 
globalization 
Source: Author’s Computation 

 های تشخیصی آزمون هاآزمون کرانه
  قالب کلی  قالب اجزا   قالب کلی  قالب اجزا 

کرانه  
 یک

 کرانه 
 دو 

 کرانه 
 یک

 کرانه 
 دو 

 سطح
 آزمون  آماره  .Prob آماره  .Prob خطا

 نرمالیتی  10/0 99/0 99/0 60/0 درصد 1 15/4 06/3 99/3 88/2
 خودهمبستگی  72/2 25/0 05/2 35/0 درصد 5 38/3 39/2 28/3 27/2
 ناهمسانی 40/3 90/0 60/4 79/0 درصد 10 3 08/2 94/2 99/1

 رمزی  00/0 92/0 04/0 41/0 آماره  8/38 0/35

 گیری و پیشنهادات نتیجه  -5
بیش زیستآالینده  ازحدانتشار  دهههای  در  پدیدهمحیطی  ایجاد  موجب  اخیر  های  های 

زمین    محیطیزیست  مخرب گرمایش  رشد  همچون  افزایش  درنتیجه  عمدتا   که  است  شده 
)کل، اقتصادی،    شدنجهانیاقتصادی و افزایش مصرف انرژی بوده است. در این میان پدیده  

است  قادر  نیز  اجتماعی(  و  کانال  سیاسی  طریق  محیطاز  کیفیت  بر  متفاوت  زیست  های 
در قالب اجزاء موجب ایجاد این    شدنجهانیبندی شاخص  تقسیماثرگذار باشد. عالوه بر این  

تفکیک شاخص   است که  ایجاد    شدنجهانیفرضیه شده  از  قانونی و عملیاتی  دو جزء  به 
می جلوگیری  غیرواقعی  حانتایجی  پژوهش  در  اساس  این  بر  اثرگذاری  کند.  ابتدا  ضر 

  1396تا    1358گانه آن را )اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( در دوره    3کل و ابعاد    شدن جهانی
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با استفاده از رهیافت خودتوضیحی با وقفه توزیعی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.  

نی و عملیاتی(  اکسید کربن در قالب اجزاء دوگانه )قانو سپس اثر هرکدام از ابعاد بر انتشار دی
 بررسی شد. 

دهنده  ها حاکی از آن است که ابعاد و اجزای تشکیلنتایج حاصل از توصیف داده
طور مثال میانگین بعد اجتماعی و  روندهای حرکتی متفاوتی دارند به  شدنجهانیشاخص  

های مورد بررسی روندی  پس از برنامه اول توسعه طی زیردوره شدنجهانیسیاسی شاخص 
اقتصادی شاخص  اشتهصعودی د بعد  با  رابطه  در  این موضوع  اما  صادق    شدن جهانیاند 

کل از برنامه اول توسعه    شدن جهانیده است. این در حالی است که میانگین شاخص  نبو
روند حرکتی جزء قانونی و عملیاتی  های مورد بررسی داشته است.  روند صعودی طی زیردوره

طور که بیان شد گاها روند متفاوتی  )کل، اقتصادی و سیاسی( نیز همان  شدنجهانیشاخص  
سیاسی کل    شدنجهانیمثال میانگین شاخص    طوربهاند  نسبت به شاخص کل خود داشته

  جزءدو  در برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول توسعه رشدی مثبت داشته است اما هر 
  شدن جهانیقانونی شاخص    جزءاند و تنها  قانونی و عملیاتی دارای چنین رشد مثبتی نبوده

  هابا توجه به آنچه بیان شد بهتر است در پژوهش  سیاسی دارای رشد مثبت بوده است.
، این  شدن جهانیتر به جای بررسی شاخص کل  تر و کسب نتایج واقعیجهت تحلیل دقیق

همچنین   مخصوصا  اجزاء عملیاتی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد. اد و  شاخص در قالب ابع
اکسید کربن پس از انقالب اسالمی ایران روندی افزایشی داشته است اما از میزان  انتشار دی
مثبت دی  رشد  دورهانتشار  در  کربن  است.  اکسید  کاسته شده  اخیر  از  های  نتایج حاصل 

می نشان  الگوها  تف  دهدبرآورد  که  موجب می  اجزاءبه    شدنجهانیکیک شاخص  که  شود 
شدنِ  که در بلندمدت اگرچه شاخص جهانینحویبهتر حاصل شود.  تر و واقعینتایجی دقیق

گانه و  اکسید کربن ندارد ولی پس از تفکیک آن به ابعاد سهکل اثر معناداری بر انتشار دی
شدنِ کل بر  کیک شاخص جهانی که تفنحویمتفاوت حاصل شد. بهاجزای دوگانه نتایجی  

-شدنِ اقتصادی و اجتماعی با اثری معنادار بر انتشار دیمبنای ابعاد نشان داد که جهانی
-شدنِ سیاسی اثر معناداری ندارد. تفکیک شاخص جهانیاکسید کربن همراه بوده و جهانی 

جهانی قانونی  جزء  که  داد  نشان  اجزاء  مبنای  بر  کل  اقتشدنِ  کل،  از  اعم  صادی،  شدن 
اکسید کربن موثر است. جزء عملیاتی نیز  اجتماعی و سیاسی با اثری مستقیم بر انتشار دی

جهانی در  البته  تنها  و  معناداری  اثری  با  اقتصادی  و  کل  در    معکوسشدنِ  و  بوده  همراه 



 

 زادهاهللآرمان یوسفي بارفروشي، امیرحسین فتح ،  زروکي شهریار 37
 ( 4)19 1401 زمستان  های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

نتایج حاصله    در نگاهی متفاوت، درصورتی کهشدنِ اجتماعی و سیاسی موثر نیست.  جهانی
توان اینگونه  گانه مورد تفسیر و توجیه قرار دهیم می  3را تنها از جهت ابعاد    در این پژوهش

اکسید کربن  کل و سیاسی بر انتشار دی  شدنجهانیبیان کرد که عدم معناداری اثر شاخص  
بر محیط   دو شاخص  این  نامطلوب  و  اثرهای مطلوب  برآیند  خنثی شدن  از  زیست  ناشی 

اکسید  اقتصادی و اجتماعی بر انتشار دی  شدن انیجههمچنین اثر مستقیم شاخص  است.  
توان نتیجه برتری اثرهای نامطلوب بر اثرهای مطلوب این دو شاخص بر محیط  کربن را می

زیست دانست. عالوه بر این مصرف انرژی و جمعیت نیز مطابق با انتظار اثری مستقیم بر  
های فسیلی در اقتصاد  الی سوختاکسید کربن دارند که به ترتیب به دلیل سهم باانتشار دی

محیطی کوزنتس نیز برای  ایران و افزایش نیاز به مصرف انرژی است. همچنین فرضیه زیست
قرار گرفت به این معنا که در ابتدا تولید ناخالص داخلی موجب    تأییداقتصاد ایران مورد  

یدن تولیدناخالص  شود اما پس از رس اکسید کربن میمیزان انتشار دی  ایجاد روند صعودی در 
زیست نگرش  تغییر  بدلیل  به یک سطح مشخص  فعالیت  داخلی  افزایش  و  افراد  محیطی 

 شود. اکسید کربن نزولی میشار دیتهادهای نظارتی، روند انت
یافته  به  توجه  با  اساس  این  می بر  پیشنهاد  سیاستها  تا  اقتصادی،  شود  گذاران 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی    شدنجهانیاجتماعی و سیاسی به اثرهای نامطلوب جزء قانونی  
قانونی، در    جزءدهنده  های تشکیلزیست توجه کنند و با دقیق شدن در زیربخشبر محیط

اثر  جهت مطلوب ابعاد    قانونی  جزء سازی  از  بر محیط  3هر یک  بردارند.  گانه  گام  زیست 
مطلوب  همچن اثرگذاری  به  توجه  با  است  اقتصادی  شدنجهانیعملیاتی    جزء ین  بهتر   ،
اقتصادی از منظر قانونی در    شدنجهانیاقتصادی از منظر عملیاتی نسبت به    شدنجهانی

در زمینه اقتصاد بهره الزم   شدنجهانیاولویت باالتری قرار گیرد تا هم اقتصاد ایران از فواید  
 های ناشی از گسترش اقتصاد به دور بماند. ست از آسیبزی را ببرد و هم محیط
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