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 ده:یچک
ـ   یالمللـ نیبمجامع  موردتوجهیکی از موضوعات  ب طرفـداران  و دیـدگاه غال

رشـد و  زیست به سبب آلودگی و کاهش کیفیت محیط شیافزا زیست،محیط
ـ که بـا وجـود تأثیرگـذاري فـراوان      است صنعت جانبهکیتوسعه  ر رشـد و  ب

ه نان کرتوسعه اقتصادي مناطق، منجر به ایجاد مخاطرات بسیاري براي ساک
زیسـت  زیسـت، بـه تخریـب محـیط    زمین شده و با کـاهش بـاروري محـیط   

 کـه بیـان   انان توسـعه ، بـا دیـدگاه اقتصـادد   شدهمطرحاما دیدگاه  .انجامدمی
زیسـت  وخامـت در محـیط   ،در مراحل اولیه توسعه، ارمغان رشـد  که کنندیم

مایـل  تو در این نقطه، رشـد   رسدیماما سپس به سطح خاصی از اوج  ،است
بـراي منـاطق    بـاألخص ، وارون) Uزیست دارد (فرضـیه  به بهبود در محیط

یـق  ژوهشگران تحقپ، مغایر بوده و همین امر، رانیکشور امانند  توسعهدرحال
لـودگی  به بحث و بررسی پیرامون ارتباط میـان رشـد اقتصـادي و آ    حاضر را

ـ تأزیست در کشور ایران و محیط وارون کـوزنتس، بـا    Uرضـیه  فیـا رد   دیی
هاي صنعتی شـدن، وضـعیت اقتصـادي و مصـرف انـرژي و      کاربرد شاخص

سـازي ایـن فرضـیه واداشـت؛     و مدل 1395تا  1365آموزش در دوره زمانی 
وزنتس و کـ تأییـد فرضـیه    دهنـده نشاننتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق 

ضعیت معکوس) و و صورتبهي نقش صنعتی شدن، مصرف انرژي (داریمعن
بـود  اقتصادي و عدم تأثیرگذاري شاخص آموزش (بـه شـیوه کنـونی)، در به   

 .باشدیمزیست کیفیت محیط
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 .آموزش

 

 
 

 

Abstract: 
Increased pollution and environmental degradation due 
to the unilateral development of the industry is one of 
the issues of interest from international assemblies, 
conservation organizations and the prevailing view of 
environmentalists. This, despite the great influence on 
the economic growth and development of the regions, 
has created a great deal of danger for the inhabitants of 
the planet and destroyed the environment by reducing 
the fertility of the environment. But the expressed view, 
with the view of development economists, that it is said 
that in the early stages of development, it is 
accompanied by a deterioration in the environment, but 
then reaches a certain level of growth, and at this point, 
growth tends to improve in the environment (U-
inversion hypothesis), especially for developing 
countries like Iran, and the same, researchers have 
discussed the relationship between economic growth and 
air pollution in Iran and the confirmation or rejection of 
the U-inversion Kuznets hypothesis, with application 
Indicators of industrialization, economic status, and 
energy consumption during the period from 1365 to 
1395;The results of the estimation of the research model 
confirm the Kuznets hypothesis in Iran, as well as the 
significance of the role of industrialization of the 
country and energy consumption (in reverse) and And 
the lack of influence of the education indicator (in a 
current manner) in improving the quality of the 
environment. 
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 مقدمه
هـاي  ی و سـازمان المللنیبمجامع  موردتوجهیکی از موضوعات 

رویه زیستی، افزایش آلودگی هوا و گرم شدن بیحفاظتی محیط
ـ بـر اسـاس    کـه  یصـورت ؛ بـه  اسـت زمین،  ی مجمـع  نـ یبشیپ

)، درجه حـرارت زمـین   1IPCCی تغییرات آب و هوایی (المللنیب
حاضر، افـزایش خواهـد   برابر حال  6سال آینده به  80در تقریباً 

) و بیشترین علت این موضـوع، افـزایش   IPCC, 2007یافت (
رشـد و  ، جـه یدرنت 2CO بـاألخص  ياگلخانـه انتشـار گازهـاي   

کـه مشـکالت بسـیاري را بـراي      است صنعت جانبهکیتوسعه 
ساکنان کره زمین، مخصوصاً مناطق بیشتر صنعتی، ایجاد کرده 

زیسـت  و با کاهش بـاروري زمـین، منجـر بـه تخریـب محـیط      
 .شودیم

مروزه ما به ا دنز،یچون گ ینظرانبه نظر صاحب کهيطوربه
. میهـا با انواع گونـاگون مخـاطره صـنعت مـواج     ياندهینحو فزا
 یعـ یطب ايیتأثیر دانش و فناوري ما بر دن ۀجیکه نت يامخاطره
 میتوانیمخاطره صنعت را م يهانمونه نیاز بارزتر یکیاست و 
 را آماج خـود  یعیزیست طبکه فعالً محیط میابیب ییدهایدر تهد

 ساخته اند.
ـ اخ يهـا در دهه يسازیو جهان شدنی، جهانحالنیدرع  ری

 ترایتـأث  ،جـه یسـاخته و درنت  بارانیز یروند را متشدد و حت نیا
 یکه در آن زندگ یها و جهانبراي انسان اريیبس یمثبت و منف

کـه از   حـال نیشـدن درعـ   یداشته است. چراکه صنعت کنندیم
ه بـا اسـتفاد  ، شودیمفاکتورهاي اصلی رشد اقتصادي، محسوب 

 بوده است. همنبع همرا نیتریعنوان اصلبه نیاز زم ندهیفزا
 منشأی از عوامل مهم در خصوص منبع و رشد اقتصادي یک

اعـث  بی است؛ زیرا افزایش رشد اقتصادي هم طیمحستیزآثار 
و هـم   شـود یمـ ی طیمحستیزاستفاده بیشتر از منابع طبیعی و 

دارد کـه   را به دنبـال  هاندهیآالي نامطلوب و هایخروجافزایش 
 .مؤثرندزیست در تخریب محیط

رشد اقتصادي هم داراي آثار مضر و هم داراي آثار سودمند 
یک کلیت آثـار مضـر از    عنوانبهزیست است. بر کیفیت محیط

طریق اثر مقیاس صنعت و آثار مفید از طریق شیفت بـه سـمت   
هــاي پــاك آمــده اســت و تولیــد روش تــرپــاكي هــابخــش

)Frankel & Romer,2009  در مراحـل   کـه  یصـورت ). بـه
زیسـت اسـت امـا    عه، ارمغان رشد وخامـت در محـیط  اولیه توس

رسـد و در ایـن نقطـه، رشـد     سپس به سطح خاصی از اوج مـی 
، توسط باراولزیست دارد؛ این مطلب، تمایل به بهبود در محیط

                                                      
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 

محیطـی ادعـا   کوزنتس مطرح شـد. منحنـی کـوزنتس زیسـت    
 CO2شـکل بـین درآمـد و     Uکند که یک رابطه معکوس می

در مراحل اولیه رشد اقتصادي کیفیت  که یورتصدارد. به  وجود
درامـد از یـک    کـه آن محـض بـه امـا   افتهیکاهشزیست محیط

 متعاقبـاً و  کـاهش  CO2کنـد انتشـار   آستانه معین تجـاوز مـی  
 & Grossman( زیست افزایش خواهـد یافـت  کیفیت محیط

Krueger,1991, 1995); (Panayotou, 1993); 
(Shafik & Bandyopadhyay, 1992). 

ــت  ــوزنتس زیس ــی ک ــتفاده از منحن ــی اس ــهمحیط ــورب  ط
ها مسـتلزم آن  ی مهم است زیرا پیشگیري از سیاستتوجهقابل

در نقطـه عطفـی    CO2است که تأثیر پیشرفت اقتصـادي بـر   
ماننـد  محیطـی  ي زیستهاشاخص ي سایراستثنابهمنفی باشد. 

ي شهري و هازباله ،گوگرد دیاکسيد ،انتشار کربن یی،زداجنگل
و  CO2رابطه بین انتشار  در خصوص EKC...، وجود فرضیه 

ی قرارگرفته اسـت، امـا   موردبررستوسعه اقتصادي تا حد زیادي 
تأییـد نشـده اسـت، بـراي نمونـه،       طورقطـع بههنوز این رابطه 

ــاي ــدي و پادهیـ ــافیک و بانـ ــافیک1992( 2شـ )، 1994( 3)، شـ
ــورك ــل 2010( 4اوزت ــاهو و تئوفی ــی  در )،9200( 5) و آزوم بررس

ارتباط خطی بین آلـودگی   و درامد، به CO2ارتباط میان انتشار 
روبرتـز و   کـه ی بـود  در حـال و رشد اقتصادي دست یافتند، این 

و  8)، اشـــمالنزي1997( 7)، کـــول و همکـــاران1997( 6گریمـــز
 10) و آپـرگیس و پـاین  1999( 9)، گـالوتی و لنـزا  1998همکاران (

) EKCمحیطـی ( نتس زیستوجود فرضیه منحنی کوز )2009(
 کردند. دییتأرا 

 بر این اساس، تحقیق و بررسـی پیرامـون ارتبـاط آلـودگی    
زیســت و رشــد اقتصــادي (بررســی فرضــیه کــوزنتس)، محــیط

 توانـد یمـ شـرایط منطقـه،    برحسبی بوده و توجهقابلموضوع 
 متفاوت باشد؛

 یحاضـر را بـه بحـث و بررسـ     قیامر، محققان تحق نیهم
ـ  در کهییازآنجاو  واداشتاین موضوع  رامونیپ کشـورهاي   نیب

نقـش   ربازیاست که از د ییازجمله کشورها رانیتوسعه، ادرحال
 زیسـت قائـل بـوده   براي حفظ و بهبود محیط ياژهیو گاهیو جا

ی در ارتبـاط  قانون اساسدر پنجاهم مطرح کردن اصل مستقل (
                                                      
2. Shafik and Bandyopadhyay 
3. Shafik 
4. Ozturk 
5. Azomahou and Theophile 
6. Roberts and Grimes 
7. Cole 
8. Schmalensee et al. 
9. Galeotti and Lanza 
10. Apergis and Payne 
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ر زیسـت د زیست، بیان جـدي صـیانت محـیط   با حفاظت محیط
المللـی در  پـذیرش معاهـدات مختلـف بـین    توسعه،  يهابرنامه

توسـعه پایـدار)،    فرایندزیست و حرکت در مسیر ارتباط با محیط
نمونـه   عنـوان بـه ، 1395تا  1365کشور ایران را در دوره زمانی 

سازي و ي از روش مدلریگبهره، در نظر گرفته و با موردمطالعه
OLS  افــزارنــرمو کــاربرد Eviews، کــه را قیــتحق اهــداف 

زیسـت و رشـد اقتصـادي و    بررسی ارتباط میان آلودگی محـیط 
مـورد واکـاوي    تحلیل فرضیه کوزنتس براي کشور ایران بود را

 .میقرارداد
 ی تحقیق حاضر به شرح زیر است: بخـش بعـد،  دهسازمان

ی مبانی نظري تحقیق را بررسـی کـرده و ارتبـاط میـان آلـودگ     
؛ دهـد یمـ کـاوي قـرار   ي را مورد وازیست و رشد اقتصادمحیط

ي صورت هاتیفعالبخش سوم، پیشینه تحقیق را عنوان کرده و 
کند؛ در بخش چهارم روش تحقیـق  گرفته گذشته را تحلیل می

نتـایج   لیـ وتحلهیتجز، به مورداستفادهو با ذکر مدل  شدهمطرح
گیـري و  و نهایتـاً، بـه بیـان نتیجـه     شـود یمـ تحقیق پرداختـه  

 ي تحقیق، پرداخته خواهد شد.هاشنهادیپ
 

 مبانی نظري
)، عنـوان کردنـد کـه میـان توسـعه      1991( 1گروسمن و کروگـر 

وارون وجود دارد که  uزیست، رابطه اقتصادي و تخریب محیط
، کشـورها  گریدعبارتبهشود. از آن به فرضیه کوزنتس تعبیر می

هاي در مراحل اولیه توسعه اقتصادي، با سطوح باالیی از آلودگی
، پـس از دسـتیابی بـه    وجودنیباامحیطی، مواجه هستند. زیست

سطح مشخصـی از توسـعه و آگـاهی بیشـتر افـراد نسـبت بـه        
 کند.زیست روند کاهشی را طی میزیست، تخریب محیطمحیط

کنـد در صـورت   ان میبی کهاهمیت دارد  جهتازآناین فرضیه 
ی تخریـب  نـ یبشیپمنجر به  تواندیم gdpی نیبشیپتأیید آن، 

بردهـاي مهـم ایـن    ، یکـی از کار وجـود نیباازیست شود. محیط
یین ، بـا سـطوح پـا   توسـعه درحـال فرضیه در بیشتر کشـورهاي  

صــنعتی شــدن، تخریــب  فراینــددر  کــهدرآمــدي، ایــن اســت 
ها به نقطه عطـف  کشور کهنیازیست قطعی هست، مگر محیط

 ).Selden & Song, 1994نمودار مذکور برسند (
هاي اخیر، ارتباط میان توسـعه اقتصـادي و کیفیـت    در دهه

و مطالعـات   قرارگرفتهو مذاکره  موردبحث شدتبهزیست محیط
برخی از آنها ایـن   ؛ کهمختلفی در این راستا صورت گرفته است

انـد  رفتهیپذوارون منحنی کوزنتس را  uفرضیه را تأیید و رابطه 

                                                      
1. Grossman and Krueger 

)Oshin & Ogundipe, 2015  و مطالعات دیگـر آن را رد (
همـین امـر،    ؛ و)Al-Mulali & Ozturk, 2015( انـد کرده

منجر به تصمیماتی در این راستا شده که روند توسعه کشـورها  
 خود قرار داده است. الشعاعتحترا 

زیسـت  کیفیت محیط در این راستا، توجه به عوامل مؤثر بر
به  وده وبدر راستاي اهداف مذکور)، از اهمیت باالیی برخوردار (

 باشد:شرح زیر می
 مطلوب  کیفیت با زیستیمحیط براي . تقاضا1

 سطحی به درآمد رسیدن از بعد که شودمی تصور چنین معموالً
 پـاکیزه،  زیسـت محـیط  براي افراد پرداخت به تمایل مشخص،

 داللـت  ضـوع مو ایـن  بر امر این کند.درآمد رشد می از ترسریع
 یـا  .اسـت  لـوکس  کـاالیی  پـاکیزه،  زیسـت محـیط  که کندمی
زیست، حیطم کیفیت براي تقاضا درآمدي کشش ،گریدعبارتبه

 است. یک از تربزرگ
 تقاضا درآمدي کشش نقش بر EKCي هامدل از بسیاري

 اهشکـ  توجیـه  در و کنندیم تأکید زیستمحیط کیفیت اي بر
کـه   سـانی . کاندجسته تمسک آن به یطیمحستیز يهابیآس

 ،دهندیم توضیح منظر این از را کوزنتس یطیمحستیز منحنی
آنکـه   بـر  وهعـال  ي ثروتمنـد هـا کنندهمصرف که هستند معتقد
 ايفشـاره  کننـد،  خـرج  زیسـت محیط براي بیشتر دارند تمایل

 یا قرراتم قالب در زیستمحیط از اي حفاظت بر نیز را بیشتري
 .کنندیم اعمال غیره و بازار بر مبتنی يهاحلراه
 زیست محیط براي يگذارهیسرما. 2

 کـافی  يگـذار هیسرماسمت  به ناکافی يگذارهیسرما از حرکت
 کردن طی مستلزم که زیستمحیط کیفیت بازگرداندن منظوربه

 منحنـی  شـدن  نزولی براي مبنایی تواندیم است، رشد مراحل
 .باشد کوزنتس یطیمحستیز

 خود سرمایه موجودي تمامی ،افتهیکمتر توسعه کشورهاي
 تولید هب را بخشی باید کهیدرحال ،دهندیم تولید اختصاص به را
 يهـا یآلـودگ  دهنـده کـاهش  يهاتیفعال را به دیگر بخشی و

 در یطـ یمحسـت یز يهـا بیآس .دهند اختصاص دیتول از ناشی
 نظـر  در سرمایه حجم زیرا ،ابدییم افزایش رشد اولیه يهاگام

 يهـا گـام  در امـا  ؛اسـت  کـم  هابیآس کاهش براي شدهگرفته
 سـرمایه  انباشـت  و يگذارهیسرمابا  جیتدربه حجم این بعدي،
ـ  افـزایش  ،هاتیفعال این براي  هشکـا  بـر  عـالوه  تـا  ابـد ییم

 .شود جبران نیز گذشته صدمات ي جدید،هابیآس
 و داده ترکیـب  فنـاوري،  مقیـاس، (تولیـدي   . آثار3

 ستانده)
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 مقیـاس  در افزایش که است واضح سایر شرایط، ثبات فرض با
ـ ازا .داد خواهد شیافزا نیز را زیستمحیط تخریب تولید،  ،رونی

. دارد منفـی  يارابطه زیستمحیط با اقتصادي رشد مقیاسی آثار
 در ندثروتم کشورهاي کهییازآنجاگفت  باید نیز فناوري درباره
 کـه  ییهايفناور ،کنندیم هزینه بیشتر توسعه و تحقیق بخش
 قرار ایشان دسترس در ترعیسر هستند، بهتر زیستمحیط ازنظر

 که است توجهقابل جنبه از دو يفناور شدن بهتر البته .ردیگیم
 واحد هر لیدتو براي یعنی تولید؛ در شدن کاراتر .1از  اندعبارت
 زیسـت محـیط  آالینـده  بعضـاً  کـه  کمتري يهاداده از ستانده،
 يهافراینـد در  مشـخص  تغییـرات  .2 و شـود  اسـتفاده  هستند،
 واحد هر از استفاده ازاي در کهيطوربه آلودگی، ایجاد انتشار و

رشـد   رانـه فناو آثار بنابراین، .شود جادیا کمتري داده، آلودگی از
 بـا  – اسـت  شـدن  ثروتمنـدتر  سـمت  بـه  گامی که - اقتصادي

 گفتـه  نیز بیترکی آثار درباره .دارد مثبت ايرابطه زیستمحیط
 بـه  زيکشـاور  از تولید رشد، ییابتدا مراحل در هرچند شودمی

 بـا  همراه و کندمی حرکت است ترکنندهآلوده که صنعت سمت
مراحـل   در امـا  شـود، می شهري نیز جامعه روستایی ساختار آن

 هـا سـتانده  و هـا داده بیـ ترک در تحـول  جیتـدر به رشد، بعدي
ـ فعال کـه  بود خواهد ياگونهبه  انـرژي  از را اقتصـادي  يهـا تی

 خـدمات  و محـور دانـش  تمیزتـر  يهاتیفعال سمت به محوري
ـ درنها نیـز  منظـر  ایـن  از بنابراین، .دهدیم سوق  بـا  رشـد  تی

 .دارد مثبت ايرابطه زیستمحیط
ی طیمحستیز منحنی تولید، بخش آثار منظر از ی،طورکلبه

 و مقیاسی آثار غلبه با رشد اولیه مراحل دهدیمنشان  کوزنتس
 مثبـت  آثار ترکیبی ،تیدرنها اما است، همراه منفی ترکیبی آثار
 قرار ریتأث تحت را مقیاسی آثار فناوري، آثار با همراه و شودمی
ـ  کـاهش  یطـ یمحستیزي هابیآس و داده -Chase( .ابـد ییم

Dunn & Jorgenson, 2003.( 
  المللنیب تجارت. 4

 منحنـی  دربـاره  اسـتدالل  در کـه  اسـت  عـواملی  از یکـی 
 عامل این نقش .است شدهگرفته کار به ی کوزنتسطیمحستیز
 پناهگـاه آلـودگی   فرضـیه  و انتقال فرضیه مانند ییهاهیفرض با

 تفـاوت  هـم  بـا  چندان فرضیه دو این ،درواقع .شده است بیان
 ریشـه  نسبی مزیت مبناي بر الگوي تجارت ر د دو هر و ندارند
آثـار   قالـب  در کـه  تجـارت  غیرمستقیم آثار از نظرصرف .دارند

ترکیبـی   تولیـدي  آثـار ) و صـادرات  افزایش (با مقیاسی تولیدي
 ظـاهر  شود)می تجارت حاصل از که درآمدي افزایش از ناشی(

 در :اسـت  شـرح  بدین که دارد نیز يگرید اثر تجارت شود،می
 ،رانـه یگسـخت  یطـ یمحستیز مقررات ،افتهیتوسعهکشورهاي 

 بـه  آلـودگی نسـبت   ایجادکننـده  صنایع در را تولید يهانهیهز
ـ  افـزایش  توسـعه درحـال  کشـورهاي   ,Motaghiدهنـد ( یم

گسـترش   بـا  شـود یمـ سـبب   ،هـا نـه یهز افزایش این ).2017
 متمرکـز  توسـعه درحـال  کشـورهاي  در مـذکور  صنایع تجارت،

 :افتدیم اتفاق طریق دو به پدیده این .شوند
 صنایع نای جابجایی و خارجی يهايگذارهیسرما طریق از الف)

 ؛توسعهدرحال به کشورهاي افتهیتوسعه کشورهاي از
 کشـورهاي  در موجـود  آالینـده  صـنایع  گسترش طریق از ب) 

 اتفـاق  جیخـار  بازارهـاي  در کـه  گسترشی تبعبه توسعهدرحال
 از افتهیتوسعهکشورهاي  تولیدات شدن خارج لیل د (به افتدیم

 بازار). در رقابت صحنه
در  عـالوه بـراین،   .هسـتند  موضـوع  ایـن  بیـانگر  فرضیه دو هر

 کشـورهاي  ممکـن اسـت   کـه  شـود مـی  تأکید پناهگاه فرضیه
 ورهايکشـ  بـه  نسـبت  را خـود  مقـررات  عمدبه ،توسعهدرحال

 و یابـد  افـزایش  تشـان یمز دهنـد تـا   کـاهش  افتـه یتوسـعه 
 .شوند تبدیل آلودگی براي پناهگاهی به ،بیترتنیابه
 . مقررات5

 دخواه کاهش آلودگی شوند، تقویت یطیمحستیز مقررات اگر
مـال  اع بـراي  الزم اجتمـاعی  نهادهاي که شودمی تصور یافت.

. به ابندییمرشد اقتصادي ارتقا  با همراه ی،طیمحستیز مقررات
 گذار حال رد اکنون نیز توسعهدرحال يکشورهااعتقاد داسگاپتا 

حـور  ي فرمان و کنترل به سـمت مقـررات بـازار م   هااستیس از
 هستند.

کمتــر  کشــورهاي در مقرراتــی نهادهــاي کــهیدرحــال
 عمـل  وجـود، ضـعیف   صـورت  در یـا  ندارنـد  وجود افتهیتوسعه

 نقـش  که اطالعات به دسترسی که است البته بدیهی .کنندیم
 هـم  کنـد، می ایفا مؤثر و کارا اعمال مقررات و وضع در مهمی

از  بنابراین، .طلبدیم را خود خاص هم امکانات و است برنهیهز
 که ستدان عاملی را درآمد افزایش و رشد توانیم نیز منظر این
 .است اثرگذار آنها و اعمال یطیمحستیز مقررات روند بر

 آثار مانندواسطه ( بدون و مستقیماً مذکور، عوامل از برخی
 بـر  اثرگـذاري  از طریـق  و غیرمسـتقیم  دیگر برخی و تولیدي)
 بـا  را شـد ر رابطه و گذارندیم اثر زیستمحیط بر دیگر، عوامل

 .کنندیم تنظیم آن
 هاي اجتماعی . شاخص6

هاي اثرگذار بر کیفیت در باال، همه از شاخص شدهمطرحعوامل 
هـاي  . در ایـن میـان، نقـش شـاخص    باشـند یمـ زیسـت  محیط

آنهـا   نیتـر مهـم  ازجملـه مطرح است؛ که  شدتبهاجتماعی نیز 
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سازي تحقیق، به شاخص شهرنشینی (که البته در مدل توانیم
 است)، اشاره کرد. شدهاستفاده

ي اصـلی  هـا کننـده نیـی تعیکـی از   عنـوان بـه نقش شهرنشینی 
باشـد. در نـواحی   زیست بسیار حایز اهمیـت مـی  تخریب محیط

ــاالتر اســت،    ــی ب ــابع طبیع ــاألخصشــهري، مصــرف من در  ب
هاي صـنعتی شـدن و حرکـت از اقتصـاد کشـاورزي بـه       فرایند

 اقتصاد صنعتی.
ردم هاي توسعه، با جذب مفرایندي شهرنشینی در هاجنبش

هبـود زنـدگی و   ب منظـور بـه از نقاط روستایی به نقاط شهري و 
نعتی که اغلب بـا صـ   ردیگیمافزایش رفاه و درآمد آنان صورت 

دارد زیسـت را بـه همـراه    شدن همراه بـوده و تخریـب محـیط   
)Luck,2007.( 

ــب از طــرق مختلــف   ــهایــن تخری ــاالي  ازجمل مصــرف ب
ــل و ... صــورتهــاســوختالکتریســیته،   ي گرمایشــی، گازوئی

باشـد  که همه ناشی از تقاضاي بیشتر براي منـابع مـی   ردیگیم
)Rees, 1992.( 

در ایـن   ، برخی از اندیشمندان نظـرات متفـاوتی  وجودنیباا
گـاهی  کـه شهرنشـینی بـا ایجـاد آ     کنندیمراستا دارند و اظهار 

و  ونقـل حملرتر، باستفاده بهینه از فضا، فناوري  منظوربهباالتر 
 دگی رابطهو بر این اساس با آلو دهدیمرا کاهش  هایآلودگ...، 

 ).Fetres et al., 2011منفی دارد (
 

 پیشینه تحقیق
و  يرشد اقتصـاد  نیرابطه ب ی)، به بررس4199( 1سلدن و سونگ

 1986-1951 یدوره زمـــانکشـــور در  130در  CO2انتشـــار 
ی منحن ،فرمول مکعب يبراه و به این نتیجه رسیدند که پرداخت

 ،مشخصـات درجـه دوم   يشـکل و بـرا   Nصـورت  به کوزنتس
 شکل خواهد بود. Uصورت به یمنحن

ـ )، در مطالعه خـود  8199( 2دي براین روش متفـاوت را   کی
بـه   محیطی به کـار گرفـت  کوزنتس زیست یدر خصوص منحن

شـدت   ،يفنّاورانـه و سـاختار   راتییـ که با استفاده از تغ یصورت
ـ  دیسطح تول نیو همچن يانرژ ـ  در ( یناخالص داخل  کغالـب ی

بـا رشـد    )SO2و  NOX ،CO2انتشـار ( ارتبـاط   )،ایـ مدل پو
(هلند، غرب آلمان، انگلسـتان و   OECDچهار کشور  اقتصادي

 1960 يهاسال نیساالنه ب يهابا داده را )کایآمر متحدهاالتیا
رشـد  داده و به این نتیجه رسـید کـه   مورد آزمون قرار  1993و 

                                                      
1. Selden, Song 
2. De bruyn 

در  ياانتشـار گازهـاي گلخانـه   اقتصادي تأثیر مستقیم مثبتی بر 
داشـته اسـت و تغییـرات     SO2گـاز   تشـار همه موارد به جـز ان 

 يامنفی بـر انتشـار گازهـاي گلخانـه     ریفنّاورانه و ساختاري تأث
 داشته است.

ـ  2003( 3فریدل و گتزنـر  و  يتوسـعه اقتصـاد   نی)، ارتبـاط ب
 1960 یدوره زمان یط EKC هیرا بر اساس فرض CO2انتشار 

دوره قبل از شـوك نفـت   را در دو  شیکشور اتر يبرا 1999تا 
بـه دسـت    جینتـا  بررسی کردنـد.  1999تا  1975و دوره  1970

 کیـ  يدوره اول نشان داد که همراه با رشد اقتصـاد  يآمده برا
اي اتفاق خواهد افتـاد و  گلخانه يدر انتشار گازها ینسب شیافزا
را نشـان داد و   CO2از انتشار  یتوجهدوره دوم رشد قابل جینتا

 رابطه کی يو رشد اقتصاد CO2انتشار مشخص شد که میان 
"N" وجود داردشکل ،. 

ـ  9200( 4و همکـاران آزوماهو  ـ تول نی)، رابطـه ب ناخـالص   دی
 يبـرا  1996تا  1960 یدوره زمان یرا ط CO2و انتشار  یداخل
دهـد کـه   آنها نشان می جیقراردادند. نتا یکشور موردبررس 100

ـ  دیتول نیثبت بم ارتباط کی در  CO2و انتشـار   یناخالص داخل
ارتبـاط   گریدعبارتکشور موردمطالعه جهان وجود دارد. به 100
 وجود داشت. CO2و انتشار  يتوسعه اقتصاد نیب یمثبت

 کننـده نییعوامل تع یبه بررس يادر مطالعه ،)2011( 5شارما
 یدوره زمـان  یکشـور جهـان طـ    69در  CO2 يانتشار گازهـا 

ـ پانـل پو  يهـا با اسـتفاده از داده  2005تا  1985 پرداخـت. او   ای
 27( ، متوسـط کشـور)  28( کشورها را به سه گروه با درآمد باال

انتشار  يرهایمتغو از  کرد میتقسکشور)،  14(درآمد و کم کشور)
ـ  دیتول ،ینیشهرنش ،یبازرگان ،ايگلخانه يگازها  یناخالص داخل

مقاله نشان  نیحاصل از ا جی. نتادي، استفاده کردنو مصرف انرژ
ـ   دیداد که تول دو عامـل   ،ینیسـرانه و شهرنشـ   یناخـالص داخل

 باشد.در همه کشورها می CO2انتشار  یاصل
و رشـد   2COانتشـار   نی)، رابطه ب2013( 6ماناگی و فوجی

 یبررسـ  2005-1970دوره  يمختلف را برا عیدر صنا ياقتصاد
از  یدهـد کـه برخـ   مقاله نشـان مـی   نیا جیکردند. نتا لیو تحل

روابـط   يدارا یوساز ساختمانمانند کاغذ، چوب و ساخت عیصنا
U .معکوس هستند 

ـ    يا)، در مطالعـه 2015( 7و همکـاران  شهباز  نیبـه رابطـه ب
 یدوره زمـان  یطـ  يو شدت انرژ يو رشد اقتصاد CO2انتشار 
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مقاله نشان داد کـه   نیحاصل از ا جیپرداختند. نتا 1980-2012
 دیاکسـ ياي دگلخانه يانتشار گازها شیسبب افزا يشدت انرژ
 CO2 نتشارا نیدوطرفه ب تیرابطه عل نیشود، همچنکربن می

انتشـار   جـاد یباعـث ا  يوجود دارد و شدت انرژ يو رشد اقتصاد
CO شود.می يو رشد اقتصاد 
ــا   ــارانم ــ 2016( 1و همک ــه ب ــا  نی)، رابط ــار گازه  يانتش
ده و بـه  کر یرا بررس ي در کشور چیناي و رشد اقتصادنهگلخا

در ابتـدا   نیاي چـ گلخانـه  يانتشار گازها کهاین نتیجه رسیدند 
سرعت به 2012تا  1994و پس از آن از سال  افتهیکاهش یکم
 است. افتهی شیافزا

رابطـه   یدر مطالعه خود به بررس ،)2017( 2و همکارانبخت 
و  يمصـرف انـرژ   ،ايگلخانـه  يانتشار گازها ،یتوسعه مال نیب

 جیپرداختنـد. نتـا   2011تـا   1980 يهاسال یط يرشد اقتصاد
 شیباعث افزا يمطالعه نشان داد که رشد اقتصاد نیحاصل از ا

قطر، عربستان  دکشورها مانن یاي در برخگلخانه يانتشار گازها
ـ ن یشود. در ضـمن توسـعه مـال   و عمان می نیبحر ،يسعود  زی

 است. يکاهش انتشار انرژ یمل اصلعا
ــراد حاصــل ( ــی و م ــر  )، در مطالعــه2014مزین بررســی اث

منحنـی   اقتصادي بر آلودگی هوا (برآورد یررسمیغ يهاتیفعال
 در قالب یک مطالعـه بـین کشـوري   و  )کوزنتس یطیمحستیز

 و کشور در دو گروه کشورهاي بـا درآمـد بـاال    140(متشکل از 
ه از ستفاداکشورهاي با درآمد متوسط و پایین و ازجمله ایران) با 

ـ تلفیقی (پانل) به بررسی اثر فعال يهاروش داده حـوزه   يهـا تی
 در قالـب فرضـیه   یطـ یمحسـت یاقتصاد بر کیفیت ز یررسمیغ

و بـه ایـن نتیجـه    کـوزنتس پرداختـه    یطـ یمحسـت یمنحنی ز
حــوزه رســمی اقتصــاد،  يهــاتیــکــه در کنــار فعال رســندیمــ

نوبـه خـود، چـه در کشـورهاي بـا      نیز به یررسمیغ يهاتیفعال
ـ درآمد باال و چه درکشـورهاي بـا درآمـد متوسـط و پـایین،       ه ب

زنند. هرچند که زیست دامن میتخریب و کاهش کیفیت محیط
 ودترمحـد  رسمی اقتصادي يهاتیاین اثر در مقایسه با اثر فعال

ز پرداخـت  فرار ا، ازجملهعواملی این امر  یابیدر علتو  باشدیم
ردهاي ، اجتنـاب از رعایـت اسـتاندا   یطـ یمحسـت یز يهااتیمال

 .کنندیمرا مطرح و ...  یطیمحستیتولیدي ز
ي تحــت امطالعــه)، در 2013مسـنن مظفــري و صــبوحی ( 

کـوزنتس در ایـران بـا     یطـ یمحسـت یبررسی منحنـی ز عنوان 
بـین   رابطـه دوطرفـه  ، بـه  زمـان استفاده از سیستم معادالت هم

دست یافتند و نشان دادند  در کشور ایران آلودگی و تولید سرانه

                                                      
1. Ma 
2. Bekhet et al. 

ریـال   6509720که نرخ کاهش آلودگی در سطح تولید سـرانه  
 اتفاق خواهد افتاد.

ــران ( تخمــین ارزش «)، در مطالعــه 2012مــداح و نــوع ای
محیطـی،  ی در ایران بر مبناي متغیرهاي زیستررسمیغ اقتصاد

ازآنجاکه فعالیت اقتصاد ، عنوان کردند که »رهیافت فیلتر کالمن
زیسـت  غیررسمی معموالً با فـرار از قـوانین و مقـررات محـیط    

کننـدة هـوا در   همراه است، این بخـش، یکـی از عوامـل آلـوده    
رود. از ر مـی توسعه به شـما ویژه در کشورهاي درحالکشورها به

نیـز   را هاي صنعتی و مساحت جنگـل طرف دیگر، حجم فعالیت
مطرح کرده و به این نتیجـه رسـیدند   از عوامل مؤثر بر آلودگی 

کـل، مسـاحت    دیـ داري میـان تول رابطۀ بلندمـدت و معنـی  که 
اکسیدکربن در هاي صنعتی با انتشار ديها و تعداد کارگاهجنگل

 اقتصاد ایران وجود دارد.
ي تحت عنـوان  امطالعه)، در 2012ي و یارمحمدیان (صمد

ـ محیطی کـوزنتس  تخمین منحنی زیست ی هـم جمعـ  ا روش ب
 کشـور بـا درآمـد متوسـط و     27کسري، منحنی مذکور را براي 

ه ایـن  ی قرار داده و به این نتیجـه رسـیدند کـ   موردبررسپایین، 
امـا   منحنی براي برخی کشورها مانند ایران، شکل معمول دارد

 .برنداردي در اجهینتي برخی، برا
نحنی متحلیل «)، در مطالعه 2011و دیگران ( اخالقخوش

ــت ــا اســ   زیس ــوزنتس ب ــی ک ــدتفاده از محیط ــت  فراین کیفی
، بـه ارائـه   »محیطی مشمول انتخاب سبد مصرفی خانوارزیست

کـه در آن،   داختنـد ي پرهـاي اقتصـاد خـرد   بر پایه یمبتن یمدل
 ه استمواج زیتم ای فیکث يمصرف کاال ةدربار میخانوار با تصم
است که  ياگونهخانوار به يریگمیتصم ةویاند که شو نشان داده

و  ابـد ییمـ  شیافـزا  ستیزطیمح یدرآمد، ابتدا آلودگ شیبا افزا
را  سـت یزطیمحـ  یآلودگ ف،یبا کث زیتم يکاال ینیانشسپس ج
ـ را بـا تأییـد    فرایند نی. ادهدیکاهش م  سـت یزطیمحـ  یمنحن
 .دهندیمانجام کوزنتس 

 
 ی پژوهششناسروش

بـر اسـاس روش   و از حیث هدف از نـوع کـاربردي    حاضرپژوهش 
این  سازي، است روشتوصیفی و بر مبناي مدل –تحقیق، تحلیلی 

ـ  1365در دوره زمـانی  پژوهش از نوع تحقیقات کمـی بـوده و    ا ت
 است. شدهانجام 1395

و  ستاکشور ایران  جغرافیاییقلمرو مکانی پژوهش حاضر در حوزه 
ز و مرکـ  آمار مربوط به کشور ایران، از بانک جهانی، بانک مرکـزي 

 است. شدهاستخراجآمار ایران، 
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 هاداده لیوتحلهیروش تجز
به تحلیـل ارتبـاط    OLSروش  گیري ازدر این پژوهش با بهره

میان رشد اقتصادي و آلودگی هوا و بررسی فرضیه کوزنتس در 
هـاي  کشور ایران پرداخته و این مهم را بـا تأکیـد بـر شـاخص    

 .میدهیماثرگذار در منحنی کوزنتس انجام 
ل در مـد  براي تحلیل و برآورد پارامترهاي موجود در این راستا 

 .میاکردهاستفاده  Eviews 9 افزارنرماز 
 

 در پژوهش مورداستفادهمدل 
کـه بـر فرضـیه کـوزنتس      در ایـن پـژوهش   مورداسـتفاده مدل 

 :است، به شرح زیر بناشده
)1( 

EF = F (RGDP, EU,Z)  
EF در ایـن   شـده گرفتـه کـار   زیست (متغیر به= آلودگی محیط

 ).است CO2تحقیق، آلودگی ناشی از 
RGDP .تولید ناخالص داخلی سرانه = 

EUانه انرژي.= مصرف سر 
Z بردار متغیرهاي مربوط به صنعتی شدن است که شامل نرخ =

شـاخص آمـوزش    ) وUN)، نرخ بیکـاري ( URB( ینیشهرنش

)EDUکـرده لیتحصباشد که در این تحقیق، میزان افراد )، می 
 شود.نماد این شاخص مطرح می عنوانبه

 GDPشاخص رشد اقتصادي در این تحقیق نیز، با متغیرهـاي  
 است. شدهدادهنمایش  2GDPو 

 و بـر  در این پژوهش، ابتدا به بررسی فرضیه کوزنتس، پرداخته
بررسـی   منظـور بـه شـود، سـپس   ، برآورد می2این اساس مدل 

 شود:، برآورد می3ارتباط رشد اقتصادي و آلودگی، مدل 
LEFt = a0 + a1LRGDPt + a2 (LRGDPt)2 + 
a3LEUt + a4 LURBt + et(2) 
LEFt = a0 + a1LRGDPt + a2 (LRGDPt)2 + 
a3LEUt + a4 LURBt + a5 LUNt + a6 LEDUt + 
et(3) 

 ي پژوهشهاافتهی
 بررسی ایستایی متغیرها )الف

ی قـرار  موردبررسـ در مدل حاضر ابتدا آزمون ایستایی متغیرهـا،  
ی در تحقیـق،  موردبررستا فرض ریشه واحد متغیرهاي  ردیگیم

ی موردبررسو از مناسب بودن متغیرهاي  قرارگرفتهمورد آزمون 
 اطمینان کامل حاصل شود.

 

 خالصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر. 1جدول 
Table 1. The summary of the results of the unit root test of the Dickie-Feller 

1 C Interruption ADF t-Statistic 
 1% 

t-Statistic 
5% 

t-Statistic 
10% 

LEF C 0 -6.667 -4.121 -3.144 -2.713 
LRGDP C 0 -4.204 -4.200 -3.175 -2.728 

2L(RGDP) C 1 -4.724 -4.054 -3.119 -2.704 
LEU C 0 -4.245 -4.141 -3.875 -3.382 

LURB C 0 -4.244 -4.148 -3.879 -3.389 
LUN C 0 -8.345 -2.950 -3.674 -4.970 

LEDU C 1 -6.768 -3.760 -2.659 -2.489 
 

 آزمـون  ی براي بررسی ایسـتایی متغیرهـا،  موردبررسآزمون 
کـه نتـایج آن بـه شـرح جـدول       است 1افتهیمیتعمفولر  -دیکی

 باشد.می 1شماره 
ق بر اساس آماري که در جدول نشان داده شده اسـت، قـدرمطل  

کلیـه متغیرهـا، از    شـده محاسبه افتهیمیتعمفولر  –آماره دیکی 
یـري از  گبعد از تفاضل (است  تربزرگقدرمطلق مقادیر بحرانی 

شـود) و نتیجتـاً پایـا بـودن ایـن      ، مـی تـر بزرگمقادیر بحرانی، 
 رسد.متغیرها به اثبات می

                                                      
1. Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 

ي اصلی هامدلحال که پایا بودن متغیرها اثبات شد، به تخمین 
 .میپردازیمتحقیق 

 
 کوزنتسبررسی فرضیه  )ب

رضـیه  بررسـی ف  منظـور بـه در این پـژوهش،   مورداستفادهمدل 
 باشد:کوزنتس، به شرح زیر می

LEFit = a0 + a1LRGDPit + a2 (LRGDPit)2 + 
a3LEUit + a4 LURBit + eit            (2) 

 باشد، می2نتایج حاصل از تخمین مدل بر اساس جدول 
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 زیست (فرضیه کوزنتس)نتایج تخمین مدل تأثیر رشد اقتصادي بر کفیت محیط .2شماره جدول 
Table 2. Model Estimation Results of Effect of Economic Growth on Environmental Quality (Kuznets 

Curve) 
Variable Coefficient t-Statistic Prob 

C 8.13 34.78 0.00 
LRGDP? 0.45 9.67 0.00 

LRGDP2? -0.023 -5.7 0.00 
LEU? 0.456 6.09 0.00 

LURB? -0.397 -31.09 0.00 
R2 0.67 D.W1.76 

Prob :0.00 F :154.09 
(5%, 10%) 

 

تحلیلـی فرضـیه    بـراي بررسـی   آمـده دسـت به جینتابا توجه به 
 کوزنتس در کشور ایران، مشخص است که:

ـ ، شدهزدهالف) مدل تخمین  ) و fمـون  بـوده (نتـایج آز   داریمعن
بـاالیی از   ، عالوه بر اینکه درصدشدهاستفادهمستقل  متغیرهاي

ــر وابســته را نشــان  (ضــریب تبیــین  دهنــدیمــتغییــرات متغی
ه دوربـین  . همچنـین آمـار  باشـند یمـ  داریمعن)، همه قبولقابل

 دهد.مدل می واتسون نشان از عدم خودهمبستگی متغیرهاي
 نه درحقیقی سـرا  ناخالص دیتولمیان متغیر آلودگی و  ) رابطهب

وارون  Uفرضـیه کـوزنتس و    دکننـده ییتأی خوببهکشور ایران، 
 ).کنندیم(که هر دو جدول نیز آن را تأیید  است

ج) مصرف انرژي و شهرنشینی از متغیرهایی هستند که آلودگی 
یک  که یصورتدهد به می هواي کشور ایران را تحت تأثیر قرار

به ترتیب میزان  باًیتقردرصد افزایش در این متغیرها، آلودگی را 
 دهد.درصد کاهش می 39/0درصد افزایش و  45/0

ایش عالوه، متغیر مصرف انـرژي اثرگـذارترین عامـل در افـز    هب
 باشد.آلودگی هوا می

 
 بررسی ارتباط رشد اقتصادي و آلودگی) ج

رتبـاط رشـد   بررسی ا منظوربهدر این تحقیق،  مورداستفادهمدل 
 باشد:اقتصادي و آلودگی در کشور ایران، به شرح زیر می

+  2)ta2 (LRGDP +t = a0 + a1LRGDPt LEF
5+ at LURB 4+ at LEU3a + t LEDU 6+ at LUN

te)3( 
 باشد:، می3نتایج حاصل از تخمین مدل بر اساس جدول شماره 

 

 ارتباط آلودگی و رشد اقتصادي. 3جدول 
Table 3. Relationship between pollution and economic growth 

Variable Coefficient t- statistic Prob 
C 8.09 17.12 0.00 

LRGDP? 0.4 0.512 0.00 
LRGDP2? -0.019 -2.367 0.00 

LEU? 0.44 4.249 0.00 
LURB? -0.409 -7.85 0.00 
LUN? -0.54 -0.067 0.1 

LEDU? -0.2 -6.54 0.12 
R2 0.75 D.W:1.73 

Prob 0.00 F :145.6 
(5%, 10%) 

 

تحلیلـی ارتبـاط    بـراي بررسـی   آمـده دسـت به جینتابا توجه به 
 آلودگی و رشد اقتصادي در کشور ایران، مشخص است که:

) ولـی  fبوده (نتایج آزمـون   داریمعن، شدهزدهالف) مدل تخمین 
در جـدول قبـل    شـده اسـتفاده مسـتقل   تنها همـان متغیرهـاي  

و  باشـند یمـ  داریمعن 05/0(بررسی فرضیه کوزنتس) در سطح 
ـ ، 1/0متغیر نرخ بیکاري در سـطح    وجـود نیبـاا اسـت،   داریمعن

، نشان از اثرگذاري متغیرهاي مذکور در قبولقابلضریب تعیین 
 زیست دارد.کیفیت محیط
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همچنین آماره دوربین واتسـون نشـان از عـدم خودهمبسـتگی     
 دهد.متغیرهاي مدل می

ـ باحدر ایـن حالـت    مورداستفادهب) هم عالمتی متغیرهاي   تال
 U وفرضیه کوزنتس  دکنندهییتأقبل (بررسی فرضیه کوزنتس)، 

 وارون و ارتباط مثبـت متغیرهـاي مصـرف انـرژي و اثرگـذاري     
زیسـت در کشـور ایـران    بـر کیفیـت محـیط    منفی شهرنشـینی 

انـرژي و   یک درصد افزایش در مصـرف  که یصورتباشد به می
د رصـ د 44/0بـه ترتیـب میـزان     بـاً یتقرشهرنشینی، آلودگی را 

 دهد.درصد کاهش می 40/0افزایش و 
زیسـت  ج) تأثیر مثبت و باالي مصرف انرژي بر کیفیت محـیط 
یر ن تـأث حاکی از این است که این متغیر در کشور ایران، بیشتری

ر دمصـرف انـرژي    ،هرچقدرزیست داشته و را بر آلودگی محیط
 شود.زیست بیشتر میاین کشور افزایش یابد، آلودگی محیط

ی بودن شاخص آمـوزش در تحقیـق حاضـر نشـان از     معنیبد) 
زیست نیست، عدم تأثیرگذاري آموزش بر کاهش آلودگی محیط

در تحقیـق حاضـر    شـده استفادهدهد که شاخص بلکه نشان می
ان )، در کشور ایرکردهلیتحصنماد آموزش (تعداد افراد  عنوانبه
اکی از د حـ و ایـن خـو   رندیتأثیبزیست، بهبود کیفیت محیط بر

زیسـت در سیسـتم آموزشـی کشـور     نقش بسیار کمرنگ محیط
 ایران دارد.

 
 گیريبحث و نتیجه

 د بـر آثار سـودمن  يآثار مضر و هم دارا يهم دارا يرشد اقتصاد
آثـار مضـر از    تیکل کیعنوان . بهباشدمیزیست محیط تیفیک

 بـه سـمت   فتیش قیاز طر دیصنعت و آثار مف اسیاثر مق قیطر
. بـه  مطرح شده استهاي پاك روش دیتر و تولپاك يهابخش
 رشـد وخامـت در   انتوسـعه، ارمغـ   هیـ که در مراحل اول یصورت

رسـد و  از اوج مـی  یه سطح خاصزیست است اما سپس بمحیط
امـا   زیسـت دارد؛ به بهبـود در محـیط   لینقطه، رشد تما نیدر ا

ـ   Uرابطه معکوس یا رد این مطلب ( دییتأ  درآمـد و  نیشـکل ب
)) که توسـط کـوزنتس مطـرح    CO2آلودگی  باألخصدگی (آلو

هـا  از سیاست يریشگیپ رایمهم است ز یتوجهطور قابلبهشد، 
ه در نقط CO2بر  ياقتصاد شرفتیمستلزم آن است که تأثیر پ

افـزایش رشـد، کیفیـت     صـورت  نیا، در غیر باشد یمنف یعطف
را بـا مخـاطره مواجـه     هـا انسـان زندگی  بالطبعزیست و محیط

 کند.می
اما اینکه این ارتباط به چه صورت، مطرح است، موضـوعی  

و مـورد تحلیـل    است کـه توسـط پژوهشـگران بسـیار بررسـی     

است و بر این اسـاس، تحقیـق حاضـر بـا رویکـردي       شدهواقع
ي از فرضـیه  ریـ گبهرهسازي و با تحلیلی و با کاربرد روش مدل
یان رشـد اقتصـادي و آلـودگی در    کوزنتس، به بررسی ارتباط م

نمونه کشور در حال گذار)، بـا اسـتفاده از    عنوانبهکشور ایران (
پرداخته و بـه   1395 - 1365در دوره زمانی  Eviews افزارنرم

 این نتیجه رسیده است که:
 شود که این مهمکوزنتس در کشور ایران تأیید می هی) فرضالف

قی حقی لصناخا دیتولآلودگی و با تأیید ارتباط مثبت میان متغیر 
 ورانه سسرانه و ارتباط منفی میان مجذور تولید ناخالص حقیقی 

ـ بنتیجه،  نیا شود.آلودگی در کشور ایران، نتیجه می  کننـده انی
حـل  در کشور ایران رشد اقتصـادي در مرا  کهاین واقعیت است 

ی زیست را با چالش مواجه کرده و به آلـودگ ابتدایی خود، محیط
زیسـت  اما پس از طی مراحـل گـذر، کیفیـت محـیط     کشاندیم

 .ابدییمبهبود 
ن و )، لـی 2009آپرگیس و پاین (یافته حاصل، مؤید نظریات 

)، صــمدي و 2012همکــاران ()، صــبوري و 2010( تیاســم
ي و ) و ... و منکر نظریـات شـافیک و بانـد   2012یارمحمدیان (

ي و مسنن مظفر)، 2006و همکاران ( آزوماهو )،1992پادهیاي (
 باشد.) و ...، می2013صبوحی (

ب) مصرف انرژي و شهرنشینی از متغیرهـایی هسـتند کـه    
أثیر قـرار  مستقیم آلودگی هواي کشور ایران را تحت ت صورتبه
عوامـل در   ، متغیرهـاي مـذکور اثرگـذارترین   عالوهبه. دهندیم

 .باشندیمافزایش آلودگی هوا 
ه و گی هـوا را افـزایش داد  در این میان، مصرف انرژي آلود

 دهد.شهرنشینی، آلودگی را کاهش می
، مصرف شدهانجامبر اساس اغلب مطالعات  کهییازآنجااما 

در  فاکتورهـاي مربـوط بـه رشـد اقتصـادي      نیترمهمانرژي از 
ادي انرژي، منجر به رشد اقتص کمترمصرف کشور ایران است و 

شـود کـه   شـود، پیشـنهاد مـی   مـی  کمتـر آلودگی  تاًینهاو  کمتر
 ي تجدیـد پـذیر را  هـا يانـرژ سیاستگزاران کشورهاي مختلف، 

 ي فسیلی کنند.هايانرژجایگزین 
از طرفــی ارتبــاط منفــی میــان شهرنشــینی و آلــودگی را   

مطرح کرد که  گونهنیا)، 2011(بر اساس نظر فطرس  توانیم
ـ شهرنشینی در کشور ایران با ایجاد آگاهی بـاالتر   را  هـا یودگآل

بـه   کاهش داده و بر این اساس بـا آلـودگی رابطـه منفـی دارد.    
شـاخص شهرنشـینی   (شـود   تـر یصنعتکشور،  هرچقدرعبارتی، 

یـران  ای در کشـور  آلـودگ  نماد اصلی صـنعتی شـدن)،   عنوانبه
 .ابدییمکاهش 

در مناطق بسیاري در نواحی شـهري، مصـرف    نکهیباوجودا
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هاي صنعتی شـدن  فراینددر  خصباألمنابع طبیعی باالتر است، 
ي هـا جنـبش و حرکت از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتی و 

ــا جــذب مــردم از نقــاط  فراینــدشهرنشــینی در  هاي توســعه، ب
بهبود زندگی و افزایش رفاه  منظوربهروستایی به نقاط شهري و 

که اغلب با صنعتی شـدن همـراه    ردیگیمو درآمد آنان صورت 
رسد در زیست را به همراه دارد، به نظر میبوده و تخریب محیط

اسـتفاده   منظوربهکشور ایران، شهرنشینی با ایجاد آگاهی باالتر 
را کاهش  هایآلودگو ...،  ونقلحملبهینه از فضا، فناوري برتر، 

ـ    می ر ایـن  دهد و بر این اساس با آلـودگی رابطـه منفـی دارد، ب
زیست اساس، ترویج شهرنشینی در راستاي بهبود کیفیت محیط

 شود.توسط سیاستمداران پیشنهاد می
ــر آمــوزش در جــدول شــماره اثرگــذارج) عــدم  ، 3ي متغی

طح کـالن  این است که آلودگی کشور ایران، در سـ  دهندهنشان
در سـطح خـرد)، روي   افـراد ( آمـوزش بـه    که یصورتاست به 

ي نخواهـد گذاشـت؛ بـه عبـارتی آلـودگی      ریتـأث آلودگی کشور 
 دهد.خانگی درصد پایینی از آلودگی کشور را تشکیل می

ی بودن شاخص آموزش در تحقیـق حاضـر   معنیب، عالوهبه

ــودگی      ــاهش آل ــر ک ــوزش ب ــذاري آم ــدم تأثیرگ ــان از ع نش
 شدهاستفادهدهد که شاخص زیست نیست، بلکه نشان میمحیط

ــر   ــق حاض ــهدر تحقی ــوانب ــاد  عن ــراد  نم ــداد اف ــوزش (تع آم
زیسـت،  بهبود کیفیـت محـیط   )، در کشور ایران برکردهلیتحص

زیست و این خود حاکی از نقش بسیار کمرنگ محیط رندیتأثیب
 در سیستم آموزشی کشور ایران دارد.

شـاخص  (وضعیت اقتصادي کشور، بهبـود یابـد    ) هرچقدرد
 تولید ناخـالص داخلـی سـرانه در ایـن تحقیـق، نمـاد وضـعیت       

دهـد و در درجـات   اقتصادي است)، ابتدا آلودگی را افزایش مـی 
 دهد.باالتر بهبود درآمد، آلودگی را کاهش می
تأییـد اثـر    دهنـده نشـان به عبارتی، نتایج حاصل از تحقیق 

این هست  دهندهنشانمقیاس در سطوح ابتدایی توسعه هست و 
زیست با افزایش مقیـاس اقتصـادي، ارتبـاط    تخریب محیط که
تولیـد بیشـتر (خروجـی)، ورودي     ستقیم دارد. به عبارتی، برايم

زیست و همین مسئله تخریب بیشتر محیط استبیشتر ضروري 
 .را به همراه دارد
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