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. مقدمه1
هاي بشر بسيار مورد توجه قرار گرفته است. مشكالت و هاي اخير رابطه تغيير اقليم با فعاليتدر سال

بنـدي  تقسـيم توانهاي ناشي از تغيير اقليم و گرمايش جهاني در ايران را به دو دسته كلي ميآسيب

زايي، باال آمدن سطح محيطي نظير خشكسالي، بيابانهاي زيستكرد. دسته اول، مشكالت و آسيب

هاي متعدد است كه ايران نيز همچون سـاير  هاي گرمسيري و شيوع بيماريآب درياها، بروز طوفان

اجه بـودن بـا   كشورها در معرض آن قرار دارد. قرار گرفتن ايران در كمربند خشك كره زمين و مو

تر از آن نوسانات شديد بارندگي و همچنين جمعيت باال و كـارايي پـايين در   آبي و مهممشكل كم

هـاي  دسـته دوم، آسـيب  1.ايـد افزمصرف انرژي، بر اهميت موضوع بالياي حاصل از تغيير اقليم مي

انرژي تجديدناپذير مربوط به كشورهاي وابسته به منابعبيشتراقتصادي ناشي از تغيير اقليم است كه 

المللي نظير كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل كيوتو هاي بينو برنامههاو ناشي از اتخاذ تصميم

هاي فسيلي است. پروتكل كيوتو به عنوان دومين سند مادر بعـد  در راستاي كاهش مصرف سوخت

اجرايي گرديـد. هـدف   2005شكل گرفت و در سال 1997از كنوانسيون تغيير آب و هوا در سال 

درصـد زيـر سـطح منتشـر شـده در      2/5اي بـه ميـزان   اين پروتكل، كاهش غلظت گازهاي گلخانـه 

است. كشورهاي پيشرفته عضو، متعهد به كـاهش انتشـار در   2008-2012، در بازه زماني 1990سال

ن ايـن  كشورهاي پيشرفته و يا كشورهاي در حال توسعه هستند. بـا اجرايـي شـد   ديگر كشور خود، 

هاي فسيلي از ناحيه كشورهاي پيشرفته و متعهد به كاهش انتشار كـاهش  پروتكل، تقاضاي سوخت

هـاي مختلـف همچـون    هـاي فسـيلي از كانـال   يابد و بنابراين اقتصاد كشورهاي متكي به سوختمي

پـذيرد. از سـوي   طور كلي كاهش درآمدهاي ارزي آسـيب مـي  ها و بهبودجه دولت، تراز پرداخت

، هزينه توليدات مربوط به صنايع آالينده در كشورهاي متعهـد و پيشـرفته افـزايش يافتـه و در     ديگر

مقابل، توليد اين كاالها در كشورهاي در حال توسعه نفتي به دليل وجود مزيت نسبي در دارا بودن 

وق در يابد. طبيعي است كه فرايند فهاي تجديدناپذير و عدم تعهد كاهش انتشار، افزايش ميانرژي

اقتصادهاي نفتي را جزء كشورهاي با آاليندگي باال تبديل كـرده و در نهايـت آنهـا نيـز     ،بلندمدت

چون كشورهاي پيشرفته آالينده امروز، متعهد به كاهش انتشار خواهند شد.

درصـد كـل انتشـار گازهـاي     80منطقه با آاليندگي بيشتر، در حـدود  25تعداد 2005در سال 

سـال  ايـن اند كه ايران جزء ايـن گـروه قـرار داشـته اسـت. در     دار بودهجهان عهدهاي را درگلخانه

تن بوده كه از متوسط سطح انتشار جهاني بيشتر 94/5كربن سرانه منتشره در ايران حدود اكسيددي

)1383احدي و سلطانيه (.1
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دهنده سطح باالي نسبت انتشار است. همچنين مقايسه ميزان انتشار در ايران با كشورهاي ديگر نشان

هـاي توليـد و مصـرف    كننده لزوم افزايش كـارايي فنـاوري  كه بيان1ليد ناخالص داخلي استبه تو

لـت سـهم بـاالي انتشـار، اثـر      اكسـيدكربن، بـه ع  در اين مقاله شاخص انتشار گـاز دي انرژي است. 

اي اي و ماندگاري باالي هر ملكول اين گاز سمي، به عنوان شاخص انتشار گازهاي گلخانهگلخانه

و OECDدهنـده آن بـراي هـر يـك از دو گـروه كشـوري       گرفته شـده و عوامـل توضـيح   در نظر 

OPECبندي كشورهاي انتخاب عوامل مورد نظر در طبقهگيرد. از جمله ايران مورد تبيين قرار مي

طـور عمـده بـه بررسـي     ههاي انجام شده وجود ندارد. برخي مطالعات تجربي بـ منتخب در پژوهش

انـد. برخـي ديگـر تنهـا بخشـي از عوامـل       محيطي كوزنتس پرداختـه زيستاي از منحنيشكل ساده

حـد امكـان ايـن    شود تـا اند. در اين مقاله تالش مياثرگذار بر ميزان انتشار را مورد توجه قرار داده

جامع مورد آزمون قرار گيرد. بنابراين اين مقاله از نظر جامعيـت  به نسبتها رفع و يك مدل كاستي

هاي مورد استفاده براي كشورهاي مختلف و همچنين نتايج و د بحث و جامعيت دادهمتغيرهاي مور

در ادامـه، ادبيـات   هاي سياستي كه براي اقتصاد ايران خواهد داشت، داراي نـوآوري اسـت.  توصيه

طه بـين درآمـد سـرانه و انتشـار سـرانه گـاز       شود. در بخش سوم رابموضوع در بخش دوم مرور مي

شود. در بخش چهارم، براي تعيين عوامـل  ي كشورهاي مورد مطالعه بررسي مياكسيدكربن برادي

هـاي پانـل   اكسيدكربن، الگوي تحقيق با استفاده ار اقتصادسـنجي داده دهنده انتشار گاز ديتوضيح

شـود. در  برآورد شده و براساس عليت گرانجري، به رابطه بين متغيرهـاي مهـم الگـو پرداختـه مـي     

اسـتي بـراي اقتصـاد ايـران ارائـه      هـاي سي بنـدي و توصـيه  هاي مهم تحقيق جمعهبخش پنجم نيز يافت

گردد.مي

مروري بر مباني نظري و تجربي.2
اي تحـت عنـوان رشـد اقتصـادي و نـابرابري      در مطالعـه 1955ون كـوزنتس در سـال   اولين بار سيم

اقتصادي، رابطه ميـان  نتس اوليه را مطرح ساخت. به عقيده وي در مسير توسعهزدرآمد، منحني كو

وارون است. براساس اين فرضيه در مراحل اوليه توسـعه  Uدرآمد سرانه و نابرابري درآمد به شكل 

اقتصادي، همزمان با افزايش درآمد سرانه، نابرابري توزيع درآمد افزايش و پس از رسيدن به سطح 

، 2با مطالعـه گروسـمن و كروگـر   يابد. معيني از درآمد، نابرابري توزيع درآمد به تدريج كاهش مي

1. Baumert, et al (2005)
2. Grossman and Kruger (1991)
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وارون، بـه  Uهاي مختلف تخريب محيط زيست و درآمد سـرانه نيـز بـه شـكل     رابطه ميان شاخص

نتس، در مطالعات مربـوط بـه محـيط زيسـت مطـرح شـد. آسـيب        زمحيطي كوعنوان منحني زيست

ي و هـاي اقتصـادي براسـاس فـروض ايسـتا در مـورد فنـاور       پذيري محيط زيست از توسعه فعاليـت 

زيرا با افزايش درآمد، تقاضا بـراي بهبـود كيفيـت محـيط     ،محيطي استهاي زيستگذاريسرمايه

در اين رابطه اثر مقياس، اثر درآمدي و اثر تركيبي داراي اهميت 1.زيست نيز افزايش خواهد يافت

يشـتر  هاي اقتصادي بـه آلـودگي ب  طوري كه در سطوح اوليه توسعه، افزايش مقياس فعاليتاست. به

منجر شده و بنابراين شيب منحني مثبت خواهد بود (اثر مقياس). بـا افـزايش درآمـد سـرانه، تقاضـا      

محيطـي شـديدتر بـه جـايگزيني     براي محيط زيست با كيفيت بهتر افزايش يافته و تنظيمات زيسـت 

شدن از (اثر درآمدي). اثر درآمدي باعث دور انجامدميتر هاي پاكهاي قديمي با فناوريفناوري

هاي صنعتي نوين و ايجاد روند كاهشي آلودگي و انتشار هاي صنعتي سنتي به سمت فعاليتفعاليت

شود. بنابراين زماني كه درآمد سرانه از يك حدي افزايش يابد، اثرات تركيبي و درآمدي بر اثر مي

اقتصـادي و  كند. ديدگاه سنتي كه معتقد است كـه توسـعه  مقياس چيره شده و منحني را نزولي مي

بهبود كيفيت محيط زيست اهداف مغايري هستند، صرفاً به اثر مقياس توجه دارد. 

آن است كه كشورهاي درحال توسعه در شـاخه صـعودي و   زحاكي ا2مطالعه سوري و چاپمن

نـوع  10آزمـون  بـا 3محيطي قرار دارند. كـول يافته در شاخه نزولي منحني زيستكشورهاي توسعه

وارون Uنشان داد كـه در مـورد برخـي شـكل     OECDبراي كشورهاي منتخب شاخص آلودگي 

شـود. در مطالعـه فريـدل و    وارون تأييد ميUشكل2COوجود ندارد اما در مورد شاخص انتشار 

شكل براي اتريش حاصـل شـده اسـت. در مطالعـه     Nمحيطي كوزنتسشكل منحني زيست4گتزنر

چرا كـه ايـن   ؛شودوارون براي كشورهاي در حال توسعه تأييد نميUشكل 5نزواسالنيديس و ايرا

پوركـاظمي  كشورها در مراحل اوليه توسعه بوده و در شاخه صعودي منحني قرار دارند. در مطالعه 

بـراي  محيطي كوزنتس در چارچوب دو معادله ساده و لگاريتمي ) منحني زيست1387و ابراهيمي (

براسـاس  بررسـي شـده اسـت.    1980-2003هـاي  نه از جمله ايران طي سـال گروه كشوري خاورميا

محيطي كوزنتس براي كشورهاي منتخب خاورميانـه  نتايج حاصل شده از مدل ساده، فرضيه زيست

است.يادشدهلكن نتايج آزمون مدل لگاريتمي بيانگر عدم تأييد فرضيه .شودرد نمي

1. Beckerman (1992) and Panayouto (1997)
2. Suri, Chapman (1998)
3. Cole (2004)
4. Friedle, Getzner (2003)
5. Aslanidis, Iranzo (2009)
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و مالي بر كيفيت محيط زيست و همچنين نقش دولت با تأكيد بر تأثير توسعه نهادي، اقتصادي 

محيطي در بلندمـدت كـه در مطالعـه تامازيـان و     در كاهش انتشار با وضع قوانين و تنظيمات زيست

اي در سـطح اقتصـاد   كننده انتشار گازهاي گلخانهترين عوامل تعيينآمده است، در ادامه مهم1رائو

يـا  GDPامل مهم مصرف انرژي (نسبت مصرف انرژي بـه  گردد. در اين رابطه سه عكالن ارائه مي

يـا شـاخص   GDPاي (نسـبت ارزش افـزوده صـنعت بـه     شاخص شدت انرژي)، توليدات كارخانه

يا شاخص باز بودن اقتصاد و GDPصنعتي بودن) و تجارت (نسبت مجموع صادرات و واردات به 

گيرند. اندازه تجاري) مورد توجه قرار مي

ايف انرژي با انتشار گازهاي گلخانه. رابطه مصر2-1
اي و عامل اصلي انتشار نيز مصرف انرژي است. منبع اصلي گرمايش جهاني، انتشار گازهاي گلخانه

. از سويي ممكن است حركت بـه سـمت   انجامدميبنابراين كاهش مصرف انرژي به كاهش انتشار 

بـه عبـارت ديگـر،    2.را كاهش دهـد ياهداف پروتكل كيوتو به منظور كاهش انتشار، رشد اقتصاد

مصـرف انـرژي در صـورت    چرا كه بـا افـزايش  ؛اندتوسعه اقتصادي و مصرف انرژي به هم وابسته

بــه يابــد. از ســوي ديگــر، افــزايش كــارايي كــه وري، توســعه اقتصــادي افــزايش مــيافـزايش بهــره 

راسـاس گـزارش   ب3.شـود، نتيجـه توسـعه اقتصـادي اسـت     جويي در مصرف انرژي منجـر مـي  صرفه

ميليـارد  5/11در حـدود  2006)، مصرف انرژي جهاني در سـال  2009هاي توسعه جهاني (شاخص

مصـرف  1990-2006اسـت. در بـازه زمـاني    1971تن معادل نفتي بوده كه دو برابر مصـرف سـال   

ست. درصد رشد داشته ا6/1و 2، 4/2انرژي در اقتصادهاي با درآمد پايين، متوسط و باال به ترتيب 

ــيش از  ــرژي مصــرف شــده در ســال  80ب ــذير  از ســوخت2006درصــد ان ــاي فســيلي تجديدناپ ه

محيطي و مصرف هاي زيستسنگ بوده است. بنابراين بحث، يعني نفت و زغال2COمنتشركننده 

بـه  انرژي در مورد كشورهاي اوپك حائز اهميت است. چرا كه اقتصاد عمده اين كشـورها وابسـته  

هاي فسـيلي اسـت كـه خـود عامـل مهمـي در انتشـار آلـودگي         منابع انرژي تجديدناپذير و سوخت

ــي  ــود. برمحســوب م ــال  ش ــزارش س ــاس گ ــاز    1388اس ــار گ ــزان انتش ــران، مي ــرژي اي ــه ان ترازنام

تـن بـوده اسـت كـه     538527894كننده انـرژي معـادل   هاي مصرفكربن در كليه بخشاكسيددي

گازهـاي آالينـده منتشـر شـده در همـان زمـان دارد. سـهم هـر يـك از          رديگـ اي بـا  اختالف عمده

1. Tamazian, Rao (2009)
2. Sari, Soytas  (2008)

)2009تامازيان و رائو (.3
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هـاي خـانگي، تجـاري و    دهـد كـه بخـش   نشان مي2COكننده انرژي در انتشار هاي مصرفبخش

9/24درصـد، بخـش حمـل و نقـل معـادل      8/15درصد، بخش صنعت معـادل  7/25عمومي معادل 

درصــد و بخــش 9/27درصــد، بخــش نيروگــاهي معــادل 5/2درصــد، بخــش كشــاورزي معــادل 

تـر از ميـزان مطلـق مصـرف     . امـا آنچـه مهـم   از كل انتشار را به عهده دارنددرصد2/3پااليشگاهي 

(ميليـون دالر برحسـب   GDPانرژي است نسبت مصرف نهايي انرژي (تن معـادل نفـت خـام) بـه     

شـود.  هـايي انـرژي تعريـف مـي    برابري قدرت خريد) است كه به عنوان شـاخص شـدت مصـرف ن   

دهنده بهبـود فنـاوري و كـارايي در مصـرف انـرژي اسـت. مقـدار ايـن         ص نشانتحوالت اين شاخ

، عربستان، تركيه، خاورميانه، چين، ايران و جهـان  OECDبراي كشورهاي 2008شاخص در سال 

بنـابراين  1.تگزارش شده اسـ 3/120، و 7/236، 115، 1/198، 83، 8/162، 4/101به ترتيب معادل 

توانـد در ارائـه   اكسيدكربن، مصرف انرژي و رشـد اقتصـادي مـي   بررسي رابطه ميان انتشار گاز دي

براساس عليـت  گفته شدههاي سياستي مناسب مؤثر باشد. در اين تحقيق ضمن بررسي رابطه توصيه

پانـل در نظـر   هـاي انتشـار در الگوهـاي    كنندهگرانجري، عامل شدت انرژي به عنوان يكي از تعيين

گرفته شده است.

اي اي با انتشار گازهاي گلخانه. رابطه توليدات كارخانه2-2
اي از توليد ناخالص داخلي، به عنوان شاخصي براي تغييرات ساختاري و يـا  سهم توليدات كارخانه

راي اي است. اين نسبت بـ عوامل مؤثر در انتشار گازهاي گلخانهدرجه صنعتي بودن كشور از جمله

رونـد، در طـول زمـان فزاينـده     اقتصادهاي صنعتي نوظهور، كه به سرعت به سمت صنعتي شدن مي

ثبات بوده و حتي ممكن است سير بانسبت اين كه در مورد اقتصادهاي صنعتي اوليه در حالي،است

ش اي است كه بـه تـدريج بخـ   گونههنزولي داشته باشد. زيرا فرايند توسعه صنعتي در اين كشورها ب

) نشـان  2004نتـايج مطالعـه كـول (   2.يابـد اي توسـعه مـي  خدمات صنعتي به جاي توليدات كارخانه

شـود.  اي بـه كـاهش آلـودگي منجـر مـي     دهد كه كاهش سهم ارزش افزوده توليدات كارخانـه مي

در كشـورهاي در حـال توسـعه، بـه لحـاظ عـدم       ويژههاي صنعتي، بهاي و فعاليتتوليدات كارخانه

درصـد  14طور كلي ههاي پاك از عوامل مؤثر بر انتشار گازهاي آالينده است. بز فناورياستفاده ا

اي، ساختمان و فعاليت هـاي صـنعتي اسـت.   اي ناشي از توليدات كارخانهاز انتشار گازهاي گلخانه

)1388ترازنامه انرژي (.1

)1998سوري و چاپمن (.2
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و اي انتشار از طريـق توليـدات كارخانـه   چين، ايالت متحده آمريكا، اتحاديه اروپا، بزرگترين منابع

صـنايع آالينـده، صـنايع    ترينهاي بعدي قرار دارند. مهمصنعتي هستند. ژاپن، هند و روسيه در رتبه

انرژي بر آهن و فوالد، سيمان و پتروشيمي است كه ايران در آنها داراي مزيت نسبي است. 

اي . رابطه تجارت با انتشار گازهاي گلخانه2-3
هـاي  ه تجـارت و محـيط زيسـت اوج گرفـت و نشسـت     ميالدي مسائل مربـوط بـ  70در اواخر دهه 

هـاي مخـالف و موافـق تجـارت آزاد نظـرات خـود را مطـرح        متعددي برگزار شد كه در آن گروه

هـاي  كردند. گروه مخالف تجـارت آزاد معتقـد هسـتند كـه بـا آزادسـازي تجـاري حجـم فعاليـت         

يابـد. از سـوي   اسبي افزايش مـي هاي تجديدناپذير به شكل نامنتصادي افزايش و استفاده از انرژياق

هاي داخلي و رقباي خـارجي افـزايش يافتـه و تنظيمـات     با بازتر شدن اقتصادها، رقابت بنگاه،ديگر

گيرد. گروه موافق، بازتر شدن اقتصاد را حتـي عـاملي   هاي بعدي قرار ميمحيطي در اولويتزيست

آزادسـازي تجـاري و   ،ايـن گـروه  انـد. بـه اعتقـاد    كيفيت محيط زيست معرفـي كـرده  يارتقابراي

افزايش فشارهاي رقابتي، به استفاده بهينه و كاراتر از منابع انـرژي منجـر شـده و بـا كـاهش اتـالف       

يابـد. ايـن گـروه سياسـت آرمـاني را حـذف تجـارت        انرژي، انتشار گازهاي آالينـده كـاهش مـي   

بـاالتر، تمايـل بـه داشـتن محـيط      مندي از رفـاه  با افزايش تجارت و بهرهكه معتقدند چرا،دانندنمي

آثار آزادسازي تجاري بر ) 1991يابد. در مطالعه گروسمن و كروگر (تر نيز افزايش ميالمزيست س

محيط زيست به اثر مقياس، تركيب و فناوري تفكيك شده است. آنها اثر مقياس را بيانگر تغيير در 

در تركيب يـا سـبد كاالهـاي توليـدي و اثـر      هاي اقتصادي، اثر تركيب را بيانگر تغييراندازه فعاليت

هـاي پـاك معرفـي كردنـد.     تغيير بـه سـمت فنـاوري   ويژهفناوري را بيانگر تغيير در فناوري توليد به

بنابراين اثر مقياس تأثير منفي و اثر فناوري تأثير مثبت بر كيفيت محيط زيست خواهد داشت. تـأثير  

اگر كشوري در كاالهاي آالينده مزيت داشته باشـد و  اثر تركيب به نوع مزيت نسبي بستگي دارد. 

در توليد آنها تخصص يابد، در آن صورت اثر تركيب به واسطه تغييـر تركيـب كاالهـاي توليـدي     

طـور كلـي بـه    گـذارد. بـه  كشور به سمت كاالهاي آالينده، آثار منفي بر محيط زيست بر جاي مي

مقياس و تركيب (در حالتي كه كشور مزيت نسـبي  دنبال آزادسازي تجاري، اگر اثر فناوري بر اثر 

در صنايع آالينده دارد) غالب شود و يا اگر اثر فنـاوري و تركيـب بـر اثـر مقيـاس (در حـالتي كـه        

كشور مزيت نسبي در توليد كاالهاي پاك دارد) غالب شود در آن صورت آزادسازي تجـاري بـه   

شود. محيطي مثبت منجر مينتايج زيست
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شـود. ايـن   مطـرح مـي  پناهگـاه آالينـدگي   نام ه اي بفرضيه،جارت و محيط زيستدر ادبيات ت

محيطـي شـديدتري   هـاي زيسـت  آنكـه سياسـت  براييافته كند كه كشورهاي توسعهفرضيه بيان مي

از اين رو صـنايع آالينـده فعـال در كشـورهاي     ،كنندنسبت به كشورهاي در حال توسعه اعمال مي

آيند توليد را از كشور خود به كشورهاي در حـال توسـعه منتقـل كـرده و     يافته، عمليات و فرتوسعه

تبديل كشورهاي در حال توسعه به 1.كنندآنها را به پناهگاهي براي جذب صنايع آالينده تبديل مي

محيطي محدودتر، با توجه به دسترسي آنها به مزيت نسبي پناهگاه آاليندگي به علت قوانين زيست

ريه مزيت نسبي، كشورها در توليد كاالها و خدماتي تخصص اساس نظرا كه برچ؛قابل توجيه است

توليـد  ي ديگـر طور نسبي آن كاالها يا خدمات را با هزينه كمتري نسبت به كشـورها يابند كه بهمي

محيطي پايين در يك كشور بـه عنـوان منبـع مزيـت     كنند. از اين رو اگر وضع استانداردهاي زيست

جهت انتقال صنايع آالينده به اين كشورها باشد در آن صورت فرضيه پناهگاه نسبي مطرح و عاملي

، زيـرا بـا   شود. اين نظريه در مورد كشورهاي نفتـي بسـيار داراي اهميـت اسـت    آاليندگي تأييد مي

ويـژه پروتكـل كيوتـو در مـورد كـاهش انتشـار       ههـاي آب و هـوا و بـ   اجراي مصوبات كنوانسـيون 

بـر بـه كشـورهاي نفتـي و     مكن اسـت كـه در آينـده انتقـال صـنايع انـرژي      يافته، مكشورهاي توسعه

وجود مزيت نسبي اين كشورها، به شدت مـورد توجـه   از لحاظهمچنين توسعه صنايع موجود آنها 

مدت براي كشورهاي نفتي را بـه همـراه خواهـد داشـت     قرار گيرد. اين سياست اگرچه منافع كوتاه

اسـتدالل  2كنـد. در مقابـل تـوبي   هاي آالينده شـديد تبـديل مـي   ولي در بلندمدت آنها را به كشور

هـاي اقتصـادي در   كند كه اگر چه به صورت مطلق، هزينه پرداخت شده توسط بعضي از بنگـاه مي

معمـوالً هـا  رسد ولي اين هزينهيافته بابت حفاظت از محيط زيست زياد به نظر ميكشورهاي توسعه

از ايـن رو كــاهش  .دهنـد هـا را بـه خـود اختصــاص مـي    ههـاي كــل بنگـا  درصـد هزينـه  2كمتـر از  

محيطي شديد، بسيار كم است. استدالل ديگر براي ها در اثر اعمال قوانين زيستپذيري بنگاهرقابت

رد فرضيه پناهگاه آاليندگي در مطالعـات تجربـي، وابسـتگي ايـن صـنايع بـه بازارهـاي داخلـي در         

محيطي ماليم ممكن است داراي رهايي با قوانين زيستيافته است. از طرفي، كشوكشورهاي توسعه

ثبـاتي در قـوانين باشـند    هايي همچون نبود ساختارهاي مناسب، نااطميناني، ريسك باال و بيويژگي

گـذاري و انتقـال   محيطي، مـانع سـرمايه  ها، عليرغم وجود قوانين ماليم زيستكه وجود اين ويژگي

شود. همچنين، برخي صاحبان صنايع نيز بـا در  توسعه ميصنايع سنگين به سوي كشورهاي در حال 

)2004(كول.1

2. Tobey (1990)
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هاي مدافع محيط زيست كه به صورت المللي خود و واكنش بعضي از سازماننظر گرفتن اعتبار بين

دهند، تمايلي به كسب مزيت نسبي از طريق تبليغات منفي، سطح فروش آنها را تحت تأثير قرار مي

برقـي اسـكويي و يـاوري    . دهنـد هاي ماليم نشان نميبا سياستانتقال صنايع آالينده به كشورهايي 

يـابي و الگـوي تجـاري بـه     محيطـي، مكـان  هـاي زيسـت  اي تحت عنوان سياست) در مطالعه1386(

اند. نتايج مقاله آنها با پرداخته1999-2003هاي بررسي فرضيه پناهگاه آاليندگي در ايران طي سال

مربوط به كاالهاي آالينده و پاك در تجـارت بـا كشـورهاي    توجه به روند خالص صادرات ايران 

محيطـي شـديد در كشـورهاي عضـو     وجود قوانين و مقررات زيستبانشان داد كه OECDعضو 

OECD            نسبت به ايـران، اسـتقرار صـنايع آالينـده بـه سـمت ايـران براسـاس رونـد نزولـي خـالص

ود مسائل سياسي، ريسك باال، محدوديت صادرات آالينده ايران به اين كشورها و نيز به خاطر وج

كاالهاي پـاك، از آنجـايي كـه خـالص     بارهگردد. اما درمنابع، فرضيه پناهگاه آاليندگي تأييد نمي

اسـتقرار ايـن   پـس به سمت ايران داراي روند صـعودي اسـت،   OECDعضو صادرات كشورهاي 

طور كلـي منـافع و دسـتاوردهاي    هبنابراين بنسبت به ايران بيشتر است. يادشدهصنايع در كشورهاي 

محيطي اعمال شده در ايران به اندازه كافي نسبت به توجهات و هاي ماليم زيستحاصل از سياست

هـا و  سـاخت ، (از قبيل نيـروي كـار مـاهر، سـرمايه، زير    OECDصنايع كشورهاي ديگرترجيحات

ثبات سياسي) در انتخاب مكان استقرار اهميت نداشته است.

ها و برآورد الگوي تحقيقي بر دادهتحليل.3
ر بـر انتشـار، از   محيطـي كـوزنتس و عوامـل اثرگـذا    در اين تحقيق به منظور بررسي منحنـي زيسـت  

هاي پانل استفاده شده است. كشـورهاي مـورد مطالعـه در دو گـروه كشـورهاي      اقتصادسنجي داده

انـد.  مـاري انتخـاب شـده   با توجه به محدوديت دسترسي به اطالعات آ2و اوپكOECD1منتخب 

1977-2004هاي ساالنه مورد استفاده با توجه به محـدوديت آمـاري، مربـوط بـه دوره زمـاني      داده

اخذ شـده  OECD STANو بانك اطالعاتي3هاي بانك جهانياست. اطالعات مورد نياز از داده

شامل استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، دانمارك، فنالند، فرانسه، يونان، ايسلند، ايتاليا، ژاپن، كره جنـوبي، هلنـد، نـروژ، نيوزلنـد،     .1

اسپانيا، سوييس، انگليس و آمريكا

ندونزيشامل ايران، الجزاير، اكوادر، نيجريه، عربستان سعودي، امارات، ونزوئال و ا.2

WDI, 2007, 2008لوح فشرده .3
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و اوپك، بـا  است. ساختار كلي الگوي پانل برآورد شده در مورد گروه كشورهاي منتخب صنعتي

هاي قبل، به شرح زير است: توجه به مباحث بخش

ititititititittiit EYTMGDPGDPGDPCO ξθγµδωλβα ++++++++= 32
2

كه در آن دو جمله اول، پارامترهاي عرض از مبدأ هستند كه از مقطعي به مقطع ديگر و يا در طول 

اسـت كـه در   اي بيـانگر متغيرهـاي حـذف شـده    ،كنند. عرض از مبدأ مربوط به زمانزمان تغيير مي

هاي تصادفي است كه در همه كشورها معمول بوده دهنده شوككند و يا نشانزمان تغيير ميطول 

اند. عرض از مبدأ مربوط به مقاطع نيز بـه جهـت اختالفـات موجـود ميـان      ولي در مدل لحاظ نشده

الگو به شرح زير است:ديگركشورهاي مختلف است. توضيح متغيرهاي

2COاي.كربن (كيلوگرم) به عنوان شاخصي از انتشار گازهاي گلخانهاكسيدسرانه دي: انتشار

GDP توليد ناخالص داخلي برحسب :PPP   دالر آمريكـا) بـه عنـوان    2000(به قيمـت ثابـت سـال ،

هاي اقتصادي.شاخصي از مقياس فعاليت

Mاي (درصد از : ارزش افزوده توليدات كارخانهGDPتار صنعت و يـا  ) به عنوان شاخصي از ساخ

درجه صنعتي بودن. 

EY شدت انرژي معادل نسبت مصرف انرژي سرانه (كيلوتن معادل نفتي) به :GDP سرانه به عنوان

شاخص كارايي مصرف انرژي.

T مجموع صادرات و واردات به :GDP      به عنوان شاخصي از سـاختار تجـاري و درجـه بـاز بـودن

اقتصاد.

اي الگـو و تحليـل نمـوداري، رابطـه درآمـد سـرانه (درجـه        هـ براسـاس داده نخسـت در اين بخـش  

هـاي كشـوري منتخـب بررسـي     اكسيدكربن در مورد گروهيافتگي) با ميزان انتشار سرانه ديتوسعه

مـورد مطالعـه قـرار    پانـل  دهنده انتشار بـا اسـتفاده از بـرآورد الگوهـاي     شده و سپس عوامل توضيح

گيرد.  مي

OECD. گروه كشوري 3-1

و بـه تفكيـك سـه دهـه     OECDمحيطي كوزنتس را براي گروه كشـوري  منحني زيست1ار نمود

وارون Uشود شـكل  دهد. چنانكه مشاهده مينشان مي1994-2004و 1984-1975،1994-1984

محيطي كوزنتس بـه صـورت يـك تـابع     براي اين گروه از كشورها برقرار نبوده بلكه منحني زيست
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بياندالر است. به 20000دالر تا 15000عطفي در بازه درآمد سرانه شكل) با نقطهNدرجه سوم (

ديگر تا نقطه عطف، تغييرات ميزان انتشار سرانه به تغييرات درآمد سرانه مثبت ولي كاهنـده اسـت.   

اين در حالي است كه افزايش درآمد سرانه در سطوح درآمدي باالتر از نقطـه عطـف، بـا افـزايش     

محيطـي كـوزنتس گـروه    همچنـين پويـايي منحنـي زيسـت    1راه اسـت. نمـودار   تر انتشار همفزاينده

دهد. را در طي زمان به خوبي نشان ميOECDكشوري 

به تفكيك سه OECDمحيطي كوزنتس در گروه كشوري روند تحوالت منحني زيست.1نمودار 
دهه گذشته

هاي تحقيقدادهمأخذ:

هاي گذشته با يك منحني ثابت مواجـه  طي دههفته شدهگشود اوالً كشورهاي چنانكه مشاهده مي

قـال منحنـي بـه دليـل بهبـود و      اند. بلكه منحني به تدريج به سمت راست اننقال يافته اسـت. انت نبوده

فناوري در راستاي كاهش شدت انرژي و در نتيجه كاهش انتشار از طريق افـزايش كـارايي   ارتقاي

ست. ثانياً در طي اق افتاده ادر تمامي سطوح درآمدي اتفي زمان و در مصرف انرژي است كه در ط

ويژه بعد از نقطه عطف، كاهنده است. در واقع كشورها در هر دوره نسـبت  هها، بزمان شيب منحني

تـري را  به دوره قبل بعد از گذر از نقطه عطف منحني، در هر سطحي از درآمـد، انتشـارهاي پـايين   

كـارگيري  هچه توجه بيشتر اين كشورها را به محيط زيست و باگرگفته شدهاند. نتايج تجربه كرده

ولـي  ،دهـد هاي دوستدار محيط زيست در هر دوره نسبت به دوره قبل نشان ميتنظيمات و سياست

محيطـي  بايد توجه داشت كه حتي گروه كشورهاي پيشرفته نيـز در قسـمت نزولـي منحنـي زيسـت     
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ظار داشت كه اگر كشوري در دوره مشخصي موفق به سطح توان انتاند و نميكوزنتس قرار نگرفته

بلكـه ايـن   ؛اين روند براي هميشه حفظ خواهد شـد ،تر شدات بيشتر و ايجاد آاليندگي پايينتوليد

دوبـاره امكان براي هر كشوري در هر سطح درآمدي وجود دارد كه توليدات و انتشارهاي بـاال را  

توجـه  ،شـود ليـدي بـاالتر و كنتـرل آالينـدگي مـي     توتجربه كند و آنچه سبب دسترسي به سـطوح  

محيطي به محيطي است. بنابراين منحني زيستهاي زيستهميشگي به كيفيت محيط زيست و بحث

يافتـه در  رود كـه گـروه كشـورهاي توسـعه    وارون در واقع مسـيري اسـت كـه انتظـار مـي     Uشكل 

هاي و در نتيجه كاهش شيب منحنيمحيطيبلندمدت و به تدريج با رشد فناوري و تنظيمات زيست

مدت بدان دسترسي داشته باشند.زيست محيطي كوتاه

. گروه كشورهاي اوپك 3-2
دهـد.  رابطه مستقيم انتشار سرانه و درآمـد سـرانه را در گـروه كشـوري اوپـك نشـان مـي       2نمودار 

عـه منحنـي   شـود بـراي گـروه كشـورهاي نفتـي اوپـك نيـز در دوره مـورد مطال        چنانكه مشاهده مي

وارون برقرار نيست. البته اين واقعيـت بـراي ايـن گـروه از كشـورها  بـه       Uمحيطي به شكل زيست

گفتـه  يافتگي و همچنين ساختار مبتني بر انرژي دور از انتظار نيست. كشورهاي جهت مرحله توسعه

ت جدي و مستمري طور عمده در مراحل اوليه توسعه قرار دارند و در نتيجه هنوز اقداماهاوالً بشده

طوري كه در اين كشـورها توجـه   هب،اندمحيطي خود انجام ندادهكيفيت زيستيرا در جهت ارتقا

محيطي در اولويت بعدي قرار گرفتـه اسـت.   هاي زيستبيشتر به فرآيند رشد و توسعه بوده و بحث

تارهاي توليـد و  ثانياً اقتصاد كشورهاي اوپك به جهت وابستگي به نفت و درآمدهاي نفتي در ساخ

آور براي بهبود كارايي در مصرف انرژي، رونـد افـزايش   هاي الزاممصرف و همچنين نبود سياست

رابطه مستقيم انتشـار و سـطح درآمـد در    با وجودكنند. انتشار را همگام با افزايش درآمد تجربه مي

كـه ايـن گـروه از    تـوان انتظـار داشـت    يافته ميكشورهاي اوپك، براساس تجربه كشورهاي توسعه

محيطـي از رونـد انتشـار    كشورها بتوانند همراه با افزايش سطح درآمد و با توجه بـه مسـائل زيسـت   

هـاي  هـاي فنـاوري و نتـايج سياسـت    بكاهند. توجه به اين نكته ضروري اسـت كـه تجربـه پيشـرفت    

اكنـون در  يافته در زمينه كاهش روند انتشار طي سه دهـه گذشـته،   تنظيمي گروه كشورهاي توسعه

تـر از  توانند سـريع اختيار كشورهاي آالينده در حال توسعه است. بنابراين اين گروه از كشورها مي

يافته به هدف كاهش روند انتشار برسند. كشورهاي توسعه
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)1975-2004محيطي كوزنتس گروه كشوري اوپك (روند منحني زيست.2نمودار 
هاي تحقيق: دادهمأخذ

ان. كشور اير3-3
چنانكـه مشـاهده   دهـد.  رابطه انتشار سرانه و درآمـد سـرانه را در اقتصـاد ايـران نشـان مـي      3نمودار 

معكـوس دارد. امـا دقـت در    Uمحيطـي در ايـران حالـت    ، منحني زيست3شود براساس نمودارمي

واسـطه  ه گوياي اين واقعيت است كه برگشت منحني در سـطوح درآمـد سـرانه بـاال بـ     ،مشاهدات

هاي بعد از آن ديگر تكـرار  است كه در سال1975-1979ند داده محدود مربوط به دوره وجود چ

اي با برگشت منحني در فرم متعارف منحنـي  يادشده تفاوت عمدهديگر واقعبت بياننشده است. به 

كشورها با گذر زمان در فرآيند توسعه 3نمودار محيطي كوزنتس دارد. زيرا براساس منحني زيست

ها و آحاد جامعه به داشتن محيط زيست تر و گرايش بنگاهمحيطي جديع تنظيمات زيستو با وض

كـه در ايـران آنچـه سـبب     در حـالي ،شـوند تر، در نهايت با قسمت نزولي منحنـي روبـرو مـي   پاك

مـيالدي اسـت كـه در آن    70دهـه  هـاي اواخـر  هاي مربوط به سـال برگشت منحني شده است داده

طـور نسـبي   باال و انتشار كمتري را بهGDPبه علت شوك فزاينده قيمت نفت، ها اقتصاد ايرانسال

طـور مسـتمر   هتجربه كرده است. ولي در سه دهه گذشته روند درآمد سرانه با روند ميـزان انتشـار بـ   

حتي تغييرات انتشار سرانه نسبت به تغييرات درآمد سرانه نـه تنهـا مثبـت    ؛رابطه مستقيم داشته است

كشـورهاي  ديگـر توان گفت كه در سه دهه اخيـر، ايـران نيـز ماننـد     ده است. بنابراين ميبلكه فزاين

محيطي كوزنتس قرار دارد. همچنان در شاخه صعودي منحني زيستاوپك 
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)1975-2004محيطي كوزنتس كشور ايران (روند منحني زيست.3نمودار 
هاي تحقيق: دادهمأخذ

كننده انتشار تعيين. برآورد الگو و بررسي عوامل3-4
كننـده انتشـار، دو الگـوي پانـل بـراي گـروه كشـورهاي        در اين بخش براي بررسـي عوامـل تعيـين   

OECD گيـرد. در ادامـه نيـز بـراي     و همچنين گروه كشورهاي نفتي اوپك مورد برآورد قرار مـي

مربـوط بـه   شود. در تمام جداولاستفاده مي OLSبررسي موضوع در اقتصاد ايران، از يك الگوي

معناداري در سـطح   ∗∗درصد، 1معناداري ضرايب در سطح ∗برآورد الگو در اين بخش، عالمت 

دهد. بـراي انتخـاب رهيافـت مناسـب در     درصد را نشان مي10معناداري در سطح  ∗∗∗درصد و 5

ي هاو هاسمن انجام گيرد. با انجام آزمونFهاي الگوي اقتصادسنجي پانل ضروري است تا آزمون

هاي پانل با ، مشخص شد كه مدلبراي آماره اين آزمون05/0و حصول احتمال كمتر از گفته شده

اثر ثابت (و نه تصادفي) بايد مورد برآورد قرار گيرد. 

OECD. برآورد الگوي كشورهاي 3-4-1

ارت و يا كربن تابعي از درآمد سرانه، اندازه تجاكسيدبراساس تصريح الگو، ميزان انتشار سرانه دي

درجه باز بودن اقتصاد (جمع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي)، ساختار صنعت (ارزش 

نين شدت انرژي (مصرف انرژي به توليد اي به توليد ناخالص داخلي) و همچافزوده صنايع كارخانه

1ناخالص داخلي) به عنوان درجه كارايي يك واحد مصرف انـرژي، در نظـر گرفتـه شـد. جـدول     

شـود يـك فـرم    چنانكـه مشـاهده مـي   دهد. را نشان ميOECDنتايج برآورد الگو براي كشورهاي 
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سـرانه برقـرار اسـت. بنـابراين منحنـي      GDPاكسـيدكربن و  تابعي درجه سوم ميان انتشار سرانه دي

شـود. براسـاس نتـايج بـرآورد الگـو،      وارون در اين كشـورها تأييـد نمـي   Uمحيطي به شكل زيست

مؤثر بر انتشار در اين گروه از كشورها با عالمت مورد انتظـار معنـادار هسـتند. تفسـير     يگردعوامل

نتايج به شرح زير است:

)OECD )2004-1977نتايج برآورد الگوي كشورهاي .1جدول 

532تعداد مشاهدات: kgبرحسب 2COمتغير وابسته : انتشار سرانه 

tآماره ضرايبمتغيرتوضيح نام متغير

GDP1754/042/4∗توليد ناخالص داخلي

2GDP18/3-38/6×10-6∗توان دوم توليد ناخالص داخلي-

3GDP1085/3-10×3/1∗توان سوم توليد ناخالص داخلي

T66/5-7074/6∗جمع صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي-

M
اي به توليد ناخالص ارزش افزوده صنايع كارخانه

داخلي
∗07/5137/9

EY
شدت انرژي (مصرف انرژي به توليد ناخالص 

داخلي)
∗206/669031/10

)( 12 −CO77/40/.825∗وقفه اول متغير وابسته

2R9946/0....

هاي تحقيق: يافتهمأخذ

المت متغير اندازه تجارت در الگو منفي است. با افزايش يـك درصـد در حجـم تجـارت بـه      ع

GDPاكسيدكربن در اين كشورها به طور متوسط بـه  ، انتشارسرانه ديديگر، با فرض ثبات شرايط

تواند مؤيد مسـئله فرضـيه پناهگـاه آالينـدگي باشـد و از      يابد كه ميكيلوگرم كاهش مي7/6ميزان 

طوري كـه افـزايش درجـه بـاز بـودن      به؛يافته همسو با نظريه موافقان تجارت آزاد استسويي اين 

نتيجـه  اقتصاد و اندازه تجاري به افزايش فشارهاي رقابتي و استفاده كـاراتر منـابع منجـر شـده و در    

تـوان اشـاره كـرد كـه در     يابد. همچنين با توجه به نظريه گروسمن و كروگـر مـي  انتشار كاهش مي

اثر فناوري و اثر تركيب بر اثر مقياس (در صورت وجود مزيت نسبي در OECDشورهاي گروه ك

توليدات پاك) و يا اثر فناوري بر اثر تركيب و مقياس (در صورت وجود مزيت نسبي در توليدات 

آالينده) غلبه كرده به طوري كه توسعه تجارت به كاهش انتشار كمك كرده است. عالمت متغيـر  
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طـوري كـه   بـه ،در الگـوي بـرآورد شـده مثبـت اسـت     GDPاي به وليدات كارخانهارزش افزوده ت

طـور  ه، بـ ي ديگـر % ، ميزان انتشار سرانه را با فـرض ثابـت بـودن متغيرهـا    1متغير معادل اين افزايش 

دهد. همچنين با افزايش يك واحـد مصـرف انـرژي در    كيلوگرم افزايش مي07/51متوسط معادل 

يابد. با توجه كيلوگرم افزايش مي2/6690دت انرژي) ميزان انتشار معادل توليد ناخالص داخلي (ش

توان گفت كه ميزان انتشار در هـر  به معناداري باالي وقفه متغير وابسته به عنوان متغير توضيحي مي

آنكـه، كـاهش انتشـار گازهـاي     اول .سال به سال قبل بستگي دارد كـه مؤيـد دو نكتـه مهـم اسـت     

طوري كه در ميزان انتشار هر دوره نـوعي  به،بر استد محيط زيست موضوع زماناي و بهبوگلخانه

چسبندگي نسبت به انتشار دوره قبل وجود دارد. بنابراين پويايي الگو بيانگر اين واقعيت اسـت كـه   

طور مستمر اجرا شـود تـا در طـي زمـان     بايست بهاي ميهاي كاهش انتشار گازهاي گلخانهسياست

در اتمسفر باالست.2COنكته دوم آنكه، ماندگاري هر ملكول گاز اثربخش باشد.

. برآورد الگوي كشورهاي نفتي اوپك3-4-2
كننده انتشار در گروه كشـورهاي نفتـي اوپـك، الگـوي پانـل بـا سـاختار        براي بررسي عوامل تعيين

نتايج برآورد الگـو بـراي كشـورهاي    2مشابه با الگوي بخش قبل مورد برآورد قرار گرفت. جدول 

دهد.نفتي اوپك را نشان مي

شود متغير درآمد سرانه با توان دو و با عالمت منفي در الگو معنـادار اسـت.   چنانكه مشاهده مي

وارون بـراي كشـورهاي   Uمحيطي كـوزنتس بـه شـكل    ارت ديگر در نگاه اول منحني زيستبه عب

دالر (برحسـب برابـري قـدرت خريـد)     39400رآمد سرانه نفتي اوپك با نقطه بازگشتي در سطح د

دهنـده ايـن واقعيـت اسـت كـه ايـن سـطح        هاي مورد استفاده نشانشود. ولي دقت در دادهتأييد مي

درآمدي تنها در چند سال محدود مربوط به كشور امارات است، در عـين حـال منحنـي بـه سـمت      

محيطي حاصل شده است. از سوي ديگـر،  پايين برگشت ندارد و تنها شاخه صعودي منحني زيست

ار اسـت  متغير اندازه تجاري در اين ساختار از الگو با عالمت مثبت از سطح معناداري پايين برخورد

ن متغير با متغير مجذور توليد ناخالص داخلي است. با توجه به نكات كه گوياي همبستگي باالي اي

طالعه، فرم خطي براي اين گـروه كشـورهاي اوپـك    ها در بازه زماني مورد مو روند دادهگفته شده

گزارش شـده اسـت. تفسـير نتـايج الگـوي      3انتخاب شد كه نتايج حاصل از برآورد آن در جدول 

برآورد شده براي گروه كشورهاي اوپك به شرح زير است:
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)1977-2004با فرم تابعي درجه دوم (OPECنتايج برآورد الگوي كشورهاي .2جدول 

224تعداد مشاهدات: kgبرحسب 2COبسته: انتشار سرانه متغير وا

tآماره ضرايبتوضيح متغيرنام متغير

GDP36/007/4∗توليد ناخالص داخلي

2GDP19/2-10-6×58/4∗∗توان دوم توليد ناخالص داخلي-

T082/23/1خليجمع صادرات و واردات به توليد ناخالص دا

M088/1989/3∗اي به توليد ناخالص داخليارزش افزوده صنايع كارخانه

EY(مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي) 637/54082/1∗∗∗شدت انرژي

)( 12 −CO603/048/11∗وقفه اول متغير وابسته

2R96/0....

اي تحقيقه: يافتهمأخذ

)1977-2004با فرم تابعي خطي (OPECنتايج برآورد الگوي كشورهاي .3جدول 

224تعداد مشاهدات: kgبرحسب 2COمتغير وابسته: انتشار سرانه 

tآماره ضرايبتوضيح متغيرنام متغير

GDP21/083/3∗توليد ناخالص داخلي

T06/591/3∗توليد ناخالص داخليجمع صادرات و واردات به

M23/1956/3∗اي به توليد ناخالص داخليارزش افزوده صنايع كارخانه

EY(مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي) 22/86384/1∗∗∗شدت انرژي

)( 12 −CO617/06/12∗وقفه اول متغير وابسته

2R9615/0....

هاي تحقيق: يافتهمأخذ

دالر توليد ناخالص داخلي واقعي (برحسب برابري قـدرت خريـد) و بـا فـرض     100با افزايش 

يابـد. بـا افـزايش    كيلوگرم افـزايش مـي  21طور متوسط به ميزان ، انتشار سرانه بهديگرثبات شرايط

كيلـوگرم  06/5شـار معـادل   ميـزان انت ،يك واحد درصد در اندازه تجاري يا درجه باز بودن اقتصاد

ســهم ارزش افــزوده توليــدات يابــد. از ســوي ديگــر افــزايش يــك واحــد درصــد در افــزايش مــي

كيلوگرم مي افزايد. همچنـين بـا افـزايش يـك     23/19، ميزان انتشار را معادل GDPاي به كارخانه

توسط به ميـزان  طور ملي (شدت انرژي)، انتشار سرانه بهواحد مصرف انرژي در توليد ناخالص داخ
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ــوگرم افــزايش مــي  21/863 ــوي بــرآورد شــده بــراي        كيل ــن الگــو نيــز ماننــد الگ يابــد. در اي

، وقفه متغير وابسته معنادار است كه بيانگر وابستگي انتشار در هر سال به انتشـار  OECDكشورهاي

است.2COدوره قبل و ماندگاري باالي انتشار هر ملكول گاز

. برآورد الگوي ايران 3-4-3
بـراي دوره   OLSكننده انتشـار در ايـران را  براسـاس بـرآورد يـك الگـوي      عوامل تعيين4جدول 

دهد. الگو بـه فـرم تـابعي خطـي و قـرار دادن متغيـر مجـازي بـراي         نشان مي1975-2004هاي سال

د يك رابطه همجمعي هاي قبل از انقالب) برآورد شده و از نظر وجو(سال1979تا 1975هاي سال

بين متغيرها مورد آزمون قرار گرفته است.

)1977-2004ايران با فرم تابعي خطي (نتايج برآورد الگوي . 4جدول 

kgبرحسب 2COمتغير وابسته : انتشار سرانه 

tآماره ضرايبمتغير توضيحي

C(عرض از مبدأ)∗∗1/7-8/3669-

GDP
∗∗584/06

M
∗∗3/601/2

EY
∗∗8/120913/6

DUM
∗∗7/77721/3

)( 12 −CO∗∗213/006/2

9602 /=R

(برحسب برابري سرانهGDPدالر 100دست آمده، در اقتصاد ايران با افزايش هبراساس نتايج ب

كيلوگرم افزايش داشته است. بنـابراين رابطـه   58به ميزان 2COقدرت خريد)، ميزان انتشار سرانه 

مستقيم درآمد سرانه با انتشار سرانه در كشور مورد تأييـد اسـت. همچنـين بـا افـزايش يـك واحـد        

33/60، ميزان انتشار سـرانه بـه ميـزان    GDPاي به درصد در نسبت ارزش افزوده توليدات كارخانه

هـر دالر  فزايش يـك واحـد مصـرف انـرژي بـه ازاي     ديگر اكيلوگرم افزايش يافته است. از سوي 

دهـد.  كيلوگرم افزايش مـي 12091را  معادل 2COتوليد ناخالص داخلي، ميزان انتشار سرانه گاز  
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و اوپك، وقفه متغير وابسته OECDدر الگوي ايران نيز مانند الگوي برآورد شده براي كشورهاي 

يانگر وابستگي انتشار در هر سال به انتشار دوره قبل و ماندگاري باالي هر ملكول معنادار است كه ب

درصـد بـا   5در سـطح  1975-1979هـاي  در اتمسفر است. معناداري متغير مجازي سال2COگاز

مورد بررسـي قـرار گرفـت. در الگـوي بـرآورد شـده بـراي ايـران بـه دليـل           Fآزمون چاو و آماره 

وابستگي باالي ساختار تجارت با توليد، متغير اندازه تجاري و يا درجـه بـاز بـودن اقتصـاد معنـادار      

اثر بودن اين شاخص بر انتشار در ايران نيست. بـراي بررسـي صـحت    نيست. اين مسئله به معناي بي

جه باز حذف گرديد و معناداري باالي متغير اندازه تجاري و يا درGDPبار متغير اين موضوع يك

خودهمبستگي در مدل به دليـل  نداشتنوجوداست كه براي بررسي گفتنيبودن اقتصاد تأييد شد. 

واتسن استفاده كرد. اين امر با استفاده از تست -توان از آماره دوربينوجود متغير وابسته باوقفه نمي

LM .مورد بررسي قرار گرفت

شار سرانه سرانه و انتGDP. رابطه عليت گرنجري بين 3-5
و ميـزان  GDPرابطـه مسـتقيم بـين    ،، براساس نتايج الگوهاي برآورد شـده گونه كه گفته شدهمان

در ايـن كشـورها   ،ديگـر بيـان شـود. بـه   ويژه ايران تأييـد مـي  هانتشار در گروه كشورهاي اوپك و ب

ه آيـا  با افزايش انتشار همراه است. ولي بررسي پاسخ اين سـئوال ضـروري اسـت كـ    GDPافزايش 

تر رابطـه توليـد، مصـرف    ؟  براي بررسي دقيقانجامدبه كاهش توليد ميهاي كاهش انتشار سياست

در اقتصاد گفته شدهغيرهاي تانرژي و ميزان انتشار، در اين بخش به بررسي رابطه عليت گرانجري م

مقايسـه  ي ديگرابا نتايج مطالعات انجام گرفته در مورد كشورهدست آمدهبهايران پرداخته و نتايج 

دهد. و ميزان انتشار در ايران را نشان ميGDPنتايج آزمون عليت گرنجري بين 5شود. جدول مي

هاي لحاظ شده در الگو، با توجه به حساسيت باالي نتايج رابطه عليت گرنجري نسبت به تعداد وقفه

كائيـك و شـوارتز صـورت    براساس معيارهـاي آ يادشدهتعيين تعداد وقفه هاي بهينه در رابطه علّي 

و تعداد وقفه بهينه يك حاصل شد.گرفته

گرنجـري در ايـران، رابطـه عليـت دوطرفـه در      دسـت آمـده از رابطـه عليـت    هبراساس نتـايج بـ  

، رابطـه  افـزون بـر آن  وجـود دارد.  2COمدت ميان متغيرهاي درآمد سـرانه و انتشـار سـرانه    كوتاه

انتشارسمتازدو متغير نيز حاصل شده است. در هر صورت وجود رابطه علّيبلندمدت ميان اين

سـرانه منجـر   GDPهـاي كـاهش انتشـار بـه كـاهش      كه سياستمعناستايندرآمد در ايران بهبه

انتشـار بـدون واسـت مهـم عللازيكيآلودگيانتشار،GDPديگر در افزايش بيانشود. به مي
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در 2COانتشـار بـه درآمدازاگرچه وجود رابطه علّي؛نيستپذيرامكاناقتصاديرشدآلودگي

توانـد كـاهش   هاي كاهش انتشـار مـي  كه ميزان انتشار با سياستبلندمدت بيانگر اين واقعيت است

يابد بدون آنكه رشد اقتصادي آسيب بيند. 

ــين     ــت ب ــورد رابطــه علي ــي در م ــات تجرب ــايج مطالع ــزاGDPنت ن انتشــار در كشــورهاي و مي

دهد كه در كشورهاي با درآمد سرانه بـاال، جهـت عليـت از    يافته و كشورهاي نفتي نشان ميتوسعه

همراه است. با اين حـال مطـابق    GDPكاهش انتشار با كاهش،ديگربياناست. به GDPانتشار به 

پرداخته شد، در كه در اين تحقيق بدانگفته شدهمحيطي كوزنتس كشورهاي شكل منحني زيست

دالر، افزايش درآمد سرانه با رونـد فزاينـده انتشـار همـراه نيسـت.      25000تا 15000دامنه درآمدي 

ي دهد كه به جز عربسـتان در كشـورها  نتايج مطالعات تجربي در مورد كشورهاي نفتي نيز نشان مي

يابد كه كاهش نميبه انتشار است به طوري كه با كاهش انتشار، توليدGDPجهت عليت از ديگر

اين نكته نشانگر ساختار متفاوت توليد اين كشورها با ايران است.

)1971-2004و ميزان انتشار در ايران ( GDPنتايج آزمون عليت گرنجري بين .5جدول 
رابطه بلندمدت مدترابطه كوتاه جهت رابطه عليت متغير

وجود دارد
وجود دارد GDP = f( 2CO ) GDPسرانه

وجود داردسرانه2COو  CO2 = f(GDP)

هاي سياستيبندي و توصيهجمع.4
هاي تحقيقيافته.4-1

پذير بـودن اقتصـاد   محيطي در كشورهاي نفتي اوپك، به ويژه ايران، از جهت آسيبمباحث زيست

ناپـذير و نهايتـاً   گي بـه منـابع انـرژي تجديد   اين كشـورها در برابـر مسـئله گرمـايش جهـاني، وابسـت      

هاي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پيمان كيوتـو داراي  پذيري آنها نسبت به اقدامات و برنامهآسيب

كننده انتشـار  هاي پانل در بررسي عوامل تعييناهميت است. در اين مطالعه روش اقتصادسنجي داده

طه عليت ميان متغيرهاي درآمد سرانه و انتشـار سـرانه در   كار گرفته شد. همچنين براي بررسي راببه

ايران، روش عليت گرنجري مورد استفاده قرار گرفت. براساس ادبيات موضوع عواملي مانند سـهم  

(بـه عنـوان شـاخص صـنعتي شـدن)، نسـبت مجمـوع        GDPاي از ارزش افزوده توليدات كارخانـه 

دازه تجـاري و درجـه بـاز بـودن اقتصـاد)، و      (به عنوان شاخصي از انـ GDPصادرات و واردات به 
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اي داراي اهميت همچنين كارايي مصرف انرژي (شاخص شدت انرژي) در انتشار گازهاي گلخانه

كند.هم مقايسه ميبندي باكننده انتشار را در يك جمعضرايب عوامل تعيين6هستند. جدول 

نتايج برآورد الگوهاي كشورهاي منتخبمقايسه . 6جدول

گروه كشورهاي منتخبkgبرحسب 2COتغير وابسته : انتشار سرانه م

ايراناوپكOECDتوضيح متغيرمتغير

GDP584/0∗21/0∗1754/0∗توليد ناخالص داخلي

2GDP38/6×10-6∗توان دوم توليد ناخالص داخلي---

3GDP10-10×3/1∗ن سوم توليد ناخالص داخليتوا--

T جمع صادرات و واردات بهGDP∗7074/6-∗06/5-

Mاي به ارزش افزوده صنايع كارخانهGDP∗07/51∗23/19∗33/60

EY شدت انرژي (مصرف انرژي بهGDP(∗2/6690∗∗∗2/863∗8/12091

)( 12 −CO213/0∗∗617/0∗/.825∗وقفه اول متغير وابسته

2R9946/09615/0965/0

رسد:در اين رابطه نكات زير مهم به نظر مي

وارون براي كشـورهاي مـورد مطالعـه تأييـد     Uمحيطي كوزنتس به شكل منحني زيست-

از يـك تـابع   OECDشود. رابطه درآمد سرانه و انتشار سرانه در گـروه كشـورهاي   نمي

كنـد. ايـن بـدان معنـي اسـت كـه در دوره مـورد مطالعـه، منحنـي          سـه تبعيـت مـي   درجه

شكل است. به طـوري كـه ميـان دو    Nمحيطي كوزنتس در اين گروه از كشورها زيست

) ميزان انتشار به حالت باثبـات و رشـد ماليمـي رسـيده     25000-15000سطح درآمدي (

ين ايـران، رابطـه مسـتقيم    كه در مورد گروه كشـورهاي اوپـك و همچنـ   در حالي؛است

اين كشـورها هنـوز   ،شود. بنابراينويژه براي سه دهه گذشته، تأييد ميهدرآمد و انتشار، ب

يافتگي هستند كه با افزايش درآمد سرانه، انتشار سرانه نيـز افـزوده   اي از توسعهدر مرحله

شود. مي

اوپك و ايران به ، OECDافزايش يك واحد توليد ناخالص داخلي سرانه در كشورهاي -

دهـد.  را افـزايش مـي  2COكيلـوگرم، انتشـار سـرانه    58/0و 21/0، 17/0ترتيب معادل 

حاكي از آاليندگي شـديدتر ايـران در مقايسـه بـا كشـورهاي      گفته شدهمقايسه ضرايب 
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سـرانه در  بـه ازاي يـك واحـد توليـد    OECDاوپك و اوپك در مقايسه با كشـورهاي  

د در رابطـه انتشـار بـا توليـ    OECDدر كشورهاي گفته شد،چنانكه ند توسعه است. فراي

ل توضيح است. بنابراين اثر افـزايش توليـد بـر انتشـار،     چارچوب يك تابع درجه سوم قاب

يافتگي اين كشورها دارد.   بستگي بر سطح توليد و درجه توسعه

OECDد براي گـروه كشـورهاي   عالمت متغير اندازه تجاري و يا درجه باز بودن اقتصا-

ديگر در دوره مورد مطالعه، توسعه تجارت به كـاهش انتشـار در ايـن    بيانمنفي است. به 

بـراي گـروه   يادشـده كـه عالمـت متغيـر    در حـالي ؛گروه از كشورها منجـر شـده اسـت   

كشورهاي اوپك مثبت است. اين امر به دليل وابستگي شديد ساختار تجارت كشورهاي 

رات نفت دور از انتظار نيست. با ايـن حـال بايـد توجـه داشـت كـه واردات       اخير به صاد

انجام يافته در مقابل صادرات نفت نقش مسـلطي بـر كـاهش انتشـار نداشـته اسـت. ايـن        

كشـورهاي نفتـي   ديگرطوري كه در مقايسه با واقعيت در مورد ايران نيز صادق است. به

يشتر است. بـه ايـن دليـل در الگوهـاي     اوپك، وابستگي ساختار توليد كشور به تجارت ب

برآورد شده براي ايران تنها يكي از متغيرهاي توليد و يا تجارت با عالمت مثبت معنـادار  

است.

توليـد ناخـالص داخلـي در بـين     اي بهمقايسه ضرايب متغير ارزش افزوده صنايع كارخانه-

ضرايب با عالمت هاي كشوري مورد مطالعه نيز داراي اطالعات مفيدي است. اينگروه

، اوپك و ايـران  OECDبراي گروه كشورهاي 3/60و 2/19، 51مثبت به ترتيب معادل 

دهد كه در دوره مورد مطالعه، صنعتي شدن همه برآورد شده است. اين واقعيت نشان مي

ضـريب بـراي ايـران    ايـن كشورها با افزايش آاليندگي محيط زيست همراه بوده اسـت. 

افتـه اسـت. ايـن مشـاهده وقتـي      يويـژه كشـورهاي توسـعه   هبـ ديگـر ي بزرگتر از كشورها

كننده نيست كه انتظار رود فرايند صنعتي شدن همـراه بـا بهبـود فنـاوري و اجـراي      نگران

. در اين راستا نقش ساختار تجارت بيانجامدها به استفاده كارا از انرژي در آينده سياست

يافته اگـر صـنعتي   رد كشورهاي توسعهبسيار مهم است. در موگفته شدهدر تحقق هدف 

شدن همراه با افزايش انتشار بوده ولي ساختار تجارت آنها به تدريج در سه دهه گذشـته  

ويژه ايران هدر جهت كاهش انتشار بوده است. در حالي كه در مورد كشورهاي نفتي و ب

ساختارهاي صنعت و تجارت هر دو روند آاليندگي را تشديد كرده است.
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و ايـران قابـل توجـه    OECDه ضرايب شدت انرژي به ويژه بين گروه كشورهاي مقايس-

است. از داليل متفاوت بودن اثر تغييرات شدت انـرژي بـر ميـزان انتشـار، سـطح شـدت       

طوري كه ضريب بزرگتر شدت انرژي در الگوي ايران در نتيجـه  به،انرژي كشورهاست

منجـر  هاي ر شرايط موجود، سياستباال بودن سطح شدت انرژي كشور است. بنابراين د

هاي پاك در اقتصاد ايران به كاهش شـديدتر  فناوريبه كاهش مصرف انرژي و ارتقاي

.انجامدكشورهاي ديگر ميانتشار در مقايسه با 

غيرهـاي توليـد و ميـزان انتشـار در اقتصـاد ايـران نشـان        بررسي رابطه عليت گرانجـري مت -

شـود. اگرچـه   سـرانه منجـر مـي   GDPبه كـاهش  هاي كاهش انتشار دهد كه سياستمي

كـه  ر بلندمدت بيـانگر ايـن واقعيـت اسـت    د2COانتشاربهدرآمدازوجود رابطه علّي

تواند كاهش يابد بدون آنكه رشد اقتصادي آسيب بيند. نتـايج مطالعـات   ميزان انتشار مي

دهد كه در كشورهاي فتي نشان مييافته و كشورهاي نتجربي در مورد كشورهاي توسعه

كاهش انتشار بـا  ،ديگربياناست. به GDPبا درآمد سرانه باال، جهت عليت از انتشار به 

محيطـي كـوزنتس   همراه است. با اين حـال مطـابق شـكل منحنـي زيسـت     GDPكاهش

تـا  15000كه در اين تحقيق بدان پرداخته شد، در دامنه درآمـدي  گفته شدهكشورهاي 

دالر، افزايش درآمد سرانه با روند فزاينده انتشار همـراه نيسـت. نتـايج مطالعـات     25000

ي ديگردهد كه به جز عربستان در كشورهاتجربي در مورد كشورهاي نفتي نيز نشان مي

به انتشار اسـت بـه طـوري كـه بـا كـاهش انتشـار، توليـد كـاهش          GDPجهت عليت از 

فاوت توليد اين كشورها با ايران است.يابد كه اين نكته نشانگر ساختار متنمي

هاي سياستي. توصيه4-2
هاي سياستي در سه حوزه صنعت،  تجارت و مصرف انرژي به شرح با توجه به نتايج تحقيق، توصيه

زير است.

الف) صنعت و انتشار
فلزي هاي صنعتي، اقتصاد ايران در صنايعي چون فلزات اساسي، كاني غيربا توجه به ساختار فعاليت

بري باالي اينگونه صنايع داراي مريـت نسـبي اسـت. بايـد توجـه     و صنايع پتروشيمي به علت انرژي

و مزيت نسبي كشور يك مراوده وجـود دارد. نتـايج   يادشدهع داشت كه بين آاليندگي باالي صناي

ت مـد اي اسـت كـه در كوتـاه   گونـه هبـ ،اين تحقيق نشان داد كه رابطـه عليـت بـين توليـد و انتشـار     
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هاي كاهش انتشار به كاهش توليد ايـن صـنايع منجـر خواهـد شـد. از سـوي ديگـر توسـعه         سياست

بايست در بلندمـدت  ، اين مراوده ميدهد. بنابراينصنعتي در روندهاي موجود انتشار را افزايش مي

هـاي  بطور منطقي حل شود. براي اين منظور بايد با حفظ مزيت نسبي و توسعه اين صنايع، فنـاوري 

تر توليدي مورد استفاده قرار گيرد تا همـراه بـا افـزايش توليـد بـه تـدريج       مدرن و فرآيندهاي پاك

نين حركت به سـمت توليـد محصـوالت بـا ارزش     . همچشدت انرژي در اين صنايع نيز كاسته شود

. اجـراي ايـن  انجامـد مـي بر به كاهش توليدات مبتنـي بـر منـابع اوليـه     افزوده باالتر در صنايع انرژي

سياست تركيبي باعث كاهش روند فزاينده آاليندگي خواهـد شـد. يـادآوري ايـن نكتـه ضـروري       

است كه الگوهاي برآورد شده اين تحقيق نشان داد كه انتشار در ايران با توليد و همچنين شـاخص  

تواند از يك سو دولت ميگفته شدهشدت انرژي رابطه مثبت دارد. در جهت تسهيل تحقق اهداف 

هـاي مبتنـي بـر مكانيسـم توسـعه پـاك در جـذب تجهيـزات و يـا          سازي براي جذب پـروژه هبا زمين

هاي جديد نقش اساسي ايفا كند و از سوي ديگر با ايجاد انگيزه براي محققين و پژوهشگران دانش

هاي پاك را فراهم نمايد. در اين راستا بايد آنها، ايجاد، توسعه و اشاعه فناوريزداخلي و حمايت ا

هاي مبتنـي بـر مكانيسـم    ه داشت كه جلب اعتماد پژوهشگران و بسترسازي جهت جذب پروژهتوج

تواند با دخالت خود شكسـت بـازار   شود و دولت ميتوسعه پاك يك كاالي عمومي محسوب مي

هاي پاك اقدامات الزم را انجام دهد.ها و تكنولوژيرا مرتفع سازد و به منظور جذب تكنيك

سازي اقتصـادي  كاهش انتشار در حوزه اصالح ساختار صنعت، تنوع،ديگراز راهكارهاي مهم 

هـاي اصـالح   هاي اقتصادي به منابع طبيعـي نفـت اسـت. سياسـت    به منظور كاهش وابستگي فعاليت

تواند با مالحظات مربوط به مديريت بهينه منابع نفتي سازي محصول ميساختار توليد با هدف تنوع

ذير و اسـتخراج و  پـ ايـان پنسلي آن، درنظر گرفتن نفت بـه عنـوان ثـروت    با نگرش توزيع منافع بين

اقتصـاد ملـي بـه درآمـدهاي ارزي حاصـل از      يتبديل آن به دارايي با بازدهي باالتر، كـاهش اتكـا  

صادرات نفـت خـام و جلـوگيري از ايجـاد نوسـان در درآمـدهاي دولـت و ايجـاد ثبـات در تـراز           

هاي كشور انجام گيرد.رداختپ

مصرف انرژي و انتشار          ب) 
كنند. بنابراين تالش در جهت اي باهم حركت ميروندهاي مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه

افزايش كارايي در مصرف انرژي و يا به عبـارت ديگـر مصـرف بهينـه انـرژي، از عوامـل مهـم در        

مربوط به تنهااست. اين امر محيط زيستنگهداريطور كلي اي و بهكنترل انتشار گازهاي گلخانه

وط بـه كـاهش در مصـرف    تـر از آن مربـ  بلكه مهم،هاي تجديدناپذير نيستكاهش مصرف انرژي
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هر واحد توليد (شدت انرژي) است. شاخص شدت انرژي در ايران بسيار باالست و انرژي به ازاي

ــرايط موجــود، ا   ــرآوردي در ش ــاي ب ــايج الگوه ــاس نت ــاخ براس ــن ش ــي در اي ــر صــالح جزئ ص اث

اي در كاهش انتشار دارد. حذف موانع نهادي در راستاي بهبود كارايي مصرف انـرژي،  كنندهتعيين

هاي مالياتي انرژي به منظور تجديد ساختار مصرف انرژي، توسعه استانداردهاي فنـاوري و  سياست

كاهش هايهاي انرژي از جمله سياستهاي انرژي و همچنين اصالح قيمتمحصول، اصالح يارانه

ها و اصـالح  برنامه هدفمندسازي يارانهراستاهاي فسيلي هستند. در اين در مصرف انرژي و سوخت

اهميت است. با اين حال بايد توجه داشت كه به جهت نوع رابطـه  دارايقيمت انرژي دولت بسيار 

الح قيمـت  عليت بين توليد ناخالص داخلي سرانه و انتشار سرانه در اقتصاد ايران، اگر سياسـت اصـ  

گفته سياست ،منجر نشودانرژي در نهايت به كاهش شدت انرژي و افزايش كارايي مصرف انرژي

هـاي  تواند اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. در عين حال با حركت از سمت سـوخت ميشده

جـايگزين كـردن   در نهايـت تر، نظير حركت از سمت كك و نفت بـه گـاز طبيعـي، و    فسيلي پاك

تـوان تـا حـد زيـادي از انتشـار در      مـي ،هـاي تجديدپـذير و پـاك   هـاي فسـيلي بـا سـوخت    تسوخ

هاي نوظهـور و  هاي تجديدناپذير را كاست. در اين زمينه يكي از روشاقتصادهاي وابسته به انرژي

هاي زيستي اسـت كـه در ايـران نيـز بـه دليـل       مناسب در سطح جهاني استفاده هرچه بيشتر از انرژي

ع زيستي و طبيعي متعدد قابل اجرايي شدن است. يادآوري ايـن نكتـه مناسـب اسـت كـه      وجود مناب

هـاي صـنعتي اسـت ولـي در     اگرچه انتشار آلودگي در كشورهاي صنعتي بيشتر مربـوط بـه فعاليـت   

مربـوط بـه مصـارف خـانگي و يـا      بيشـتر كشورهاي درحال توسعه نفتي با بخش صنعتي كوچـك،  

هـاي اصـالحي متفـاوتي بـراي ايـن دو گـروه       صورت سياسـت و نقل است كه در اينبخش حمل

تواند مورد توجه باشد. مي

ج) تجارت و انتشار
هـاي  توسـعه تجـارت بـه بهبـود سـطوح فنـاوري، اسـتفاده از فنـاوري        OECDدر كشورهاي عضو 

محيطي منجر شده و در نهايت اثر منفي بر استانداردها و تنظيمات زيستيتر و همچنين ارتقاپاك

انتشار و آاليندگي داشته است. در حالي كه در كشورهاي عضو اوپك توسعه انـدازه تجـارت كـه    

ساختار آن متكي به منابع نفتي است، همراه با افزايش آلودگي بـوده اسـت. بنـابراين سـاختار     بيشتر

اي و تجارت كشور در دو جهت نيازمند اصالحات كلي است. اول آنكه واردات كاالهاي سـرمايه 

سـازي اقتصـاد در فراينـد توسـعه     . دوم آنكه تنوعبيانجامدهاي پاك به انتقال فناوريبايداي طهواس

دهـد و از سـوي   وابستگي تجارت كشور را بـه نفـت كـاهش مـي    ،گرا از يك سوتاصنعتي صادر
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كنـد.  آور مـي محيطـي را در اقتصـاد الـزام   كـارگيري اسـتانداردهاي زيسـت   هديگر تعامل جهاني، بـ 

هـاي مربـوط بـه مكانيسـم توسـعه پـاك، نظيـر        سازي جذب پـروژه تواند با زمينهدولت ميهمچنين 

هـاي مـرتبط بـا مكانيسـم توسـعه پـاك و       هاي جديـد و پـروژه  تسهيل معيارهاي پذيرش تكنولوژي

ــين   ــي ماش ــه واردات ــاهش تعرف ــرايط    ك ــت، ش ــيط زيس ــتدار مح ــدي دوس ــزات تولي آالت و تجهي

محيطي را بهبود بخشد.زيست

ابعمن
فارسي-الف
گرمـايش جهـاني، كنوانسـيون تغييـر آب و هـوا و      )، 1383(محمد سـلطانيه ومحمدصادق،احدي
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