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 چکیذه:

 ِهغئلدرعبلْبی اخیز  ی حیبت ٍثمب ثزخَردار ّغتٌد، لذاثب تَخِ ثِ ایٌکِ هغبئل سیغت هحیطی اس اّویت ثغیبر سیبدی ثزا

ثزرعی راثطِ ی هقزف اًزصی، رؽد التقبدی  ّدف افلی ایي هطبلؼِ، آلَدگی هَرد تَخِ ًْبدّبی ثیي الوللی ٍالغ گزدیدُ اعت.

، در حبل تَعؼِ ی ایزاى، آلجبًی ٍ اًتؾبر عزاًِ ی دی اکغید کزثي، ثِ ػٌَاى هؼیبری ثزای آلَدگی هحیط سیغت در کؾَرّبی

-1990اعت. ثزای ایي هٌظَر اس دادُ ّبی تبثلَیی در دٍرُ ی سهبًی همدًٍیِ ٍ پزٍ کِ اس ًظز رؽد التقبدی ّوگي هی ثبؽٌد، 

 اعتفبدُ ؽدُ اعت.  2012

ًتبیح ًؾبى دٌّدُ ی ٍخَد راثطِ ی هثجت ٍهؼٌی دار هیبى هقزف اًزصی ٍرؽد خوؼیت ثب اًتؾبر دی اکغید کزثي ٍ 

هیبى رؽد ؽْزًؾیٌی دار ِ ی هٌفی ٍ هؼٌی ٍهؼٌی دار هیبى رؽد التقبدی ٍ اًتؾبر دی اکغید کزثي ًٍیش راثط هثجتراثطِ ی 

 ٍاًتؾبر دی اکغید کزثي هی ثبؽد.

 کلید واژه: آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و کشورهای در حال توسعه.
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 مقذمه: .0

افشایؼ ی ثزای خدی بًی تْدیدـاًغی بـت ّـبیز فؼبلیـعٍ یلی ـفغی عَخت ّبس ًبؽی ای گلخبًِ ای ّبسگبر اًتؾب

ر   اعت. هؾکل اًتؾبی گلخبًِ ای ّبسگبُ ی دـٌّدکیل ـتؾستزیي گبُ اکغید کزثي ػودس دی هیي ّغتٌد. گبُ ی سکزی هبد

CO2 َیلیــفغی بــّصی زــاًس  ادُ تفبــیي اعــثی دیدــتگی ؽــّوجغٍ ت ــهزتجط اعصی اًزس ادُ هغتمین ثِ اعتفبر ثِ ط ،

دی التقبّبی فؼبلیت هزتجط ثب    CO2ر بـاًتؾس داللی اـز حـیگی دَـعس ارد اد دَـخدی ٍبـالتقی فؼبلیت ّبٍ   CO2ر بــاًتؾ

کبّؼ هی ى ًداٍؽْزُ فبرًتیدِ ٍ درعطح تَلید د، هَخَصی َـب تکٌَلـثرت َـایي فدر یزا ، سکِ ًوی تَاًد کبّؼ یبثدرد اد دخٍَ

 . هی ثبؽدًغجت ثِ کبّؼ اًتؾبردی اکغید کزثي ّب رتوبیل ثزخی کؾَم  ػدی لیل افلی ثزادیبثد. ایي 

ارتجبط ثیي رؽد ٍ تَعؼِ ی التقبدی ٍ هحیطشیغت اس هغبئل هْن ٍ پیچیدُ اعت ،ثِ طَری کِ چگًَگی تؼبهل ثخؼ 

اًزصی، هحیطشیغت ٍ رؽد التقبدی ، اس هحَرّبی افلی تَعؼِ ی پبیدار ّز کؾَری هحغَة هی ؽَد . در دِّ ّبی اخیز، 

ّب، ًبؽی اس تأثیز ػَاهلی ّن چَى رؽد خوؼیت، رؽد  ز ًوبیبى ؽدُ اعت. ایي آعیتخطزات ٍآعیت ّبی سیغت هحیطی ثیؼ ت

التقبدی، هقزف اًزصی ٍ فؼبلیت ّبی فٌؼتی اعت . ّزچٌد ثخؼ اًزصی، سیزثٌبی اعبعی توبهی فؼبلیتْبی التقبدی ٍ اختوبػی 

ْجَدی، فالحی ٍ ثزلی گلؼذاًی ، ث زدُ اعت )ّبی سیغت هحیطی فزاٍاًی ایدبد ک اعت، ٍلی اعتفبدُ ی ثی رٍیِ اس اًزصی، آعیت

1388.) 

کؾَرّبی درحبل تَعؼِ اس خولِ ایزاى، ثِ دلیل داؽتي هٌبثغ فزاٍاى اًزصی، رؽد فشایٌدُ هقزف اًزصی )ثِ ٍیضُ 

عَختْبی فغیلی( ًٍیش ثِ لحبظ پبییي ثَدى عطح تکٌَلَصی دٍعت دار هحیط سیغت، ٍثبال ثَدى ّشیٌِ ّبی حفبظت اس هحیط 

سیغت  ثب هغبئل سیغت هحیطی رٍثِ رٍ ّغتٌد. ثٌبثزایي، ثزرعی ٍضؼیت آلَدگی َّا، هقزف اًزصی ٍارتجبط آًْب در طی رؽد 

 التقبدی در کؾَرّبی در حبل تَعؼِ دارای اّویت اعت.

 

 مبانی نظزی و پیشینه ی تجزبی .2

 :مبانی نظزی

در ًظزیبت التقبدی، ارتجبط هیبى رؽد التقبدی ٍکیفیت هحیط سیغت در لبلت فزضیِ ی سیغت هحیطی کَسًتظ 

هطزح هی ؽَد. ثز هجٌبی ایي فزضیِ ّن سهبى کِ یک کؾَر تَعؼِ هی یبثد، اثتدا آلَدگی ؽزٍع ثِ افشایؼ هی کٌد، ٍلی ثؼد اس 

را هی تَاى ثِ فَرت  EKCتحلیل تدزثی فزضیِ ی ی یبثد. رعیدى ثِ یک عطح خبؿ پیؾزفت التقبدی، آلَدگی کبّؼ ه

هدل عبدُ ی پبیب را ثب ایي فزك ایي دٍ التقبدداى یک  ( هطزح ؽدُ، ؽزح داد.2001)1هدل تئَریکی کِ تَعط آًدٍرًی ٍلَیٌغَى

لتقبد تٌْب ثب یک هقزف کٌٌدُ رٍثِ رٍ اعت، ثِ کبر ثزدُ اًد. آًْب ثیبى کزدُ اًد کِ تبثغ هطلَثیت هقزف کٌٌدُ اس دٍ خشء کِ ا

                                                           
1 Andreoni and Levinson 
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ؽبهل هطلَثیتی کِ اس هقزف کبالی اعتبًدارد حبفل هی ؽَد ٍػدم هطلَثیتی کِ هَخت آلَدگی حبفل اس هقزف پدید هی آید، 

 اعت. ثِ طَریکِ؛

 (1                                             )U= U (C,P)             UC>0   ,  UP<0      

C  ،هقزف کبالی خقَفیP  ٍ آلَدگیU  تبثغ هطلَثیت ؽجِ همؼز درC,P .اعت 

در ایي راثطِ هقزف کبال اس یک عَ هَخت افشایؼ هطلَثیت هقزف کٌٌدُ ٍاس عَی دیگز ثِ دلیل ایدبد آلَدگی عجت 

کبّؼ آى هی ؽَد. آلَدگی هحقَل فزػی هقزف اعت ٍهقزف کٌٌدُ هی تَاًد ثب ّشیٌِ کزدى ثخؾی اس درآهد خَد ثزای 

ًؾبى دادُ ؽَد، آى گبُ تبثغ  Eدّد. اگز ثزای کبّؼ آلَدگی ثب پبکغبسی یب خلَگیزی اس ایدبد آى، هطلَثیت خَد را افشایؼ 

 آلَدگی ثِ فَرت سیز ثِ دعت هی آید؛

(2                                                )P= P ( C,E)           PC>0  ,  PE<0                 

هقزف کٌٌدُ ثِ دًجبل حداکثز کزدى تبثغ هطلَثیت خَد اعت، اهب ثب هحدٍدیت درآهد رٍثِ رٍ اعت. ثدیي فَرت کِ ثبید 

ثخؾی اس کل درآهدػ را ثزای خزید کبال ٍثخؾی دیگز را ثزای کبّؼ آلَدگی ّشیٌِ کٌد، لذا هقزف کٌٌدُ ثزای رعیدى ثِ 

 حداکثز هطلَثیت ثب ایي لید هَاخِ اعت: 

(3  )                                                                             M= C+E  

اگز فزك ؽَد تبثغ هطلَثیت ٍتبثغ آلَدگی ًبؽی اس هقزف کبالی یک هقزف کٌٌدُ فزضی ثِ فَرت سیز ثبؽد کِ درآى 

Z .ػدم هطلَثیت ًْبیی آلَدگی ٍثشرگتز اسففز هی ثبؽد 

(4                 )                                                              U=C-ZP   

(5                                                                            )P=C-C
α
 E

β 

جبل حداکثز ، تبثغ هطلَثیت هقزف کٌٌدُ ثِ دعت هی آید. اسآًدبیی کِ هقزف کٌٌدُ ثِ د4ًدر  5ثب خبیگذاری هؼبدلِ ی 

 کزدى تبثغ هطلَثیت خَد ثبتَخِ ثِ لید درآهدی اعت، دارین؛

(6    )                                         Max   U= C
α
 E

β
       S.t    M=C+E          

 هی آید:، تبثغ آلَدگی ثِ فَرت سیز ثِ دعت 5ٍلزاردادى آى در هؼبدلِ ی   C , Eثب تؾکیل تبثغ الگزاًض ٍهحبعجِ ی 

(7)       (
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هؼبدلِ ی فَق راثطِ ی ثیي آلَدگی ٍدرآهد را ًؾبى هی دّد. ثزاعبط ایي هؼبدلِ، ؽکل تبثغ آلَدگی ٍچگًَگی ارتجبط 

 ثغتگی دارد:  , α βثیي آلَدگی ٍدرآهد ثِ ؽیت هؼبدلِ ٍپبراهتزّبی 

(8)(
 

   
)

α
 (

 

   
)

β
   M

α+β-1                                                                    
    -(α+β)  

  

  
= 

 

   
 

 اگز تالػ ّب ٍفؼبلیت ّبی اًدبم ؽدُ ثزای کبّؼ آلَدگی ثبسدّی ثبثت ثِ همیبط داؽتِ ثبؽٌد، 8ثزطجك هؼبدلِ ی 

1=α+α  ٍؽیت هٌحٌی   

  
P، ثٌبثزایي ,α   α>0>0 ثبثت ٍهٌحٌی آلَدگی ثِ فَرت یک خط ثبؽیت هثجت اعت. اسآًدب کِ   

* 

 الف(. ،1افشایؼ هی یبثد )ؽکل  Mّوشهبى ثب افشایؼ 

ٍهٌحٌی ًغجت ثِ هجدأ  β+α<1اگز تالؽْب ٍفؼبلیتْب ثزای کبّؼ آلَدگی ثبسدّی ًشٍلی ًغجت ثِ همیبط داؽتِ ثبؽٌد، 

 ، ة(.1هحدة اعت )ؽکل 

ٍهٌحٌی ًغجت ثِ هجدأ  β+α>1،اگز تالؽْب ٍ فؼبلیتْب ثزای کبّؼ آلَدگی ثبسدّی فؼَدی ًغجت ثِ همیبط داؽتِ ثبؽٌد

 ، ج(.1همؼز اعت )ؽکل 

                       

 ج(                                              ة(                                             الف(                   

 ، ًوَدار آلَدگی 1ؽکل 

در ایي فَرت تبعطح درآهدی هؾخـ، افشایؼ درآهد ثِ آلَدگی ثیؾتز هٌدز هی ؽَد ٍپظ اس آى عجت کبّؼ آلَدگی 

 (. 1389هی ؽَد ٍایي ّوبى فزضیِ ی سیغت هحیطی کَسًتظ اعت )هحودثبلزی، 

 :مطالعات تجزبی

 َّا آلَدگی ثز ٍخوؼیت ؽْزًؾیٌی اًزصی، ؽدت داخلی، ًبخبلـ تَلید اثز ثزرعی ثِ( 1390) ٍهْزپیوب فزدٍعی فطزط،

. اعت ؽدُ اعتفبدُ خَعیلیَط-خَّبًغَى رٍػ اس پضٍّؼ ایي در. پزداسًد هی 1385-1346 ی دٍرُ طی در ایزاى هَرد در

 ّب اسیبفتِ. اعت اکغیدکزثي دی گبس ثزاًتؾبر خوؼیت ٍ ؽْزًؾیٌی رؽد اًزصی، ؽدت ی هتغیزّب هؼٌبدار ٍ هثجت تأثیز هجیي ًتبیح،

 .اعت ثزرعی هَرد ی دٍرُ ثزای ایزاى در کَسًتظ هحیطی سیغت هٌحٌی فزضیِ تأیید تحمیك، دیگزِ ی
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 رؽدالتقبدی ؽْزًؾیٌی، اًزصی، هقزف ثیي ی راثطِ ثزرعی ثِ یبهبتَ-تَدا رٍیکزد اس ثباعتفبد( 1389) ٍهؼجَدی فطزط

 کَّبًی ی فزضیِ کِ داد ًؾبى ثزآٍرد ًتبیح. پزداسًد هی 1385-1350 ی دٍرُ طی در ایزاى هَرد در کزثي اکغید دی ٍاًتؾبر

 خوؼیت ثِ ًغجت کزثي اکغید دی ًؾز کؾؼ. اعت فبدق ایزاى در داخلی ًبخبلـ تَلید ٍ هحیطی سیغت آلَدگی هَرد در ؽکل

 ٍاحد اس ٍثشرگتز هثجت اًزصی، هقزف ثِ ًغجت کزثي اکغید دی ًؾز کؾؼ ّوچٌیي،. اعت ٍاحد اس ٍکَچکتز هثجت ؽْزًؾیي،

 .ثبؽد هی

 ثب کؾَر67 ثزای َّا ٍآلَدگی التقبدی رؽد ثیي ی راثطِ ثزرعی ثِ پٌل هدل اس ثباعتفبدُ( 1386) حبفل ٍهزاد پضٍیبى

 هی تأیید ثزرعی هَرد کؾَرّبی ثزای را کَسًتظ هحیطی سیغت هٌحٌی ثزلزاری ًتبیح،. پزداسًد هی هتفبٍت درآهدی گزٍّْبی

 .کٌد

 ی فزضیِ درلبلت التقبدی ٍرؽد هحیط آلَدگی ثیي ی راثطِ ثزرعی ثِ پٌل رٍػ اس ثباعتفبدُ( 1388) سیجبیی ٍ غشالی

 ًتبیح.پزداسًد هی 1385-1375 ی دٍرُ طی در ٍهبسًدراى فبرط خزاعبى، تْزاى، اففْبى، اعتبى پٌح هَرد در کَسًتظ هٌحٌی

 .ثبؽد هی ٍهحیطی التقبدی ؽبخـ دٍ ثیي افشایؾی عِ درخِ ی راثطِ اس حبکی هدل ثزآٍرد اس پظ ٍالد آسهَى

 ی دٍرُ طی در ٌّد هَرد در التقبدی ٍرؽد ّب آالیٌدُ اًتؾبر اًزصی، هقزف ثیي ارتجبط ثزرعی ثِ( 2014)  1 صااُ ٍ یبًگ

 حبلیکِ در ثبؽد هی ّب آالیٌدُ ٍاًتؾبر التقبدی رؽد خْتِ تک ػلت اًزصی هقزف کِ داد ًؾبى ًتبیح. پزداسد هی 1970-2008

  .دارد ٍخَد التقبدی ٍرؽد ّب آالیٌدُ اًتؾبر ثیي دٍطزفِ ػلیت یک

 هقزف ای، گلخبًِ گبسّبی اًتؾبر ثیي ارتجبط ثزرعی ثِ   ARDLرٍػ اس ثباعتفبدُ( 2014)   2رااٍلت ٍ چیجی فزّبًی،

 در غیزهغتمین گزًدزی ػلیت عِ ًتبیح. پزداسًد هی 2008-1971 ی دٍرُ طی در تًَظ هَرد در التقبدی ٍرؽد تدبرت اًزصی،

 .اعت خبری ّب آالیٌدُ اًتؾبر ثِ اًزصی ٍهقزف التقبدی رؽد اس کِ داد ًؾبى را هدت کَتبُ

 ، کبر ًیزٍی فغیلی، غیز اًزصی فغیلی، عَختْبی اس ُهتغیزچٌد سهبًی عزی هدل یک اس ثباعتفبدُ( 2013)  3ایؾیدا

 هدل اس حبفل ًتبیح. پزداسد هی صاپي هَرد در التقبدی ٍرؽد فغیلی عَختْبی هقزف ثیي ی راثطِ ثزرعی ثGDPِ ٍ عزهبیِ

 .کزد آؽکبر را التقبدی ٍرؽد فغیلی عَختْبی ثیي دٍطزفِ ػلیت ، خطب تقحیح

 

 در MENA کؾَرّبی هَرد در التقبدی ٍرؽد اًزصی هقزف ّب، آالیٌدُ اًتؾبر ثیي ارتجبط ثزرعی ثِ( 2013)   4ػوزی

 راثطِ چٌیي ٍّن التقبدی ٍرؽد اًزصی هقزف ثیي دٍطزفِ ػلی ی راثطِ یک ٍخَد ًتبیح. پزداسد هی 2011-1990 ی دٍرُ طی

                                                           
1 Yang and zhao 
2 Farhani , chaibi and rault 
3 Ishida  
4 Omri   
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 تأیید را آالیٌدُ ٍاًتؾبر التقبدی رؽد ثیي دٍطزفِ ػلی ی راثطِ ًٍیش ّب آالیٌدُ اًتؾبر ثِ اًزصی هقزف اس غیزهغتمین ػلی ی

 .کزدًد

 رؽد ٍ کزثي اًتؾبر اًزصی، هقزف ثیي ػلی ی راثطِ ثزرعی ثِ سهبًی عزی هدل یک اس ثباعتفبدُ( 2012)  1 آکپبى

 ثِ التقبدی رؽد اس خبری غیزهغتمین طزفِ یک ػلیت ًتبیح. پزداسد هی 2008-1970 ی دٍرُ طی در ًیدزیِ هَرد در التقبدی

 رؽد کبّؼ ثدٍى تَاى هی را ای گلخبًِ گبسّبی تَلید کبّؼ ّبی عیبعت  کِ اعت هؼٌی ثداى ٍایي داد ًؾبى را کزثي اًتؾبر

 .ًدارد ٍخَد التقبدی ٍرؽد ثزق هقزف ثیي ػلیتی ًَع ّیچ کِ داد ًؾبى ًتبیح ٍّوچٌیي کزد دًجبل ًیدزیِ در التقبدی

 ٍ اًزصی هقزف آالیٌدُ، اًتؾبر ثیي ارتجبط ثزرعی ثِ  پٌل هدل یک اس ثباعتفبدُ(2012)    2ؽٌگ هیٌگ ٍ یبًکیٌگ

GDP  اس یکی کِ اًزصی هقزف در افشایؼ کِ داد ًؾبى ًتبیح. پزداسًد هی 2008-2001 ی دٍرُ طی در چیي اعتبى 30 ثزای 

 .ؽَد هی کزثي اکغید دی اًتؾبر افشایؼ ثبػث ًٍیش ٍهحقَل تَلید افشایؼ ثبػث اعت، تَلید ّبی ًْبدُ هْوتزیي

 

 :مذل اقتصاد سنجی و روش شناسی تحقیق .3

هحیط  یهی دّد هؼوَال ثزای تؼییي رٍاثط هوکي هیبى آلَدگ ثزرعی هطبلؼبت تدزثی در خقَؿ فزضیِ کَسًتظ ؽبى

 سیغت ٍ رؽد التقبدی، هدل تؼدیل ؽدُ ی سیز ٍیب هدل سیز ثِ فَرت لگبریتوی هَرد اعتفبدُ لزار هی گیزد:

COit  =  αit + β1Yit + β2 Fit + β3 URBit + β4 POPit + Uit 

 ّبی کٌتزلی هدل هی ثبؽٌد کِ ثِ فَرت سیز تؼزیف هی ؽًَد:هتغیز POP ,URBّبی افلی ٍ هتغیز CO, Y , Fدر ایي هؼبدلِ 

CO ، ؽبخـ هیشاى اًتؾبر دی اکغید کزثي ٍدر ٍالغ ًوبیبًگز هیشاى آلَدگی َّا :Y ؽبخـ رؽد التقبدی ٍیب :GDP  ، ًِعزاF :

 ؽْزًؾیٌی هی ثبؽد.: ؽبخـ هیشاى رؽد URB: ؽبخـ هیشاى رؽد خوؼیت ٍ POPؽبخـ هیشاى هقزف اًزصی عزاًِ ، 

 

 اده های آماری و روش بزآوردد .4

در اختیبر داؽتي اطالػبت کوی در خقَؿ  ػلیزغن اّویت ثغیبر سیبد هَضَع اًتؾبر آلَدگی ًٍیبس هجزم توبم کؾَرّب ثِ

ؽزایط سیغت هحیطی حبکن ثزآًْب ّوچٌبى در اکثز کؾَرّب دعتزعی ثِ اطالػبت ٍآهبر هَرد ًیبس پیزاهَى هَضَػبت هحیط 

یبى سیغتیت ثب ًمـ، اؽتجبُ ، کوجَد ٍ ػدم هَثك ثَدى هَاخِ اعت. ثٌبثزایي، در ایي هطبلؼِ ثزاعبط آهبر ٍ اطالػبت هَخَد اس ه

ٍ ّوچٌیي آلجبًی، همدًٍیِ ٍ پزٍ کِ اس ًظز رؽد التقبدی ّوگي ّغتٌد کؾَر ؽبهل؛ ایزاى،  4کؾَرّبی در حبل تَعؼِ تٌْب 

                                                           
1 Akpan  
2 Yanqing and mingsheng  
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( ثِ ػٌَاى دٍرُ ی هَرد هطبلؼِ اًتخبة ؽدُ اعت.رٍػ تخویي الگَی هَرد ثزرعی در ایي 2012-1990دٍرُ ی سهبًی عبلْبی)

در التقبدعٌدی کبرثزد فزاٍاى دارد. خْت تخویي هدل اثتدا آسهَى ریؾِ ی ٍاحد ٍ آسهَى تحمیك الگَی دادُ ّبی پبًلی اعت کِ 

فَرت گزفتِ  1ٍ آسهَى ّبعوي Fتزکیت پذیزی اًدبم گزدیدُ ٍ پظ اس آى خْت اًتخبة رٍػ درعت ثزای ثزآٍرد هدل، آسهَى 

 (.2005، 2)ثبلتبخی اعت

 

 بزآورد مذل .5

ًغجت ثِ همطغ ٍسهبى ثِ ایي ًتیدِ هی رعین کِ هی ثبیغت اس رٍػ اثزات ثبثت  هذکَرپظ اس اًدبم آسهَى ّبی 

 ( ًؾبى دادُ ؽدُ اعت.1اعتفبدُ ًوَد. ضزایت حبفل اس ثزآٍرد هدل در خدٍل )

 ، ضزایت حبفل اس ثزآٍرد هدل 1خدٍل

 عطح هؼٌی داری tآهبرُ  ضزیت ثزآٍردؽدُ هتغیزًبم 

Y 0003/0 014/2 04/0 

F 002/0 30/18 000/0 

POP 39/0 011/3 004/0 

URB 28/0- 07/2- 04/0 

 48/0 -70/0 -24/0 ػزك اس هجدأ

99/0R 82تؼداد هؾبّدات:  4تؼداد همبطغ: 
2
 F  :15/377آهبرُ  =

 Prob (F-statistic) :000/0 

 

 تحلیل نتایج حاصل اس تخمین مذل .6

حبکی اس خَثی ثزاسػ هی ثبؽد ٍدرٍالغ لدرت تَضیح دٌّدگی R2 هی ؽَد، همدارّوبًطَر کِ در خدٍل ثبال هؾبّدُ 

ًؾبى دٌّدُ ی ایي اعت کِ ثِ طَر ّوشهبى ضزایت هؼٌی دار ّغتٌد ًٍیش آهبرُ  Fّوچٌیي همدار آهبرُ ی  درفد اعت. 99هدل 

 هؼٌی دار ّغتٌد.درفد  95خش ػزك اس هجدأ در عطح احتوبل ٍعطح احتوبل آى ًؾبى هی دّد کِ توبهی ضزایت  tی 

ٍ هؼٌی دار ثیي تَلید ًبخبلـ  هثجتًتبیح حبفل اس ثزآٍرد هدل ًؾبى هی دّد در کؾَرّبی در حبل تَعؼِ، راثطِ ای 

اعت؛ یؼٌی یک درفد افشایؼ در رؽد  0003/0داخلی عزاًِ ٍ هیشاى اًتؾبر دی اکغید کزثي ٍخَد دارد. همدار ایي ضزیت هؼبدل

یي ًتیدِ ثب چبرچَة ًظزی عبسگبر هی ثبؽد در ٍالغ لغوت درفدی در آلَدگی َّا هی ؽَد. ا 0003/0یؼ افشاالتقبدی هٌدزثِ 

ّزچِ رؽد التقبدی افشایؼ یبثد هیشاى اًتؾبر  ،تَعؼِ هزاحل اٍلیِکِ ثیبى هی کٌد در  (هؼکَطUکَسًتظ) فؼَدی هٌحٌی 

 .آلَدگی ًیش افشایؼ هی یبثد، تحمك پیدا هی کٌد 

                                                           
1
 Hausman  

2
 Baltagi 
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ػالٍُ ثزایي، عزاًِ ی هقزف اًزصی ارتجبط هثجت ٍهؼٌی داری ثب هیشاى اًتؾبر دی اکغید کزثي دارد. همدار ایي ضزیت 

درفد افشایؼ در اًتؾبر دی اکغید کزثي هی  002/0اعت؛ یؼٌی یک درفد افشایؼ در هقزف اًزصی، هٌدز ثِ  002/0ثزاثز ثب 

ثزایي اعبط ّزچِ التقبدی  هقزف اًزصی ثیؾتزی داؽتِ ثبؽد، هیشاى آلَدگی  گزدد. ایي ًتیدِ ثب چبرچَة ًظزی عبسگبر اعت.

 َّا ٍیب ثِ ػجبرتی دیگز اًتؾبر دی اکغید کزثي ثیؾتزی را خَاّد داؽت. 

ّوچٌیي ثزاعبط ًتبیح ثزآٍردّب، ارتجبط هثجت ٍهؼٌی داری ثیي ؽبخـ رؽد خوؼیت ٍ هیشاى اًتؾبر دی اکغید کزثي 

هفَْم اعت کِ ّزچِ کؾَری دارای خوؼیت ثیؾتزی ثبؽد، هیشاى ثیؾتزی اس دی اکغید کزثي را هٌتؾز هی  ٍخَد دارد. ایي ثداى

 39/0اعت؛ ایي ثدیي هؼٌباعت کِ افشایؼ یک درفدی در رؽد خوؼیت هٌدز ثِ افشایؼ  39/0کٌد. همدار ایي ضزیت ثزاثز یب 

 .درفدی در آلَدگی َّا هی ؽَد

، افشایؼ یک درفدی آى هٌدز ثِ هتغیزاعت. ثب تَخِ ثِ همدار ضزیت ایي ٍ هؼٌی دارضزیت رؽد ؽْزًؾیٌی هٌفی 

ایي ًتیدِ ثب ًظزیِ ؽْز فؾزدُ لبثل تَخیِ اعت، ایي ًظزیِ ثیبى هی درفدی در اًتؾبر دی اکغید کزثي هی ؽَد.  28/0کبّؼ 

لتقبدی کٌد کِ تزاکن ثبالی ؽْزی ثِ ؽْزّب  اهکبى هی دّد اس سیز عبخت ّبی ػوَهی هبًٌد حول ًٍمل ػوَهی ٍ...ثِ طَر ا

ثْزُ ثزداری کٌٌد ثِ طَریکِ افزاد اس اتَهجیل ّبی ؽخقی کوتز اعتفبدُ کٌٌد ٍعیغتن حول ًٍمل ػوَهی را ثِ کبرگیزًد. ًتیدِ 

چٌیي الداهبتی کبّؼ هقزف اًزصی ٍ اًتؾبر آلَدگی هی ثبؽد در ٍالغ ایي ًظزیِ ًیش ثیبى هی کٌد کِ ثب افشایؼ ؽْزًؾیٌی، 

 ی یبثد.هیشاى آلَدگی َّا کبّؼ ه

 

 

 

 جمع بنذی و نتیجه گیزی .7

طی دٍ دِّ ی اخیز ارتجبط هیبى عطح تَعؼِ یبفتگی خَاهغ ٍ هیشاى دعتیبثی ثِ اعتبًداردّبی سیغت هحیطی ٍ ثِ 

تؼجیزی رػبیت هالحظبت سیغت هحیطی در کبًَى تَخِ پضٍّؾگزاى لزارگزفتِ اعت. ایي هَضَع در حَسُ التقبد ًیش ثب رٍیکزدی 

ِ ثَدُ ٍ هی ثبؽد. یکی اس هَضَػبتی کِ در ایي حَسُ هطبلؼبت هختلفی را ثِ خَد اختقبؿ دادُ، ارتجبط هیبى خبؿ هَرد تَخ

عطح درآهد خَاهغ ٍ اًتؾبر اًَاع آلَدگی ّبعت. ایي هَضَع اعبط فزضیِ ی سیغت هحیطی کَسًتظ هی ثبؽد کِ طجك آى 

ٍارًٍِ تؼزیف هی ؽَد ثِ ایي هؼٌب کِ در هزاحل اٍلیِ  Uفَرت یک ارتجبط هیبى عطح درآهد کؾَرّب ٍ هیشاى اًتؾبر آلَدگی ثِ 

رؽد التقبدی ٍ اختوبػی خَاهغ، اًتؾبر آلَدگی ٍ ثِ تجغ آى تخزیت سیغت هحیطی افشایؼ یبفتِ ٍ در اداهِ ایي پدیدُ ثِ هَاسات 

 رؽد درآهد کبّؼ هی یبثد.

رؽد التقبدی ٍ اًتؾبر آلَدگی َّا پزداختِ ؽدُ اعت.ًتبیح ثِ ثحث ٍثزرعی پیزاهَى ارتجبط هیبى  در هطبلؼِ ی حبضز

هٌحٌی سیغت هحیطی کَسًتظ ثزای کؾَرّبی در حبل تَعؼِ )در ٍالغ لغوت فؼَدی  حبفل اس ثزآٍرد هدل ًؾبى داد کِ؛

 هی ثبؽد.ٌحٌی سیغت هحیطی کَسًتظ( ثزلزار ه
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