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تأثیر سطحهای مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی
در انتشار دی اکسید کربن درکشورهای منتخب آسیایی
زهرا دهقان شبانی  ،ندا جمشیدی  ،محمد زهتاب
تاریخ دریافت6066/61/61. :
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تاریخ پذیرش6066/60/60 :

چكیده
دی اکسید کربن( )CO2یکی از اجزای اصلی بوم سامانه (اکوسیستم) است ،ولی تمرکز زیاد آن به همراه انتشار
دیگر گازهای گلخانهای باعث گرم شدن کره زمین و تغییرپذیریهای آب و هوایی و تخریب محیط زیست میشود.
به همین دلیل کاهش انتشار دی اکسید کربن در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .یکی از عاملهایی که
بر انتشار  CO2موثر است ،بهبود سرمایه انسانی است که اثرگذاری سرمایه انسانی در کاهش انتشار  CO2به سطح
توسعه کشورها وابسته است .از اینرو در این پژوهش به بررسی تاثیر سطحهای مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه
انسانی در انتشار  CO2در  81کشور آسیایی طی سالهای  8221-9182پرداخته شده است که برای این منظور از
روش مدل آستانه در دادههای تابلویی (ترکیبی) استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که دو سطح آستانه
برای سطح توسعه باید در نظر گرفته شود که سرمایه انسانی در سطح توسعه کمتر از  92/81اثر معناداری بر کاهش
انتشار دی اکسید کربن ندارد .چنانچه سطح توسعه بین دو میزان  92/81و  92/29قرار گیرد ،سرمایه انسانی موجب
کاهش انتشار  CO2خواهد شد .بیشترین تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هنگامی
خواهد بود که میزان سطح توسعه از  92/29باالتر رود .بنابر نتایج ،به سیاستگذاران توصیه می شود که برای افزایش
تأثیر سرمایه انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن ،در آغاز باید سطح توسعه افزایش یابد ،تا سرمایه انسانی به
بهترین شکل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
طبقهبندی C33, J24, O47,Q53 :JEL
واژههای کلیدی :سرمایه انسانی ،انتشار کربن دی اکسید ،مدل تابلویی (تابلویی) آستانهای ،آسیا.
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مقدمه
در یک فضای رقابتی ،همه کشورها صرفنظر از تأثیری که بر کیفیت محیط زیست دارند ،از
منبعها طبیعی خود برای رشد اقتصادی باالتر استفاده میکنند و این افزایش رشد ،کشورها را با
هزینه تغییرپذیریهای غیرعادی محیطی که ناشی از آلودگی زمین و آب و هوا است ،روبهرو
کرده است ) .(Asis & Carolin, 2016بهگونه ای که میزان انتشار دی اکسید کربن در سال
 9112نسبت به سال  1211نزدیک به  12برابر شده است( .)Friedlingstein et al., 2020دی
اکسید کربن به رغم نقش مهمی که در بوم سامانه دارد ،غلظت باالی آن در هوا سپهر (اتمسفر)
موجب افزایش گرمای زمین خواهد شد( .)Shahanazi and Shabani, 2021افزایش دمای زمین
موجب مسئلههای زیست محیطی مانند افزایش رویدادها و بالهای طبیعی (سیل ،خشکسالی،
تغییر فصل بارش ،جزر و مد و حرکت افقی آب دریا ،طوفان و گرد و غبار) و باال آمدن سطح
دریاها میشود .بنابراین ،از چند دهه گذشته ،تغییرپذیریهای آب و هوایی و گرم شدن کره زمین
در صدر بحثهای جهانی محیط زیست قرار گرفته است ) (Saleem et al., 2019و محققان به
بررسی عاملهای مؤثر بر کیفیت محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه انتشار
 CO2پرداختهاند.
در پژوهشهای انجام شده نقش عاملهای مختلف چندی از جمله رشد اقتصادی ،توسعه مالی،
میزان مصرف انرژی و درجه باز بودن اقتصاد بر آلودگی محیط زیست بررسی شده است .با این
وجود ،تأثیر سرمایه انسانی بر محیط زیست به عنوان عاملی کیفی در فرآیند تولید ،کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .سرمایه انسانی اندوخته دانشهایی است که از آموزههای بسیاری به دست
آمده و کارآموختگی افراد را برای بهکارگیری این دانشها نشان میدهد .سرمایه انسانی از طریق
افزایش توان تولید افراد و ظرفیت اقتصادی برای جذب فناوریهای جدید و گسترش فعالیتهای
تحقیق و توسعه داخلی ،توانایی کشورها برای بیشینه کردن عملکردهای محصول با استفاده از
همان منبعها و نهادهها تولید را افزایش داده و از این راه ،نقش بسزایی در ارتقای سطح کارایی
فنی عاملهای تولید از جمله انرژی کشورها ایفا میکند ) .(Dehghan Shabani et al, 2019در
سطح کالن سرمایه انسانی از راهکارهای درآمدی و فناوری میتواند بر انتشار  CO2تأثیر بگذارد
) (Salim et al, 2017راهکار درآمد به این صورت است که رشد اقتصادی را واسطه بین سرمایه
انسانی و انتشار  CO2قرار میدهد .سرمایه انسانی به افزایش بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی
کمک میکند .با این حال ،رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار گازهای گلخانهای نامشخص است و
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به محل استقرار کشور در منحنی زیست محیطی کوزنتس ( )EKCبستگی دارد (Grossman
).and Krueger, 1995

راهکار فناوری سرمایه انسانی محرک پیشرفت فناوری(ها) و مکمل سرمایهگذاری در تحقیق و
توسعه است ) .(Romer, 1990پیشرفت فناوری ،بهرهوری تولید و استفاده از منبعهای انرژی را
بهبود میبخشد و انتقال به انرژیهای پاکتر را آسانگری میکند ،بنابراین انتشار دی اکسید کربن
را کاهش میدهد ) .(Churchill et al, 2019با این حال ،فناوریهای جدید نه تنها هزینه تجاری-
سازی انرژیهای پاک و تجدیدپذیر را کاهش میدهند ،بلکه تجاریسازی انرژیهای سنتی را نیز
آسان میکنند .برای مثال ،نوآوری در فناوریهای حفاری افقی و شکست هیدرولیک منجر به
رونق حفاری نفت و گاز شیل شد ) .(Zuo et al, 2019انتشار گاز گلخانهای گاز شیل بهطور شایان
توجهی باالتر از گاز معمولی یا نفت است .بنابراین ،اینکه آیا پیشرفتهای فناوری جدید به کاهش
انتشار کربن کمک میکند یا خیر ،به این بستگی دارد که آیا توسعه فناوری انرژی پاک (یا
استفاده کارآمدتر از انرژی سنتی) را آسانگری میکند .به طور کلی ،تأثیر رقابتی این دو اثر نشان
میدهد که رابطه بین سرمایه انسانی و انتشارها در سطح کالن نامشخص است.
در سطح خرد نیز اثر سرمایه انسانی بر انتشار کربن دی اکسید قابل توضیح است .در بخش تولید،
متخصصان با تحصیالت آموزش عالی ،هم نوآوری و هم گسترش فناوریهای کاهشدهنده کربن
دی اکسید را آسانگری میکنند و شرکتهایی که از متخصصان با تحصیالت آموزش عالی بیشتری
برخوردار هستند ،آمادگی دارند که دید بلندمدت تری داشته باشند ،که در آن بر توسعه پایدار
تأکید شده است ) .(Lan and Munro, 2013بنابراین آمادگی به توسعه پایدار و کنترل دقیقتر
آلودگی دارند و کمتر مقررات زیست محیطی را نقض میکنند (Blackman and Kildegaard,
).2010
در سطح خانوار ،گروههای تحصیل کرده اغلب به محیط زیست مستقل از درآمد ،ارزش بیشتری
میدهند و رفتار خود را از طریق روشهایی که به کیفیت بهتر محیط زیست کمک میکند ،مانند
استفاده بیشتر از روشهای بازیافت اصالح میکنند .خانوارهایی که سرمایه انسانی باالتری دارند
به احتمال زیاد ابزاری را انتخاب میکنند که از نظر انرژی کارا باشند و از اینرو انرژی کمتری
مصرف میکنند ) (Ahmed and Wang, 2019همچنین این خانوارها ابزاری را نصب میکنند که
از نسبت باالتری از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده میکنند .انتظار بر این است که در سطح خرد
تأثیر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن منفی باشد.
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اما باید توجه داشت که اثر شایان توجهی از سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن تنها پس
از آنکه اقتصاد از سطح مشخصی از توسعه عبور میکند ،میتواند تحقق یابد؛ زیرا اقتصاد باید به
سطح مشخصی از توسعه برسد تا توان بهره برداری از سرمایه انسانی وجود داشته باشد .این سطح
مشخص از توسعه ،اثر آستانهای توسعه نامیده میشود .کیفیت آموزش از مؤلفههای توسعه
اقتصادی بوده و با افزایش سطح توسعه اقتصادی بهبود مییابند .از اینرو ،الزم است اقتصاد به
سطح مشخصی از توسعه دست یابد تا توانایی بهرهبرداری مؤثر از سرمایه انسانی و از این طریق
تاثیرگذاری بر انتشار کربن دی اکسید وجود داشته باشد).(Dehghan Shabani et al, 2019
بررسیهای گذشته در زمینه تأ ثیر سرمایه انسانی بر محیط زیست به دو دسته قابل تقسیم است.
دسته نخست  ،به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیست پرداختهاند (برای مثال ،
) )Costantini and Monni, 2008; Shahbazi et al., 2014; Saleem et al.,2019که در این
بررسیها ،سرمایه انسانی تاثیر مثبت در کاهش تخریب محیط زیست و افزایش کیفیت محیط
زیست داشته است .دسته دوم بررسیها  ،به طور خاص ،به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر انتشار
دی اکسید کربن پرداختهاند Bano et al (2018) .با استفاده از داده های 1291-9112در
پاکستان و روش خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی و مدل تصحیح خطای برداری به این
نتیجه رسید که بهبود سرمایه انسانی باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن میشودMahmood .
) et al (2019با استفاده از دادههای پاکستان از  1291تا  9112و روش و فن حداقل مربعات سه
مرحله ای به این نتیجه رسیدند که سرمایه انسانی انتشار  CO2را کاهش می دهدLi & Ouyang .
) (2019با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در چین برای دوره 9112-1299
به این نتیجه رسید که بهبود سرمایه انسانی در آغاز شدت انتشار ( CO2پیش از  )1229را کاهش
می دهد ،سپس آن را در کوتاه مدت (پس از  )1229افزایش می دهد و در نهایت در بلندمدت
آن را کاهش می دهد.
) Yao et al (2020با استفاده از دادههای  91کشور  OECDطی دوره  1991تا  9112به این
نتیجه رسیدند که ضریب کل سالهای تحصیل و ضریب دبستان و دبیرستان بر انتشار دی اکسید
کربن ناچیز است ،اما افزایش یک سال در تحصیالت عالی با  2101تا  8209درصد موجب کاهش
انتشارهای دی اکسید کربن می شود Rahman et al (2021) .با استفاده از آمار کشورهای تازه
صنعتی شده در دوره  1292تا  9119و روش حداقل مربعات معمولی پویا ،1حداقل مربعات
Dynamic Ordinary Least Squares

1
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معمولی کامال اصالح شده 1و میانگین گروهی دادههای تابلویی 9دریافتند که افزایش سرمایه
انسانی موجب کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود.
) Khan et al (2021با استفاده از دادههای هفت کشور عضو  OECDبین  1221تا  9119و
روش و فن خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی تعدیل شده 3و آزمون علیت تابلویی دومی
تروسکو و هورلین  2به این نتیجه رسیدند که تاثیر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلند مدت بر
انتشار دی اکسید کربن ،منفی و معنادار است .همچنین علیت یک طرفه از سرمایه انسانی به
انتشار دی اکسید کربن وجود دارد Haini (2021) .برای کشورهای عضو  ASEANطی سالهای
 1228تا  9119به این نتیجه رسید که تأثیر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن مثبت
است .اما هنگامی که تحلیلهای به صورت بخشی (بخش صنایع کارخانهای ،مسکونی ،حمل و
نقل و دیگر صنایع) است ،تاثیر سرمایه انسانی تنها بر انتشار دی اکسید کربن صنایع کارخانه ای
و دیگر صنایع منفی است Lin et al (2021) .با استفاده از داده های  31استان چین از سال
 9113تا  9119و روش اثرهای ثابت در دادههای تابلویی و گشتاور تعمیم یافته ساختارمند
(سیستمی) ) (SYS-GMMدریافتند که سرمایه انسانی خالق انتشار  CO2را کاهش می دهد.
) Wang & Xu (2021بر مبنای دادههای تابلویی  91کشور از  1222تا  9119با استفاده از
گشتاور تعمیم یافته ساختارمند (سیستمی) و مدل رگرسیون آستانه به این نتیجه رسیدند که
سرمایه انسانی محرکهای بنیادین کاهش انتشار  CO2است.
) Joof & Isiksal (2021با استفاده از دادههای کشورهای مکزیک ،اندونزی ،نیجریه و ترکیه طی
سالهای  1292تا  9111و روش میانگین گروهی در داده های تابلویی به این نتیجه رسیدند که
آموزش و پرورش (سرمایه انسانی) در بلندمدت اثر منفی بر  CO2دارد.
با مرور بر نتایج تحقیقات گذشته ،دیده می شود که تاثیر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید
کربن بررسی شده است ،اما در هیچیک از بررسیها این موضوع را که تأثیر سرمایه انسانی بر
انتشار دی اکسید کربن به سطحهای مختلف توسعه وابسته است ،بررسی و ارزیابی نکرده است.
همچنین ،در تحقیقات گذشته تأثیر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن در یکی از
1

Fully Modified Ordinary Least Squares
Pooled Mean Group
cross-sectional augmented autoregressive distributed lags (CS-ARDL) approach

3

Dumitrescu and Hurlin (D-H) panel causality

4

2
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کشورهای آسیایی (چین و پاکستان) و یا در کشورهای عضو  ASEANبررسی شده است ،اما در
کشورهای آسیایی که بیشترین سهم انتشارهای دی اکسید کربن را دارند چنین پیشینه بررسی
و ارزیابی وجود ندارد .در این راستا ،نوآوری این پژوهش تجزیه و تحلیل اثر سطحهای مختلف
توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در کشورهای آسیایی میباشد و سعی میشود به این پرسش
پاسخ داده شود که تأثیر سطحهای مختلف توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی در انتشار دی
اکسید کربن چگونه است؟ برای پاسخگویی به این پرسش در چارچوب مدل  STRIPATالگوی
اقتصاد سنجی طراحی شد که با استفاده از روش دادههای تابلویی آستانهای برآورد خواهد شد.
در ادامه پژوهش در بخش دو ،روش تحقیق ارائه میشود و سپس در بخش سوم نتایج آورده
شده است و در نهایت در بخش چهارم نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

روش تحقیق
روش مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون آستانهای ارائه شده توسط)Hansen (1999
است که به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تابعهای رگرسیونی بهطور یکنواخت از همه
مشاهدهها عبور میکند یا میتواند به گروههای جداگانه شکسته شوند؟ در یک مدل رگرسیون
تابلویی آستانهای هر یک از مشاهدهها را میتوان بر حسب ارزش یک متغیر مشاهده شده به نام
متغیر آستانهای دستهبندی کرد ( .)Hansen, 1999در این مدل رگرسیون در هر زمان کشورها
با توجه به یک متغیر قابل مشاهده به نام متغیر آستانه به گروههایی با کششهای یکسان تقسیم
میشوند .در این نوع رگرسیون ،سازوکار انتقال بین مدل (رژیم)های حدی چنین تعریف میشود
که در هر زمان اگر متغیر آستانهای مشاهده شده برای یک سال مشخص کمتر از یک میزان
معین موسوم به فراشبحه(پارامتر) آستانه باشد رابطه متغیرها با مدل (رژیم) خاصی تعریف می-
شود که با مدل مورد استفاده در هنگامی که متغیر آستانه بزرگتر از فراشبحه آستانه است متفاوت
خواهد بود .مدل با دو حد آستانه به صورت زیر است:
()1

) 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽0 𝑥𝑖𝑡 𝐼(𝑞𝑖𝑡 < 𝛾1 ) + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡 𝐼(𝛾1 ≤ 𝑞𝑖𝑡 < 𝛾2
𝑡𝑖𝜀) + 𝛽2 𝑥𝑖𝑡 𝐼(𝑞𝑖𝑡 ≥ 𝛾2

که در آن 𝑡𝑖𝑦 متغیر وابسته 𝑞𝑖𝑡 ،متغیر آستانه 𝛾 ،فراشبحه آستانه 𝑥𝑖𝑡 ،یک بردار رگرسیون،
𝑡𝑖𝜀 یک توزیع نرمال و )𝛾  𝐼(𝑞𝑖𝑡 ,تابع انتقال است .بر این مبنا اگر دادههای تابلویی متوازن به
صورت } {𝑦𝑖𝑡 , 𝑞𝑖𝑡 , 𝑥𝑖𝑡 : 1 ≤ i < n , 1 ≤ t < tباشند که نمایه  iنشاندهنده سطحها و نمایه
 tنمایانگر زمان است ،شکل ساختاری این مدل به صورت زیر میباشد:

تأثیر سطح های مختلف7...
()9

𝑡𝑖𝜀 𝛼𝑖 + 𝛽0 𝑥𝑖𝑡 +
𝑖𝑓 𝑞𝑖𝑡 < 𝛾1
𝑦𝑖𝑡 = { 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 𝑖𝑓 𝛾1 ≤ 𝑞_𝑖𝑡 < 𝛾2
𝑡𝑖𝜀 𝛼𝑖 + 𝛽0 𝑥𝑖𝑡 +
𝑖𝑓 𝑞𝑖𝑡 ≥ 𝛾2

بنا بر این مدل ،مشاهدهها متناسب با اینکه متغیّر آستانه qitکمتر یا بیشتر از مقدارهای آستانهای
میباشد ،به سه مدل تقسیم میشوند .این مدلها توسط تفاوت شیبهای رگرسیون  β0و  β1و
 β2مشخص میشوند.
برای آزمون وجود میزان یک آستانه از آزمون  Fاستفاده می شود ،که در زیر آورده شده است:
)(3

)̂𝜏( 𝑆0 −𝑆1
1
̂2
𝜎

=𝐹

که  𝑆0و  ،𝑆1به ترتیب مجموع مربعات خطا ( )RSSمدل خطی و مدل تک آستانه هستند .فرضیه
صفر این آزمون مدل خطی است .برای مدل دو آستانه آزمون  Fبه صورت زیر خواهد بود:
()2

})̂
𝑆{𝑆1 (𝜏̂)−
1
𝜏( 2
2
̂2
𝜎

=𝐹

که  𝑆1و  ،𝑆2مجموع مربعات خطا ( )RSSمدل تک آستانه و مدل دو آستانه هستند .فرضیه صفر
این آزمون مدل تک آستانه است).(Wang, 2015; Wang and Wang, 2021
مدل تجربی این بررسی در چارچوب مدل ( 1STIRPATتأثیر تصادفی با رگرسیون بر جمعیت،
ثروت و فناوری) است Ehrlich and Holdren (1971) .یک مدل حسابداری از تاثیر ،جمعیت،
توانگری و فناوری ) (IPATبرای توصیف تأثیرهای زیست محیطی فعالیتهای انسانی ارائه
کردند .در این مدل 𝑡𝑃 𝑡𝑇 𝑡𝐴 = 𝑡𝐼 ،اثرگذاریهای زیست محیطی فعالیتهای انسانی ( 𝑡𝐼) از
طریق مصرف انرژی یا انتشار آلودگی بیان می شود که تحت تأثیر سه عامل :اندازه جمعیت ( 𝑡𝑃)
 ،ثروت ( 𝑡𝐴) و فناوری ( 𝑡𝑇) است .اما این مدل یک اتحاد ریاضی است و توانایی آزمایش فرضیه
را ندارد) .(Li & Lin, 2015افزون بر این ،این مدل تنها شمار محدودی متغیر  -انرژی ،ثروت
و جمعیت را در نظر می گیرد ( .)Wang et al., 2017برای چیره شدن بر این محدودیتهاDietz ،
) and Rosa (1997مدل  IPATرا به شکل تصادفی ،معروف به مدل  ، STIRPATارتقاء دادند،
که به شرح زیر است:
𝑑 𝑐 𝑏
𝑡𝜀 𝑡𝑇 𝑡𝐴 𝑡𝑃𝑎 = 𝑡𝐼
بهطوریکه𝑎 عبارت ثابت و 𝑡𝜀 جمله خطا است .شکل لگاریتمی این تابع به صورت زیر است:
𝑡𝜀 𝐿𝑁 (𝐼𝑡 ) = 𝐿𝑁(𝑎) + 𝑏 𝐿𝑁 (𝑃𝑡 ) + 𝑐𝐿𝑁(𝐴𝑡 ) + 𝑑𝐿𝑁 (𝑇𝑡 ) +
Stochastic Impact by Regression on Population, Affluence, and Technology
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در این پژوهش به پیروی از  Khan et al., 2021و  Chen et al.,2020انتشار دی اکسید
کربن به عنوان نمود اثرگذاریهای زیست محیطی انسانی در نظر گرفته شده است .همچنین بر
مبنای نتایج بررسیهای  ،Tenaw& Lambamo, 2021; Wang et al., 2017سرانه تولید ناخالص
داخلی واقعی نماینده و نمودی ( )Proxyبرای وفور منبعها و بر مبنای بررسیهای & Sheng
 Guo,2019و  You & Lv, 2018جمعیت و شهرنشینی به عنوان نمودی از جمعیت و ساختار
جمعیت و شدت انرژی به پیروی از  Chang et al.,2021و  Yang et al., 2018به عنوان نمایندهای
از فناوری در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه مدل  STIRPATاجازه میدهد تا عاملهای بیشتری بنا بر مبانی نظری به آن
افزوده شود ،بنا بر نتایج بررسیهای  Rahman et al.,2021و  Haini, 2021سرمایه انسانی به
مدل اضافه شد که بر مبنای مبانی نظری تأثیر ان به سطح توسعه وابسته است .همچنین عضویت
در موافقتنامه پاریس نیز به عنوان یک متغیر مجازی در مدل وارد شده است .بنابراین مدل تجربی
این پژوهش برای بررسی تاثیر آستانهای سطح توسعه در اثرگذاری سرمایه انسانی بر انتشار دی
اکسید کربن به صورت زیر است:
) 𝐿𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽0 𝐿ℎ𝑖𝑡 𝐼 (𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 < 𝛾1
𝑡𝑖𝑃𝑃𝐷𝐺𝐿 + 𝛽1 𝐿ℎ𝑖𝑡 𝐼 (𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 ≥ 𝛾1 )+𝛽2
() 3
𝑟𝑎𝑃 + 𝛽3 𝐿𝐸𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑈𝑅𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝑢𝑖 +
که 𝑡𝑖 𝐿𝐶𝑂2لگاریتم دیاکسید کربن در کشور 𝑖 در زمان 𝑡 𝐿ℎ𝑖𝑡 ،لگاریتم سرمایه انسانی کشور
𝑖 در زمان 𝑡  𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی در کشور 𝑖 در زمان 𝑡𝐿𝐺𝐷𝑃𝑃𝑖𝑡 ،
لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی در کشور 𝑖 در زمان 𝑡 𝐿𝐸𝐼𝑖𝑡 ،لگاریتم شدت مصرف انرژی
کشور 𝑖 در زمان 𝑡  𝐿𝑈𝑅𝑖𝑡 ،لگاریتم شهرنشینی کشور 𝑖 در زمان 𝑡  𝐿𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 ،لگاریتم جمعیت
کشور 𝑖 در زمان 𝑡 و 𝑅𝐴𝑃 متغیر مجازی عضویت در موافقتنامه پاریس است که در سالهای
عضویت کشور عدد  1و در غیر این صورت عدد  1گرفته است .که در آن )  𝐼(.تابع شاخص
نشان دهنده مدل مشخص شده توسط متغیر آستانه توسعه اقتصادی است که در این بررسی
لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در نظر گرفته شده است.

تأثیر سطح های مختلف9...

منبعهای دادههای آماری برای برآورد الگو
دادههای استفاده شده در این پژوهش مربوط به  19کشور آسیایی طی دوره هنگامی  1222تا
 9112است .علت انتخاب قاره آسیا برای بررسی این است که  %23انتشار  CO2در جهان مربوط
به قاره آسیا است ( )www.globalcarbonatlas.orgو علت انتخاب  19کشور آسیایی که اسامی
و رتبه آنها در انتشار دی اکسید کربن در جدول ( )1آورده شده است ،این است که این  19کشور
نزدیک به  22درصد انتشارهای دی اکسید کربن در اسیا و  21درصد انتشارهای دی اکسید کربن
در جهان را دارند (.)ourworldindata.org/co2-emissions
جدول( )5اسامی کشورهای مورد پژوهش و رتبه انها در انتشار دی اکسید کربن در دنیا
Table (1) list of the studied countries and their rank in CO2 emissions in the world
رتبه
کشور
رتبه
کشور
رتبه
کشور
Country

چین

Rank

Country

Rank

Country

Rank

1

عربستان

10

ویتنام

27

China

هند

Saudi Arabia

3

India

ژاپن

5

21

6

تایلند

8

مالزی

22

9

Korea

Pakistan

قطر

39

Qatar

25

Malaysia

پاکستان

امارت

31

Emirate

Thailand

Indonesia

کره

قزاقستان

عراق

30

Iraq

Kazakhstan

Iran

اندونزی

16

Turkey

Japan

ایران

ترکیه

Vietnam

کویت

40

Kuwait

26

بنگالدش

42

Bangladesh

منبعwww.globalcarbonatlas.org :

در این بررسی آمار تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت  ،9111انتشار دی اکسید کربن
سرانه ،نرخ شهرنشینی و جمعیت از سایت بانک جهانی استخراج شده است .همچنین آمار میزان
مصرف انرژی از سایت  www.bp.comگرفته شده است که برای محاسبه شدت انرژی مصرف
انرژی بر تولید ناخالص داخلی واقعی تقسیم شده است .آمار سرمایه انسانی از جدول جهانی پن
نسخه  111استفاده شده است .آمار شاخص سرمایه انسانی ساخته شده در جدول پن بر مبنای
میانگین سالهای تحصیل که ( )Barro and Lee, 2013مطرح کردهاند و همچنین نرخ بازدهی
Penn World Table, version 10
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تحصیالت که توسط  Mincerبیان شده ،ساخته شده است .جدول ( )9میانگین ،انحراف معیار و
بیشینه و کمینه متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد.
جدول ( )1میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه متغیرهای مورد بررسی
Table(2) Average, Standard Error, Minimum and Maximum Variables Studied
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
تعداد مشاهدات میانگین
متغیر
Variable

Number of
observations

Average

Standard
Error

Minimum

Maximum

لگاریتم انتشار دی اکسید کربن ()LCO2

450

2.41

0.54

1.32

4.00

Logarithm of CO2 emissions

لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه ()LGDPP

450

3.83

0.61

2.66

4.84

Logarithm of GDP per capita

لگاریتم تولید ناخالص داخلی ()LGDP

450

26.60

1.31

24.16

30.07

Logarithm of GDP

لگاریتم شدت مصرف انرژی ()LEI

450

0.93

0.44

-0.08

2.01

Logarithm of energy intensity

سرمایه انسانی ()H
Human capital
لگاریتم شهرنشینی ()LUR

450

2.42

0.53

1.44

3.76

450

1.75

0.18

1.33

2.00

Logarithm of urbanization

لگاریتم جمعیت ()LPOP

450

17.76

1.79

13.14

21.05

Logarithm of population

منبع :یافتههای تحقیق

Source: The research findings

نتایج و بحث
روش برآورد در این پژوهش دادههای تابلویی است .در اقتصادسنجی پیش از برآود مدل الزم
است که مانایی متغیرها بررسی شود .برای استفاده از آزمون مانایی مناسب الزم است که استقالل
مقطعی متغیرها بررسی شود تا بر مبنای اینکه دادهها وابستگی مقطعی دارند یا خیر آزمون
مناسب انتخاب شود .در این پژوهش ،از آزمون وابستگی مقطعی ) Pesaran (2021استفاده شده،
فرضیه صفر این آزمون استقالل مقطعی است .نتایج آزمون وابستگی مقطعی متغیرهای مورد
استفاده در این پژوهش در جدول ( )3ارائه شده است.

تأثیر سطح های مختلف11...
جدول ( )3نتایج آزمون وابستگی مقطعی
Table (3) Cross-Sectional Dependence Test Results
میزان آماره آزمون پسران
متغیر
Variable
Pesaran t-statistics
LCO2
49.47

احتمال
Prob

0.00
0.00

LGDPP

35.87

LGDP

59.71

0.00

LEI

10.20

0.00

LUR
LPOP

55.29
58.18
55.71

0.00

H

منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از نرم افزار استتا 61

0.00
0.00

Source: The research findings using STATA 16

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که در همه متغیرهای مورد بررسی وابستگی مقطعی وجود دارد.
هرگاه وابستگی مقطعی در دادههای تابلویی تأیید شود ،دیگر نمیتوان از آزمونهای ریشه واحد
که در آ ن استقالل مقطعی وجود ندارد مانند آزمونهای Im, Pesaran ،Levin, Lin, and Chu
 and Shinو  Hadriو  ...استفاده کرد ( .)Hurlin & Mignon, 2007زیرا با وجود مسئله وابستگی
مقطعی متغیرها ،احتمال تایید فرضیه ریشه واحد افزایش خواهد یافت .در شرایطی که وابستگی
مقطعی وجود دارد ،از آزمون ایستایی هادری و رائو ( )Hadri and Rao, 2008که وابستگی مقطعی
را در نظر میگیرد ،استفاده میشود .برتری این آزمون در این است که افزون بر در نظر گرفتن
وابستگی مقطعی ،شکست ساختاری را هم در نظر میگیرد .فرضیه صفر در این آزمون ایستایی
متغیرهای مورد آزمون است .نتایج آزمون ریشه واحد هادری و رائو در جدول ( )2آورده شده
است.
جدول ( (4نتایج آزمون ریشه واحد رائو و هادری ()1002
)Table (4) Results of Rao and Hadri (2008
متغیر
Variable

LCO2
LGDPP
LGDP
LEI
H
LUR
LPOP

سطحهای بحرانی در سطحهای اطمینان
مختلف
Critical values at different confidence
levels

99%
3.943
11.192
8.586
11.069
3.442
9.146
4.972

95%
2.610
6.932
5.304
5.756
2.271
6.195
3.144

منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از نرم افزار گاوس 11

90 %
2.070
5.288
4.059
4.116
1.796
4.970
2.386

احتمال

آمارهHR

Prob

HR statistics

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.999
1.000

0.127
0.218
0.193
0.171
0.091
0.342
0.147

Source: The research finding using Gauss 10
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با توجه به نتایج جدول ( )2مقدارهای احتمال آزمون باالتر از  2درصد است ،بنابراین فرضیه صفر
رد نمیشود و همه متغیرها مانا میباشد.
جدول ( )2نتایج برآورد اثر سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن اثر آستانه به
روش اثرهای ثابت و تصادفی در  19کشور اسیایی طی سالهای  1222تا  9112نشان میدهد.
جدول ( )1نتایج برآورد مدل تاثیر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن
Table (5) Results of the Impact of Human Capital on Carbon Dioxide Emissions
اثرهای تصادفی
اثرهای ثابت
متغیر
Variable
LGDPP

Fixed Effects

Random Effects

)0.788(0.000

)0.734(0.000

LEI

)0.455(0.000

)0.384(0.000

H

)-0.0003(0.984

)0.030(0.121

LUR

)0.245(0.003

)0.367(0.005

LPOP

)0.566(0.000

)0.506(0.000

PRA

)-0.0271(0.000

)-0.023(0.000

)-11.537(0.000

)-10.478(0.000

2

R

0.94

0.93

between group

2

0.82

0.86

R2 Total

0.82

0.86

F-Limer test

)383.83(0.000

Husman test

)34.81(0.000

Intercept
within group

R

منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از نرم افزار Stata16

Source: The research findings using STATA 16

بنا بر نتایج آزمونهای  Fلیمر و هاسمن مدل برآورد شده با روش اثرهای ثابت مدل مناسب
است .نتایج جدول ( )2نیز نشان میدهد تاثیر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن منفی و
از نظر آماری معنادار نیست.
حال پرسش ی مطرح است آیا تأثیر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای با
سطح توسعه متفاوت یکسان است؟ برای پاسخ به این پرسش از مدل آستانه در دادههای تابلویی
استفاده شده است .در برآورد مدلها آستانهای در آغاز باید وجود میزان آستانه آزمون شود و
آنگاه میزان آستانه متغیر مورد نظر (که در این بررسی لگاریتم تولید ناخالص داخلی نماینده
سطح توسعه در نظر گرفته شده است) محاسبه شود در نهایت مدل آستانه برآورد شود.
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برای این منظور ،وجود میزان آستانه آزمون شده است 1و نتایج آن در جدول ( )8آمده است.
جدول ( )6آزمون معناداری وجود یک و دو میزان آستانه
Table (6) Significance Test for the Existence of One and Two Threshold Values
احتمال
آماره F
آستانه
Threshold

یک آستانه

F statistics

P-Value

32.23

0.000

One threshold

25.56

دو آستانه

0.000

Two threshold

Source: : The research findings using STATA16

منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از نرم افزارStata16

بنا بر نتایج جدول ( )8فرضیه صفر نبود میزان آستانه در مقابل وجود دو میزان آستانه در سطح
اهمیت  1درصد رد شده است .بنابراین دو میزان آستانه برای سطح توسعه وجود دارد که در
جدول ( )9گزارش شده است که میزان آستانه اول برابر با  99/292و میزان آستانه دوم سطح
توسعه در سطح  92/399است.
جدول ( )7میزان آستانه سطح توسعه
Table (7) The Value of the Level of Development Threshold
حد باال
حد پایین
میزان آستانه
Threshold Value

Lower

Higher

99/292
92/399

27.423
29.310

27.495
29.330

منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از نرم افزار Stata16

Source: The research findings using STATA 16

نتایج برآورد مدل آستانه با اثرهای ثابت در جدول ( )9آورده شده است.
جدول ( )2نتایج رگرسیون آستانه در برآورد اثر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن
Table (8) Threshold Regression Results in Estimating of the Effect of Human Capital
on Carbon Dioxide Emissions
احتمال
میزان آماره t
ضریب
متغیر
t
statistic
Coefficient
Variable
P-value
LGDPP
0.000
24.58
0.833
LEI
0.000
17.50
0.449
LUR
0.000
0.306
3.66
LPOP
0.000
31.92
0.562
PRA
0.000
-0.025
-4.32
0.944
-0.07
-0.001
H
𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 < 27.484

 11الزم به ذکر است وجود سه مقدار آستانه نیز مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آماره  Fدر حالت وجود سه مقدار آستانه
 9/23و مقدار احتمال ( 1/11 )P-valueاست .بنابراین سه مقدار آستانه وجود ندارد.
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ادامه جدول ( )2نتایج رگرسیون آستانه در برآورد اثر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن
Table (8) Threshold Regression Results in Estimating of the Effect of Human Capital
on Carbon Dioxide Emissions
احتمال
میزان آماره t
ضریب
متغیر
t
statistic
Coefficient
Variable
P-value
0.092
-1.86
-0.017
H
27.484 ≤ 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 < 29.328

-0.04

H

-2.03

0.043

𝐿𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 ≥ 29.328

Intercept
within group
between group R2
R2 Total
منبع :یافتههای تحقیق با استفاده از نرمافزار Stata16
R2

-11.72

-32.25
0.94
0.84
0.84

0.000

Source: The research findings using STATA 16

بنا بر نتایج جدول ( )9تأثیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه که نمود وفور منبعها در
نظر گرفته شده است ،مثبت و در سطح اهمیت  1درصد از نظر آماری معنادار میباشد .با افزایش
 %1تولید ناخالص داخلی ،انتشارهای دی اکسید کربن  1/93درصد افزایش می یابد .علت این امر
این است که با افزایش تولید ناخالص داخلی استفاده از مصرف انرژی افزایش و این موجب افزایش
انتشارهای دی اکسید کربن می شود .این نتیجه با نتیجه بررسیهای Tenaw& Lambamo,
 2021; Wang et al., 2017همخوانی دارد .متغیر لگاریتم شدت انرژی که معکوس بهرهوری
انرژی است و نمود سطح فناوری است در کشورهای آسیایی تأثیر مثبت و معنادار در سطح 1
درصد بر انتشار دی اکسید کربن دارد .به گونهای که با افزایش  1درصد شدت مصرف انرژی
(ناکارایی انرژی) انتشار دی اکسید کربن  %1/222افزایش می یابد .این نتیجه با نتایج بررسیهای
 Yang et al., 2018و  Chang et al.,2021سازگار است.
متغیر شهرنشینی اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای آسیایی دارند،
به گونهای که با افزایش  1درصد شهرنشینی  1/318درصد انتشار دی اکسید کربن افزایش
مییابد .سه نظریه در رابطه با تأثیر شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن وجود دارد که عبارتاند
از :شهر فشرده ( ،)Compact cityانتقال محیط زیست شهری ( Urban environmental
 )transitionو مدرنیزه کردن زیست محیطی ( )Ecological modernizationوجود دارد
( .)Burton, 2000این نظریه (تئوری)ها گویای آن است که هنگامی شهرها در مرحلههای میانی
توسعه قرار دارند ،بحرانهای زیست محیطی افزایش مییابد ( .)Effiong, 2018اثرگذاری جمعیت
بر انتشار دی اکسید کربن مثبت و در سطح  1درصد معنادار است ،به گونه ای که با افزایش یک
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درصد جمعیت 1/289 ،درصد انتشار دی اکسید کربن افزایش مییابد .اثر شهر نشینی و جمعیت
سازگار با نتایج بررسیهای  Sheng & Guo,2019و  You & Lv, 2018است.
بنا بر نتایج جدول ( )9ضریب متغیر سرمایه انسانی با شاخص سطح توسعه کمتر از  ،99/292اثر
معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای آسیایی نخواهد داشت .همچنین ،چنانچه
شاخص توسعه بین دو میزان  99/292و  92/399قرار گیرد سرمایه انسانی از نظر آماری در
سطح اهمیت  11درصد تاثیر منفی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن دارد .چنانچه شاخص سطح
توسعه به باالتر از سطح آستانه  92/399افزایش یابد ،تأثیر سرمایه انسانی در سطح اهمیت 1
درصد منفی و معنادار بوده است .بنا بر نتایج ،مشاهده میشود که با افزایش سطح توسعه ،تاثیر
سرمایه انسانی بر کاهش دی اکسید کربن افزایش مییابد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تأثیر
شایان توجهی از تحصیل برکاهش انتشار دی اکسید کربن تنها پس از آنکه اقتصاد از سطح
آستانهای از توسعه عبور میکند ،میتواند تحقق یابد .بنابراین ،این نتایج نشان میدهد که الزم
است اقتصاد به سطح مشخصی از توسعه دست یابد تا توانایی بهرهوری از سرمایه انسانی بهصورت
مؤثر را بهدست آورد.
بنا بر نتایج جدول ( ،)9میانگین تولیدناخالص واقعی در  19کشور آسیایی در سال ،9112
 99/129است که پایین تر از سطح آستانه اول ( )99/292است ،بنابراین افزایش سرمایه انسانی،
تاثیری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن ندارد .در جدول ( )9سطح توسعه اقتصادی در 19
کشور آسیای طی در سال  9112آورده شده است.
جدول ( )9سطح توسعه اقتصادی  1059در کشورهای منتخب آسیایی
Table (9) level of economic development 2019 in selected Asian countries
سطح توسعه
کشور
سطح توسعه
کشور
سطح توسعه
کشور
Country

چین

Development
level

Country

30.070

عربستان

China

هند

28.709

Iran

ترکیه

29.453

قزاقستان

27.863

26.919

تایلند

عراق

26.121

Iraq

26.085

Kazakhstan

Thailand

26.025

Vietnam

Turkey

Japan

ایران

27.279

ویتنام

Saudi Arabia

India

ژاپن

Development
level

Country

Development
level

امارت

26.726

Emirate

26.839

قطر
Qatar

25.911

 16اقتصاد کشاورزی/جلد /11شماره 1411/4
ادامه جدول ( )9سطح توسعه اقتصادی  1059در کشورهای منتخب آسیایی
Table (9) level of economic development 2019 in selected Asian countries
سطح توسعه
کشور
سطح توسعه
کشور
سطح توسعه
کشور
Country

Development
level

Country

27.817

مالزی

اندونزی
Indonesia

کره

Development
level

Country

26.712

کویت

Malaysia

28.024

Korea

منبع :یافتههای تحقیق

پاکستان
Pakistan

Development
level

25.647

Kuwait

26.271

بنگالدش

26.070

Bangladesh
Source: The research findings

برابر آمار جدول ( )2سطح توسعه کشور چین و ژاپن بیشتر از آستانه  92/399است و در این
کشورها افزایش سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر کاهش انتشار دی اکسید کربن دارد .سطح
توسعه کشورهای هند ،اندونزی،کره و ترکیه بین دو میزان آستانه  99/292و  92/399قرار دارد.
که در این کشورها نیز افزایش سرمایه انسانی موجب کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود اما
برای ای نکه سرمایه انسانی بتواند برکاهش سرمایه انسانی تاثیر بیشتری داشته باشد باید سطح
توسعه این کشورها افزایش یابد .در کشورهای ایران ،عربستان ،قزاقستان ،تایلند ،مالزی ،پاکستان،
ویتنام ،عراق ،امارات ،قطر ،کویت و بنگالدش میزان توسعه کمتر از  99/292است .بنا بر نتایج
جدول ( ،)9افرایش سرمایه انسانی چنانچه سطح توسعه کمتر از  99/292باشد تأثیری بر کاهش
انتشار دی اکسید کربن ندارد و برای تاثیرگذاری متغیر سرمایه انسانی بایستی سطح توسعه این
کشورها به باالتر از  99/292افزایش یابد .بنابراین سیاستمداران در ایران و این کشورها برای
اینکه بتوانند از سرمایه انسانی به عنوان محرک کاهش انتشار دی اکسید کربن بهره ببرند توصیه
می شود که در آغاز باید بیشتر به افزایش سطح توسعه (تولیدناخالص داخلی واقعی) توجه داشته
باشند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش به بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن پرداخته شده
است اما شکاف تحقیقاتی که وجود دارد این است که در بررسیهای انجام شده ،به تأثیر متفاوت
سرمایه انسانی در سطحهای مختلف توسعه اقتصادی توجه نشده است .لذا در این پژوهش ،به
بررسی تأثیر سطحهای توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی بر انتشار دی اکسید کربن در  19کشور
آسیایی طی سالهای  1222-9112در چارچوب یک مدل آستانه که توسط هانسن مطرح شده،
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پرداخته شده است .برای این منظور ،دو سطح آستانه برای توسعه در نظر گرفته شده که نتایج
به دست آمده از برآورد مدل آستانه نشان داد که سرمایه انسانی در سطح توسعه کمتر از 99/292
اثر معناداری بر کاهش انتشار دی اکسید کربن نداشته و چنانچه میزان سطح توسعه به باالتر از
 99/292افزایش یابد ،تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت .بیشترین اثرگذاری سرمایه
انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هنگامی خواهد بود که میزان سطح توسعه از 92/399
باالتر رود.
بنا بر نتایج ،مشاهده میشود که تأثیر شایان توجهی از تحصیل برکاهش انتشار دی اکسید کربن
تنها پس از آنکه اقتصاد از سطح آستانهای از توسعه عبور میکند ،میتواند تحقق یابد .بنابراین
این نتایج نشان میدهد که الزم است اقتصاد به سطح مشخصی از توسعه دست یابد تا توانایی
بهرهوری از سرمایه انسانی بهصورت مؤثر را بهدست آورد .شایان یادآوری است که در بررسیهای
)،Yao et al (2020) ،Li & Ouyang (2019) ،Mahmood et al (2019) ،Bano et al (2018
) Joof & Isiksal (2021) ، Haini (2021) ، Khan et al (2021)،Rahman et al (2021و Lin
)et al (2021

تنها به اثرگذاری سرمایه انسانی در کاهش انتشار کربن تأکید شده و در هیچیک از آنها به ارتباط
سطح توسعه در اثرگذاری سرمایه انسانی بر انتشار کربن اشاره نشده است.
بنابراین ،چنانچه سیاستگذاران در کشورهای مورد بررسی به دنبال افزایش تأثیرگذاری سرمایه
انسانی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن هستند ،باید سطح توسعه در این کشورها افزایش داده
شود تا سرمایه انسانی به بهترین شکل بهرهبرداری شود .ضمن اینکه باید در نظر داشته باشند
که حرکت به توسعه و افزایش آن موجب رشد فرآیند صنعتی شدن ،تمرکز صنایع در شهرها،
روند شهرنشینی و مصرف سوختهای سنگوارهای (فسیلی) و آلودگی ناشی از آن میشود و الزم
است به منظور حرکت در جهت توسعه پایدار و یا افزایش توسعه سیاستهایی که به حفاظت
محیط زیست کمک میکند به طور جدی پیگیری شود .در این راستا ضرورت دارد اقدامهایی
مانند افزایش قیمت انرژی ،فرهنگسازی در جهت صرفهجویی در مصرف انرژی و حرکت به
سمت استفاده از فناوریهای انرژیهای پاک مورد توجه سیاستگذاران واقع شود.
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Extended Abstract
Introduction
Carbon dioxide (CO2) is a major component of the ecosystem, but its high
concentration, along with the emission of other greenhouse gases, causes
global warming, climate change, and environmental degradation. For this
reason, the reduction of carbon dioxide emissions has been considered in
recent decades. One of the factors that affect CO2 emissions is human capital,
the effectiveness of human capital in reducing CO2 emissions depends on the
level of development of countries.
Materials and Method
This study has investigated the threshold effect of development on the
impact of human capital on CO2 emissions in 18 Asian countries during the
years 1995-2019 using panel threshold regression model.
Results and discussion
The results show that two threshold levels for development should be
considered. human capital at the level of development less than 27.48 has no
significant effect on reducing CO2 emissions. If the level of development is
between 27.48 and 29.32, human capital will reduce CO2 emissions. The
greatest impact of human capital on reducing carbon dioxide emissions will
be when the level of development exceeds 29.32.
Suggestion
If policymakers seek to increase the impact of human capital on carbon
dioxide emissions, they must increase the level of development in these
countries in order to make the best use of human capital.
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