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: زیستمحیطبر عملکرد  یو اقتصاد یاسیس هایمولفه تأثیر

با  تابلویی یهاداده یبیترت  یتالج یکاربرد الگو

 یتصادف گذاریهایاثر
 1رضا هزاره ،محمد قربانی

  49/48/4901 ش:تاریخ پذیر                                                                               80/80/4901 تاریخ دریافت:

 چكيده
و  تحت تاثیر عملکردشدت ، بهیاتکننده ح ینتام یدیکل یبه عنوان مولفه زیستمحیط یفیتعملکرد و ک

 یمناسب برا یابزار تواندیم هامؤثر بر آن هایاملع ییشناسا، بنابراین گرفته اندقرار  یانسان هاییتفعال
-همولف یرتأث یباهدف بررس پژوهش ینباشد. ا یاقتصاد یدارشد پابه ر یابیجهت دست یزانو برنامه ر یاستگزارانس

با  )ترکیبی( تابلویی یهاداده یبیترت یتالج یبا استفاده از الگو زیستیطبر عملکرد مح یو اقتصاد یاسیس های
این پژوهش  در صورت گرفت. 2112-2142 یهاسال یکشور منتخب در ط 461 یبرا یتصادف گذاریهایاثر

متغیرهای  تأثیرزیست به ده گروه تقسیم بندی شدند و شاخص عملکرد محیط هر سال بر پایه کشورها در
پژوهش  ینا یجنتا گرفت.مورد بررسی قرار با امتیاز باالتر هاتوضیحی بر احتمال قرار گرفتن کشورها در گروه

یی و اثر بخشی دولت، کیفیت ، کارایخارج گذارییهسرما و یمنف تأثیر اکشوره یتو جمع ینشان داد، رشد اقتصاد
 زیستیطکشورها در شاخص عملکرد مح یگاهبر بهبود جا یمثبتتأثیر مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی 

رشد دیگر از سوی  است.منجر شده  به ارتقاء کیفیت محیط زیست ، بهبود وضعیت سیاسیدر این بررسیدارند. 
ها، با توجه به یافته. آیندبه شمار میزیست تخریب محیطهم های ماز جمله عامل اقتصادی و افزایش جمعیت

اصالح و وضع قانون در جهت حفظ  ینو همچن یاتیمال از ابزاراستفاده  یدارپا یبه رشد اقتصاد یابیمنظور دستبه
  پیشنهاد شد. زیستیطمح

 JEL: Q52,Q00,O44,N50,H56,H11,F52بندی طبقه

 .تابلویی هایداده یاسی،ثبات س ،نهایی  تأثیر ،زیستمحیط یفیتشاخص کهای کليدی: واژه
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 مقدمه

د که افراد بشر را قادر آورشناختی شیمیایی و فیزیکی فراهم میزیست هایسازهزیست، محیط

شود. شامل جو، رودخانه، خاک، گیاهان و حیوانات می هاسازهسازد. این به ادامه حیات می

برای ادامه چرخه حیات بشر  گیرد کهرها مورداستفاده قرار میوا، توسط خانهاسازهخدمات این 

ضروری هستند. ارائه خدماتی همچون حمایت از زندگی، عرضه منابع طبیعی، جذب 

زیست را برای زندگی انسان بسیار ، حفظ محیطمحصوالت و عرضه خدمات رفاهی پسماندهای

 هایعاملای از و پیچیدهزیست مجموعه بسیار عظیم ضروری کرده است. درواقع محیط

شود های انسان تأثیر گذاشته و از آن نیز متأثر میگوناگون است که بر عملکرد و فعالیت

 (. 1931)شهاب و صدرآبادی، 

زیست بر محیط نامطلوب گذاریهایبرخورد انسان با محیط پیرامون خود باعث اثر وجودنیباااما 

زیست رخ داده ی محیطعیت بحرانی در زمینهدر برخی از مناطق وضکه طوریشده است به

های اقتصادی و توسعه به دلیل رشد باالی جمعیت، افزایش فعالیتدر کشورهای درحال است.

عنوان زیست بهرویه از منابع انرژی، تخریب و آلودگی محیطبرداری بیصنعتی و افزایش بهره

زیستی حتی فراتر از مرز بین محیطهای دامنه عملکرد تخریب .آیدمی به شماراساسی  چالش

های ناشی از است. برای مثال مسائل مربوط به آلودگی یافتهها بوده و بعد جهانی کشورها و قاره

ازون در کمربند  یزانای( و یا کاهش ماکسید کربن در جو )اثر گلخانهازحد دیانتشار بیش

(. 1931اخالق، )خوش استزیست جهانی محیط هایچالشحمایتی کره زمین ازجمله 

های خارجی فعالیت ر این باورند که درونی کردن اثرگذاریهایزیست باقتصاددانان محیط

ای که درواقع توسعهکشورهاست  دراقتصادی، یک گام ضروری برای رشد و توسعه پایدار 

زیست و منابع طبیعی را حفظ کند، ابزاری برای رسیدن به توسعه پایدار است که محیط

)جعفر و همکاران، های کنونی و آینده را تضمین کند د رفاه و کیفیت زندگی نسلوانتمی

1001  .) 

اخیر  پیش روی بسیاری از کشورها در سده یهادغدغهین ترمهمزیستی از یطمح هایچالش

زیست ی محیطینهدرزمالمللی مهمی ینبی هانشستو  هااجالسکه هرساله یطوربهاست 

برای جلوگیری از بدتر شدن  پرشماریهای یونکنوانسو  هاورها به معاهدهو کش برگزارشده

 1012در توافق پاریس در سال (. 1333)ساندلر، اندشدهزیست جهانی متعهد وضعیت محیط

نیز بر این نکته تأکید شده است   ،1010برای دوره ای تا سال کشور رسید  132که به امضای 
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در  تاید تعهدات ملی را در زمینه کاهش آالینده ها و شرککشورها بدون استثناء ب همهکه 

شناسایی  .بگیرند جوی و اقلیمی بر عهده پذیریهایدر ارتباط با جلوگیری از تغییر برنامه هایی

 موردتوجه هاییکی از موضوعآنبر  مؤثر هایعاملزیست کشورها و بررسی وضعیت محیط

ز وضعیت موجود ا بهینهدر شناخت و درک  (. این موضوع1001)ایرلیچ، استمجامع علمی 

ی مدیریتی نقش بسیار هابرنامهمدیریت و ارائه  برای تعیین تغییرپذیریهای الزم در چگونگی

 منظوربهی زیستی چندی محیطهاشاخص(. تاکنون 1002)رندولف، کندیممهمی ایفا 

ه است که ارائه شد کز علمی و سازمان مللزیستی کشورها از سوی مراشناسایی وضعیت محیط

توان به شاخص توسعه پایداری سازمان ملل متحد، آرمان هفتم اهداف توسعه یم هاآن ازجمله

زیست اشاره شاخص پایدار محیط ی توسعه بانک جهانی وهاشاخص هایگزارشهزاره، 

(. در این میان جدیدترین شاخصی که توسط دانشگاه ییل و 1913د)ستوده و همکاران،کر

زیست کلمبیا و با همکاری مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، شاخص عملکرد محیط دانشگاه

دهد)متصدی یمارائه  جهانزیست کشورهای ی از محیطترجامعکه وضعیت  (EPI) 1است

 هرساله زیستمحیط ازلحاظ(. انتشار گزارش پیرامون جایگاه کشورها 1913زرندی و ببران،

یرگذار در رتبه کشورها یکی از مباحثی است که از تأث یهااملیز بوده و شناخت عبرانگبحث

بر  مؤثربنابراین شناسایی عوامل ؛ سوی برنامه ریزان کشورها همواره مهم تلقی شده است

 یکارهاراهبه تواند ابزار مناسبی برای دستیابی یمزیست عملکرد محیط ازلحاظجایگاه کشورها 

بر شاخص عملکرد  مؤثر هایتلقی شود. در مورد عامل ی پایداریزی و رشد اقتصادربرنامهبهبود 

 بسیاری هایپرسشارتباط آن با متغیرهای اقتصادی و سیاسی  به ویژه چگونگی ستیزطیمح

است یا خیر؟ آیا  ستیزطیمحوجود دارد. آیا دستیابی به رشد اقتصادی باال متضمن تخریب 

بر تواند سیاسی می یهامؤلفه ؟ آیاشودتلقی می ستیزطیمحت تهدیدی برای رشد جمعی

 باشد؟ اثرگذار  ستیزطیمحعملکرد 

توسعه و در کشورهای درحال 1EKC کوزنتس ( در مقایسه منحنی1911سلیمی فر و دهنوی )

ی، تابلوی هایداده با استفاده از روش هم انباشتگی و ریشه واحد OECD 9کشورهای عضو

توسعه رشد ینی کردند در کشورهای درحالبو پیش محیطی کوزنتس را تأییدمنحنی زیست

زیست منجر به بهبود محیط OECDزیست و در کشورهای اقتصادی منجر به تخریب محیط

                                           
1  Environmental Performance Index 
2 Environmental Kuznets Curve 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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، تأثیر رشد اقتصادی، تابلوییهای ( با استفاده از روش داده1913شود. پژویان و لشکری زاده )

کشور منتخب را  25م هوا در های مهو سیاسی بر میزان آالینده تغییرپذیریهای فنی، اولویتی

رغم تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر مورد آزمون قرار داده و نشان دادند به 1002-1332در دوره 

و نیتروژن و  گوگرد اکسیدیدهای ها، ارتقای سطح فناوری در کاهش آالیندهمیزان آالینده

ربن نقش مهمی اکسید کسیاسی در کاهش آالینده دی تأثیرهای مربوط به بهبود شاخص

توسعه اقتصادی و توسعه  گذاریهای(، به بررسی اثر1931و همکاران ) اصغرپور. داشته است

 در تابلوییهای زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک با استفاده از دادهمالی بر کیفیت محیط

ی هاشاخص دهندهنشان آمدهدستبهنتایج تجربی  ،پرداخته و نشان دادند 1003-1339دوره 

محیطی تأثیر های زیستعنوان معیاری برای تخریب، بهکربن اکسیدیدتوسعه مالی بر انتشار 

در کشورهای  2CO. رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار باشدمی دار داردمنفی و معنی

ر بخش مالی ترین توصیه سیاستی آن، توسعه بیشترو مهمینازا. است Nی، به شکل موردبررس

رشد  تأثیربررسی  ( با1002زیست بوده است. مارتینز و همکاران )فیت محیطبهبود کی برای

-، پرداخته1332-1333های در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین سال 2COجمعیت بر انتشار 

باشد از یک می تربزرگنسبت به نرخ رشد جمعیت  2COکشش انتشار  یج نشان داد،اند. نتا

اتحادیه، اندازه این کشش کمتر از یک است. تامازین و  هرچند برای کشورهای قدیمی این

محیطی در های زیست( به بررسی تأثیر توسعه مالی و اقتصادی بر تخریب1003همکاران )

توسعه مالی و توسعه  د و چین( پرداخته و نشان دادند،)برزیل، روسیه، هن BRICکشورهای 

بوده و توسعه مالی و  BRIC شورهایزیست در ککننده کیفیت محیطاقتصادی، هر دو تعیین

( به بررسی 1010ریچارد ) شود.محیطی منجر میهای زیستاقتصادی بیشتر، به کاهش تخریب

پویا پرداخته و نشان دادند.  تابلوییهای دادهبا استفاده از  CO2ثباتی بازارهای مالی و انتشار بی

است.  سودمندزیست تر برای محیطکننده آن است که ثبات مالی بیشیانبنتایج بدست آمده 

 ها بیشتر است.محیطی روی بنگاهتر باشند، فشارهای زیستباثبات که بازارهاهنگامی چون 

های ( به بررسی تأثیر توسعه مالی، اقتصادی و نهادی بر تخریب1010تامازین و راو )

پویا پرداخته و نشان  تابلوییهای دادهمحیطی در اقتصادهای در حال گذار با استفاده از زیست

-زیست هایاولویتتأیید اهمیت کیفیت نهادی و توسعه مالی در مبنی بر  EKCفرضیه داد، 

همچنین آزادسازی مالی اگر چارچوب نهادی قوی نباشد،  است، دییتأمورد همچنان محیطی 

انرژی ( به بررسی تأثیر رشد، 1011باشد. جلیل و فریدم ) زیست زیانبارست برای محیطممکن ا



 173مولفه های سیاسی واقتصادی... تاثیر

-، توسعه مالی به کاهش تخریبندنشان داد زیست در چین پرداخته وو توسعه مالی بر محیط

یله درآمد، مصرف انرژی و وسبه 2COانتشار میزان محیطی منجر شده، در بلندمدت های زیست

 شود.تجارت آزاد تعیین می

و فقر پرداخته زیست یطمحبه بررسی ارتباط بین آلودگی  در پژوهشی (1003کائو و همکاران )

ی و تعیین غرامت زیستمحیطهای اقتصادی، یتفعالترکیبی از  باید محققین و نتایج نشان داد،

-. نتایج این تحقیق نشان میدیده را طراحی کنند تا جامعه دچار دام فقر نشودیبآسبه مردم 

جامعه  ین حالتبخشند، در ااند وضعیت معیشتی مردم را بهبود دهد، اگر برنامه ریزان نتو

، انتقال مالکیت انی از دیدگاه آنطورکلبهبخشد. زیست را بهبود یطمحنخواهد توانست وضعیت 

ها در جهت از بین بردن فقر و توسعه از بخش دولتی به بخش خصوصی، طراحی سیاست

تواند ابزار مناسبی را برای بهبود زیست یمهای خصوصی در بلندمدت ینزممعیشت صاحبان 

زیست یطمح( ارتباط بین دموکراسی سیاسی و تخریب 1005لی و ریونی ) فراهم آورد. محیط

 تواند ابزار مناسبی براییمارتقاء دموکراسی  بر این باورندی اعده ،نشان دادندبررسی کرده را 

بهبود دموکراسی در یک ی باور دارند اعدهزیست باشد. از سوی دیگر یطمحبهبود کیفیت 

 پایه محققان در این پژوهش، تأثیر نیبر اباشد.  اثرگذارزیست یطمحاند بر کیفیت توینمجامعه 

اکسید یداکسید کربن، یدزیست. انتشار یطمحهای یبتخراز  مؤلفهدموکراسی را بر پنج 

بهبود  ،و نشان دادند کرده یبررسهای آلی آب یآلودگیی، فرسایش خاک و زداجنگلنیتروژن، 

دموکراسی بر  تأثیرکه  است یدر حالدهد، این زیست را کاهش مییطمحدموکراسی تخریب 

به بررسی  پژوهشیدر   (1012سیوشتد و جاگرس ) ی مختلف آلودگی متفاوت است.هاجنبه

 رویه ماهی( در جنوب صحرای آفریقا پرداخته ویبزیست )صید یطمحدموکراسی سیاسی و 

ن سطح دموکراسی و حفاظت از محیط دریا نشان دادند، در این کشورها رابطه مستقیمی بی

سیاسی،  های سیاسی و تغییرپذیریهاییآشفتگزیست با یطمحکه کیفیت یطوربهبرقرار است. 

گیرد. همچنین نتایج نشان داد، دموکراسی نسبت به سطح در معرض تهدید قرار می شدتبه

( 1012الیتاو ) یست است.زیطمحتری بر عملکرد یقو گذاریفساد و اثربخشی دولت دارای اثر

و  قراردادی موردبررسگذاری خارجی را در کشور پرتغال یهسرمابین مصرف انرژی و  ارتباط

مثبتی بر میزان مصرف انرژی دارد.  تأثیرشدن یجهانگذاری خارجی و یهسرمانشان داد، 

 درواقعرد. اکسید کربن دایدگذاری خارجی رابطه منفی با میزان انتشار گاز یهسرماهمچنین 

 زیست شده است.یطمحهای خارجی در کشور پرتغال باعث بهبود کیفیت گذارییهسرماجذب 
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میزان انتشار های صورت گرفته، دهد در اکثر پژوهشیمنشان  شدهانجامبررسی مطالعات 

پیرامون  اما ،قرارگرفته مورداستفادهزیست عنوان شاخصی از آلودگی محیطی بهاگلخانهگازهای 

محیطی را پوشش دهد مطالعه منسجمی ی زیستهاجنبهی ترکیبی که تمامی هاشاخص

صورت نگرفته است. با توجه به این مهم هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات رشد اقتصادی، 

زیست است. در مقاله بر عملکرد محیط ی سیاسیهامؤلفهگذاری خارجی و یهسرماجمعیت، 

زیست شین برای اولین بار عوامل مؤثر بر شاخص عملکرد محیطحاضر در مقایسه با مطالعات پی

 یهادادهکشور و با استفاده از الگوی الجیت ترتیبی با اثرات ثابت  152در سطح جامع  صورتبه

 .است قرارگرفتهی موردبررس تابلویی

 روش تحقیق

 ستیزطیمحها و شاخص عملکرد داده

استفاده گردید.  1011تا  1001های ر طی سالکشو 152های ترکیبی در این تحقیق از داده

بدین منظور از یک مدل  زیست است.کیفیت محیط برهدف این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر 

های یژگیواحتمالی استفاده شد که شانس قرار گرفتن کشورها در سطوح باالی کیفیت را به 

(، لگاریتم LNPOP)(، لگاریتم جمعیتLNRGDPآنان مانند لگاریتم رشد اقتصادی)

ی دولت، اثربخشی حکمرانی شامل کارایی و هاشاخص(، LNFINVگذاری خارجی)یهسرما

نشان دادن  منظوربهکند. همچنین یمکیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی مرتبط 

( استفاده گردید. این شاخص در EPI) 1زیستزیست از شاخص عملکرد محیطکیفیت محیط

( ارائه گردید. شاخص عملکرد ESI)1زیستنبال نواقص شاخص پایداری محیطبه د 1002سال 

های ینهزمید بیشتری بر عملکرد در تأکزیست زیست نسبت به شاخص پایداری محیطمحیط

که در بازبینی یطوربهدهد یمی بیشتری را مورداستفاده قرار هاشاخصزیست دارد و محیط

پوراصغر یافته است)ستوده و یشافزاشاخص  12ص به شاخ 15از  1001صورت گرفته در سال 

زیستی بر ی محیطهاتنشدارای دو هدف کاهش  شده ارائه(.شاخص نهایی 1913، سنگاچین

و مدیریت خوب بر منابع طبیعی تمرکز  (اکوسیستم) شادابی بوم نظامسالمت انسان و ارتقای 

کیفیت هوا، کیفیت آب، تنوع زمینه بهداشت محیط،  5شاخص را در  12که یطوربهدارد 

ار شاخص ساختکند. گیری میزیستی و زیستگاه، کیفیت منابع طبیعی مولد و تغییر اقلیم اندازه

                                           
1  Environmental Performance Index 
2 Environmental Sustainability Index 
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مورداستفاده  نوشتارشاخص نهایی که در این  است. شدهارائه( 1)زیست در شکلعملکرد محیط

پوراصغر ده و )ستواست 1011گزارش نهایی منتشرشده در سال  قرارگرفته است بر پایه

محیطی کشورها برگرفته از یستزاطالعات شاخص عملکرد (. پایه و ساختار 1913، سنگاچین

مران سازمان ملل المللی مانند بانک جهانی، برنامه عینبی هاسازمانی موجود در هاشاخص

ز و مراک وهواآبدبیرخانه کنوانسیون تغییرات  1و کشاورزی ملل متحد متحد، سازمان خواربار

ی علوم زمین، دانشگاه کلمبیا و رساناطالعمنابع جهانی، شبکه  مانند مؤسسهتحقیقاتی 

 اساسی طی شده است.  گامسهمحاسبه این شاخص  منظوربه ها است.های ملی دولتگزارش

 هادردادههای موجود یبارگیرد و یمی خام شاخص سازی صورت هاداده: با استفاده از گام اول

که به این  هادادهی هادنبالهگام دوم: اصالح  شود.از فرآیند لگاریتمی تعدیل میبا استفاده 

های دورافتاده موجود در دنباله هایگویند. در این روش مشاهدهمی Winsorization"1"عمل

( نامگذاری 1132-1321شود. این روش به نام آماردان وینسور )ها اصالح میچپ و راست داده

در این مرحله، در مرحله سوم با توجه به  شدهاصالحاست مقادیر خام  دآوریشد. الزم به یا

ی هاشاخصگام سوم:  .شودبه مقادیر واقعی تبدیل می هر شاخصبرای  شدهنییتعهای آرمان

شده همگرا یینتع( به مقادیر آرمان 1( و )1در گام اول و دوم، با استفاده از روابط ) شدهمحاسبه

 شوند.یم

 (1) 

 (1) 

مقادیر  کمترین MNشده و یلتعدمقادیر  WVمقدار آرمان،  TV( 1( و )1) هایدر رابطه

در گام دوم کمتر از آرمان  شدهمحاسبهکه شاخص یدرصورت. استدر گام دوم  شدهلیتعد

شود. الزم به ( استفاده می1که بیشتر باشد از رابطه )یدرصورت( و 1شده باشد از رابطه )یینتع

 ستیزطیمحها در گزارش شاخص عملکرد است مقادیر آرمان برای هر یک از شاخص آورییاد

 است. ارائه شده 1010در سال 

 

                                           
1 Food & Agriculture Organization, U.N. 

 در این روش انحراف شدید داده ها تقلیل می یابد. 1
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 زیستساختار شاخص عملکرد محیط (1)شکل 
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 آلودگی هوا

 آب

 آلودگی هوا

 منابع آب مصرفی

 تنوع زیستی و محل سکونت

 جنگل

 و هواییآب تغییرات 

 کشاورزی

 دسترسی به آب آشامیدنی 

 GDPانتشار دی اکسید گوگرد در 

 بیتنش آ

 حفاظت یوم

 فشار ماهیگیری

 استفاده بیش از حد از ذخایر ماهی 

 یارانه کشاورزی

 مقررات در زمینه آفت کشها

 انتشار گاز گلخانه ای سرانه

 دسترسی به بهداشت

 فشارهای محیط زیست بیماری

 سرانه انتشار دی اکسید نیتروژن

 شدت کربن صنعتی

 شدت کربن الکتریسته

 از بین رفتن جنگل

 تغییر پوشش جنگل 

 حفاظت دریایی

 یستگاه بحرانیحفاظت از ز

 فشارهای محیط زیست بیماری

 انتشار دی اکسید گوگرد 

 آسیب به ازون

 کمبود آب

 کیفیت محیط زیست

 شیالت

 آلودگی هوا

 ذرات معلق

 شدت آب کشاورزی
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زیست، به بندی سایت شاخص عملکرد محیطتقسیم زیست بر پایهد محیطهای عملکرشاخص

متغیر شاخص عملکرد  پایهبر تعریف کشورها را  ( چگونگی1جدول ) .ده طبقه تقسیم شد

 گانهدهوضعیت کشورهای منتخب را در گروه  (1)دهد. شکلیمرا نشان  ستیزطیمح

 دهد.یمشده نشان یینتع

 
 ستیزطیمحشاخص عملکرد  پایهبر کشورها  بندیگروه (1) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابلوییهای الگوی الجیت ترتیبی داده

 گروه یستزبندی شاخص عملکرد محیطیمتقس

9/91-1/91 1 

2/22-2/91 1 

2/20-2/22 9 

3/25-5/20 2 

1/51-1/25 2 

3/51-3/51 5 

1/32-53 3 

1/11-1/32 1 

9/13-9/11 3 

2/39-2/13 10 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 1111( در سال 1تقسیم بندی جدول) جایگاه کشورهای منتخب برپایه (1)شکل 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
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تصادفی کاربرد دارد.  ثابت و اثرگذاریهای دو نوع تصریح اثرگذاریهای تابلوییهای در الگوی داده

درون یک طبقه تغییر  مستقلمتغیر  هاییبهای غیرخطی، ضرسطح عملی، در مدلدر 

. ثابت است تر از اثرگذاریهایدیگر روش برآورد اثرگذاریهای تصادفی کاراعبارت کنند بهنمی

 (.1931)ابراهیم پور و  میالعلمی،  بنابراین در این تحقیق از اثرگذاریهای تصادفی استفاده شد

های با اثرگذاریهای تصادفی برخالف الگوهای با اثرگذاریهای ثابت اجزاء در ضمن در الگوی

آفونسو و همکاران، )شودمیزمان نیز در الگو در نظر گرفته  اخالل مربوط به اثرگذاریهای

 تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق الگو با اثرگذاریهایبنابراین  (.1003

راستنمایی قابل  با اثرگذاریهای تصادفی به روش بیشینه تابلوییهای ترتیبی داده الگوی الجیت

 د:شوصورت زیر ارائه میین الگو بهبرآورد است که ا

(9)   
 شامل نقاط برش و   با توزیعمستقل   ،Mi=1,…, ،tn=1,…,tبرای  در رابطه باال

  یج ممکن است. همچنین در رابطه باالنتا شمار kکه ی ای، جیا آستانه 

 د. شومی تابع توزیع تجمعی لجستیک تعریف صورتبه

 استخراج است.( قابل2صورت رابطه)به برای پاسخ  kاحتمال مشاهده نتیجه  9از رابطه  

(2) 
 

= 
= 

= 

 

 شود. هایت تعریف مینیبمثبت  نهایت و یبمنفی  صورتبه مقادیر،  های باال در رابطه

-در نقاط برش جذب می آنها شود زیرا اثرگذاریهایدر نظر گرفته نمی عنوان یک مقدار ثابتبه 

 .شود

تعیین تأثیر متغیر  منظوربهالگوهای الجیت ترتیبی مبتنی بر یک متغیر پنهان پیوسته است که 

ی، کارایی و اثربخشی دولت، گذارهیسرماشامل جمعیت، رشد اقتصادی،  موردنظرتوضیحی 

زیست و همچنین کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی بر شاخص عملکرد محیط

زیست تأثیر هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن کشورها در سطوح باالی کیفیت محیط چگونگی

 شود:( بیان می2صورت رابطه)گیرد. این الگو  بهیممورداستفاده قرار 
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(2)  
مشخصه بردار  . استزیست ی شاخص عملکرد محیطیوستهپمتغیر  در این رابطه 

بردار متغیرهای توضیحی غیر تصادفی  هایی است که بایستی برآورد شوند و (پارامتر)

 کند.گیری میام را اندازهiهای کشور یژگیوباشد که می شدهمشاهده

که بیانگر سطوح مختلف کیفیت  مشاهدهقابلمتغیری گسسته و  اگر فرض شود 

و متغیر  یرقابل مشاهده غام است، ارتباط میان متغیر tدر زمان  iزیست کشور محیط

 آید:به دست می صورت زیربه مشاهدهقابل
 

(6) 

 
 

د و کننی گسسته را تعریف میهای مشاهدههایی هستند که گروهه( آستان5در رابطه )

یک و لجست تجمعی جز خطای مدل با توزیع شده یانب هایبایستی برآورد شوند. در رابطه

-دادهادفی تص سطوح اثرگذاریهای باشد. می که مستقل از   میانگین صفر و واریانس 

 :شودصورت زیر تعریف میبه دهد. توزیع شرطی برای پاسخ را نشان می تابلوییهای 

 

(3)  

 
 جایی که:

(1) 
 

صورت زیر به توزیع شرطی  ، i تابلوییهای دادهبرای 

 :است

(3) 
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 است: فیتعرقابلصورت زیر به  های ترکیبیدادهو احتمال راستنمایی سطوح 

هرمیت معادل دانست و آن را  -توان به روش تابع درجه دوم گوسرا می انتگرال رابطه باال

های الجیت ترتیبی آزمون رگرسیون یاز در الگویموردنی هاآزمون. یکی از ی کردسازساده

ها را هگرو یهمهبرای  هاقی بودن فرضیه برابری مشخصهنطموازی برنت است. این آزمون م

-هگروی همه ها برایی ضریبمجموعهکند. در این آزمون، الگوی برآورد شده با یک ارزیابی می

صفر کند. فرض برای هر گروه مقایسه می هاییبجداگانه از ضری امجموعهها را با الگویی با 

باشد. ی پاسخ میهاگروهی همهعیت برای ضهای واین آزمون یکسان بودن مشخصه

ی با یید شود بدین معنی است که الگوی الجیت ترتیبتأکه فرض صفر این آزمون یدرصورت

 د. گذاریهای تصادفی استفاده کراثر

-نهایی متغیرهای توضیحی در سه حالت قابل اندازه گذاریهایدر الگوهای الجیت ترتیبی اثر

تغییر انحراف معیار در اطراف -1.(lدر اطراف میانگین) تغییر یک واحد -1گیری است. 

 (.Rangeمتغیر توضیحی) تغییر از کمترین به بیشترین-9(.میانگین)

 د.شو( ارائه می11نهایی در الگوهای الجیت ترتیبی به صورت رابطه ) گذاریهایبه طور کلی اثر

 (.1315باشد)ماداال، می و  ،    که در آن

 نتایج و بحث
کشور در طی  152زیست برای ی از وضعیت متغیر شاخص عملکرد محیطاخالصه( 1جدول )

ی در قسمت ضمیمه رسموردبردهد)فهرست کشورهای یمرا نشان  1011-1001های سال

کشورها در  هایدرصد از مشاهده 22دهد یمکه نتایج جدول نشان  طورهماناست(.  شدهارائه

در سه  هایدرصد از مشاهده 10که کمتر از  است یدر حالسه گروه اول قرارگرفته است این 

کشورهای  زیست درعملکرد پایین محیط دهندهنشان. این موضوع اندقرارگرفتهگروه انتهایی 

(10) 

 
=  

(11)  
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باعث ایجاد تمایز  هاییی این  تحقیق آن است که چه عاملاساس پرسشباشد. اما منتخب می

های زیست شده است؟  آیا عاملت محیطبین کشورها و قرار گرفتن در سطوح باالتر کیفی

تغییر دهد؟ در  گانهدهی هاطبقهتواند جایگاه کشورها را در اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می

پاسخ داده  هاپرسشبه این  شدهگزینش از برآورد الگوی  آمدهدستبهمه با توجه به نتایج ادا

  خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ین. اید( استفاده گردIPS)ینپسران و ش یم،الگو، از آزمون ا یرهامتغ یستاییا یبه  منظور بررس

روند  یرمقدار ثابت و متغ یکمقدار ثابت،  یک یدارا یمقطع هایداده حالت، دو زمون درآ

 یدارا یمقطع یهامدل در دو حالت داده یرهایکه سطوح احتمال متغ ییشد. از آنجا یبررس

 یرمقدار ثابت و متغ یدارا یجهصدم است در نت یککمتر از  یمقطع یهامقدار ثابت و داده یک

 یهمهو  یرفتپذ توانیواحد را نم یشهبر وجود ر یمبن ر،صف یهفرض ینست و بنابراا یستاروند ا

 یونهراس از کاذب بودن رگرسیرها، متغ یستاییاز ا ینانهستند. با حصول اطم یستاا یرهامتغ

                                           
دهنده باالترین سطح عملکرد محیط ترین سطح عملکرد محیط زیست و گروه ده نشانگروه یک نشان دهنده پایین - 1

 زیست است.
شدده اسدت.     1520اند، تعداد کل مشاهده اله مورد بررسی قرار گرفتهس 10کشور برای یک دوره  152با توجه به این که  - 1

   اندکشورهایی است که در طول این دوره یازده ساله در ان گروه قرار گرفته کننده  شمارنی در هر گروه، بیانفراوا

 

 زیست( مشخصات متغیر شاخص عملکرد محیط1جدول )
 یتجمعدرصد  درصد 1فراوانی 1بندی کشورهاگروه

1 222 03/13 03/13 

1 109 91/11 22/93 

9 122 22/12 00/22 

2 191 03/12 03/53 

2 101 23/5 53/32 

5 195 13/1 35/19 

3 111 10/3 15/31 

1 101 23/5 32/33 

3 99 01/1 35/33 

10 2 12/0 00/100 

  00/100 00/1520 جمع

 های تحقیق: یافتهمنبع
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( 1( و )1) هایآزمون در جدول ینا یجتانبه انجام برآورد الگو پرداخت.  توانیوجود نداشته و م

 با اثرگذاریهای های تابلویی(  نتایج برآورد الگوی الجیت ترتیبی داده9جدول ) .شدارائه 

 دهد.تصادفی را نشان می

  

 

 

 

 تابلویی با یهاداده یبیترت  یتالج یبرآورد الگو یجنتا (9جدول )

 یاثرات تصادف 
  مقدار ضریب خطای استاندارد Zآماره  سطح احتمال

 (POPمعیت)لگاریتم ج -12/0*** 05/0 -32/9 00/0

 (LNRGDPلگاریتم رشد اقتصادی) -29/0*** 02/0 -23/1 00/0

گذاری یهسرمالگاریتم  59/0*** 02/0 11/19 00/0

 (LNFINVخارجی)

 (EFGکارایی و اثربخشی دولت) 12/1*** 11/0 25/2 00/0

 (RQکیفیت مقررات) 05/0 13/0 92/0 39/0

 (RLحاکمیت قانون) 59/0*** 19/0 39/1 00/0

 (PSثبات سیاسی) 91/0*** 03/0 12/9 00/0

 آستانه اول 32/9*** 31/0 32/2 00/0

 آستانه دوم 91/2*** 31/0 01/5 00/0

 آستانه سوم 59/2*** 31/0 33/3 00/0

 آستانه چهارم 11/3*** 39/0 31/3 00/0

 آستانه پنجم 11/1*** 32/0 35/10 00/0

 آستانه ششم 31/3*** 35/0 33/11 00/0

 آستانه هفتم 91/11*** 31/0 93/12 00/0

 آستانه هشتم 92/19*** 11/0 21/15 00/0

 آستانه نهم 02/15*** 31/0 12/15 00/0

Log likelihood= 23/1321-  

Wald chi2(7)= 39/315                       Prob>chi2= 00/0  

 های تحقیق: یافتهمنبع   د(درص 1و  درصد 2 ،درصد 10داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) 
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 1کیفیت مقررات در سطح  جزبهمتغیرها  یهمه دهد،یمنشان  (9جدول) که نتایج طورهمان

جمعیت و رشد اقتصادی منفی و  هایدار است. همچنین عالمت ضریبیمعندرصد 

و  دهنده افزایش جمعیتکه نشا ،استی حکمرانی مثبت هاشاخصی خارجی و گذارهیسرما

ر مثبتی حکمرانی تأثی یهاشاخصی خارجی و گذارهیسرمار منفی و بهبود رشد اقتصادی تأثی

 زیست داشته است.بر )جایگاه کشورها( احتمال عملکرد محیط

-ها برای همهی برابری مشخصهیهفرضکه گفته شد، رگرسیون موازی، منطقی بودن  گونههمان

است.  شدهارائه( 2در جدول ) ست آمده از آزمون یادشدهکند. نتایج بدیرا ارزیابی م هاگروه ی

در الگوی برآورد شده  هاگروه ها برای همهی برابری مشخصهیهفرض منطقی بودننتایج گویای 

گونه یناتوان یمآزمون رگرسیون موازی  داری آماره یمعنباشد. با در نظر گرفتن سطح می

و  ی پاسخ، ثابت و یکسان استهاگروه یوضعیت برای همه هایفرض کرد که ارزش مشخصه

 است. یز برآورد الگوی الجیت ترتیبی دارای مبانی محکمبنابراین از این لحاظ ن

توانند در این مورد که کشورها در گروه با شاخص یمبرآورد شده تنها  هاییبی ضرهاعالمت

گیری بیشتر نتیجه منظوربهشوند، بنابراین عملکرد پایین یا متوسط یا باال قرار گیرند، تفسیر 

  شود.یک از متغیرهای مدل استفاده می هرنهایی برای  نتایج از تفسیر اثرگذاریهای

ی انتخاب کشورها با شاخص شدهبینییشپنهایی، میزان تغییر در احتماالت گذاریهای اثر

دهد.  به وضیحی نشان میمحیطی باال  را به ازای تغییر در یک متغیر خاص تیستزعملکرد 

ها طی ده سال گروه یهمهبه طور کلی برای  موردنظراین منظور اثرات نهایی برای متغیرهای 

( احتمال 2نتایج جدول ) است. بر پایه شدهارائه (2)محاسبه قرارگرفته که نتایج آن در جدول 

رهایی با شاخص زیاد است، در زمره کشو هاآنقرار گرفتن کشورهایی که جمعیت کشورهای 

باال  یعنی باشد،یم منفی یتجمع یبعالمت ضر یج،نتا پایهبر  یابد.یمعملکرد پایین افزایش 

دارد.  زیستیطعملکرد مح یباال هایگروهدر قرار گرفتن کشورها در  یر منفتأثی یتبودن جمع

 یتوضع تریینپا یتکشورها با جمع یرهامتغدیگر  با فرض ثابت در نظر گرفتن یگردعبارتبه

و  یتوسط  فالح یجهنت ین. اخواهد داشت محیطییستعملکرد ز یهادر شاخص یبهتر

عالم و همکاران  (،1911(، صالح و همکاران)1919)یفر و دهنو یمی( ، سل1931)یدفر یحکمت

 است.  شده دییتأنیز (  1003و همکاران ) ینو ل (1009، شی و همکاران)(1003)

 ازلحاظر منفی بر جایگاه کشورها تأثید،  رشد اقتصادی دارای دههمچنین نتایج نشان می

در ، باال یرشد اقتصادبا  کشورهااحتمال قرار گرفتن باشد. درواقع زیست میعملکرد محیط
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 "ضد رشد"این نتیجه با نظریه  . یابدیم یشافزا یینبا شاخص عملکرد پا ییزمره کشورها

شود، همخوانی دارد.  زیست مییش تخریب محیطمبنی بر  افزایش رشد اقتصادی باعث افزا

اقتصادی و در پی آن تولید  نظامبهی انرژزیرا رشد به معنی تزریق هرچه بیشتر مواد خام و 

به لحاظ کمیابی منابع بلکه از بابت فراتر  تنهانهضایعات بیشتر است. بنابراین، رشد اقتصادی 

آورد، که یمرا به بار  ای طبیعی، خطرهاییهیطمحرفتن جریان ضایعات از حد ظرفیت پذیرش 

ین حیات شده و رفاه را کاهش تأمی ضروری برای هانظامباعث تخریب یا نابودی 

، 1913اسکویی  ، برقی1913،پژویان و لشکری زاده 1933دهد)کوچکی و همکاران یم

بتی بر جایگاه مث تأثیرگذاری خارجی یهسرمادهد، بر آن،  نتایج نشان می (. افزون 1002استرن

 هایگذارییهدر جذب سرما یچنانچه کشور درواقعزیست دارد. یطمحکیفیت  ازلحاظکشورها 

کشور در گروه کشورها با شاخص عملکرد  یناحتمال قرار گرفتن ا گاهآنموفق باشد و  یخارج

های مثبتی بر جایگاه کشور های حکمرانی تأثیراز سوی دیگر شاخص . یافتخواهد  یشباال افزا

اثربخشی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون  هادولتکه کشورهایی که طوریبهد بررسی دارد، مور

زیست وضعیت کشورها، کیفیت و عملکرد محیط دارند نسبت به دیگرو ثبات سیاسی  باالیی 

 است. شده ییدتأ( نیز 1939صدرآبادی)ناصر. این نتیجه توسط شهاب و ی دارندترمطلوب

 برآورد شدهنهایی متغیرهای مستقل در الگوی  گذاریاثر (5)جدول 

p>z z یینها گذاریاثر انحراف معیار  
 (LNPOPلگاریتم جمعیت) -12/0** 05/0 -12/9 00/0
 (LNRGDPلگاریتم رشد اقتصادی) -29/0** 21/0 -3/1 00/0
گذاری یهسرمالگاریتم  59/0** 21/0 11/19 00/0

 (EFGکارایی و اثربخشی دولت) 00/0 25/2 11/0 **12/1 (LNFINVخارجی)
 (RQکیفیت مقررات) 05/0 13/0 92/0 39/0
 (RLحاکمیت قانون) 59/0** 19/0 39/1 00/0
 (PSثبات سیاسی) 91/0** 03/0 33/0 00/0

 (درصد 1و  درصد 2 ،درصد 10داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقمنبع: یافته

در  ها،نهایی به تفکیک گروه لگوی الجیت ترتیبی در ارائه اثرگذاریهایهای ابا توجه به قابلیت

که  قرار گرفت یموردبررس 1011گروه در سال  10به تفکیک  یینها اریگذاثراین تحقیق 

 برنت-های موازیون رگرسیون( آزم1جدول )
p>   

 آماره آزمون 53/0 30/0
 درصد( 1و  درصد 2 ،درصد 10داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیق: یافتهمنبع

 های تحقیقمنبع: یافته
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-که  جمعیت یک کشور افزایش می پایه نتایج، هنگامیبر . است شدهارائه( 5)نتایج در جدول

سوی دیگر احتمال از و  افزایشقرار بگیرند  سه تا یکدر گروه  آن کشوریابد، احتمال اینکه 

.  همچنین  افزایش رشد یابدمیده کاهش  تا چهارهای  در  گروه آن کشور قرار گرفتن

یش و  از سوی دیگر های  یک، دو و سه افزارا در گروه آن کشوراقتصادی، احتمال قرار گرفتن 

این است که افزایش  توجهقابلنکته . دهدمیکاهش را ده  چهارتاهای در گروه احتمال قرار آنها

احتمال اینکه  سه را کاهش و تا کیگرفتن کشورها در گروه خارجی احتمال قرار  یگذارهیسرما

-دهد. همچنین نتایج این جدول نشان میافزایش میقرار گیرند، ده  چهارتا هایآنها در گروه

دهد، کاهش کارایی و اثربخشی دولت احتمال قرار گرفتن کشورها در سه گروه با عملکرد 

را  در  شش گروه با عملکرد  هاآنگرفتن پایین را افزایش و احتمال قرار زیست محیطی 

کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و  کهیدرصورت، نیبر ا افزوندهد. می کاهشباال  یطیمحستیز

در سه گروه اول کاهش و   کشور آناحتمال قرار گرفتن در یک کشور ارتقاء یابد، ثبات سیاسی 

 دهد.اال را افزایش میب ستیزطیمحاحتمال قرار گرفتن در شش گروه با عملکرد 



 131تاثیر مولفه های سیاسی و اقتصادی...

 
 1111در سال  ستیزطیمحمتغیرهای مستقل در هر گروه شاخص عملکرد  یینها گذاریاثر( 1جدول)

 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 10 3 1 3 5 2 2 9 1 1  های مستقلمتغیر
 

لگاریتم         

 (LNPOPجمعیت)

l 0991/0 0225/0 0933/0 0211/0- 0135/0- 0913/0- 0032/0- 0095/0- 0002/0- 0001/0- 

 0515/0 0113/0 0531/0 0391/0- 0220/0- 0215/0- 0133/0- 0031/0- 0010/0- 0001/0- 

Range 2552/0 1202/0 0331/0 1211/0- 1235/0- 1312/0- 1923/0- 0523/0- 0105/0- 0013/0- 

 لگاریتم رشد      

 (LNRGDPاقتصادی)
l 0122/0 0131/0 01551/0 0111/0- 0113/0- 0193/0- 0020/0- 0015/0- 0001/0- 00002/0- 

 0191/0 0133/0 0120/0 0152/0- 0113/0- 0112/0- 0093/0- 0012/0- 0001/0- 00009/0- 

Range 0535/0 0331/0 1092/0 0232/0- 0392/0- 0312/0- 0131/0- 0112/0- 0013/0- 0009/0- 

   لگاریتم     

گذاری یهسرما

 (LNFINVخارجی)

l 0290/0- 0231/0- 0231/0- 0212/0 0931/0 0202/0 0111/0 0023/0 0003/0 0001/0 

 0310/0- 1121/0- 0355/0- 1051/0 0105/0 0302/0 0133/0 0112/0 0013/0 0001/0 

Range 1221/0- 0311/0- 0113/0- 0132/0 1059/0 9109/0 1223/0 1513/0 0900/0 0021/0 

 

کارایی و          

 (EFGاثربخشی دولت)

l 0012/0- 0112/0- 0035/0- 0102/0 0032/0 0033/0 0019/0 0003/0 0001/0 00001/0 

 0031/0- 0103/0 0030/- 0031/0 0030/0 0032/0 0011/0 0001/0 0001/0 00001/0 

Range 0933/0- 0231/0- 0930/0- 0232/0 0905/0 0911/0 0039/0 0093/0 0002/0 00003/0 
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 یشنهادهاو پ گیرییجهنت
عملکرد  گانهدهی هاگروهمؤثر بر جایگاه کشورها در  هاعاملبررسی  باهدفاین پژوهش 

زیست صورت گرفت. برای تحقق این هدف متغیرهایی که به نظر اهمیت بیشتری نسبت یطمح

زیست استفاده تأثیرگذار بر عملکرد محیط تقلمسمتغیرها داشت در گروه متغیرهای  دیگربه 

. متغیرهای مستقل به دو گروه متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و متغیرهای حکمرانی شد

دار  یمعنی و برآورد، نتایج نشان داد رشد اقتصادی اثر الگوسازاز  پسیت درنهابندی شد. تقسیم

د. درواقع رشد اقتصادی باال باعث زیست دارکیفیت محیط ازلحاظو منفی در ارتقاء کشورها 

با توجه به اهمیت رشد شود. یت تخریب آن میدرنهاو منابع طبیعی و  هانهادهتر از یشباستفاده 

در کشورهای  به ویژه، ستیزطیمحدر تحقق دور باطل فقر و تخریب  یبازدارندگاقتصادی و اثر 

و رشد  ستیزطیمحبین عملکرد تعادل بهینه  ،تدابیری با اعمال بایست، میتوسعهدرحال

و هم رشد قابل  زیستیطدر مح یمطلوب یتهم بتوان وضع کهیطوربه شود. نیتأماقتصادی 

  در اقتصاد داشت.   یقبول

یرگذار بر عملکرد تأثآن است که جمعیت یک عامل مهم و  گویایهمچنین نتایج 

قرار گرفتن کشورها در زمره که باال بودن جمعیت احتمال طوریبه استمحیطی کشورها زیست

دهد. بنابراین سیاستگزاران و برنامه ریزان کشورها  یمکشورها با شاخص عملکرد باال را کاهش 

 بی کهیطوربه .کنندهای کنترل جمعیت استفاده یاستسارتقاء جایگاه از  منظوربهبایست یم

 ه باشد. داشت ستیزطیمحسویی بر  تاثیرگذاریهایتواند به آن، می یتوجه

های حکمرانی ی در شاخصترمطلوبنتایج این تحقیق نشان داد، کشورهایی که وضعیت 

باید. بنابراین یمزیست باال، افزایش در گروه با عملکرد محیط آنهاداشتند احتمال قرار گرفتن 

مثبتی در جایگاه کشورها در  ریتأثتواند می هاشاخصها در جهت ارتقاء این یاستساتخاذ 

کیفیت و عملکرد  کردتوان بیان یمزیست داشته  باشد. درواقع خص عملکرد محیطشا

سیاسی   یهامؤلفهاقتصادی و اجتماعی مرتبط نیست بلکه از    هایعاملزیست تنها به محیط

 شود.می متأثرنیز 

 نیتربزرگدهد پاریس، نشان می 1012 وهواآبکنفرانس تغییرات  بررسی متن توافقنامه

های از سوخت فناوریمالی هزینه انتقال  نیتأممحیط زیستی،  هایهدفدر دستیابی به چالش 

الزم  نتایج این تحقیق، پایهبر که  است یحالهای تجدید پذیر است. این در فسیلی به سوخت

 ،کهیطوربهسیاسی در کشورها نیز توجه گردد.  یهامؤلفهاست در کنار مباحث فنی به 
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تواند در حاکمیت قانون و نظم می، در راستای برقراری ثبات سیاسی یللالمنیبهای همکاری

 . اثربخش باشد و ایمن در دستیابی به جهانی پاک فناوریبهبود کنار 

 سپاسگزاری

که  دانشگاه فردوسی مشهد است 91315ره  برگرفته از طرح تحقیقاتی به شما نوشتاراین 

 شود.گزاری میبدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه سپاس

 

 منابع
ی فقر خانوارهای شهری هاخانوادههای کنندهیینتع (1931م پور، س. و میالعلمی، ز. )ابراهی

فصلنامه ی تابلویی با متغیر وابسته محدود. هادادهکاربرد مدل : 1911ایران در سال 
 .101-115. صفحات 23ایرانی(.شماره  -پژوهشنامه اقتصادی)رویکرد اسالمی

اثرات توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت  (1931، بهبودی، د. و محمدی، ر. )ر،ح.اصغرپو

زیست و انرژی. فصلنامه اقتصادی محیطزیست در کشورهای منتخب عضو اوپک. یطمح
 .1-15. صفحات 5شماره

عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار  (1913ی، ف. و برقی گلعذانی، ا. )بهبودی، د. فالح

، 30مجله تحقیقات اقتصادی، شماره  (1925-1919در ایران ) کربن اکسیدیدسرانه 
 .1-13صفحات 

محیطی در ایران، رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست (1919صادقی، ح. و سعادت، ر. )

 .159-110، صفحات 52مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 
محیطی کوزنتس در کشورهای عضو زیست مقایسه منحنی (1911سلیمی فر، م. و دهنوی،ج. )

OECD مجله دانش و تابلوییهای توسعه: تحلیلی مبتنی بر دادهو کشورهای درحال .
 .111-100، صفحات 13پژوهشی(، شماره -توسعه )علمی
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 کشورهای موجود در نمونه
 اروگوئه پرو ژاپن ساحل عاج افغانستان

 ازبکستان فیلیپین اردن کرواسی آلبانی

 وانواتو لهستان قزاقستان قبرس الجزایر

 ونزوئال کشور پرتغال کنیا جمهوری چک آنگوال

 ویتنام قطر کیریباتی جمهوری کنگو ربوداآنتیگوا و با

 یمن روسیه کویت دانمارک آرژانتین

 زامبیا رواندا لتونی جیبوتی ارمنستان

 زیمبابوه عربستان سعودی لبنان دومینیکا استرالیا

 امارات متحده عربی سنگال لسوتو جمهوری دومینیکن اتریش

 انگلستان صربستان لیبریا اکوادور آذربایجان

 ایاالت متحده آمریکا سیشل لیبی مصر اماباه

 پاناما سیرا لئون لیتوانی السالوادور بحرین

 پاپوآ گینه نو سنگاپور لوکزامبورگ گینه استوایی بنگالدش

 پاراگوئه اسلوونی مقدونیه استونی باربادوس

 ایرلند جزایر سلیمان جزیره ماالگازی اتیوپی بیلوروسی

 اسرائیل جنوبی آفریقای ماالوی فیجی بلژیک

 ایتالیا اسپانیا مالزی فنالند بلیز

 کومور سری النکا مالی فرانسه بنین

 کنگو سودان مالت گابن بوتان

 کاستاریکا سورینام موریتانی گامبیا بولیوی

 ترکمنستان سوازیلند موریس گرجستان بوسنی و هرزگوین

 اوگاندا سوئد مکزیک آلمان بوتسوانا

 اوکراین سوئیس امولدوو غنا برزیل

 نروژ سوریه مغولستان یونان برونئی دارالسالم

 عمان تاجیکستان مراکش گواتماال بلغارستان

 پاکستان تانزانیا موزامبیک گینه بورکینافاسو

 اندونزی تایلند نامیبیا گینه بیسائو بروندی

 ایران تیمور شرقی نپال گویان کامبوج

 عراق رفتن هلند هائیتی کامرون

 شیلی تونگا نیوزلند هندوراس اناداک

 چین ترینیداد و توباگو نیکاراگوئه مجارستان کیپ ورد

 کلمبیا تونس نیجر ایسلند جمهوری آفریقای مرکزی

  بوقلمون نیجریه هندوستان چاد
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