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The current study aims to analyze the relationship between the inequality of 
income and the quality of environment (CO2 release) through the data collected 
from provinces in Iran from 2007 to 2016. To this aim, the Gini’s index of income 
distribution, as the proxy of the inequality of income distribution, and the release of 
carbon, as the proxy of the quality of environment are calculated using the related 
theories for each particular province. The calculation of the Gini coefficient shows 
that the index fluctuated in the period under investigation; however, in general, it 
decreased from 0.44 in 2007 to 0.38 in 2016. Moreover, the degree of carbon release 
shows that, in general, the most amount of CO2 release (72%) came from industry, 
power house, and the transportation system. According to the results of the estimated 
model, the Gini coefficient had a positive effect on the degrees of carbon release, 
and the 1% increase in the income inequality led to 0.31% increase in the carbon 
release. The GDP, industrialization, and energy consumption had a positive effect on 
the carbon release, in that the 1% increase of the mentioned variables, increased the 
pollution 0.07%, 0.07%, and 0.004%, respectively. 
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سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

پژوهــش حاضــر بــه بررســی رابطــة نابرابــری درآمــد و کیفیــت محیــط  زیســت )انتشــار CO2( بــا 
اســتفاده از داده  هــای اســتانی ایــران طــی ســال  های 1386 تــا 1395 پرداختــه اســت. بــرای ایــن 
منظــور، وضعیــت توزیــع درآمــد شــاخص ضریــب جینــی، به عنــوان پراکســی نابرابــری توزیــع 
درآمــد، و انتشــار کربــن، به عنــوان پراکســی کیفیــت محیــط  زیســت، بــا اســتفاده از تئوری  هــای 
موجــود و بــه تفکیــک اســتان  های ایــران محاســبه شــد. نتایــج محاســبات ضریــب جینــی نشــان 
داد طــی ســال  های مــورد مطالعــه رونــد شــاخص کامــًا  نوســانی بــوده؛ امــا درمجمــوع از 0/44 
در ســال 1386 بــه 0/38 در ســال 1395 کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن طبــق نتایج محاســبات، 
میــزان انتشــار کربــن بیانگــر ایــن اســت کــه درمجموع بیشــترین میــزان انتشــار کربن دی اکســید 
)72 درصــد( از بخش  هــای صنعــت، نیــروگاه و حمل ونقــل صــورت می  گیــرد. برمبنــای 
ــا  ــن دارد و ب ــار کرب ــزان انتش ــر می ــت ب ــری مثب ــی اث ــب جین ــدل، ضری ــن م ــای تخمی یافته  ه
افزایــش یک درصــدی نابرابــری درآمــدی، میــزان انتشــار کربــن 0/31 درصــد افزایــش می  یابــد. 
ــن در  ــزان انتشــار کرب ــر می ــرژی ب ــی، صنعتی ســازی و مصــرف ان ــص داخل ــد ناخال ــرات تولی اث
ایــران مثبــت اســت؛ به طــوری کــه بــا افزایــش یک درصــدی متغیرهــای مزبــور، میــزان آلودگــی 

ــت.  به ترتیــب 0/07، 0/07 و 0/004 درصــد افزایــش خواهــد یاف
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1. مقدمه 
ــون  ــه دگرگ ــی جامع ــادی و اجتماع ــالوده  های اقتص ــه در آن ش ــدی اســت ک ــادی فراین ــعة اقتص توس
ــادی و  ــای اقتص ــش نابرابری  ه ــة اول، کاه ــی در درج ــن تحول ــل چنی ــه حاص ــوری ک ــود؛ به ط می  ش
ــعة  ــروزه توس ــود. ام ــد ب ــه خواه ــرف جامع ــای مص ــع و الگوه ــد، توزی ــای تولی ــی در زمینه  ه تغییرات
ــة  ــه گفت ــه بناب ــت؛ بلک ــه نیس ــورد توج ــادی م ــص اقتص ــوری خال ــوب تئ ــط در چارچ ــادی فق اقتص
میــردال1، رشــد و توســعة اقتصــادی مســئله ای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی اســت. تــودارو2 بیــان 
ــن  ــرات بنیادی ــد، آشــکارا متضمــن تغیی ــا و تولی ــود وضــع درآمده ــر بهب ــد کــه توســعه عاوه ب می  کن
ــی آداب  ــوارد حت ــتر م ــه و در بیش ــی عام ــرز تلق ــز ط ــی و اداری و نی ــادی، اجتماع ــاختمان نه در س
ــعه  ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــتراتژی را ب ــوع اس ــار ن ــون3 چه ــل هریس ــت. پ ــادات اس ــوم و اعتق  و رس
ــرام  ــکاری؛ 4. احت ــوب؛ 3. هم ــارکت مطل ــی؛ 2. مش ــد از: 1. فقرزدای ــه عبارت ان ــد ک ــی می    دان الزام
ــعة  ــوم توس ــر، مفه ــای اخی ــماعیل پورمقدم، 1397(. در دهه  ه ــی و اس ــری، دهباش ــت )خی ــه طبیع ب
پایــدار به صــورت گســترده مــورد توجــه اقتصاددانــان قــرار گرفتــه و توجــه جامعــة جهانــی را بــه خــود 
جلــب کــرده اســت. محیــط  زیســت مناســب و در دســترس بــودن منابــع طبیعــی از مهم  تریــن عوامــل 
تســهیل کنندة فراینــد رشــد اقتصــادی و یکــی از ارکان اصلــی توســعة پایــدار به شــمار می  آیــد. در ایــن 
راســتا تــاش می  شــود فراینــد توســعه به گونــه  ای هدایــت شــود کــه ضمــن حداکثرســازی ارزش افــزودة 
ــوم  ــروزه در چارچــوب مفه ــرود. ام ــت ازدســت ن ــای نظــام طبیع ــادل پوی ــای اقتصــادی، تع فعالیت  ه
ــداف  ــر اه ــه عاوه ب ــود ک ــزوده می  ش ــادی اف ــعة اقتص ــداف توس ــه اه ــومی ب ــد س ــدار بُع ــعة پای توس
ــط  ــت از محی ــد( حفاظ ــای هدفمن ــتغال و کمک  ه ــد، اش ــع درآم ــر توزی ــی )نظی ــادی و اجتماع اقتص
 زیســت، ســومین هــدف بنیــادی توســعة اقتصــادی معرفــی می  گــردد؛ لــذا اســتفادة بیش ازحــد یــک 
نســل از ایــن منابــع و تخریــب محیــط  زیســت، تــداوم رشــد اقتصــادی را بــرای نســل  های بعــد دشــوار 
ــن یکــی از  می  کنــد )محمــدی، 1395(. در ســه دهــة اخیــر، افزایــش میــزان انتشــار دی اکســید کرب
مهم  تریــن مســائل در زمینــة اقتصــاد محیــط  زیســت و توســعه اســت. کربــن دی  اکســید اصلی تریــن 
ــن  رو توجــه  ــی اســت؛ از ای ــل گــرم شــدن زمیــن و تغییــرات آب وهوای ــه  ای و یکــی از دالی گاز گلخان
بســیاری از محققــان و سیاســت  گذاران را بــه خــود جلــب کــرده اســت. بــه گــزارش آژانــس حفاظــت 
از محیــط  زیســت ایــاالت  متحــده4 در ســال 2014، میــزان خالــص انتشــار گازهــای گلخانــه  ای از ســال 
1990 تــا 2000م حــدود 35 درصــد )46.000.000.000 مترمکعــب( افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن 
مطابــق پیش بینــی ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی،5 تــا ســال 2050م اگــر اقدامــات بیشــتری 
ــزان 52 درصــد  ــه می ــه  ای ب ــرد، انتشــار گازهــای گلخان ــرات اقلیمــی صــورت نگی ــرای کاهــش تغیی ب

1. Myrdal
2. Todaro
3. Paul Harrison
4. United State Environmental Protection Agency
5. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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ــوزة  ــال در ح ــان فع ــزارش محقق ــق گ ــد )Sohag, Al Mamun & Uddin, 2017(. طب ــش می  یاب افزای
ــه ای  ــوده؛ به گون ــی ب ــه فزون ــر رو ب ــال  های اخی ــه ای در س ــای گلخان ــار گازه ــت، انتش ــط  زیس محی
ــن حــدود 42 درصــد، گاز متــان 15 درصــد و  ــا 2014، میــزان انتشــار گاز کرب کــه از ســال 1990 ت
 .)International Energy Agency Report, 2017( ــت ــه اس ــش یافت ــد افزای ــروژن 9 درص ــید نیت اکس
ــا  ــران ب ــه در ای ــورد مطالع ــال  های م ــی س ــن در ط ــید کرب ــرانة دی اکس ــار س ــزان انتش ــن می همچنی
 .).ibid( رشــد 206درصــدی از 2/56 در ســال 1349 بــه 7/85 کیلوگــرم در ســال 1395 رســیده اســت
بنابرایــن نابرابــری درآمــد و تخریــب محیــط  زیســت بــه یکــی از مســائل مهــم سیاســی و اقتصــادی در 
سراســر جهــان تبدیــل شــده اســت. محققــان ادعــا می  کننــد کــه نابرابــری درآمــد ممکــن اســت خطــر 
تنش  هــای اجتماعــی و مهاجــرت ناشــی از فقــر را افزایــش و کیفیــت محیــط  زیســت را کاهــش دهــد؛ 
ــه توســعة  ــرای دســتیابی ب ــد مرجعــی ب ــذا بررســی رابطــة نابرابــری درآمــد و انتشــار کربــن می توان ل

 .)Liu, Jiang & Xie, 2019( ــدار و بهبــود مکانیســم تخصیــص درآمــد باشــد پای

بــا توجــه بــه ایــن مطالــب و وضــع نگران کننــدة محیــط  زیســت در ایــران و بی توجهــی بــه رابطــة 
ــور در  ــتان  های کش ــطح اس ــوص در س ــت، به خص ــط  زیس ــت محی ــادی و کیفی ــای اقتص نابرابری  ه
ــری  ــا درنظــر گرفتــن ضریــب جینــی به عنــوان شــاخص نابراب تحقیقــات پیشــین، در ایــن پژوهــش ب
درآمــد در کنــار ســایر عوامــل ازجملــه درآمــد ســرانه، شــاخص صنعتــی شــدن، مصــرف انــرژی، تراکــم 
جمعیــت و میــزان شهرنشــینی )درصــد جمعیــت شــهری(،  تأثیــر نابرابری  هــای اقتصــادی در کیفیــت 
ــای  ــذاری متغیره ــوة اثرگ ــناخت نح ــت. ش ــده اس ــی ش ــران بررس ــتان  های ای ــت در اس ــط  زیس محی
ــر کیفیــت محیــط  زیســت، در طراحــی سیاســت  های زیســت محیطی مناســب و دســتیابی  یادشــده ب
بــه اهــداف توســعة پایــدار مفیــد و مؤثــر واقــع خواهــد شــد. متغیرهــای ضریــب جینــی و انتشــار کربــن 
بــه تفکیــک اســتان  های ایــران محاســبه و در متــن مقالــه گــزارش شــده اســت. ســاختار مقالــه بــه ایــن 
شــرح اســت کــه ابتــدا پیشــینة تحقیــق در دو بخــش مطالعــات داخلــی و خارجــی و ســپس مبانــی 
نظــری آمــده اســت. ســپس داده  هــا، مــدل و روش شناســی تحقیــق و در پایــان یافته  هــای تجربــی و 

ــت.   ــده اس ــر ش ــنهاد ها ذک ــدی و پیش جمع  بن

2. پیشینة تحقیق

2ـ1. تحقیقات خارجی
ــت  ــط  زیس ــه محی ــد ب ــری درآم ــا نابراب ــوان »آی ــا عن ــه  ای ب ــاه6 )2013( در مطالع ــک و گویس بائ
آســیب می  رســاند؟« بــا اســتفاده از روش خودتوضیــح بــا وقفه  هــای گســترده، بــه تجزیــه و تحلیــل 
ــدت  ــدت و بلند م ــرات کوتاه م ــان اث ــد. آن ــت  پرداخته ان ــط  زیس ــری ـ محی ــد ـ نابراب ــرة رش زنجی
ــاالت  متحــده  ــزان انتشــار CO2 در ای ــر می ــرژی را ب ــد، رشــد اقتصــادی و مصــرف ان ــری درآم نابراب

6. Baek & Gweisah 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

146

سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

فرشته یوسف زاده و همکار. محاسبة شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط  زیست در ایران.

بررســی کردنــد و دریافتنــد توزیــع عادالنــة درآمــد در ایــاالت  متحــده، کیفیــت بهتــر محیــط  زیســت 
را در کوتاه  مــدت و بلند  مــدت به ارمغــان مــی  آورد. همچنیــن در کوتاه  مــدت و بلند  مــدت رشــد 
اقتصــادی تأثیــر مثبتــی در کیفیــت محیــط  زیســت دارد؛ درحالــی کــه مصــرف انــرژی تأثیــر منفــی 

در کیفیــت محیــط  زیســت دارد.  

هائــو، چــن و چانــگ7 )2016( در مقالــة »آیــا نابرابــری درآمــد بــر کیفیــت محیــط  زیســت تأثیــر 
ــا اســتفاده از روش گشــتاور تعمیم  یافتــه تأثیــر  می  گــذارد«، براســاس اطاعــات اســتان  های چیــن و ب
نابرابــری درآمــد در ســرانة انتشــار کربــن دی اکســید در ایــن کشــور را تحلیــل کردنــد. ضمــن اینکــه 
عوامــل مؤثــر بــر میــزان انتشــار کربــن ســرانه را نیــز تبییــن کردنــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد 
بــه ازای افزایــش شــکاف درآمــدی در سراســر کشــور، مناطــق شــرقی و غیرشــرقی چیــن، انتشــار کربــن 
ــط  زیســت در  ــی محی ــی در آلودگ ــری منف ــدی تأثی ــن شــکاف درآم ــد؛ بنابرای ــش می  یاب ســرانه افزای
ایــن کشــور دارد. از میــان تمــام عواملــی کــه ممکــن اســت در انتشــار دی اکســید کربــن تأثیــر داشــته 
باشــد، یــک رابطــة Uشــکل بیــن ســرانة تولیــد ناخالــص داخلــی و ســرانة انتشــار کربــن وجــود دارد و 
افزایــش ســهم ارزش افــزودة صنعــت در تولیــد ناخالــص داخلــی به طــور قابــل  توجهــی ســرانة انتشــار 
کربــن را افزایــش می دهــد. همچنیــن تراکــم نســبتاً زیــاد جمعیــت انتشــار کربــن دی اکســید ســرانه 

را کاهــش می  دهــد کــه البتــه تأثیــر آن چشــمگیر نیســت.

ــای گســترده،  ــا وقفه  ه ــح ب ــتفاده از روش خودتوضی ــا اس ــور و ماگســی8 )2018( ب ــاه، ن ــوچ، ش بل
تأثیــر نابرابــری درآمــد و رشــد اقتصــادی را در تخریــب محیــط  زیســت در پاکســتان طــی ســال  های 
ــا  ــن ب ــار کرب ــه انتش ــود ک ــی از آن ب ــا حاک ــش آن ه ــج پژوه ــد. نتای ــا 2011 واکاوی کردن 1966 ت
ــت در  ــم جمعی ــی و تراک ــتغال صنعت ــد؛ اش ــش می یاب ــتان افزای ــدی در پاکس ــکاف درآم ــترش ش گس
ــه  ای  ــا انتشــار بیشــتر گازهــای گلخان انتشــار CO2 تأثیــر منفــی دارد؛ رشــد اقتصــادی در پاکســتان ب
همــراه اســت. بنابرایــن فرضیــة زیســت محیطی کوزنتــس در ایــن دوره بــرای پاکســتان معتبــر نیســت. 

مکگــی و گرینــر9 )2018( در پژوهشــی بــا عنــوان »آیــا کاهــش نابرابــری درآمــد می  توانــد رشــد 
اقتصــادی ناشــی از انتشــار CO2 را کاهــش دهــد؟« چگونگــی تأثیــر توزیــع درآمــد در رابطــة بیــن رشــد 
اقتصــادی و انتشــار کربــن را ارزیابــی کردنــد. آنــان دریافتنــد کــه رابطــة بیــن انتشــار دی اکســید کربــن 
و رشــد اقتصــادی براســاس توزیــع درآمــد در کشــورهای توســعه یافته متفــاوت اســت؛ به طــوری کــه 
ــر بیــن  ــه ارتبــاط قوی  ت ــاد، منجــر ب افزایــش در ســهم درآمــدی صاحبــان 20 درصــد درآمدهــای زی
ــان 20  ــدی صاحب ــهم درآم ــش در س ــود و افزای ــه  ای می  ش ــای گلخان ــار گازه ــد اقتصــادی و انتش رش
درصــد درآمدهــای کــم، موجــب کاهــش ارتبــاط بیــن رشــد اقتصــادی و انتشــار گازهــای گلخانــه  ای 

7.  Hao, Chen & Zhang
8. Baloch, Shah, Noor & Magsi 
9. McGee & Greiner
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ــان 20  ــار صاحب ــی دراختی ــد مل ــتری از درآم ــهم بیش ــه س ــورهایی ک ــی در کش ــردد. به عبارت می  گ
درصــد درآمدهــای زیــاد اســت، رابطــة رشــد اقتصــادی و CO2 ســرانه به شــدت مثبــت می  شــود؛ امــا 
در کشــورهایی کــه ســهم بزرگ  تــری از درآمــد دراختیــار صاحبــان 20 درصــد درآمدهــای کــم اســت، 
رشــد اقتصــادی کمتــر بــا انتشــار کربــن همــراه اســت و ایــن بدیــن معناســت کــه نابرابــری درآمــدی 

بــرای کاهــش انتشــار کربــن در اقتصادهــای کوچک تــر خــوب اســت.

ــتفاده  ــا اس ــار CO2« ب ــد و انتش ــری درآم ــة »نابراب ــوک10 )2018( در مقال ــرگیبلون و گ ــر، س دمی
ــط  زیســت در  ــت محی ــد در کیفی ــری درآم ــر نابراب ــای گســترده، تأثی ــا وقفه  ه ــح ب از روش خودتوضی
ترکیــه را در چارچــوب منحنــی زیســت محیطی کوزنتــس تحلیــل کردنــد. نتایــج تجزیــه و تحلیــل آنــان 
نشــان داد ارتباطــی منفــی بیــن میــزان انتشــار کربــن و نابرابــری درآمــدی وجــود دارد کــه حاکــی از 
آن اســت افزایــش نابرابــری درآمــد باعــث کاهــش تخریــب محیــط  زیســت در ترکیــه می شــود. نتایــج 

ــد. ــد می کن ــس را تأیی ــت محیطی کوزنت ــة زیس ــن فرضی همچنی

ــرات  ــی اث ــه بررس ــل ب ــیون کوانتای ــتفاده از روش رگرس ــا اس ــگ11 )2018( ب ــوا و پن ــا، گ ژو، ژی
شهرنشــینی و نابرابــری درآمــد بــر انتشــار کربــن در اقتصادهــای توســعه یافته )برزیــل، روســیه، هنــد، 
ــش  ــن پژوه ــج ای ــد. نتای ــا 2013 پرداختن ــای 1994 ت ــول دوره ه ــی( در ط ــای جنوب ــن و آفریق چی
نشــان می  دهــد شهرنشــینی تأثیــر منفــی و قابــل توجهــی در میــزان انتشــار کربــن دی اکســید دارد؛ 
درصورتــی کــه در کشــورهایی بــا انتشــار گازهــای گلخانــه ای متوســط و زیــاد، نابرابــری درآمــد تأثیــر 
مثبــت و قابــل توجهــی در انتشــار کربــن دارد. همچنیــن طبــق نتایــج ایــن مطالعــه، در اقتصادهــای 
ــی ســرانه و ســرانة  ــص داخل ــد ناخال ــن تولی ــی Uشــکل معکــوس )EKC( بی ــک منحن توســعه یافته ی

ــن وجــود دارد. انتشــار کرب

لیــو و دیگــران )2019( بــا اســتفاده از روش ARDL پانــل و رگرســیون کوانتایــل بــر ایــن موضــوع 
تمرکــز کردنــد کــه آیــا نابرابــری درآمــد موجــب کاهــش انتشــار کربــن در ایــاالت  متحــده می  شــود. 
نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد نابرابــری درآمــد باالتــر انتشــار کربــن ایــاالت  متحــده را در کوتاه مــدت 

افزایــش می دهــد؛ درحالــی کــه انتشــار کربــن را در بلندمــدت کاهــش می دهــد.

2ـ2. تحقیقات داخلی
هراتــی، دهقانــی، تقــی زاده و امینــی )1395( در پژوهشــی بــه بررسی تأثیر نابرابري اقتصادي و سیاسی 
ــاخص های  ــد. براي این منظور تأثیر ش ــب پرداختن ــورهای منتخ ــت در کش ــط  زیس ــر کیفیت محی ب
ضـریب جینـی، دموکراســی، درآمد سرانه، مصرف انرژي و شاخص توســعة انسانی بر کیفیت محیــط  
ــرای دورة 2002  ــه ب ــتاورهای تعمیم  یافت ــتفاده از روش گش ــا اس ــب ب ــور منتخ ــت در 57 کش زیس

10. Demir, Cergibozan & Gök 
11. Zhu, Xia, Guo & Peng
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تــا 2012م بررســی شــد. در ایــن مطالعــه، نابرابري اقتصادي و سیاسی بـه ترتیـب بـا اسـتفاده از 
شــاخص های ضــــریب جینــــی و دموکراســــی اندازه گیــری شــــد. نتــــایج بیــــانگر تــــأثیر منفــی 
ــت در کشورهاي مورد مطالعه است. درحالی که  ــط  زیس نــــابرابري اقتصادي و سیاسی بر کیفیت محی
ــد، با افزایش درآمد سـرانه و بهبود  بـا افزایش مصرف انرژي، کیفیت محیــط  زیســت کاهش پیدا می کن

شاخص توسعة انسانی، کیفیت محیــط  زیســت بهبود می یابــد. 

هراتــی، ابراهیمــی و امینــی )1395( در پژوهشــی اثــر نابرابــری توزیــع درآمــد بــر کیفیــت محیــط 
 زیســت در اقتصــاد ایــران طــی دورة زمانــی 1346 تــا 1392 تشــریح کردنــد. آنــان بــا اســتفاده از روش 
ــر آلودگــی محیــط  زیســت و متغیرهــای  ــه بررســی هم جمعــی بیــن متغی ــک12 )2013( ب ــر و هان بای
ــا  ــح ب ــوی خودتوضی ــرآورد الگ ــج ب ــد. نتای ــرژی پرداختن ــی و مصــرف ان ــب جین ــرانه، ضری ــد س درآم
وقفه  هــای گســترده بیانگــر آن اســت کــه در کوتاه  مــدت و بلند  مــدت رشــد اقتصــادی تأثیــری منفــی 
در کیفیــت محیــط  زیســت دارد. هرچنــد بهبــود توزیــع درآمــد دارای تأثیــر مثبتــی در کیفیــت محیــط 

 زیســت اســت، افزایــش مصــرف انــرژی موجــب بدتــر شــدن کیفیــت محیــط  زیســت می  شــود.

کرمی موفــق )1395( در پژوهشــی بــه بررســی عوامــل اصلــی مؤثــر بــر الگــوی انتشــار دی اکســید 
ــران طــی دورة  ــري درآمــد و فقــر در ای ــن در کوتاه مــدت و بلندمــدت، به علــت تغییــرات در نابراب کرب
زمانــی 1360 تــا 1392 پرداختــه اســت. در تحقیــق نام بــرده، از روش VAR -VECM جهــت تخمیــن 
ــرآورد  ــراي ب ــرداري اســتفاده شــده کــه در بلندمــدت ب ــک سیســتم خودرگرســیون ب ــا در ی پارامتره
ــدت  ــدل در کوتاه  م ــرآورد م ــج ب ــت. نتای ــه اس ــه کار رفت ــون ب ــی از روش جوهانس ــاي هم جمع برداره
نشــان  می دهــد تغییــر جزئــی در متغیــر رشــد اقتصــادي در دورة اول هیــچ تأثیــري در متغیــر تخریــب 
محیــط  زیســت بــر جــاي نمی  گــذارد. همچنیــن تغییــري جزئــی در متغیرهــاي فقــر و نابرابــري درآمــد 
در ابتــدا در تخریــب محیــط  زیســت تأثیــري نــدارد. از طرفــی نتایــج بــرآورد مــدل در بلندمــدت بیانگــر 
ــا تخریــب محیــط  ــود کــه میــان متغیرهــای رشــد اقتصــادي، نابرابــري درآمــد و میــزان فقــر  ب آن ب

 زیســت رابطــة مثبــت و معنــاداری وجــود دارد.

ابراهیمــی، بابائــی و کفیلــی )1395( در پژوهشــی بــا عنــوان »نابرابــری درآمــد و کیفیــت محیــط 
ــتفاده از روش  ــا اس ــران )1357ـ1391( و ب ــاد ای ــی اقتص ــری زمان ــای س ــب داده  ه ــت«، در قال  زیس
ــن را  ــر میــزان انتشــار گاز دی اکســید کرب ــع درآمــد ب ــر توزی ــا وقفه  هــای توزیعــی تأثی خودتوضیــح ب
بررســیدند. براســاس نتایــج ایــن مطالعــه، بــا بهبــود توزیــع درآمــد، میــزان انتشــار ســرانة دی اکســید 
کربــن کاهــش می  یابــد. به عبارتــی بهبــود توزیــع درآمــد ضمــن اثــرات مثبــت اقتصــادی و اجتماعــی، 
ــرژی  باعــث بهبــود کیفیــت محیــط  زیســت خواهــد شــد. گســترش شهرنشــینی و مصــرف ســرانة ان
ــن دارد. همچنیــن در کوتاه مــدت و  ــاداری در انتشــار ســرانة دی اکســید کرب ــر مثبــت و معن ــز تأثی نی

ــدارد.   بلندمــدت درآمــد ســرانه هیــچ اثــری در انتشــار ســرانة گاز CO2 در کشــور ن

12. Bayer  & Hanck



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

149

سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

فرشته یوسف زاده و همکار. محاسبة شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط  زیست در ایران.

خیــری و دیگــران )1397( در جســتار »تحلیــل اثــر نابرابــری درآمــد بــر کیفیــت محیــط  زیســت در 
ایــران«، بــا اســتفاده از داده  هــای آمــاری دورة 1349 تــا 1395 و بــا به کارگیــری مــدل خودتوضیــح بــا 
وقفه  هــای توزیعــی )ARDL(، بــه تحلیــل اثــر نابرابــری درآمــد بــر کیفیــت محیــط  زیســت در ایــران 
ــع  ــت  های توزی ــف سیاس ــی مختل ــای زمان ــان داد در بازه  ه ــان نش ــش آن ــای پژوه ــد. یافته  ه پرداختن
ــر در  ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــران می  ش ــرای ای ــت محیطی ب ــی زیس ــش آلودگ ــث کاه ــد باع ــر درآم براب
ایــران، گرایــش بــه تخریــب محیــط  زیســت در افــراد ثروتمنــد بیشــتر از افــراد فقیــر اســت و بازتوزیــع 

درآمــد ممکــن اســت منجــر بــه کاهــش آلودگــی ســرانه شــود. 

ــة  ــور رابط ــل کش ــی در داخ ــای اندک ــه پژوهش ه ــد ک ــخص ش ــی مش ــات داخل ــرور تحقیق ــا م ب
ــور، را  ــتان  های کش ــطح اس ــوص در س ــت، به خص ــط  زیس ــت محی ــادی و کیفی ــای اقتص نابرابری  ه
ــا  ــة  حاضــر ب ــران، در مقال ــط  زیســت در ای ــدة محی ــه وضــع نگران  کنن ــا توجــه ب ــد. ب بررســی کرده ان
ــه  ــل ازجمل ــار ســایر عوام ــد در کن ــری درآم ــوان شــاخص نابراب ــی به عن ــب جین ــن ضری درنظــر گرفت
درآمــد ســرانه، شــاخص صنعتــی شــدن، مصــرف انــرژی، تراکــم جمعیــت و درصــد شهرنشــینی، بــه 
ــه  ــران پرداخت ــتان  های ای ــت در اس ــط  زیس ــت محی ــادی در کیفی ــای اقتص ــر نابرابری  ه ــی تأثی بررس
ــه  ــن ب ــوآوری دیگــر ایــن پژوهــش محاســبة متغیرهــای ضریــب جینــی و انتشــار کرب شــده اســت. ن

ــت. ــران اس ــتان  های ای ــک اس تفکی

3. مبانی نظری 
ــاط  ــل ارتب ــن دلی ــه همی ــی  رود؛ ب ــمار م ــع به ش ــعة جوام ــر توس ــر ب ــل مؤث ــت از عوام ــط  زیس محی
ــا عوامــل مختلــف اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و... همــواره مــورد توجــه  متقابــل محیــط  زیســت ب
بــوده و در منابــع و آثــار و مطالعــات حــوزة اقتصــاد نیــز وارد شــده اســت. اقتصــاد محیــط   زیســت در 
ــالودة آن در طــول  ــدار شــد و ش ــر »ســبز« پدی ــدرن تفک ــوج م ــن م ــا اولی ــان ب ــال 1960م هم زم س
دهــة 1960م شــکل گرفــت. تحقیقــات گســترده  ای دربــارة بررســی عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت محیــط 
ــة زیســت محیطی کوزنتــسEKC( 13( اشــاره کــرد  ــه فرضی ــوان ب ــه می  ت  زیســت انجــام شــده؛ ازجمل
)صادقــی، ســجودی و احمــدزاده، 1395(. طــرح ایــن ســؤال کــه غیــر از درآمــد ســرانه، چــه عواملــی 
ــی زیســت محیطی کوزنتــس و  ــه توســعة منحن ــر کیفیــت محیــط  زیســت اثرگــذار اســت، منجــر ب ب
معرفــی متغیرهــای جدیــدی ازجملــه نابرابــری اقتصــادی شــده اســت. نابرابــری توزیــع درآمــد از طریق 
براینــد ترجیحــات زیســت محیطی دو گــروه ثروتمنــد و فقیــر جامعــه، بــر کیفیــت محیــط  زیســت اثــر 
ــتر  ــد بیش ــای درآم ــا به معن ــر نه تنه ــری باالت ــد، نابراب ــخص درآم ــطح مش ــک س ــرای ی ــذارد. ب می گ
ــه  ــرض اینک ــا ف ــت. ب ــز هس ــرا نی ــرای فق ــر ب ــد کمت ــای درآم ــه به معن ــت، بلک ــدان اس ــرای ثروتمن ب
ــرای کیفیــت محیــط  زیســت مثبــت باشــد، انتقــال یــک واحــد درآمــد از  کشــش درآمــدی تقاضــا ب
فقــرا بــه ثروتمنــدان به ترتیــب موجــب افزایــش و کاهــش تقاضــای ثروتمنــدان و فقــرا بــرای کیفیــت 

13. Kuznets
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ــوان  ــط  زیســت، به عن ــت محی ــی کیفی ــران، 1395(. به عبارت ــی و دیگ ــود )هرات ــط  زیســت می ش محی
ــدرت نســبی  ــن ق ــد. ای ــن می کنن ــه تعیی ــع جامع ــای ذی نف ــدرت نســبی گروه  ه ــی، را ق کاالی عموم
تحــت تأثیــر و وابســته بــه ســاختار درآمــد، میــزان نابرابــری درآمــد و ســایر نابرابری  هــای اجتماعــی 
ــای  ــا کااله ــی ی ــای مصرف ــتفاده از کااله ــرای اس ــراد ب ــات اف ــن ترجیح ــت. همچنی ــادی اس و اقتص
عمومــی ماننــد محیــط  زیســت پــاک، بــه نــرخ نهایــی جانشــینی میــان مصــرف کاالهــای خصوصــی 
ــت  ــد، کیفی ــا رشــد درآم ــراد بســتگی دارد. ب ــد نســبی اف ــه درآم ــز ب ــط  زیســت و نی ــت محی و کیفی
ــر،  ــرس و برزگ ــد )فط ــر می  کن ــس تغیی ــروری و لوک ــه کاالی ض ــت ب ــت از کاالی پس ــط  زیس محی
1392(. بنابرایــن بررســی و شناســایی روابــط محیــط  زیســت و متغیرهــای اقتصــادی اهمیــت زیــادی 
دارد کــه در پژوهــش حاضــر تــاش شــده تــا ضمــن بررســی مبانــی نظــری، بــا اســتفاده از رهیافــت 
اقتصادســنجی و نرم افزارهــای اســتتا و ایویــوز، روابــط متغیرهــا نیــز مشــخص شــود. در ادامــه مبانــی 
نظــری مهم  تریــن عوامــل اثرگــذار ـ شــامل ضریــب جینــی، تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه، مصــرف 
انــرژی، درصــد شهرنشــینی و تراکــم جمعیــت ـ بــر انتشــار ســرانة دی  اکســید کربــن به عنــوان معیــار 

آلودگــی محیــط  زیســت تبییــن شــده اســت.

3ـ1. نابرابری توزیع درآمد ـ آلودگی زیست محیطی
ــا آلودگــی محیــط  زیســت به طــور عمــده براســاس منحنــی  ارتبــاط میــان توســعه و رشــد اقتصــادی ب
زیســت محیطی کوزنتــس )EKC( بیــان می  شــود. ایــن فرضیــه وجــود رابطــة U معکــوس بیــن توســعة 
اقتصــادی و آلودگــی زیســت محیطی را مطــرح می  کنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه در مراحــل اولیــة توســعة 
اقتصــادی، بــا افزایــش درآمــد ســرانه، به طــور پیوســته کیفیــت محیــط  زیســت بدتــر می  شــود )تخریــب 
محیــط  زیســت افزایــش می  یابــد( و هنگامــی  کــه ســطح درآمــد بــه نقطــة عطــف خاصــی رســید، افزایش 
درآمــد بــر کیفیــت محیــط  زیســت تأثیــر مثبــت می گــذارد. تجزیــه  و تحلیل هــای قبلــی عمدتــاً بــر رشــد 
اقتصــادی و افزایــش درآمــد ســرانه متمرکــز بــود؛ امــا بــه الگــوی توســعة اقتصــادی توجــه کافی نداشــت. 
بــرای بررســی بیشــتر روابــط اقتصــادی میــان توســعة اقتصــادی و تعییــن آلودگــی زیســت محیطی، توزیع 
 Hao et al.,( درآمــد به عنــوان جنبــة دیگــر توســعة اقتصــادی بایــد در تجزیــه  و تحلیــل گنجانــده شــود
2016(. نابرابــری توزیــع درآمــد از طریــق براینــد ترجیحــات زیســت محیطی دو گــروه ثروتمنــد و فقیــر 
جامعــه، بــر کیفیــت محیــط  زیســت اثــر می گــذارد. بــرای یــک ســطح مشــخص درآمــد، نابرابــری باالتــر 
نه تنهــا به معنــای درآمــد بیشــتر بــرای ثروتمنــدان اســت، بلکــه به معنــای درآمــد کمتــر بــرای فقــرا نیــز 
هســت. بــا فــرض اینکــه کشــش درآمــدی تقاضــا بــرای کیفیــت محیــط  زیســت مثبت باشــد، انتقــال یک 
واحــد درآمــد از فقــرا بــه ثروتمنــدان به ترتیــب موجــب افزایــش و کاهــش تقاضــای ثروتمنــدان و فقــرا 
ــی  ــی14 )1994( اولین کس ــران، 1395(. بویس ــی و دیگ ــود )هرات ــت می ش ــط  زیس ــت محی ــرای کیفی ب
بــود کــه چگونگــی تأثیــر نابرابــری درآمد در تخریــب محیــط  زیســت را واکاوی کــرد. فرضیــة او ایــن بــود 

14. Boyce
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کــه نابرابــری بیشــتر ممکــن اســت تخریــب محیــط  زیســت را بــه دو طریــق افزایــش دهــد: 1. اثرگــذاری 
ــتدالل  ــق اس ــت محیطی. مطاب ــدة فعالیت های زیس ــه ـ فای ــی؛ 2. تحلیل هزین ــات زمان ــرخ ترجیح ــر ن ب
بویســی، تأثیــر نابرابــری درآمــد در کیفیــت محیــط  زیســت بــه براینــد ترجیحات زیســت محیطی بســتگی 
ــرداری  ــه بهره ب ــرا ب ــد، فق ــش می  یاب ــد افزای ــری درآم ــی نابراب ــد وقت ــان می  کن ــی وی بی دارد. به عبارت
بیشــتر از منابــع طبیعــی می گراینــد؛ زیــرا ســرمایه  های طبیعــی تنهــا منابــع دراختیــار آن هاســت کــه 
می  توانــد بــه بقایشــان کمــک کنــد. از ســویی دیگــر نابرابــری اقتصــادی بــا بی ثباتــی سیاســی و خطــر 
شــورش مرتبــط اســت. ایــن امــر ســبب می  شــود ثروتمنــدان سیاســت بهره  بــرداری از محیــط  زیســت 
ــه ســرمایه  گذاری در منابــع طبیعــی داخلــی ترجیــح دهنــد؛ چراکــه در  و ســرمایه  گذاری در خــارج را ب
خــارج از کشــور عــدم اطمینــان سیاســی کمتــر اســت. بنابرایــن بویســی معتقــد اســت افزایــش نابرابــری 
درآمــد باعــث تخریــب بیشــتر محیــط  زیســت می  گــردد. دربــارة نکتــة دوم، بویســی این گونــه اســتدالل 
می  کنــد کــه ثــروت و قــدرت در تعییــن تصمیمــات اجتماعــی به شــدت بــه هــم وا بســته  اند. در جامعــة 
نابرابــر، افــراد ثروتمنــد احتمــاالً قــدرت سیاســی بیشــتری دارنــد و می تواننــد در تصمیم گیــری دربــارة 
ــه   ــارت دیگــر، در تجزی ــه عب پروژه هــای ویرانگــر زیســت محیطی اثرگــذاری بیشــتری داشــته باشــند. ب
و تحلیــل ســود و زیــان، رقابــت بیــن برنــدگان )کســانی اســت کــه از اقدامــات مخــِرب زیســت محیطی 
ــت.  ــود( اس ــل می  ش ــا تحمی ــه آن ه ــب ب ــای تخری ــه هزینه ه ــانی ک ــدگان )کس ــد( و بازن ــود می  برن س
ــری اقتصــادی  ــدگان هســتند و نابراب ــرا همــان بازن ــدگان و فق ــدان همــان برن در نظــر بویســی، ثروتمن
ممکــن اســت از طریــق قــدرت سیاســی منجــر بــه افزایــش فعالیت  هــای زیســت محیطی مخــِرب شــود 
)Borghesi, 2006(. همچنیــن گفتــه می  شــود رابطــة میــان نابرابــری درآمــد و کیفیــت محیــط  زیســت 
ــر  ــد و فقی ــه ترجیحــات زیســت محیطی دو گــروه ثروتمن ــه شــکل منحنــی زیســت محیطی )EKC( ب ب

جامعــه بســتگی دارد کــه در ســه حالــت قابــل بررســی اســت:

الف. حالتی که منحنی EKC به شکل  U معکوس باشد:

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالنشکل 1. منحنی EKC معکوس
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فــرض کنیــد جامعــه متشــکل از دو گــروه فقیــر و ثروتمنــد باشــد؛ همچنیــن فــرض کنید ســطح درآمد 
فقــرا Y1 و ســطح آلودگــی مربــوط بــه فقــرا E1 اســت؛ درحالــی  کــه ســطح درآمــد و آلودگــی مربــوط بــه 
گــروه ثروتمنــدان )Y2 و E2( اســت. در حالتــی کــه منحنــی زیســت محیطی به شــکل U  معکــوس باشــد، 
به وضــوح مشــخص اســت کــه میانگیــن ســطح آلودگــی محیــط  زیســت در اقتصــاد )Ē( پایین  تــر از ســطح 
آلودگــی محیــط  زیســت مربــوط بــه میانگیــن درآمــد )Ȳ( اســت. Vf (Y) نشــان دهندة تفاوت بیــن میانگین 
ســطح آلودگــی محیــط  زیســت در اقتصــاد )Ē( و ســطح آلودگــی محیطــی مربــوط بــه میانگیــن درآمدهای   

Y1 و Ȳ( Y2( اســت. در ایــن مــورد، توزیــع درآمــد بــرای کیفیــت محیــط  زیســت اهمیــت دارد. اگــر ثــروت 
از ثروتمنــدان بــه فقــرا توزیــع شــود، شــکاف درآمــد بیــن ثروتمنــدان و فقــرا کاهــش می  یابــد )کاهــش 
نابرابــری درآمــد( و متوســط ســطح آلودگــی بــرای کل اقتصــاد نســبت بــه قبــل از توزیــع درآمــد افزایــش 

می  یابــد. بنابرایــن بیــن نابرابــری درآمــد و آلودگــی محیــط  زیســت رابطــه ای معکــوس برقــرار اســت.

ب. حالتی که منحنی EKC به صورت U باشد:

                                                            

U به صورت EKC شکل 2. منحنی

همان طــور کــه در شــکل 2 نشــان داده شــده، توزیــع مجــدد درآمــد از ثروتمنــدان بــه فقــرا کــه بــا 
افزایــش ســطح درآمــد فقیــر و کاهــش ســطح درآمــدی ثروتمنــدان )کاهــش نابرابــری درآمــد( همــراه 
ــد می  شــود؛  ــع درآم ــل توزی ــه قب ــرای کل اقتصــاد نســبت ب اســت، باعــث کاهــش ســطح آلودگــی ب
ــرار اســت.  ــت و مســتقیم برق ــط  زیســت رابطــة مثب ــی محی ــد و آلودگ ــری درآم ــن نابراب ــن بی بنابرای
Vf (Y) نشــان دهندة تفــاوت بیــن میانگیــن ســطح آلودگــی محیــط  زیســت در اقتصــاد )Ē( و ســطح 

آلودگــی محیطــی مربــوط بــه میانگیــن درآمدهــای   Y1 و Ȳ( Y2( اســت. 

ــر  ــری درآمــد ب ــت، نابراب ج. حالتــی کــه منحنــی EKC به صــورت خطــی اســت کــه در ایــن حال
 .)Hao et al., 2016( ــدارد کیفیــت محیــط تأثیــری ن
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شکل 3. منحنی EKC به صورت خطی

ــار  ــد و انتش ــری درآم ــن نابراب ــة بی ــران )2016(، رابط ــو و دیگ ــش هائ ــای پژوه ــق یافته ه طب
ــد هنگامــی  ــان کردن ــی آن  هــا بی آالینده  هــای محیــط  زیســت ممکــن اســت متفــاوت باشــد؛ به عبارت
ــرای تولیــد درآمــد از منابــع طبیعــی بیــش  ــد، گروه  هــای فقیــر ب  کــه شــکاف درآمــد افزایــش می  یاب
ــای  ــر گروه  ه ــوی دیگ ــوند. از س ــت می  ش ــط  زیس ــب محی ــبب تخری ــد و س ــتفاده می  کنن ــد اس از ح
ثروتمنــد تمایــل دارنــد در مناطقــی زندگــی کننــد کــه خطــر آلودگــی زیســت محیطی کمتــر اســت؛ 
ــرای ایجــاد سیاســت  های زیســت محیطی به منظــور  ــل می شــوند و ب ــن مناطــق منتق ــه ای ــن ب بنابرای
ــه  ــروه ب ــر دو گ ــم ه ــه ک ــان دهندة توج ــوع نش ــن موض ــه ای ــد ک ــاش نمی کنن ــی ت ــش آلودگ کاه
محیــط  زیســت اســت )محمــدی، 1395(. از نظــر تئوریــک، تأثیــر نابرابــری درآمــد در کیفیــت محیــط 
ــاس  ــو براس ــک س ــت. از ی ــخص اس ــاد نامش ــف و متض ــم  های مختل ــود مکانیس ــل وج ــت به دلی  زیس
دیــدگاه افــرادی ماننــد بویســی )1994( و تــوراس و بویســی15 )1998(، توزیــع برابــر درآمــد در کیفیــت 
محیــط  زیســت تأثیــر مثبــت دارد؛ یعنــی تــاش بــرای بهبــود توزیــع درآمــد، عاوه بــر اثــرات مثبــت 
ــر  ــوی دیگ ــود. از س ــر می ش ــت منج ــط  زیس ــت محی ــدن کیفی ــر ش ــه بهت ــی، ب ــادی و اجتماع اقتص
ــر  ــع براب ــی توزی ــر منف ــر تأثی ــل و گاالن17 )2000( ب ــون، هی ــران )2001( و راوالی ــک16 و دیگ هرین
ــع  ــران )2000( تاب ــون و دیگ ــی راوالی ــد؛ به عبارت ــد می کنن ــت تأکی ــط  زیس ــت محی ــد در کیفی درآم
 Y ،انتشــار کربــن دی اکســید C درنظــر گرفتنــد کــه C = a + bY تقاضــای انتشــار کربــن را به صــورت
درآمــد و b میــل نهایــی بــه انتشــار آلودگــی اســت. بــا توجــه بــه آنکــه محصــوالت کم کربــن نیازمنــد 
ــه تقاضــای  ــادر ب الزامــات فنــی بســیار بیشــتری اســت و اغلــب قیمت  هــای گزافــی دارد کــه فقــرا ق
ــدان  ــرا بیشــتر از ثروتمن ــه انتشــار آلودگــی فق ــی ب ــل نهای ــرض می  شــود می ــس ف ــا نیســتند، پ آن  ه
ــار  ــه انتش ــی ب ــل نهای ــر می ــد اگ ــان می  کنن ــران )2000( بی ــون و دیگ ــن، راوالی ــق همی ــت. مطاب اس
آلودگــی )MPE( افــراد فقیــر از ثروتمنــدان بیشــتر باشــد، سیاســت  های مــورد اســتفاده بــرای کاهــش 

15. Torras & Boyce
16. Heerink 
17. Ravallion, Heil & Jalan
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نابرابــری درآمــد ممکــن اســت انتشــار کربــن دی اکســید را افزایــش دهــد. بنابرایــن براســاس دیــدگاه 
ــه  ــری اقتصــادی رابطــة بده بســتان وجــود دارد؛ به طــوری ک ــرل آلودگــی و براب ــن کنت ــروه دوم، بی گ
بــا افزایــش ســرمایه  گذاری درجهــت کنتــرل آلودگــی و بهبــود کیفیــت محیــط  زیســت، منابــع مالــی 
کمتــری بــرای توزیــع درآمــد و برابــری اقتصــادی در دســترس خواهــد بــود )خیــری و دیگــران، 1397(.

3ـ2. درآمد سرانه ـ کیفیت محیط  زیست
بدیهــی اســت کــه میــزان زیــاد انتشــار آلودگــی )انتشــار دی اکســید کربــن( ممکــن اســت موجــب کاهش 
ظرفیــت تولیــد کشــور و نیــز تغییــرات آب وهوایــی شــود. از ســوی دیگــر واقعیــت ایــن اســت کــه رشــد 
2CO و انتشــار آلودگی  هــای  اقتصــادی ناگزیــر منجــر بــه افزایــش مصــرف انــرژی می  شــود و درنتیجــه 
دیگــر را درپــی خواهــد داشــت. ایــن مســئله وجــود رابطــة Uشــکل معکــوس میــان رشــد اقتصــادی و 
 )EKC(ــس ــت محیطی کوزنت ــی زیس ــه منحن ــه از آن ب ــد ک ــان می  ده ــت محیطی را نش ــی زیس آلودگ
یــاد می  شــود )Boopen & Vinesh, 2011(. منحنــی زیســت محیطی کوزنتــس را اولیــن بــار گروســمن و 
کروگــر18  در ســال 1991م مطــرح و ســپس آن را در 1995م تکمیــل کردنــد. منحنــی زیســت محیطی 
کوزنتــس )EKC( بدیــن معناســت کــه تخریــب محیــط  زیســت در مراحــل اولیــة رشــد اقتصــادی همــراه 
بــا افزایــش درآمــد ســرانه افزایــش می  یابــد؛ امــا بعــد از رســیدن درآمــد ســرانه بــه آســتانة مشــخصی، 
تخریــب آن کاهــش می  یابــد )Acaravci & Ozturk, 2010(. درواقــع در مراحــل اولیــة فراینــد صنعتــی، 
بــا توجــه بــه اولویــت تولیــد و اشــتغال نســبت بــه محیــط  زیســت پــاک، اســتفاده از منابــع طبیعــی و 
انــرژی بــرای رســیدن بــه ســطح باالتــری از رشــد اقتصــادی بــاال افزایــش می  یابــد. ایــن افزایــش مصــرف 
ــا توجــه  ــرژی موجــب گســترش انتشــار آالینده  هــای صنعتــی و آلودگــی می  شــود. در ایــن مرحلــه ب ان
ــن  ــی را تأمی ــش آلودگ ــای کاه ــد هزینه    ه ــادی نمی  توانن ــای اقتص ــن، بنگاه  ه ــرانة پایی ــد س ــه درآم ب
ــط  ــت محی ــود و کیفی ــه می  ش ــده گرفت ــادی نادی ــد اقتص ــت محیطی رش ــار زیس ــه آث ــد و درنتیج کنن
ــه ســطح  ــد. امــا در مراحــل بعــدی فراینــد صنعتــی شــدن و پــس از رســیدن ب  زیســت کاهــش می  یاب
مشــخصی از درآمــد ســرانه، افزایــش درآمــد ســرانه موجــب بهبــود کیفیــت محیــط  زیســت خواهــد شــد؛ 
ــاک و قوانیــن  ــاوری پ ــراوان محیــط  زیســت، فن به طــوری کــه در چنیــن وضعیتــی به دلیــل اهمیــت ف
ــد و  ــدا می کن ــش پی ــت کاه ــط  زیس ــی محی ــاخص  های آلودگ ــب، ش ــت محیطی مناس ــررات زیس و مق

کیفیــت محیــط  زیســت بهبــود می  یابــد )خیــری و دیگــران، 1397(.

3ـ3. صنعتی سازی و آلودگی محیط  زیست 
ــه  ــة کشــاورزی ب ــی جامع ــث دگرگون ــه باع ــی اســت ک ــری اقتصــادی و اجتماع ــی شــدن تغیی صنعت
جامعــة صنعتــی می شــود. ایــن تغییــر بــا نوآوری  هــای تکنولوژیکــی ارتبــاط نزدیکــی دارد و از عوامــل 
ــجاعی، 1394(. ورود  ــت و ش ــور،  فرهنگ دوس ــت )لطفعلی پ ــه  ای اس ــای گلخان ــار گازه ــر انتش ــر ب مؤث

18. Grossman & Krueger 
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صنعــت و تکنولــوژی بــه جامعــه هــم نتایــج مطلــوب اقتصــادی درپــی دارد و هــم پیامدهــای اجتماعــی 
ــی  ــراواِن ناش ــت محیطی ف ــرات زیس ــد. تغیی ــل می  کن ــه تحمی ــه جامع ــی را ب ــت محیطی مخرب و زیس
ــن  ــی از ای ــه یک ــراه دارد ک ــری به هم ــارات جبران ناپذی ــب خس ــد اغل ــای جدی ــع و فناوری ه از صنای
ــت  ــوا و آبراه  هاس ــی ه ــای صنعت ــق آلودگی  ه ــت از طری ــط  زیس ــب محی ــی، تخری ــی منف ــار جانب آث
ــید  ــن دی اکس ــار کرب ــزان انتش ــترین می ــه بیش ــا ک ــرادی، 1397(. از آنج ــان و م ــزادی، حیدری )خان
مربــوط بــه بخــش صنعــت اســت، شــاخص صنعتــی شــدن تأثیــر مســتقیم و چشــمگیری بــر انتشــار 
ســرانة کربــن دی اکســید و درنتیجــه تخریــب محیــط  زیســت دارد و بــا افزایــش ارزش افــزودة بخــش 
ــن  ــار کرب ــزان انتش ــدن، می ــی ش ــاخص صنعت ــوان ش ــی به عن ــص داخل ــد ناخال ــه کل تولی ــت ب صنع

.)Hao et al., 2016( ــد ــش می  یاب ــط  زیســت کاه ــت محی ــن کیفی ــش و بنابرای دی اکســید افزای

3ـ4. تراکم جمعیت و کیفیت محیط  زیست
در زمینــة جمعیــت و محیــط  زیســت افــراد زیــادی تــاش کرده  انــد تــا روابــط بیــن متغیرهــای جمعیتــی 
)انــدازه جمعیــت، تراکــم جمعیــت، رشــد جمعیــت و...( و تغییــرات زیســت محیطی را بررســی کننــد. امــا 
ــة معــروف مالتــوس19  ــه فرضی ــوط ب ــه در حــوزة جمعیــت و محیــط  زیســت مرب ــن نظری بحث برانگیزتری
ــد،  ــد می  کن ــی رش ــورت نمای ــت به ص ــداد جمعی ــه تع ــد ک ــان می  کن ــه بی ــن فرضی ــت. ای )1798( اس
ــا رشــد جمعیــت هماهنــگ  درصورتــی کــه منابــع غذایــی به صــورت خطــی رشــد می  کنــد و هیــچ گاه ب
نیســت. ایــن عامــل موجــب تراکــم بیشــتر جمعیــت نســبت بــه منابــع و اســتفادة فزاینــده از طبیعــت و 
درنتیجــه تخریــب محیــط  زیســت می شــود )صادقــی و دیگــران، 1395(. نظریــة مالتــوس به قبــل از انقاب 
صنعتــی و کشــاورزی مربــوط می  شــود. ایــراد ایــن نظریــه پیش  بینــی نکــردن پیشــرفت  های تکنولوژیکــی 
ــاروری و گــذار  ــارة کاهــش مرگ ومیــر و ب ــود. در آن زمــان، درب و ثابــت فــرض کــردن بهــره  وری زمیــن ب
ــود  جمعیتــی کــه درنتیجــة توســعة اقتصــادی حاصــل می  شــود، هیــچ پیش بینــی ای صــورت نگرفتــه ب
ــا  )نصراللهــی و هادیــان، 1397(. درمقابــل باســروپ20 بیــان می  کنــد کــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی ب
رشــد جمعیــت و درنتیجــه تراکــم بیشــتر آن، از طریــق شــدت بخشــیدن بــه تولیــد، افزایــش می  یابــد؛ ایــن 
فراینــد بــا ورود نیــروی کار و ســرمایة بیشــتر در جریــان تولیــد و همچنیــن بــا اســتفاده از پیشــرفت  های 
تکنولوژیکــی و فنــاوری کارآمدتــر امکان  پذیــر اســت. در ایــن نظریــه، برخــاف نظریــة مالتــوس، فنــاوری 
به عنــوان عاملــی درون  زا باعــث ازبیــن بــردن اثــرات مخــِرب تراکــم جمعیــت بــر محیــط  زیســت می شــود 
و تأثیــر مثبتــی در آن دارد )صادقــی و دیگــران، 1395(. تراکــم جمعیــت اغلــب  عاملــی مؤثــر در مطالعــات 
2CO درنظــر گرفتــه می  شــود. بــا ایــن حــال، رابطــة بیــن تراکــم جمعیــت و آلودگــی  مربــوط بــه انتشــار 
محیــط  زیســت نامشــخص اســت. تراکــم جمعیتــی بــاال به طــور معمــول نشــان دهندة درجــة باالتــری از 
ــر ایــن، تراکــم   بیشــتری وجــود دارد. عاوه ب

2CO صنعتی ســازی و شهرنشــینی اســت؛ درنتیجــه انتشــار 

19. Thomas Malthus
20. Esther Boserup
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جمعیتــی بــاال باعــث می  شــود مصــرف انــرژی بیشــتر و کارآمدتــر باشــد. از طرفــی از آنجایــی کــه میــزان 
آلودگــی محیــط  زیســت بــرای ســامتی و بهداشــت عمومــی بســیار مهــم اســت، افــرادی کــه در مناطقی با 
تراکــم جمعیــت بیشــتر زندگــی می  کننــد )به ویــژه در شــهرهای بــزرگ بــا مناطــق اقتصــادی توســعه یافته( 
اغلــب بیشــتر دربــارة آلودگــی محیــط  زیســت آگاهــی دارنــد کــه ایــن خــود منجــر به تمایــل عمومــی برای 

   .)Hao et al., 2016( بهبــود کیفیــت محیــط  زیســت می شــود

4. داده  ها و روش تحقیق  

4ـ1. جمع آوری داده  ها
ــا 1395  ــال  های 1386 ت ــی س ــران ط ــور ای ــتان  های کش ــی اس ــای تابلوی ــر، داده  ه ــش حاض در پژوه
بــه کار رفتــه اســت. بــرای تخمیــن مــدل بــرآورد از پژوهــش هائــو و دیگــران )2016( اســتفاده شــده 

کــه بــه شــرح ذیــل اســت:

)1(( ) ( ) ( ) ( )
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itGDP ــی،  ــب جین  ضری

itGini ــن،  ــرانة انتشــار کرب ــة اول س  وقف
2 . 1i tCO −

ــن،  ــرانة انتشــار کرب  س
2itCO

ــرژی،  itENC مصــرف ان ــزودة بخــش صنعــت از کل،   ســهم ارزش اف
itVIS ــی ســرانه،  ــص داخل ــد ناخال تولی

ــع  آوری  ــرای جم ــده  اند. ب ــدل ش ــی وارد م ــت لگاریتم ــا در حال ــت. متغیره ــت اس ــم جمعی itPOP تراک

ــم  ــزوده و تراک ــت از ارزش اف ــی ســرانه، ســهم بخــش صنع ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــط ب ــای مرتب داده  ه
جمعیــت از داده  هــای مرکــز آمــار ایــران اســتفاده شــده اســت. به دلیــل عــدم انتشــار رســمی آمــار میــزان 
مصــرف نهایــی انــرژی و میــزان انتشــار دی اکســید کربــن در ســطح اســتان  ها، در ایــن مقالــه براســاس 
اطاعــات ترازنامه  هــای انــرژی مقادیــر متغیرهــای مزبــور محاســبه شــده اســت. بدیــن منظــور ابتـدا آمـار 
مربوط به مصرف ســوخت های فسیلی )نفــت کــوره، نفــت گاز، نفـت سـفید و  بنـزین( و گاز طبیعــی بـه 
تفکیـک بخــش  هــای مختلــــف )بخــــش حمل ونقــل، کشــــاورزي، صنعت، بخــش خــــانگیـ  عمومی 
ـ تجــــاري، بخــــش نیروگاه  هــا و پاالیشــگاه  ها( و نیز به تفکیک استان  هــا جمــع آوری شـده و سـپس بـه 
کمـک ضرایب انتشار آالینده هــای هواي ناشی از بخش  هــای مختلــف مصرف  کننــدة انــرژی، میزان انتشار 

این آالینده    هــا به تفکیک بخش  هاي مختلف و در سطح اسـتان محاسبه شده اســت.

)2(
2

Fuel Consumption*ECO fuelEmissions F= ∑

ــف،  ــای مختل ــوخت در بخش  ه ــر س ــرف ه ــی از مص 2CO ناش ــار  ــزان انتش 2COEmissions می
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ــار  ــب انتش .E ضری fuelF ــف و  ــای مختل ــوخت در بخش  ه ــر س ــرف ه ــزان مص Fuel Consumption می
ــرای هــر  2CO ناشــی از مصــرف هــر ســوخت در بخش  هــای مختلــف اســت. پــس از آنکــه ب آالینــده 
ــرای محاســبة  ــر بخــش محاســبه شــد، ب ــر ســوخت و ه ــک ه ــه تفکی 2CO ب ــزان انتشــار  اســتان می
2CO بخش  هــای مختلــف بــا هــم  2CO اســتان در یــک ســال، ارقــام میــزان انتشــار  میــزان کل انتشــار 
ــف  ــب انتشــار در زیربخش  هــای مختل ــر ضرای ــرای مقادی ــد ب ــه هرچن ــت شــود ک جمــع می شــود. دق
 IPCC ــواع ســوخت  ها ارقــام پیش فرضــی در اســتاندارد ــرای هریــک از ان )نیروگاهــی، صنعــت و...( و ب
پیشــنهاد شــده، بهتــر اســت بــا توجــه بــه کیفیــت ســوخت و وضعیــت فنــاوری هریــک از کشــورها، 
ضرایــب انتشــار جداگانــه  ای تحــت عنــوان ضرایــب انتشــار بومــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد )ترازنامــة 
ــواع ســوخت  ها  ــزان مصــرف ان ــات می ــه اطاع ــا توجــه ب ــن پژوهــش، ب ــوری، 1395(. در ای هیدروکرب
بــه تفکیــک بخش  هــای مختلــف و میــزان انتشــار کربــن دی اکســید ناشــی از مصــرف هــر ســوخت در 
بخش  هــای مختلــف کشــور، ضرایــب انتشــار هــر ســوخت بــه تفکیــک هــر بخــش بــا تقســیم میــزان 
2CO ناشــی از مصــرف هــر ســوخت بــه تفکیــک بخش  هــا بــر میــزان مصــرف آن ســوخت در  انتشــار 
ــا و فعالیت  هــای  ــن از بخش  ه ــد. در شــکل 4، درصــد انتشــار کرب ــف به دســت می  آی بخش  هــای مختل

ــا 1395 نشــان داده شــده اســت.   ــف طــی ســال  های 1386 ت مختل

شکل 4. درصد انتشار کربن از بخش های مختلف )منبع: محاسبات تحقیق(

ــروگاه،  ــار بخــش نی ــرای انتشــار، چه ــاال، از شــش بخــش درنظــر گرفته شــده ب ــق نمــودار ب مطاب
ــاص  ــود اختص ــه خ ــار را ب ــهم انتش ــترین س ــاری بیش ــی و تج ــی، عموم ــت و خانگ ــل، صنع حمل ونق
داده  انــد. طــی ســال  های مــورد مطالعــه، ســهم انتشــار بخــش نیــروگاه افزایــش زیــادی داشــته اســت. 
ــی  ــان ســهم باالی همچنیــن ســهم خانگــی، عمومــی و تجــاری، علی رغــم کاهــش 3درصــدی، همچن

ــت. ــده اس ــان ش ــئله بی ــن مس ــل ای ــدی به تفصی ــری و جمع  بن ــش نتیجه  گی دارد. در بخ
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یکی از شاخص  هاي سنجش نابرابري درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددي است بین 
صفر و یک که در آن، صفر به معنای توزیع کامًا برابر درآمد یا ثروت و یک به معناي نابرابري مطلق در توزیع 
است. در ایــن پژوهــش ضریــب جینــی بــا اســتفاده از روابــط ریاضــی موجــود در مطالعــات پیشــین و بــه 
تفکیــک اســتان  های ایــران محاســبه شــده اســت. در بیــن محققــان، روش هــای مختلفــی بــرای محاســبة 

ایــن شــاخص وجــود دارد کــه عمده تریــن آن هــا دو روش بــا گروه بنــدی و بــدون گروه بنــدی اســت.

برای محاسبة ضریب جینی بدون گروه بندی از فرمول زیر استفاده می شود:

)3(( , )i i

N
ii

Cov y fGini
y

N =

=
∑ 1

2 1

کــه در آن yi درآمــد خانــوار i ام و fi رتبــة خانــوار i ام اســت. در ایــن رابطــه، f بــرای خانوارهــای 
فقیــر صفــر و بــرای خانوارهــای غنــی یــک درنظــر گرفتــه می شــود. بــرای محاســبة ضریــب جینــی 
ــای  ــه گروه ه ــا ب ــا، داده ه ــرانة خانوار ه ــد س ــودی درآم ــردن صع ــب ک ــد از مرت ــدی بع ــا گروه بن ب
ــدی  ــه درص ــر چ ــورد نظ ــای م ــک از گروه ه ــه هری ــود ک ــن می ش ــپس تعیی ــیم و س ــاوی تقس مس
ــر  ــول زی ــدی از فرم ــا گروه بن ــی ب ــب جین ــد. ضری ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــه را ب ــد جامع از درآم

می آیــد: به دســت 
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در ایــن فرمــول،  N/1نســبت گروه بندی هاســت. در مطالعــة نابرابــری و بررســی وضعیــت معیشــتی 
افــراد جامعـــه، اســـتفاده از داده هــای بودجــة خانــوار از منابــع عمــدة اطاعاتــی اســت. به علت حجــم زیاد 
نمونــه و شــیوة نمونه گیــری آمــار بودجـــة خـــانوار نســبت بــه ســایر منابــع اطاعاتــی از دقــت و اطمینان 
بیشــتری برخــوردار اســت )بیرانونــد، 1394(. بنابرایــن در ایــن پژوهــش، بــرای محاســبة ضریــب جینــی 
ــوار )تهیه شــده از مرکــز آمــار( اســتفاده شــده اســت.  اســتان  ها از داده  هــای خــام هزینــه و بودجــة خان
به دلیل دوگانگی فاحش اقتصاد ایران، مرکز آمار ایران نمونه  گیري را به تفکیک مناطق شهري و روستایی در 
هر استان انجام داده است؛ لــذا بــرای محاســبة ضریــب جینــی کل اســتان بایــد داده  هــای هزینــه و بودجــة 
خانوارهــای شــهری و روســتایی هــر اســتان را بــا هــم ادغــام کــرد کــه به دلیــل دسترســی بــه داده  هــای 
ــة  ــای هزین ــام ریزداده ه ــس از ادغ ــی، 1392(. پ ــوری و ذوق ــت )ابون ــر اس ــل امکان پذی ــن عم ــام، ای خ
خانــوار مناطــق شــهری و روســتایی هــر اســتان، هزینــة )درآمــد( خانوارهــا به صــورت صعــودی مرتــب 
و بــر بُعــد خانــوار تقســیم می  شــود تــا هزینــة )درآمــد( ســرانة هــر خانــوار محاســبه شــود. محاســبات 
مربــوط بــه ضریــب جینــی بــه کمــک نرم افــزار اســتتا انجــام شــده اســت. نتایــج محاســبة ضریــب جینــی 
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بــه تفکیــک اســتان  های ایــران در جــدول 1 گــزارش شــده اســت.
جدول 1. شاخص ضریب جینی استانی ایران 1386ـ1395

1386138713881389139013911392139313941395نام استان
0.4430.4230.4170.4200.3790.3710.3600.3760.3750.381 کل کشور

0.4190.4250.3950.3890.3760.3000.3350.3490.3620.374آذربایجان شرقی
0.4170.4060.3940.3790.3480.3440.3400.3200.2900.299آذربایجان غربی

0.3790.4080.3760.3880.3510.3480.3390.3160.3090.312اردبیل
0.4150.3920.3950.3980.3670.3850.3760.3890.3850.366اصفهان
0.3200.3120.3000.3230.2970.348البرز
0.4080.3690.3800.3580.3620.2420.3170.3410.3140.403ایام
0.3500.3320.3630.3810.3570.3130.3120.3210.3440.341بوشهر
0.4410.3980.4010.4310.3970.4080.4070.3970.4190.412تهران

0.3020.3270.3620.3840.3740.3480.3160.3340.3560.323چهارمحال و بختیاری
0.4380.3860.3480.3890.3350.3090.2680.2920.3010.312خراسان جنوبی
0.4640.4280.4440.4300.3830.3640.3750.3880.3710.360خراسان رضوی
0.4430.4310.4290.4230.3790.3700.3670.3760.3530.346خراسان شمالی

0.3950.3750.4100.4010.3570.3340.3410.3390.3620.377خوزستان
0.4170.4010.3530.3490.2910.3100.2870.2980.2920.304زنجان
0.3580.3600.3960.3790.3520.3450.3250.3240.3130.312سمنان

0.4540.4690.4610.4950.4400.3690.3780.3930.3960.421سیستان و بلوچستان
0.4210.3840.4010.4300.3840.4030.3560.3920.3710.368فارس
0.3750.3920.3560.3620.3300.3220.3330.3210.3270.338قزوین

0.3680.3810.3830.3680.3550.3480.3320.3460.3160.340قم
0.3350.3590.3800.3460.3360.3290.3210.3230.3070.299کردستان
0.4160.4380.4230.4180.3580.3530.3340.3790.3980.363کرمان

0.3860.3920.3890.4090.3550.3670.3460.3220.3260.318کرمانشاه
0.4620.4200.4540.4370.3270.3240.2810.2880.3220.283کهگیلویه و بویراحمد

0.4370.4590.4420.4510.4130.3800.3760.3770.3860.374گلستان
0.4550.3970.4080.3810.3520.3520.3470.3650.3600.369گیان
0.3540.4220.4050.4090.3300.3830.3380.3230.2800.319لرستان
0.4120.4120.3740.3670.3300.3130.3290.3230.3080.305مازندران
0.4510.3930.4160.4530.3800.3820.3600.3560.3390.373مرکزي

0.4750.4620.4410.4280.3630.3400.3270.4460.3820.412هرمزگان
0.4490.3650.3910.4090.3800.3880.3350.3540.3650.361همدان

0.4170.3980.3930.4020.3550.3370.3350.3400.3090.309یزد
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ــه  ــورد مطالع ــال  های م ــی س ــوری ط ــی کش ــب جین ــد ضری ــدول 1، رون ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــال 1386  ــدای س ــه از ابت ــوری ک ــت؛ به ط ــته اس ــی نداش ــد یک نواخت ــوده و رون ــان ب دارای نوس
ــازة  ــا 1388 ضریــب جینــی کاهــش یافتــه و ســپس در ســال 1389 افزایــش داشــته اســت. در ب ت
زمانــی 1389 تــا 1392، نابرابــری درآمــد رو بــه کاهــش بــوده اســت. رونــد نوســانی ضریــب جینــی 
همچنــان ادامــه داشــته؛ به گونــه ای کــه از ســال 1392 تــا 1395 مجــدداً ضریــب جینــی )نابرابــری 
درآمــد( افزایــش یافتــه اســت. ایــن نوســان در ســطح اســتانی نیــز به وضــوح قابــل مشــاهده اســت. 
در ســطح اســتانی در ســال 1395، اســتان  های سیســتان و بلوچســتان، تهــران، هرمــزگان، ایــام و 
ــاره  ــن ب ــل در ای ــان به تفصی ــد. در پای ــی را دارن ــب جین ــدار ضری ــب بیشــترین مق خوزســتان به ترتی

بحــث شــده اســت.

4ـ2. آزمون ریشة واحد    
ــل  ــه  و تحلی ــا در تجزی ــی متغیره ــخیص مانای ــت تش ــی جه ــای ترکیب ــد داده  ه ــة واح ــون ریش آزم
ــا ریشــة واحــد داده  هــای ترکیبــی  داده  هــای پانلــی بســیار حیاتــی اســت. در تئوری  هــای مرتبــط ب
ــران و  ــم، پس ــگ21، و ای ــون برایتون ــر از آزم ــة حاض ــه در مقال ــود دارد ک ــی وج ــای مختلف آزمون  ه
ــم،  ــگ )2001( و ای ــد برایتون ــة واح ــون ریش ــر در آزم ــة صف ــت. فرضی ــده اس ــتفاده ش ــین22 اس ش
پســران و شــین )2003( وجــود ریشــة واحــد )نامانایــی متغیرهــا( و فرضیــة مخالــف فقــدان ریشــة 

ــا( اســت. ــی متغیره واحــد )مانای

4ـ3. آزمون هم انباشتگی
اگــر متغیرهــا نامانــا باشــند، مرحلــة بعــدی تخمیــن درجــة انباشــتگی ســری  ها )مقاطــع( در داده  هــای 
ــا  ــه م ــتگی ب ــل هم انباش ــه  و تحلی ــت. تجزی ــل اس ــی پان ــای هم جمع ــتفاده از تکنیک  ه ــا اس ــل ب پان
ــای  ــم. روش  ه ــرآورد کنی ــون و ب ــا را آزم ــان متغیره ــی می ــدت تعادل ــط بلندم ــد رواب ــک می  کن کم
ــی23 )1999(  ــر از روش پِدرون ــة حاض ــه در مقال ــود دارد ک ــی وج ــی هم جمع ــرای بررس ــی ب متفاوت
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــج اس ــات نتای ــی ثب ــا و بررس ــان متغیره ــی می ــة هم جمع ــون رابط ــت آزم جه
ــای  ــل و آزمون  ه ــای پان ــروه آزمون  ه ــاره در دو گ ــت آم ــامل هف ــی ش ــی پِدرون ــون هم جمع آزم
 Panel( ــاره ــار آم ــه چه ــت ک ــی اس ــای درون گروه ــامل آزمون  ه ــل ش ــون پان ــت. آزم ــی اس گروه
را   )ADF-statistic  ،Panel Philips-Perron (pp)-statistic  ،Panel rho-statistic  ،V-statistic
Group PP- sta- ،Group rho statistic ــاره  ــه آم ــامل س ــز ش ــی نی ــش بین گروه ــرد. بخ )دربرمی گی

ADF-statistic ،tistic( اســت.

21. Breitung
22. Im, Pesaran & Shins
23. Pedroni
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4ـ4. رهیافت گشتاور تعمیم  یافته 
ــرات  ــد از: اث ــه عبارت  ان ــوع الگــو وجــود دارد ک ــی، ســه ن ــای ترکیب ــک الگــوی پوی ــی ی ــرم کل در ف
ــی،  ــتگی پیاپ ــا هم بس ــه ب ــت ک ــن اس ــا ممک ــن مدل  ه ــا ای ــی؛ ام ــی و ترکیب ــرات تصادف ــت، اث ثاب
ــرای  ــوند. ب ــه ش ــده مواج ــای توضیح دهن ــی متغیره ــت درون زای برخ ــس و ماهی ــانی واریان ناهمس
ــد25  ــو و بان ــه )GMM( 24 از آرالن ــتاور تعمیم  یافت ــر گش ــوان از برآوردگ ــکات می  ت ــن مش ــل ای ح
ــد  ــو و بان ــة آرالن ــران، 1394(. در روش گشــتاور تعمیم  یافت ــرد )ســلمانی و دیگ )1991( اســتفاده ک
ــز  ــیلی نی ــه آن GMM دیفرانس ــه ب ــود ک ــتفاده می  ش ــزار اس ــوان اب ــته به عن ــر وابس ــة متغی از وقف
ــی  ــای ضعیف ــطح، ابزاره ــا در س ــة متغیره ــد وقف ــان دادن ــد26 )1998( نش ــدل و بان ــد. بلون می  گوین
بــرای معادلــة رگرســیونی در تفاضــل اســت. بــرای رفــع ایــن مشــکل، آن  هــا تخمیــن  زن گشــتاورهای 
ــا  ــطح را ب ــیون در س ــیون، رگرس ــک رگرس ــه در ی ــد ک ــنهاد کردن ــتمی را پیش ــة سیس تعمیم  یافت
ــراي  ــی ب ــزاري ضعیف ــر اب ــا متغی ــه دار برآوردگره ــطوح وقف ــرگاه س ــد. ه ــب می  کن ــا ترکی تفاضل  ه
ــتمی  ــة سیس ــتاور تعمیم      یافت ــد از گش ــت بای ــن حال ــند، در ای ــا باش ــة اول برآوردگره ــل مرتب تفاض
ــدل  ــرآورد م ــرای ب ــز، از روش سیســتمی ب ــرد )Baltagi, 2008(. در پژوهــش حاضــر نی ــتفاده ک اس

اســتفاده شــده اســت.

5. یافته  ها
ــت و  ــط   زیس ــی محی ــر آلودگ ــدی ب ــری درآم ــرات نابراب ــی اث ــر، بررس ــش حاض ــدف از پژوه ه
ــن  ــت. در تخمی ــا 1395 اس ــال  های 1386 ت ــی س ــران ط ــن در ای ــار کرب ــخص انتش ــور مش به ط
ــة  ــون ریش ــج آزم ــة نتای ــن ارائ ــه، ضم ــت. در ادام ــده اس ــتفاده ش ــتانی اس ــای اس ــدل از داده  ه م
 واحــد و هم جمعــی، نتایــج تخمیــن مــدل در قالــب جــداول جداگانــه آمــده اســت. مطابــق نتایــج 
ــرف  ــی، مص ــب جین ــن، ضری ــار کرب ــای انتش ــال، متغیره ــزان احتم ــه می ــه ب ــا توج ــدول 2، ب ج
انــرژی و ســهم بخــش صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســطح مانــا بــوده؛ بنابرایــن انباشــته 
از درجــة صفــر (I0) هســتند. متغیرهــای تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه و تراکــم جمعیــت در ســطح 
 I1 ــک ــن انباشــته از درجــة ی ــا شــده  اند؛ بنابرای ــه تفاضل گیــری مان ــا یــک  مرتب ــا هســتند و ب نامان
هســتند. بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون   ریشــة واحــد و ایــن مهــم کــه متغیرهــا از درجــة انباشــتگی 
ــت  ــروری اس ــیون کاذب، ض ــکل  گیری رگرس ــدم ش ــان از ع ــت اطمین ــد، جه ــی برخوردارن متفاوت
ــون  ــن منظــور از آزم ــرای ای ــرد. ب ــرار گی ــورد بررســی ق ــا م ــان متغیره رابطــة هــم انباشــتگی می

پدرونــی اســتفاده شــده اســت.

24. Generalized Method of Moments 
25. Arellano & Bond
26. Blundell & Bond
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جدول 2. نتایج آزمون ریشة واحد

ایم، پسران و توضیح متغیرمتغیر
وضعیت مانایی برایتونگشین

متغیر

CO2(-1) 5/1-انتشار کربن
)0/00(

-1/4
)0/07(

I0

LGINI1/7-ضریب جینی
)0/03(

-2/5
)0/00(

I0

LENC1/9-مصرف انرژی
)0/02(

-9/5
)0/00(

I0

LGDP1/5تولید ناخالص داخلی
)0/94(

6/5
)1/00(

I1

LVIS2/50-سهم بخش صنعت از تولید ناخالص
)0/00(

10/51
)0/00(

I0

LPOP2/8تراکم جمعیت
)0/99(

5/8
)1/00(

I1

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــارة  ــت آم ــج، از هف ــاس نتای ــت. براس ــده اس ــدول 3 آم ــی در ج ــی پدورن ــون هم جمع ــج آزم نتای
ــا دار  ــد معن ــطح 95 درص ــی در س ــارة بین گروه ــی و دو آم ــارة درون گروه ــل، دو آم ــتگی پان هم انباش

ــود. ــتگی رد می  ش ــدان هم انباش ــر فق ــة صف ــه فرضی ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت. ای اس
جدول 3. نتایج آزمون هم انباشتگی

آزمون پدرونی با درنظر گرفتن عرض ازمبدأآزمون پدرونی با درنظر گرفتن عرض ازمبدأ و روند زمانی
آماره  های پانل درون گروهیآماره  های پانل درون گروهی

آزمونآمارهاحتمالآزمونآمارهاحتمال
1/00-7/4Panel v-Statistic1/00-5/5Panel v-Statistic

1/006/05Panel rho-Statistic1/004/6Panel rho-Statistic

0/00-31/7Panel pp-Statistic0/00-19/8Panel pp-Statistic

0/00-13/8Panel ADF-Statistic0/00-10/5Panel ADF-Statistic

آماره  های پانل بین گروهیآماره  های پانل بین گروهی
1/008/4Group rho-Statistic1/007/3Group rho-Statistic

0/00-36/8Group pp-Statistic0/00-21/6Group pp-Statistic

0/00-14/3Group ADF-Statistic0/00-10/09Group ADF-Statistic

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: محاسبات تحقیق(

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

163

سال 1399، دورۀ 8. شمارۀ ویژه

فرشته یوسف زاده و همکار. محاسبة شاخص ضریب جینی و بررسی اثرات آن بر آلودگی محیط  زیست در ایران.

 GMM در پژوهــش حاضــر، بــرای بررســی اثــرات متغیرهــای توضیحــی بــر متغیــر وابســته از رهیافــت
ــتاور  ــدل گش ــن م ــج تخمی ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش ــخة 14( اس ــتتا )نس ــزار اس ــتمی و نرم  اف سیس
ــة  ــج، رابط ــن نتای ــق ای ــت. طب ــده اس ــه ش ــدول 4 ارائ ــتمی )GMM-SYS( در ج ــة سیس تعمیم   یافت

ــادار اســت. ــر وابســته معن ــای توضیحــی و متغی تمــام متغیره
جدول 4. نتایج تخمین مدل

احتمالآمارهانحراف معیارضریبمتغیر

(-1) 0/010/0053/60/00

LGINI0/310/0121/60/00

LENC0/0040/000312/70/00

LGDP0/0730/00710/10/00

LVIS0/0750/015/20/00

LPOP-0/080/02-3/60/00

PROB =0/96Chi2= 27/7آزمون سارگان

آزمون هم بستگی مرتبة اول و دوم پسماندها

آزمونآمارهاحتمال

0/006-2/7AR(1)

0/15-1/4AR(2)

)منبع: محاسبات تحقیق(

 AR(2) و AR(1) ــزان احتمــال ــون ســارگان )Chi2( و می ــزان احتمــال آزم ــه می ــا توجــه ب ب
در انتهــای جــدول 4 کــه میــزان احتمــال خــود هم بســتگی مرتبــة اول کمتــر از 0/05 و مرتبــة 
ــة  ــرا فرضی ــار الزم برخــوردار اســت؛ زی ــن مــدل از اعتب ــج تخمی دوم بیشــتر از 0/05 اســت، نتای
ــال  ــز اخ ــزاری و ج ــای اب ــان متغیره ــتگی می ــدم هم بس ــر ع ــی ب ــارگان مبن ــون س ــر آزم صف
و فرضیــة صفــر آزمون  هــای خودهم بســتگی پســماندهای تفاضلــی رد نمی  شــود. در تفســیر 
ــری  ــر نابراب ــه اث ــد ک ــخص ش ــر مش ــش حاض ــدل در پژوه ــن م ــت آمده از تخمی ــج به دس نتای
ــا افزایــش  ــادار و مثبــت اســت؛ به طــوری کــه ب ــر آلودگــی محیــط  زیســت معن ــد ب ــع درآم توزی
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ــن 0/31  ــار کرب ــزان انتش ــد، می ــری درآم ــاخص نابراب ــوان ش ــی به عن ــب جین ــدی ضری یک درص
ــا  ــت و ب ــت اس ــن مثب ــار کرب ــی و انتش ــص داخل ــد ناخال ــة تولی ــد. رابط ــش می  یاب ــد افزای درص
افزایــش یک درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی، آلودگــی بــه میــزان 0/07 درصــد افزایــش خواهــد 
ــت اســت و  ــادار و مثب ــزان آلودگــی معن ــر می ــز ب ــرژی نی ــر صنعتی ســازی و مصــرف ان ــت. اث یاف
ــا افزایــش ســهم صنعــت از تولیــد ناخالــص داخلــی و مصــرف انــرژی، انتشــار کربــن به ترتیــب  ب
بــه میــزان 0/07 و 0/004 افزایــش خواهــد یافــت. متغیــر تراکــم جمعیــت اثــر منفــی بــر میــزان 
ــی 0/08  ــت، آلودگ ــم جمعی ــزان تراک ــدی در می ــش یک درص ــا کاه ــت و ب ــته   اس ــی داش آلودگ

ــد.  ــش می  یاب ــد افزای درص

5. نتیجه  گیری و پیشنهادها
ــن  ــه کار نگرفت ــدد، ب ــای متع ــت نیروگا  ه  ه ــت و گاز و فعالی ــی نف ــر غن ــل ذخای ــران به دلی در کشــور ای
ــودگی  ــوخت، فرس ــرای س ــح ب ــذاری صحی ــود قیمت  گ ــوخت، نب ــودن س ــن، ارزان ب ــای نوی فناوری  ه
ــتفاده از  ــوخت و اس ــرف س ــت مص ــی جه ــازی فرهنگ ــدان زمینه  س ــی، فق ــل عموم ــاوگان حمل ونق ن
ــوده  ــاال ب ــتان  ها ب ــطح اس ــرژی در س ــرف ان ــی، مص ــل عموم ــای حمل ونق ــخصی به ج ــودروی ش خ
ــی  ــران در ط ــن در ای ــار کرب ــزان انتش ــت. می ــه اس ــش یافت ــن افزای ــار کرب ــرانة انتش ــع آن س و به تب
ــه  ــب پیش گفت ــر مطال ــدی ب ــه تأیی ــه ک ــش یافت ــا 1395 حــدود 33 درصــد افزای ــال  های 1386 ت س
ــری ضــروری  ــای زیســت محیطی ام ــر آلودگی  ه ــر ب ــل مؤث ــرل عوام ــن شناســایی و کنت اســت؛ بنابرای
ــی  ــر بســیاری در آلودگ ــد تأثی ــع درآم ــری توزی ــه نابراب ــد ک ــش حاضــر مشــخص ش اســت. در پژوه
ــش  ــادی در بخ ــران زی ــرات، خس ــه آن اث ــی ب ــت و بی  توجه ــته اس ــای گذاش ــر ج ــت ب ــط  زیس محی
ــال  های  ــی س ــی در ط ــب جین ــانی ضری ــد نوس ــه رون ــه ب ــا توج ــت  محیطی دارد. ب ــادی و زیس اقتص
ــوب و  ــة مطل ــران نتیج ــد در ای ــت درآم ــود وضعی ــت  های بهب ــد سیاس ــر می  رس ــه، به نظ ــورد مطالع م

ــی نداشــته اســت. باثبات

ــرژی و  ــرف ان ــی، مص ــص داخل ــد ناخال ــة تولی ــه رابط ــد ک ــن ش ــر، روش ــش حاض در پژوه
شــاخص صنعتی ســازی بــا میــزان انتشــار کربــن مثبــت اســت. مطابــق بــا تئوری  هــای 
اقتصــادي، ارتباطــی قــوي بیــن ســطح فعالیت  هــاي اقتصــادي )رشــد اقتصــادي( و مصــرف انــرژي 
ــدي  ــاي تولی ــتر فعالیت  ه ــم در بیش ــای مه ــی از نهاده  ه ــوان یک ــرژي، به عن ــرا ان ــود دارد؛ زی وج
و خدماتــی، جایــگاه ویــژه  اي در رشــد و توســعة اقتصــادي دارد. بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت 
ــن  ــع ای ــت رف ــر جه ــع تجدیدناپذی ــر مناب ــز ب ــرژی، تمرک ــرف ان ــای مص ــی تقاض ــور و فزون کش
ــع  ــر مناب ــی از نظ ــوری غن ــران کش ــت. ای ــر اس ــری گریز ناپذی ــرژی ام ــرای ان ــا ب ــم از تقاض حج
ــرب و  ــمال و غ ــاد در ش ــرژی ب ــی اش )ان ــت جغرافیای ــه موقعی ــه ب ــا توج ــر اســت و ب تجدیدپذی
ــع  ــی مناب ــمت جایگزین ــد به س ــدّون می  توان ــزی م ــا برنامه  ری ــوب(، ب ــید در جن ــرژی خورش ان
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ــر،  ــع  تجدیدپذی ــرف مناب ــد و مص ــوی تولی ــت به س ــن حرک ــردارد. بنابرای ــر گام ب تجدید ناپذی
ــا  ــود. ب ــد ب ــذار خواه ــز اثرگ ــن نی ــزان انتشــار کرب ــر کاهــش می ــرژی، ب ــع ان ــظ مناب ضمــن حف
ــاالی  ــرف ب ــی و مص ــص داخل ــد ناخال ــدن از تولی ــت و مع ــدی صنع ــهم 42درص ــه س ــه ب توج
ــن مهــم نشــان  ــرژی در بخش  هــای مذکــور، خروجــی چشــمگیری نصیــب کشــور نشــده و ای ان
ــاورزی از  ــش کش ــدی بخ ــهم 8/3درص ــن س ــت. همچنی ــدک اس ــرژی ان ــره  وری ان ــد به می  ده
ــی  ــای مهم ــتفاده از نهاده  ه ــه اس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــر آن اس ــی بیانگ ــص داخل ــد ناخال تولی
ــت و  ــوده اس ــن ب ــد پایی ــرژی و تولی ــره  وری ان ــز به ــش نی ــن بخ ــرژی، در ای ــون آب و ان همچ

ــرد.  ــرار گی ــری ق ــورد بازنگ ــد م ــت  گذاری  ها بای سیاس

پیشنهادهای سیاستی:
ــدار  ــای پای ــدی، راهکاره ــت درآم ــود وضعی ــت  های بهب ــری در سیاس ــن بازنگ ــت ضم ــروری اس 1. ض
بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد. در بحــث آزادســازی قیمــت حامل  هــای انــرژی و پرداخــت یارانه  هــای 
ــرد و ضمــن حــذف  ــد به ســرعت بازنگــری صــورت گی ــران شــکاف ایجادشــده، بای ــدی جهــت جب نق

ــه بیشــتر شــود. ــاالی درآمــدی، ســهم بخــش تولیــد از دریافــت یاران دهک  هــای ب

2. جهــت خــروج از وضعیــت فعلــی اقتصــاد کشــور، ضــروری اســت در سیاســت  گذاری  ها و تدویــن 
برنامه  هــای توســعه، بــه ظرفیت  هــای داخلــی کشــور بیشــتر توجــه شــود تــا تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــزی مــدّون جهــت رهایــی  ــزوم برنامه  ری ــه درآمدهــای نفتــی خــارج گــردد. ل ــج از وابســتگی ب به تدری

بودجــه و تولیــد ناخالــص از دام درآمدهــای نفتــی بیــش  از پیــش احســاس می  شــود. 

3. تمرکززدایــی از شهرنشــینی و توجــه بیشــتر بــه بهبــود وضعیــت بهداشــت، ســامت و آمــوزش 
در مناطــق روســتایی جهــت جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر و متعاقــب آن تقویــت اقتصــاد 

روســتا و تولیــد ملــی بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.

ــرمایه  گذاری  ــگری، س ــای گردش ــاظ جاذبه  ه ــور به لح ــای کش ــه ظرفیت  ه ــتر ب ــه بیش 4. توج
ــش  ــش  از پی ــتی بی ــع  دس ــگری و صنای ــش گردش ــص بخ ــعة مخت ــرح توس ــاد ط ــد و ایج هدفمن
ــی  ــای نفت ــرای درآمده ــن مناســبی ب ــای حاصــل از آن جایگزی ــه درآمده احســاس می  شــود؛ چراک

ــود.  خواهــد ب

5. به منظــور جبــران اثــرات جانبــی و درونی ســازی آن بــرای صنایــع بــا آلودگــی فــراوان 
ــا  ــرد ت ــورت پذی ــرژی ص ــای ان ــر حامل  ه ــات ب ــع مالی ــی وض ــد داخل ــود در بُع ــنهاد می ش پیش
ــر  ــای تجدیدپذی ــتر انرژی  ه ــد بیش ــت تولی ــل از آن درجه ــد حاص ــی، درآم ــرل آلودگ ــن کنت ضم

گــردد. ســرمایه  گذاری 
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