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 چكیده
های مختلف به همراه داشته است، اما رسیدن انسان های شگرفی را در عرصهاگرچه پیشرفت هاجامعه رشد و توسعه

محیط  با رشد فزاینده تخریبتمام شد و جهان را به یکباره  های پشت سرشبه این دستاوردها به بهای شکستن پل
 یمانز یهاطول دوره دردهد که المللی نشان میبینملی و مراجع معتبر  یهاگزارش یبررس. ساخت روروبهزیست 

 یرشد و توسعه اقتصاد رغمبهوجود،  ینبا ا. داشته است صعودیروند  یرانرشد و توسعه در ا یهامختلف، شاخص
 یراندر ا محیطییستز یندهفزا هاییباز بروز و ظهور تخر یتموجود حکا یمختلف، آمارها یهاها و زماندر دوره

زمانی  ورهدهای کشاورزی، صنعت و خدمات برای اکسید در بخشدیبرآورد تابع انتشار کربن این بررسی بادر . دارد
در قالب  یرانامحیطی در فرایند توسعه زیست ارزیابییل و تحلهای بین بخشی به بر تمایز تأکیدبا و  1931-1931

لفیقی از رویکرد میانگین گروهی ت بررسیدر این ، این منظور به .ه شدپرداخت محیطی کوزنتسآزمون فرضیه زیست
محیطی کوزنتس در ایران برقرار فرضیه زیست در بلندمدتنتایج نشان داد که  استفاده شد. (PMG)پانل دیتا 

صادی های اقتهای ساختاری در ماهیت بخشفاوتتمدت نشان داد که در کوتاه بررسیبا این وجود، نتایج این  است.
د تمایزهای به وجو توجهدر پایان، با  د.آیمی شماربه ایرانمحیطی به عنوان یک عامل اثرگذار در فرایند توسعه زیست

 . شدیشنهاد هر بخش بررسی و پمربوط به  هایویژگیبا  متناسبهای سیاستی ، توصیهبین بخشی در اقتصاد کشور
 

 JEL: Q44, C23بندی طبقه
 ، ایرانیقیگروهی تلفمیانگین ، منحنی کوزنتس تمایزهای بین بخشی،، محیطیتوسعه زیستهای کلیدی: واژه

 
 

 

 

                                           
 و دانشجویان دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسنویسنده مسئول( استادیار)به ترتیب:  -1
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 مقدمه
سوادی به سوی تخصص و مهارت و از وابستگی فنی به سمت حرکت از فقر به سمت رفاه، از بی

ل رود. استقالهای اولیه رشد کشورهای مختلف به شمار میاستقالل و پیشتازی در علوم، از آرمان

اقتصادی، امنیت قضایی و سیاسی، حفظ استقالل و کیان کشور و تحقق عدالت اجتماعی نیز از 

)شریف النسبی، آید یشمار مبهاولیه و اساسی رشد و توسعه کشورهای جهان  هایهدفجمله 

های های اخیر اگرچه پیشرفتدر دهه ویژهبرخی از کشورها بهبرنامه رشد و توسعه بی (.1731

های مختلف به همراه داشته و بشر را به آرامش نسبی نزدیک کرده است، اما شگرفی را در عرصه

های پشت سرش تمام شد و جهان را به ان به این دستاوردها به بهای شکستن پلرسیدن انس

یه . سوراخ شدن الرو ساختهیکباره در یک دوره کوتاه، با رشد فزاینده تخریب محیط زیست روب

انند زایی و من، تهی شدن منابع زمین، آلودگی آب، آلودگی هوا، تخریب منابع طبیعی، بیابانواز

 ای را فرا روی بشر قرار داده است نگران کنندهانداز است که چشم هاییچالشترین ها از مهماین

 (. 1711)رحیمی، 

دهد که در نشان می1 (3117) توسعه سازمان ملل متحدبرنامه دفتر  های سالیانهگزارشبررسی 

های رشد و توسعه در ایران روند رو به رشدی داشته است؛ های زمانی مختلف، شاخصطول دوره

معیارهایی چون امید به  مبنایبر ه ک (HDI)3 شاخص توسعه انسانی پایهبه عنوان نمونه، بر 

ها صشاخترین یکی از جامعو  شودمی زندگی، کیفیت نظام آموزشی و سرانه درآمد ملی محاسبه

له در فاصایران در توسعه انسانی ، رودکشورها به شمار می رشد و توسعه بررسی و ارزیابیبرای 

. همچنین، بررسی 7استگیری رشد داشته چشم ، به میزانمیالدی 3117تا  1۸11 هایسال

دهد که در طول زمان، فرایند توسعه در اجتماعی در ایران نیز نشان می -های اقتصادی شاخص

دهد که میزان در این رابطه، بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان میایران بهبود یافته است؛ 

ال در س 73/1به عدد  خورشیدیهجری  1713در سال  37/1شاخص ضریب جینی از رقم 

های مختلف ، با عنایت به بررسی شاخص. لذا(17۸3 یران،)مرکز آمار ا کاهش یافته است 17۸7

های مختلف فرایند رشد و توسعه در که طی دوره کردتوان استنباط رشد و توسعه در ایران می

  است.  داشتهتوجهی  شایانفت کشور بهبود و پیشر

                                           
1 United Nations Development Programme (UNDP) 
2 Human Development Index (HDI) 

 ارتقا یافته است. 3117در سال  33/1 رقممیالدی به  1۸11در سال  3۸/1 رقمشاخص توسعه انسانی از   7
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های مختلف، آمارهای ها و زمانرغم رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در دورهبا این وجود، به

محیطی در ایران دارد. در این راستا، های فزاینده زیستموجود حکایت از بروز و ظهور تخریب

ی او گلخانه یندهآال یسرانه انتشار گازهادهد که میانگین نشان می وزارت نیروبررسی آمارهای 

هجری  1739کیلوگرم در سال  91۸درصدی، از میزان  33سالیانه  میانگینرشد در کشور با 

)ترازنامه انرژی ایران،  استافزایش یافته  17۸3کیلوگرم در سال  311۸به میزان  خورشیدی

در سال دهد که نیز نشان می سازمان حفاظت محیط زیستهمچنین، بررسی آمارهای  .(17۸3

است که این  میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشته 11بیش از  خورشیدیهجری  1711

 ابانینابودشده به ب یسطح جنگلیافته و  کاهشمیلیون هکتار  13 حدودبه  17۸1 رقم در سال

  .(17۸3سالنامه آماری سازمان حفاظت محیط زیست، ) شده است یلتبد

محیطی در کشور دارد؛  از آن رویه منابع زیستآمارهای رسمی دیگر نیز حکایت از تخریب بی

 31 ، در17۸1در سال  دهد کهنشان می وزارت امور اقتصادی و دارایی های رسمیگزارشجمله، 

های متر کاهش داشته و در مناطقی از استان 3های زیرزمینی بیش از سطح آب دشت کشور

   متر افت پیدا کرده است 91تا  31زیرزمینی بیش از  هایو تهران سطح آبکرمان، فارس 

  (.17۸3یی، و دارا یوزارت امور اقتصاد یدیتول یهابخش هاییاستو س یقاتدفتر تحق)

دهد های مجلس شورای اسالمی نیز نشان میهای رسمی مرکز پژوهش، گزارشدر همین راستا

دشت در سال  71۸به  1733دشت در سال  11ممنوعه کشور از حدود  یهادشت شمارکه 

های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهشدفتر مطالعات زیربنایی ) است یافته یشافزا 17۸7

المللی های بینشاخص پایهچنینی باعث شده است که بر های اینبروز پدیده لذا،. (17۸3

که هر  ((1EPI محیطیجهانی عملکرد زیستگیری کیفیت محیط زیست از جمله شاخص اندازه

یط زیست در ایران ، تخریب فزاینده مح3شودبار توسط دانشگاه ییل آمریکا منتشر می دوسال یک

. (3113 ،محیطی دانشگاه ییل آمریکا)مرکز حقوق زیست قلمداد شودله اساسی به عنوان یک مسئ

ند های زمانی مختلف، فرایکه در دوره کردتوان استنباط گفته شد، می ، با توجه به آنچهبنابراین

محیطی در کشور بروز و زمان با تخریب منابع زیستسعه اقتصادی در ایران همراه و همرشد و تو

با  هاهجامعمحیطی، ارتباط و تضاد میان رشد و توسعه زیست ظهور یافته است. در ادبیات توسعه

ای هویژه از ابعاد اقتصادی همواره یکی از چالشهها از ابعاد مختلف بمحیطی آنکیفیت زیست

                                           
1 Environmental Performance Index (EPI) 
2 Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University 
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 ی(فرضیه )تئورشمار آمده است. در این ارتباط، هبحث برانگیز در مراجع و محافل علمی مختلف ب

یا است: آ گونههایی از این به دنبال پاسخی ابتدایی برای پرسش( EKC)1محیط زیست کوزنتس 

و ویرانگر وجود دارد؟ آیا هر کدام با تخریب  زیانبارای رابطهبین رشد اقتصادی و محیط زیست 

ی ایجاد محیطهای زیستگونه باشد، چه کارکردهایی برای سیاستیابد؟ اگر ایندیگری بهبود می

ه ب ایکه رابطهبا تعریف یک منحنی کوزنتس  فرضیه(. 17۸1اران، اخالق و همککند؟ )خوشمی

سطحی از رشد و درآمد  ،کندادعا می برقرار است،در آن  وارونه بین آلودگی و درآمد Uشکل 

ط کیفیت محیو  شوده اگر جامعه به آن سطح دست یابد، از رشد آلودگی کاسته میوجود دارد ک

یابد؛ این بهبود یا ناشی از روش تولید و یا ناشی درآمد افزایش میزیست همزمان با رشد و بهبود 

تاندارد یابی به سطح اسبا فرض درستی فرضیه کوزنتس، دست از تغییر در سبک مصرف است. لذا،

 پذیر و قابل دسترس است )همان منبع(.زندگی همراه با محیط زیستی پایدار و پاکیزه امکان

 رایبکه در کشورهای مختلف  هاییبررسینون در بسیاری از محیطی کوزنتس تاکفرضیه زیست

های اقتصادی و تخریب محیط زیست انجام ارتباط میان رشد و توسعه از جنبه و ارزیابی بررسی

شده است، مورد آزمون قرار گرفته و در بسیاری از موارد تأیید برقراری آن گزارش شده است که 

دوارته و  (،3111وانگ و همکاران )  (،3119ی و همکاران )ل هایبررسیتوان به از آن جمله می

 .   کرد ( اشاره3111( و بیگان و ایچر )3111(، الیتائو )3113و تامارایت ) استیو(، 3117همکاران )

محیطی کوزنتس در مورد کشور ایران نیز تاکنون همچنین، به منظور آزمون فرضیه زیست

 بررسیتوان به در داخل کشور انجام پذیرفته است که از آن جمله می چندی هایبررسی

 (،171۸موالیی و همکاران ) (،1711) امیر تیموری و خلیلیان (،1713پورکاظمی و ابراهیمی )

بهبودی و همکاران  (،17۸3حری و همکاران ) (،17۸1افقه و رئوفی ) (،17۸1) فطرس و معبودی

. کرداشاره ( 17۸3و نجفی علمدارلو و سفالیی شهربابک ) (17۸7)مزینی و مرادحاصل  ،(17۸7)

 دهد که به دلیلانجام شده در کشور نشان می هایبررسی دیگرو  هابررسیبررسی نتایج این 

بندی به یک جمع از این راه توانمتضاد گزارش شده، در مجموع نمی گاهیهای متفاوت و یافته

محیطی کوزنتس در ایران و به ری یا عدم برقراری فرضیه زیستدر ارتباط با برقرا اجماع نظرو 

 . تیاف در کشور دستمحیطی گذاری زیستتناسب آن به یک ارزیابی جامع در زمینه سیاست

ها دهد که در بسیاری از آننشان میانجام شده پیشین در کشور  هایپژوهش بازبینیو  مرور

محیطی کوزنتس با همگن در نظر گرفتن تکثیر و انتشار آلودگی در آزمون فرضیه زیست

                                           
1 Environmentally Kuznets Curve (EKC) 
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 یگردمحیطی ایران با و یا با همگن پنداشتن توسعه زیستدر کشور های اقتصادی مختلف بخش

با عنایت به اهمیت فرایند  این بررسیاز این رو، در حال توسعه انجام پذیرفته است. کشورهای 

ترین های هوا که از مهمانتشار آالینده در ابعاد مختلف، با تمرکز بر حیطی در کشورمتوسعه زیست

و مقایسه های بین بخشی بر تمایز و با تأکیدشود کنونی در کشور قلمداد می هایچالش

محیطی کوزنتس در کشور به بررسی آزمون فرضیه زیستها های ساختاری در این بخشتفاوت

 د.آیشمار میبهله تحقیق ن یک مساعدت پژوهشی در ادبیات مسئنظر به عنوامپردازد و از این می

رشد  با در ارتباط 1793-17۸1دوره زمانیآمار و اطالعات از  بررسیدر این  ،به این منظور

های کلیدی آلودگی در بخش معرفاکسید به عنوان شاخص دیکربنانتشار  نیز اقتصادی و

رداخته پ بررسیبه تشریح روش تحقیق انجام این لذا، در ادامه  .استفاده شده است اقتصاد کشور

 گیریدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نتیجههشده است؛ پس از آن، نتایج ب

 شده است. ارائه ییو پیشنهادها

 روش تحقیق

های خشدر بتابع انتشار آلودگی  بررسیدر این  ،محیطی کوزنتسبه منظور آزمون فرضیه زیست

از تولید  یبررس)در این  شده است در نظر گرفتههای بین بخشی مایزاقتصادی ایران با تأکید بر ت

از  ؛های اقتصادی به عنوان شاخص انتشار آلودگی استفاده شده است(در بخش اکسیددیکربن

 ( قابل مشاهده است:1در رابطه ) یادشدهتابع  این رو،

(1) ),,,()( 2

2 itititititit ECSHCSHEMSHGDPGDPfCo  

به ترتیب معرف میزان انتشار  ECSHو 2Co،GDP،2GDP،EMSH ،CSHکه در آن، 

ناخالص داخلی، سهم اشتغال نیروی اکسید، تولید ناخالص داخلی، توان دوم تولید دیگاز کربن

سهم از تولید ناخالص داخلی و در کل اقتصاد ، سهم موجودی سرمایه از کل اشتغال کشور کار

ترین که از جمله مهم (i)های کشاورزی، صنعت و خدمات بخش برایباشند که می کل کشور

. انددر نظر گرفته شده (t)های زمانی مختلف دوره برایند آیشمار میبههای اقتصادی کشور بخش

( به عنوان 3مدل ارائه شده در رابطه )در نهایت های مختلف مدل پژوهش، پس از بررسی در این
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 های اقتصادسنجیهای مورد نظر تصریح شد و با استفاده از روشتابع انتشار آلودگی در بخش

 مورد ارزیابی قرار گرفت: 1پانل دیتا

(3) 
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ه ب بایستی (پانلی) تابلویی هایمورد استفاده به منظور تحلیل داده اقتصادسنجی هایروش

های که از مشکالت ناشی از وابستگی میان مقاطع )در اینجا بخش کار برده شوندهب ترتیبی

 گرگونیدتغییر و اقتصادی( جلوگیری شود. در شرایط وابستگی میان مقاطع مورد نظر نسبت به 

معتبر  7تصادفی هایو اثرگذاری 3ثابت هایمانند اثرگذاری سنتی برآورد مقاطع، الگوهای دیگر

پیش از  تابلوییرو، در برآوردهای اقتصادسنجی به روش  از این .(3111بود )بالتاجی، نخواهند 

ظر وابستگی مقاطع مورد ن نبودانباشتگی بایستی وابستگی یا های ریشه واحد و همانجام آزمون

آزمون وابستگی به جهت  بررسیاین  (. لذا، در3113گیرد )مامون و همکاران، مورد آزمایش قرار 

منظور  به همین 1(3113که توسط پسران ) 3CDهای اقتصادی مورد نظر از آماره میان بخش

  :قابل مشاهده است، استفاده شد (7)و در رابطه  معرفی شد

(7) 
 



 


1

1 1
ˆ

)1(
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ij ij
NN

T
CD  

 .باشدیم پسماندها هایجمله از پیرسون جفت جفت همبستگی هاییبضر iĵکه در آن؛  

 استاندارد نرمال توزیع بحرانی مقدار از معین معناداری سطح یک در محاسباتی CD آماره هرگاه

)پسران،  شد خواهد گیرینتیجه مقطعی وابستگی و رد صفر فرضیه صورت این در ،باشد بیشتر

و  1، بریتونگ9LLC ،3IPSاند از عبارت پانل واحد ریشه هایآزمون ترینمعروف از رخیب (.3113

 هاآزمون این نتایج داشته باشد، وجود همبستگی مقطعی واحدهای میان هنگامی که اما ؛ ۸فیشر

                                           
1  Panel Data  
2  Fix Effects 
3  Random Effects 
4  Cross – Sectional Dependence (CD) 
5  General diagnostic tests for cross section dependence in panels 
6  Levin, Lin & Cho 
7  Im, Pesaran and Shin 
8  Breitung  
9 Fisher 
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 وابستگی مشکل برای حل را روشی( 3113) پسران این رو،از  است. همراه برآورد خطای با

است،  (ADF)1 فولر معمولی – رگرسیون دیکی گسترش مبنای بر که روش داد. این ارائه مقاطع

 فولر – شود. رگرسیون دیکینامیده می (CADF)3مقطعی  یافتهگسترش فولر – دیکی آزمون

همکاران،  )صالحی کمررودی و( معرفی شده است 3مقطعی به صورت رابطه ) یافتهگسترش

17۸7): 

(3)     
L

j itjtiij

L

j jtijjtijtiiiit YYYYY
1 ,0,    

 هابه ترتیب معرف سال این بررسی هایویژگیبا توجه به  i=1,2,…,Nو  t=1,2,…,Tکه در آن، 

 εضرایب برآوردی هستند و  δو  α ،β ،γ ،θ. همچنین، باشندمیمورد نظر اقتصادی های و بخش

در  نظرمورد متغیرهای زمانی  دورهمعرف  Y بر این، افزوندهد. نیز جز اخالل مدل را نشان می

 Yروی  خط گرفتن قرارنیز به ترتیب معرف عملگر تفاضل و وقفه است.  jو  Δو  بررسیاین 

معیارهای  از یکی با تواندمی (L)وقفه  شمار کند.می بازگو را متغیر مورد نظر از گیریمیانگین

کدام از  هر برای باال رگرسیون برآورد از پس .شود انتخاب ایمرحله هایآزمون یا و اطالعاتی

توان آن را با آید که میبه دست می tآماره  βضریب  ها، برایبخش
iCADF همان نشان داد( 

 آید: دست میه( ب1رابطه ) با. آماره آزمون نیز منبع(

(1)  


N

i iCADF
N

CIPS
1

1 

که مانایی متغیرهای مورد نظر زمانی پس از آن دورههای نیز همچون داده تابلوییهای در داده 

مورد بررسی قرار گرفت، بایستی آزمون همگرایی بلندمدت برای متغیرهای مورد نظر انجام شود. 

 شدند؛ معرفی (1۸۸۸) ( و پدرونی1۸۸۸کائو ) توسط انباشتگی پانلهم هایآزمون پرکاربردترین

 رو، همین از .دارند اعتبار کمتری مقطعی وابستگی وجود شرایط در هانآزمو این نتایج اما

 شرایط که در کردمعرفی  7انباشتگی بر مبنای تصحیح خطاآزمون هم یک (3113) وسترالند

 این در هاداده خلق فرآیند است. اعتبار بیشتری دارای مقطعی واحدهای میان وابستگی وجود

 : (3113)وسترالند،  شودمی گرفته نظر در (9رابطه ) شرح به آزمون

(9) 
it

pt

qtj jtiij

pt

j jtiijtiitiitit exyxydY      ,1 ,1,

'

1,

' )(  

                                                   

                                           
1 Augmented Dickey Fuller (ADF) Test 
2 Cross-Sectional Augmented Dickey Fuller (CADF) Test 
3 Error corection based cointegration test 
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، ی اقتصادی مورد نظرهابخش i زمان، tجز اخالل،  еبرآوردی،  هایضریب δ و α، β، γکه در آن، 

j   ،وقفهpt وقفه و  بیشینهqt بیشینه Lead  ،است. همچنینd    به متغیرهای برونزا وy  وx  به

اینکه  به بسته باال، رگرسیون کنند. درمتغیرهای مورد بررسی اشاره می
td صفر، مقادیر از یکی 

 روند و مبدأ از عرض با و مبدأ، از عرض با مبدأ، از عرض ترتیب بدون به بگیرد، tو  یک یا و یک،

بعدی  kسازی، بردار ساده منظور به بود. خواهد
tix ,

شود. الگوسازی می 1به صورت گام تصادفی 

شود که بر این، فرض می افزون
itx  با

ite  همبستگی ندارد و همچنین اجزای خطا در طولi 

فرضیه  بنابراین، خطا است؛ تصحیح ضریب نشانگر iهستند. همچنین،  مستقل یکدیگر از tو 

0:0 iH  همگنی  مورد در که فرضی به بسته مقابل فرضیه .است انباشتگیهم نبود دهندهنشان

i شود. اگر شود، تعریف می گرفته نظر درi فرضیه شود، فرض یکسان غیر مقاطع میان در 

0:0به صورت  مقابل iH  به صورت  مقابل فرضیه صورت، این غیر درشود. تعریف می

0:0 H  .)های آماره اول نوع آزمون ( برای3113) وسترالنداست )همان منبع
aG  و

tG  و

 های نوع دوم آمارهآزمون برای 
aP  و

tP  است.  کردهرا معرفی 
بین  بلندمدت روابط بررسی به توانمی بررسی، مورد متغیرهای انباشتگی هم وجود فرض با

 رابطه نبود یا وجود آزمون برای اگرچه کائو، و وسترالند پدرونی، هایروش پرداخت. متغیرها

 یا و بلندمدت هاییبضر برآورد به قادر شوند، ولییم استفاده متغیرها بین انباشتگیهم
 برآورد هایروش پرکاربردترینلذا،  نیستند. پانل خطای تصحیح هایمدل در مدتکوتاه

 معمولی مربعات حداقلو  (DOLS)3پویا  معمولی مربعات پانل نامانا حداقل بلندمدت هایضریب

 مقعطی وابستگی وجود شرایط در نیز روش دو این امااست.  (FMOLS)7شده اصالح طور کاملبه

توان مقایسه در طول مقاطع را بدون در کمتری دارند. به طور کلی، در مفاهیم پانل نمی اعتبار
مقاطع همگن  پانل استاندارد که در آن برآوردگرهای نظر نگرفتن ناهمگنی انجام داد چرا که

در نظر  روشنداری دارند؛ بنابراین، ناهمگنی بین مقاطع باید به طور تایج تورششوند، نفرض می
له دیگر موضوع پویایی مدل و قرار گرفتن متغیر (. مسئ17۸7زاده، )آقایی و رضاقلیگرفته شود 

اندارد غیر ممکن است. همچنین، است تابلوییهای وابسته در سمت راست مدل است که در روش
نجی های اقتصادسهای زمانی اقتصاد کالن است که در روشنامانایی بیشتر دورهمسئله مهم دیگر 

 اسمیت و شود. پسرانکننده میبه این موضوع منجر به برآوردهای گمراه توجهیبیکالسیک 

                                           
1 Pure Random Walk 
2 Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) 
3 Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) 
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را  (MG) 3 برآوردگر میانگین گروهی ،تابلویی هایداده برای 1ARDLرهیافت  تعمیم ( با1۸۸1)
کردند که  معرفی های با متغیرهای مانا و چه غیر ماناچه برای برآورد رای رفع این مشکالتب

مدت های بلندگیری از فراسنجهاز طریق میانگین بلندمدت را برای پانل فراسنجه )پارامتر( های
 (DFE)7ثابت پویا  برآوردگرنیز  سوی دیگراز  .کندبرای مقاطع منفرد محاسبه   ARDLاز مدل 

کند )مهربانی و همکاران، مدت و هم در بلندمدت داللت میها هم در کوتاهبر همگنی شاخص
میانگین  برآوردگرپذیری را با نام ( روش انعطاف1۸۸۸(. پس از آن، پسران و اسمیت )17۸7

های بلندمدت بیان کردند که در این روش شاخص معرفی کردند. آنان (PMG)3گروهی تلفیقی 
مدت و های کوتاهند. در عین حال، در این روش ضریبع یکسان و همگن هستدر طول مقاط

در بر گیرنده  PMGکنند. در واقع، روش تعدیل در طول مقاطع مختلف پانل تغییر می هایضریب
بلندمدت مجبور هستند  هایضریباست که در آن تنها  DFEو روش   MGوضعیتی مابین روش 

توانند تغییر کنند )همان منبع(. در مدت میکوتاه هایضریبو که در بین مقاطع یکسان باشند 
های اقتصادسنجی به منظور انتخاب بهینه از میان این سه روش از آزمون هاسمن استفاده تحلیل

تن ها با در نظر گرفپذیری مختص این روش در انجام تحلیلشود. با این وجود، به دلیل انعطافمی
های مورد بخش یهمههمزمان تحلیل بلندمدت به صورت جامع برای مدت و های کوتاهناهمگنی

محیطی کوزنتس در به منظور تحلیل آزمون فرضیه زیست PMGاز روش  بررسینظر، در این 
 های مختلف استفاده شده است. بین بخش

 t=1,2,…,T را برای دوره زمانی ARDL هایتوان معادله( می1۸۸۸ن و اسمیت )روش پسرا پایهبر 

 نوشت:  (3رابطه )به صورت  Y متغیر وابسته و i=1,2,…,N هایو بخش

(3)     
m

j

n

j itijtiijjtiijit xyy
1 0 ,

'

,  

 iو  ام I بخشاز متغیرهای توضیحی برای  k)×(1عبارت است بردار  ijxکه در آن، 
ممکن است در  n و  mتواند نامتوازن باشد و ثابت است. در عمل، پانل می هایاثرگذاریگربیان

در  (VECM)1تواند به صورت مدل تصحیح خطای برداری بین مقاطع تغییر کند. این مدل می
 آید: 

(1) 


 



  
1

0 ,

'1

1 ,1,

'

1, )(
n

j itijtiij

m

j jtiijtiitiiit xyxyy  

                                           
1 Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) 
2 Mean Group (MG) 
3  Dynamic Fix Estimator (DFE) 
4  Panel Mean Group (PMG) 
5  Vector Error Correction Model (VECM) 
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که در آن، 
iهای بلندمدت و اند از فراسنجهها عبارت

i تصحیح خطا هستند. های فراسنجهها 

بین مقاطع مشترک در  که عناصرمحدودیت وارد بر مدل عبارت است از این PMGدر روش 

از روش  PMGتوانند آزادانه تغییر کنند. برآورد مدل نیز می ECMپویا و  هایباشد. همه عبارت

ستفاده با انیز انفرادی مقاطع  هایو انتخاب وقفه مناسب برای معادلهباشد نمایی میحداکثر راست

 . شودمیاز معیار شوارتز بیزین انجام 

 تولید ناخالص داخلی اکسید )بر حسب تن(، دیتشار کربنشامل میزان ان یازاطالعات مورد ن

ی سهم موجود اشتغال نیروی کار و، سهم از تولید ناخالص داخلی )بر حسب میلیارد ریال(، سهم 

 یهاآمارنامه مراجعه به با کشاورزی، صنعت و خدماتهای بخش یبراسرمایه )بر حسب درصد( 

 دوره برای یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز ایران ومرکز آمار  سازمان برنامه و بودجه سابق،

از وابستگی مقاطع  آزمون در نهایت، برای انجام. شد یآورگردو  یهته  1793-17۸1 یزمان

 افزاربرآورد مدل از نرمو نیز  انباشتگیهمهای ریشه واحد و انجام آزمونبرای  و Eviews 9 افزاررمن

Stata 14 .استفاده شد    

 نتایج و بحث

 ، بایستیتابلوییهای اقتصادسنجی و برآورد به روش انجام آزمون برایطور که اشاره شد، همان

های مورد نظر در ارتباط با هرکدام از متغیرهای مورد نظر مورد آزمون قرار گیرد. بخشوابستگی 

 ( آمده است. 1نتایج آزمون وابستگی مقاطع به روش پسران در جدول )

 بستگی مقاطع( نتایج آزمون وا1جدول )

P-Value آماره CD متغیر 

 (LCo2)اکسید دیلگاریتم انتشار کربن  19/1  13/1

 (GDP)تولید ناخالص داخلی  ۸3/3* 1111/1

 (GDP2)توان دوم تولید ناخالص داخلی  91/3* 1111/1

 (ECS)سهم از تولید ناخالص داخلی  17/1** 19/1

 (EMS)سهم اشتغال نیروی کار  -93/3* 113/1

 (CS)سهم موجودی سرمایه  -۸1/3* 117/1

 : محاسبات تحقیق نبعم  

تگی وابس نبودشود، فرضیه صفر مبنی بر ( استنباط می1جدول )طور که از نتایج موجود در همان

لگاریتم انتشار متغیرهای مورد بررسی به غیر از متغیر  یهمهدر  های مورد نظربخشبین 
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های خشببین که به طور کلی در  کردتوان استنباط می شود و بنابراینمیرد اکسید دیکربن

روش تحقیق مورد نظر، در  پایهدارد. از این رو، بر  مورد نظر در پانل وابستگی مقطعی وجود

( 3( در قالب جدول )3113روش پسران ) پایهمرحله بعدی به تشریح نتایج آزمون ریشه واحد بر 

  شود. پرداخته می

 ( نتایج آزمون ریشه واحد پسران2جدول )

 متغیر آماره آزمون P-Value مانایی

I(1) 17/1 13/1- (LCo2) 

I(1) ۸9/1 73/1 (GDP) 

I(1) ۸۸/1 11/1 (GDP2) 

I(0) 11/1 17/3- (ECS) 

I(1) 9/1 31/1 (EMS) 

I(1) 11/1 13/1 (CS) 

 : محاسبات تحقیقنبعم

 ،سهم از تولید ناخالص داخلیشود که به غیر از متغیر لگاریتم ( مشخص می3بر نتایج جدول )بنا 

مانا درصد  ۸۸در سطح گیری متغیرها دارای ریشه واحد بوده و پس از یک بار تفاضل دیگر

انباشتگی شوند. لذا، با توجه به این مطلب که متغیرهای مدل مورد استفاده دارای درجه هممی

تری دارد شایان پذیرشپذیری توجیهنیز در این شرایط  PMGیکسانی نیستند، استفاده از روش 

برای  تنهاانباشتگی (. همچنین، در مرحله بعد استفاده از آزمون هم3113)مامون و همکاران، 

 شود. تأیید رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده می

 انباشتگی پانل وسترالند( نتایج آزمون هم3جدول )

 احتمال قوی احتمال برآوردی مقدار آماره

tG 91/7- 11/1 11/1 

aG 31/3- ۸۸/1 93/1 

tP 3/3- 13/1 13/1 

aP ۸3/1- ۸۸/1 11/1 

 : محاسبات تحقیقنبعم

 قوی مقادیر احتمال آزمون ( گزارش شده است. در این7نتایج آزمون وسترالند در قالب جدول )

 پایایی دارایمقادیر  این که شوندمی محاسبه 1شده استرپ بوت احتمال مقادیر پایه بر پایدار و

                                           
1Bootstrapped p-values 
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بر این  گیرند.نظر می در نیز را مقاطع بین وابستگی و هستند فرضیه آزمون برای باالیی بسیار

 tG آماره  پایه بر و  بررسیبا توجه به در نظر گرفتن ناهمگنی مقاطع مورد نظر در این  ،پایه

 .شودمی رددرصد  11در سطح  رابطه بلندمدت نبود بر مبنی صفر رضیهشود که فاستنباط می

 رابطه به گرایش بررسیمدل مورد نظر در این  متغیرهایکه  کردتوان استنباط از این رو، می

 برآورد نتایج (3) جدول درد. شومی بلندمدت برآورد رابطه بعد مرحله در که دارند بلندمدت

مدت به برآورد مدل بلندمدت و کوتاه PMGدر روش بلندمدت نشان داده شده است.  هایضریب

به میزان نیز  بررسیدر این  Log Likelihoodلذا آماره  شود؛یکجا و همزمان برآورد میورت ص

 دست آمد. هب 11/۸1
  بلندمدت هاییب( نتایج برآورد ضر4جدول )

 : محاسبات تحقیقنبعم

متغیرهای تولید ناخالص داخلی و توان  هایدهد که ضریببطه بلندمدت نشان مینتایج برآورد را

رسد که با همگن در نظر گرفتن باشد. از این رو، به نظر میدوم آن به ترتیب مثبت و منفی می

توان استنباط کرد که فرضیه های کشاورزی، صنعت و خدمات در بلندمدت، میبخش

 دیگر، در بلندمدت به عبارتاقتصادی ایران برقرار است.  هایمحیطی کوزنتس در بخشزیست

 از رسیدن به یک پسهای اقتصادی همزمان با رشد اقتصادی در کشور، انتشار آلودگی در بخش

توان امیدوار بود که حفظ از این رو، میشود. نقطه اوج تغییر جهت داده و دارای روند نزولی می

محیطی در بلندمدت به عنوان یک مطلوبیت در کشور بر شمرده شود. و ارتقای کیفیت زیست

سهم موجودی سرمایه با افزایش در بلندمدت دهد که نشان می در همین رابطه( 3نتایج جدول )

از میزان انتشار آلودگی در  هانآسهم از تولید ناخالص داخلی و نیز ارتقای  های اقتصادیبخش

رتر کمتر های بیدستیابی به فناوررسد که در بلندمدت و با شود. لذا، به نظر میکشور کاسته می

 توان از افزایشهای اقتصادی میکننده و افزایش توان و ظرفیت تولید و درآمدزایی بخشآلوده

( همچنین نشان 3نتایج جدول ). کردمحیطی در کشور جلوگیری ستهای زیانتشار آلودگی

 داریمعنا zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

(GDP) 17/3 37/1 13/9 111/1 

(GDP2) 73/3- 33/1 3/1- 111/1 

(ECS) 13/1- 11/1 3/1- 11/1 

(EMS) 13/1 17/1 3/1 33/1 

(CS) 33/1- 97/1 3/3- 119/1 
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های اقتصادی در بلندمدت تاًثیر دهد که افزایش یا کاهش سهم اشتغال نیروی کار بخشمی

انتشار  به عبارت دیگر،محیطی در کشور نخواهد داشت. یستمعناداری بر انتشار آلودگی ز

ن الجمعیت شاغ هایدگرگونیهای اقتصادی وابستگی معناداری به تغییر و ها در بخشآالینده

مؤثر بر انتشار آلودگی در هر  هایملدیگر عاها نخواهد داشت و بیشتر وابسته به در این بخش

 به ادامه پس از بررسی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد نظر، درها است. کدام از بخش

 شود. می پرداخته (1در قالب جدول ) مدل بین متغیرهای مدتکوتاه رابطه تحلیل

های متغیرهای تولید ناخالص داخلی و ضریبمدت، دهد که در کوتاه( نشان می1تایج جدول )ن

ر دست آمده است. بهبو نیز معنادار برای بخش کشاورزی به ترتیب مثبت و منفی  توان دوم آن

محیطی کوزنتس برای بخش کشاورزی مدت فرضیه زیسترسد که در کوتاه، به نظر میپایهاین 

توان به کاهش تخریب مدت میرسد که در کوتاهاز این رو، به نظر میبرقرار خواهد بود. 

 محیطی در بخش کشاورزی همزمان با افزایش درآمدها در این بخش امیدوار بود. زیست

برای بخش صنعت  های یادشدهضریبمدت دهد که در کوتاهن مینشا (1)همچنین، نتایج جدول 

توان به برقراری فرضیه مدت نمیمعنادار نیست که این موضوع بیانگر آن است که در کوتاه

ری های دیگرسد که عامللذا، به نظر میمحیطی کوزنتس برای بخش صنعت امیدوار بود. زیست

محیطی در بخش صنعت اثرگذاری های زیستیش آالیندهبه غیر از رشد درآمدها بر کاهش یا افزا

 معنادار دارد. 

های مربوط به ضرایب دو متغیر تولید ناخالص داخلی و توان دوم آن در جدول همچنین، عالمت

محیطی برای مدت رابطه کوزنتس زیستدهد که در کوتاه( برای بخش خدمات نیز نشان می1)

د مدت با رشرسد که در کوتاه، به نظر میپایهت. بر این این بخش به صورت معکوس برقرار اس

 یبخش خدمات در کشور از یک مرحله به بعد میزان انتشار آلودگی با تغییر روند دچار فرایند

مدت و با افزایش رشد درآمد بخش خدمات، تقاضای رسد که در کوتاهشود. به نظر میمیصعودی 

ها یابد و در نتیجه آن منجر به افزایش انتشار آالیندهمشتق شده انرژی در این بخش افزایش می

مدت، ماهیت ارائه شود. به عبارت دیگر، با رشد بخش خدمات در کشور در کوتاهدر این بخش می

د. شوبر میهای انرژیکارگیری نهادهو عرضه خدمات مختلف مربوط به این بخش متمایل به به

داشتی و درمانی، آموزشی، بانکی، حمل و نقل و مانند های بهافزایش مصرف انرژی در زیربخش

ها از جمله این موارد است. بنابراین، ضرورت دارد که به مسئله ها همزمان با رشد این زیربخشآن
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محیطی همزمان با افزایش درآمدهای بخش خدمات توجه اساسی معطوف های زیستتخریب

 شود.
 PMGتصحیح خطا  با استفاده از روش مدت و ( نتایج برآورد مدل کوتاه5جدول )

 : محاسبات تحقیقنبعم

های د که تمایزهای ساختاری در ماهیت بخششواستنباط می( همچنین 1نتایج جدول )بنا بر 

شور محیطی در کدر فرایند توسعه زیستشایان توجه اقتصادی کشور به عنوان یک عامل اثرگذار 

موجودی سهم دهد که با افزایش نشان می یادشدهد. در این ارتباط، نتایج جدول آیشمار میبه

 بخش کشاورزی

 داریمعنا zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

COINTEQ01 31/1- 19/1 31/7- 111/1 

(GDP)D 1۸/99 11/13 39/7- 111/1 

D(GDP2) 37/311- 11/39 91/7- 111/1 

D(ECS) 19/1 71/1 3۸/1 37/1 

D(EMS) 39/7- 13/3 13/1- 13/1 

D(CS) 11/1۸ 7۸/11 ۸1/1 11/1 

 111/1 9۸/7 13/1 13/3 عرض از مبدأ

 بخش صنعت

 داریمعنا zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

COINTEQ01 13/1- 17/1 31/3- 111/1 

(GDP)D 31/3 11/1 33/1 33/1 

D(GDP2) 19/9- 3/11 93/1- 1/1 

D(ECS) 13/1 11/3 31/3 11/1 

D(EMS) 13/1- 3۸/3 17/1- ۸3/1 

D(CS) 71/3 11/3 ۸1/1 73/1 

 111/1 73/3 73/1 ۸7/1 عرض از مبدأ

 بخش خدمات

 داریمعنا zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

COINTEQ01 37/1- 11/1 ۸1/7- 111/1 

(GDP)D 73/7- 13/1 11/3- 17/1 

D(GDP2) 37/1 11/1 17/3 17/1 

D(ECS) 13/1 79/1 37/1 11/1 

D(EMS) 37/1 ۸۸/1 33/1 39/1 

D(CS) 71/1 3۸/1 31/1 33/1 

 111/1 31/3 13/1 ۸1/3 عرض از مبدأ
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جه به د. با توشواکسید در این بخش افزوده مییدسرمایه بخش کشاورزی بر میزان انتشار کربن

در بخش کشاورزی همزمان با افزایش سد که افزایش سهم موجودی سرمایه می این مطلب به نظر

ها و ادوات کشاورزی در این بخش است. از این منظر، به منظور کنترل گازهای کارگیری ماشینبه

نوین مورد استفاده در  هایی به توان کاهش آلودگی ماشینکشاورزی بایستآالینده از بخش 

 جدی صورت پذیرد.  در این بخش توجه فناوری نوینبخش کشاورزی همزمان با ارتقای 

در بخش صنعت با افزایش سهم مدت در کوتاهدهد که نشان میهمچنین  یادشدهنتایج جدول 

د. شوآلودگی در این بخش افزوده می بخش از تولید ناخالص داخلی در کشور بر میزان انتشاراین 

 هایضرورتمحیطی در کشور بایستی بر منظور توسعه زیسترسد که بهنظر می لذا، به

 . شودبخش صنعت نیز توجه اساسی معطوف  نسبی محیطی رشدزیست

در بخش خدمات  مدت انتشار آلودگیدر کوتاه دهد کهبر این نشان می افزون( 1نتایج جدول )

، سهم اشتغال نیروی کار و سهم موجودی سهم از تولید ناخالص داخلیاز سه متغیر تابعی معنادار 

های فاوتبا توجه به تکه  به خوبی بیانگر آن است این بررسینتایج بنابراین، . نخواهد بودسرمایه 

 ستیابیداستناد به فرضیه کوزنتس به منظور  ،مدتدر کوتاههای اقتصادی ساختاری مابین بخش

های بین بخشی در به تفاوت محیطی در کشور بایستی با توجهتوسعه زیست هایهدفبه 

خطا برای همه  تصحیح جمله (،1جدول ) نتایج بنا برت پذیرد. های مختلف اقتصاد صوربخش

باشد که می معنادار درصد ۸۸ اطمینان سطح در آماری لحاظ و از منفی عالمت ها دارایبخش

 بررسیی مورد استفاده در این متغیرها میان بلندمدت تعادلی رابطه یک وجود نمایانگر این امر

های کشاورزی، صنعت و مدت به بلندمدت برای بخش، فرایند تعدیل از کوتاهپایهبر این  است.

 .به طول خواهد انجامیدسال  73/3سال و  31/1سال،  3خدمات به ترتیب معادل 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

تحلیل به  تابلوییهای استفاده از رویکرد داده با تأکید بر تمایزهای بین بخشی وبا  بررسیدر این 

محیطی زیستفرضیه  های اقتصادی ایران در قالبمحیطی در بخشفرایند توسعه زیستررسی بو 

فرضیه ت در بلندمدکه  کردتوان استنباط می بررسیکوزنتس پرداخته شد. با توجه به نتایج این 

ه رسد کاز این رو، به نظر می های اقتصادی ایران برقرار است.محیطی کوزنتس در بخشزیست

محیطی به دستیابی به توسعه زیست توانمحیطی کوزنتس میفرضیه زیستبنا بر  بلندمدت ودر 

خص مش بررسینتایج این  بنا بر، ارتباط ایندر  .همزمان با رشد اقتصادی امیدوار بوددر کشور 
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های در بخش و سهم موجودی سرمایهسهم از تولید ناخالص داخلی با افزایش در بلندمدت که  شد

 رسد که درشود. لذا، به نظر میاز میزان انتشار آلودگی در کشور کاسته می اقتصادی کشور

کننده و افزایش توان و ظرفیت های برتر کمتر آلودهیفناورکارگیری هببلندمدت و با افزایش 

ر محیطی دهای زیستتوان از افزایش انتشار آلودگیهای اقتصادی میتولید و درآمدزایی بخش

محیطی در کشور تر به توسعه از منظر زیستآسان دستیابیو در جهت  کردکشور جلوگیری 

   .های رو به جلو برداشتگام

مدت فرضیه همچنین مشخص شد که در کوتاه بررسیایج این با توجه به نتبر این،  افزون

محیطی کوزنتس تنها برای بخش کشاورزی به صورت معمول و متعارف برقرار خواهد بود زیست

و برای بخش خدمات نیز به صورت معکوس  پذیرفتنی نبودهو این فرضیه برای بخش صنعت 

وسعه د که به منظور دستیابی به ترسبه نظر می بررسیلذا، با توجه به نتایج این برقرار خواهد بود. 

کشور اد اقتصبین بخشی در و ساختاری  محتواییهای محیطی در کشور بایستی به تفاوتزیست

های در مورد بخشنیز محیطی های زیستگذاریسیاست درو  شودتأکید  توجه وبیش از پیش 

 در اولویت امر قرار داشته باشد.این تأکید صنعت و خدمات 

 موجودی سرمایه در بخشسهم که با افزایش  مشخص شد همچنین این بررسینتایج  هبا توجه ب 

دست هبا توجه به نتایج ببنابراین،  د.شوافزوده می در این بخش آلودگیکشاورزی بر میزان انتشار 

بخش کشاورزی به  دربه منظور کنترل گازهای آالینده به صورت خاص  آمده ضرورت دارد

در این  های برترفناوریمحیطی همزمان با ارتقای زیستهای آلودگیکننده  کنترل هایالزام

در  آلودگی کننده های کنترلاستفاده از انواع روشبدیهی است بخش توجه جدی صورت پذیرد؛ 

های به سامانه هاآن کردنهمانند مجهز ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی ها و ماشین

 د. آینشمار میها بهاز جمله این الزامجداسازی ذرات معلق از جریان گازهای حامل 

از  عتصن مدت با افزایش سهم بخشدر کوتاه همچنین مشخص شد که بررسی ایننتایج  بنا بر

توجه  . لذا، بادشوآلودگی در این بخش افزوده می تولید ناخالص داخلی در کشور بر میزان انتشار

های اقتصادی در فرایند توسعه های خارجی رشد و توسعه بخشهزینه بسیار مهمبه اهمیت 

 در قالببخش صنعت  سالیانه از افزایش درآمدهای درصدیشود که می تأکید ،محیطیزیست

ناشی از رشد تولید و محیطی زیست آسیب و زیانمعطوف به جبران های سبز پرداخت مالیات

های گذاریآینده در سیاست هایبررسیدر توان میدر این زمینه، . شود بخش درآمد در این

 مالیات سبز از بخش صنعت اقدام شود. دریافتمحیطی، نسبت به تعیین میزان بهینه زیست
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از دمات بخش خ بامحیطی توسعه زیست ناهمسازیبا توجه به  الزم است بررسینتایج این  بنا بر

تخریب به تأخیر انداختن کنترل و و به منظور کوزنتس محیطی منظر فرضیه زیست

 جهتهای مربوطه در پیشگیرانه همچون بهبود و ارتقای آموزش هایاقداممحیطی زیست

و همچنین تدوین منشور رعایت حقوق محیطی های زیستپیشگیری و کنترل آلودگی

دستور کار ین بخش در ا همزمان با رشد درآمدها درمحیطی در بخش خدمات زیست

  قرار گیرد. گذاریسیاست

  منابع

 یطیمح یستز یها یندهبرآال یاجتماع - یاقتصاد یرمتغیرهایتاث ی( بررس17۸1ع. ) ی،افقه، س. رئوف

 یبحران ها یالملل ینب یشهما یناول .MENA یقاو شمال آفر یانهخاورم ی: کشورهایمطالعه مورد

 .یشک یرهبهبود آن. جز یو راهکارها یرانا یطیمح یستز

 یدر کشورها CO2 انتشار گاز یزانو م یرشد اقتصاد ی( بررس1711ص. ) یلیان،س. خل امیرتیموری،

 کوزنتس. علوم محیطی. یطیمح یستز یمنحن یافتعضو اوپک: ره

 3(1 :)133-191. 

: یرانمختلف اقتصاد ا یهاو رشد ارزش افزوده در بخش ی( مصرف انرژ17۸3م. ) زاده،یم. و رضاقل آقایی،

 .71-93: ۸ ی،اپانل. مجله اقتصاد و توسعه منطقه یخطا یحو تصح یانباشتگهم یکردرو

 یطمح یرشد اقتصادی بر آلودگ یرتأث ی( بررس17۸7پور، س. ) ی، ا و مم یگلعذان یداود. برق بهبودی،

 .73-13(: 13)۸. پژوهشنامه اقتصاد کالن. یدر کشورهای نفت یستز

( بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه. پژوهشهای 1713ا. ) یمی،م. ابراه پورکاظمی،

 .13-31(: 73)11اقتصادی ایران. 

 .(http://moe.gov.ir)( قابل دسترس در وبگاه: 17۸3. )یرانا یاسالم یجمهور یترازنامه انرژ

 یببر تخر یو مصرف انرژ یمال توسعه یرتأث ی( بررس17۸3س. ) ی،س و جعفر یی،ح. جال حری،

پژوهشنامه  .(EKC) کوزنتس محیطییستز یمنحن یهدر چارچوب فرض یراندر ا محیطییستز

  .33-31:  9. یرانا یاقتصاد انرژ

( تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس با 17۸1اخالق، ر.  داللی اصفهانی ر و یارمحمدیان، ن. ) خوش

سبد مصرفی خانوار. تحقیقات مدل سازی استفاده از فرایند کیفیت زیست محیطی مشمول انتخاب 

 .11-113(: 9)3اقتصادی. 

 : (. قابل دسترس در وبگاه3117برنامه توسعه سازمان ملل متحد ) دفتر

(http:// www.undp.org). 

http://www.undp.org/
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نگاهی گذرا به  (.17۸3) یی،و دارا یوزارت امور اقتصاد یدیتول یهابخش هاییاستو س یقاتدفتر تحق

 //:http)قابل دسترس در وبگاه: سیر تاریخی تخریب منابع آب کشور، علل، پیامدها و راهکارها. 

www.mefa.gov.ir.) 

بحران آب با  یشیاندهم(. 17۸3های مجلس شورای اسالمی، )دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش

قابل دسترس در وبگاه: . 13313شماره مسلسل:   یرزمینی.ز یهاآب یتمحور

(http://rc.majlis.ir.)  

 .111-111: 3. ی. کتاب ماه علوم اجتماعیستز یط( انسان، توسعه، مح171۸ع. ) رحیمی،

 قابل دسترس در وبگاه: ( 17۸3یست. )ز یطسازمان حفاظت مح یسالنامه آمار
(http://www. doe.ir.) 

صنعتی کشورهای  -( چرخه توسعه: راهنمای توسعه شتابان توسعه اقتصادی1731النسبی، م. ) شریف

 .جنوب شرقی آسیا، تهران؛ انتشارات رسا

در بخش  یصادرات و مصرف انرژ یان( ارتباط م17۸7ز. ) یلی،ا. و جل بهار،یشم. پ ی،کمرود صالحی

 .37-13: 3 ی،در حال توسعه. اقتصاد کشاورز یکشورها یکشاورز

. فصلنامه اقتصاد یرانهوا در ا یو آلودگ یمصرف انرژ ی،( رشد اقتصاد17۸1ر. ) ی،م. معبود فطرس،

 .1. سال اول، شماره یو انرژ یستز یطمح

 .(http://www.amar.org.ir) : (. قابل دسترس در وبگاه17۸3) یرانآمار ا مرکز

هوا )برآورد  یبر آلودگ یاقتصاد یرسم یرغ هاییتاثر فعال ی( بررس17۸7ا. مرادحاصل، ن. ) مزینی،

 .97-33(: 7)19. یستز یطمح یکوزنتس(. فصلنامه علوم و تکنولوژ یطیمح یستز یمنحن

 یورو بهره یانبناقتصاد دانش یناثر و رابطه ب ی( بررس17۸7ع. ) یان،ص. و رضائ ی،ف. قباد مهربانی،

 ینوظهور و در حال توسعه. جستارها یافته،توسعه یکشورها یمطالعه مورد ید؛کل عوامل تول

 .131-191: 31. یرانا یاقتصاد

درآمد سرانه و انتشار  یرابطه همجمع ی( بررس171۸ح. ) یعی،محمد و رف کالشمی،یم. کاوس موالیی،

. یطی. علوم محیراندر ا اکسیدکربنید محیطییستکوزنتس ز ینحنو وجود م اکسیدکربنیسرانه د

1(1 : )319-311. 

و فشار  یرشد کشاورز ینو پس یشینآزمون ارتباطات پ( 17۸3. )ا نجفی علمدارلو، ح. سفالیی شهربابک،

 .131-191( : 7)۸. اقتصاد کشاورزی. یراندر ا یعیبر منابع طب
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