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Abstract 
Environmental degradation is one of the most important concerns in developing 

countries. One of the most important indicators whose study helps to understand the 

extent of the world's support for improving the quality of the environment is the 

ecological footprint (EF). EF is an indicator that shows the environmental constraints 

and the extent of human encroachment on these constraints. Numerous factors such as 

energy consumption, etc. are effective on the EF, but on the one hand due to the 

effective role of economic freedom and governance in the EF, and on the other hand, 

due to the lack of interaction between these two variables on the EF in any domestic 

studies, the purpose of this paper is to investigate the interaction of economic freedom 

and governance on the EF of selected developing countries during the period 1971-

2017 and two econometric models (The first model: the effect of economic freedom 

and governance as independent variables on the EF and the second model: the 

interaction of economic freedom and governance on the EF) in the form of panel data 

method have been used. The results of the first model indicate that the effect of 

economic freedom and governance on the EF of selected developing countries are 

positive (and significant) and negative (and significant), respectively, but the results of 

the second model estimate indicate that the interaction of economic freedom and 

governance on the EF of selected developing countries is negative and significant. 
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ی کیاکولوژ یبر ردپا یو حکمران یاقتصاد یمتقابل آزاد تأثیر

 1 (در حال توسعه منتخب ی)کشورها

 ایران تهران، الزهرا، دانشگاه كارشناسي ارشد اقتصاد، رضوان همتي

  

 خوشكالم خسروشاهيموسي 

 
گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعي و اقتصااد،، دانشاگاه الزهارا،    

 تهران، ایران

 چکیده

های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از  ترین دغدغه یکی از مهممحیط زیست تخریب 
محیط هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت  ترین شاخص مهم

های  دهنده محدودیت کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان میزیست 
... بر ردپای  ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ها از این محدودیت محیطی و میزان تجاوز انسان زیست

اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی 
دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف 

ل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقاب
آزادی اقتصادی و حکمرانی به تأثیر  بوده و از دو مدل اقتصادسنجی )مدل اول: 1971-2017حال توسعه طی دوره 

ر ردپای متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بتأثیر  عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم:
های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و  اکولوژیکی( در قالب روش داده

دار(  دار( و منفی )و معنی حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت )و معنی
قابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر مت

 دار است. کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی

آزادی اقتصادی، حکمرانی، ردپای اکولوژیکی، مصرف انرژی، تأثیر متقابل و  ها: کلیدواژه
 کشورهای منتخب

 O13 و JEL: F18 , H23 , K32 بندی طبقه

                                                      
نامه کارشناسی ارشد خانم رضوان همتی تحت راهنمایی دکتر موسی خوشکالم  برگرفته از پایانمقاله حاضر  1.

 باشد که در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا )س( اجرا شده است. خسروشاهی می

  :نویسنده مسئولm.khosroshahi@alzahra.ac.ir 
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 مقدمه .0
ویژه کشورهای در حال توسعه ه پذیری کشورهای جهان ب ترین موارد آسیب یکی از مهم

است. ردپای  1محیطی، مربوط به شاخص ردپای اکولوژیکی مشکالت زیستدر حوزه 
( معرفی 1996) 3ریز و (1994) 2وکرناگلبار توسط  اکولوژیکی شاخصی است که نخستین

ها از این  محیطی و میزان تجاوز انسان های زیست دهنده محدودیت نشان شد. این شاخص
های زراعی، چراگاهها،  ها در زمین جمع ردپای انسان ها بوده و حاصل محدودیت

ها است. به عبارت دیگر، ردپای  و زیرساخت اکسیدکربن دیر ماهیگیری، جنگل، انتشا
ها در  مصارف انسانتأمین  دهنده مقدار زمین و دریای مورد نیاز برای اکولوژیکی نشان

دهد، ردپای اکولوژیکی  الذکر نشان می طور که تعریف فوق کشورهای مختلف است. همان
تری به  ، نگاه جامعاکسیدکربن دی محیطی مثل انتشار های زیست در قیاس با سایر شاخص

زیست داشته و به همین دلیل در مقاله حاضر از این شاخص بهره گرفته  مقوله تخریب محیط
شده است. قابل ذکر است که شاخص مربوط به ردپای اکولوژیکی در دو دهه منتهی به 

محیط به ها  که به معنی افزایش فشار انسان 4درصد رشد کرده است 10بالغ بر  2017سال 
تواند ناشی  در جهت رفع نیازهای بشر است. افزایش شاخص ردپای اکولوژیکی میزیست 

های سیاسی،  از عوامل متعددی از قبیل توسعه صنعتی، تغییرات آب و هوایی، آشفتگی
 ها، گسترش شهرنشینی و موارد دیگر باشد. آلودگی آب

 

 ر جهان . ردپای اکولوژیکی در قیاس با ظرفیت زیستی د0نمودار
 0190-2103)سرانه هکتار جهانی(، 

 
 
 
 
 
 
 

Source: www.footprintnetwork.org 

                                                      
1. Ecological Footprint  

2. Wackernagel 

3  . Rees 

4. www.footprintnetwork.org  
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دهنده متوسط شاخص ردپای اکولوژیکی کشورهای جهان در قیاس  ( نشان1نمودار )
گردد که از سال  است. مالحظه می 1961-2017با ظرفیت زیستی آنها در دوره زمانی 

به مراتب بیشتر از ظرفیت زیستی شده و این  به بعد شاخص ردپای اکولوژیکی 1970
که مساحت بین دو نمودار در این  طوریه اختالف با گذشت زمان افزایش یافته است ب

کسری اکولوژیکی در سطح جهانی است. وضعیتی مشابه آنچه که  ةدهند دوره زمانی نشان
برای کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد.  نیز در نمودار فوق نمایش داده شده است

دهنده شاخص ردپای اکولوژیکی کشورهای غرب آسیا )که تمامی این  ( نشان2نمودار )
کشورها در حال توسعه هستند( در قیاس با ظرفیت زیستی این گروه کشورها در دوره 

ا جهان به گردد که وضعیت در غرب آسیا در قیاس ب است. مالحظه می 1961-2017زمانی 
که مساحت بین دو نمودار در کشورهای غرب آسیا در  طوریه تر است ب مراتب نامناسب

باشد به این معنی که در کشورهای غرب آسیا، کسری  قیاس با جهان به مراتب بیشتر می
 تر است. کننده زیستی در قیاس با جهان به مراتب شدیدتر و نگران

 

 با ظرفیت زیستی در غرب آسیا  . ردپای اکولوژیکی در قیاس2 نمودار
 0190-2103)سرانه هکتار جهانی(، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: www.footprintnetwork.org 
 

رسد که بررسی عوامل اثرگذار بر ردپای  با توجه به آنچه تبیین شد، به نظر می
ویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار ضروری است زیرا که بررسی این ه اکولوژیکی ب

هایی برای بهبود وضعیت این شاخص مهم  کننده سیاست توانند تبیین عوامل می
محیطی برای کشورهای در حال توسعه باشند. تدقیق در مطالعات متعدد حاکی از آن  زسیت
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(، مواللی و 2000) 2گرادی و بارت (،1998) 1بویز و است که در مطالعاتی از قبیل توراس
 6یعابد و فاخر و (2017) 5تمارب و (، چارفدین2017) 4(، اسکی و اکار2017) 3اوزتورک

از قبیل رشد اقتصادی، تولید ناخالص محیط زیست بر تخریب  مؤثربه عوامل  (2017)
داخلی، مصرف انرژی، رابطه مبادله، آزادی تجاری، صنعتی شدن، رشد جمعیت و ... 

 پرداخته شده است.
وسیله ه ب که و مقرراتی جموعه قوانینالذکر، م کنار عوامل فوق در اینکه به توجه با

 و دخل در افراد بودن شود و بر آزاد می هر کشوری ایجاد در قدرت حاکم )حکمرانی(
 دسته ب قانون طریق از که شخصی های دارایی واگذاری و مبادله معاوضه، تصرف،

گذارد، بنابراین تعامل آزادی اقتصادی و حکمرانی )به عنوان متغیرهای  می تأثیراند،  آورده
تواند به عنوان متغیر دیگری در کنار سایر متغیرها بر شاخص ردپای  ای( نیز می مهم توسعه

اکولوژیکی اثرگذار باشد که نوآوری مقاله حاضر نیز مربوط به بررسی اثر متقابل و تعاملی 
دی بر شاخص ردپای اکولوژیکی است. برای دستیابی به اهداف حکمرانی و آزادی اقتصا

استفاده شده و جامعه آماری  1971-2017های پانل برای دوره زمانی  تحقیق از روش داده
است. ساختار ادامه مقاله به این ترتیب  7نیز مربوط به کشورهای منتخب در حال توسعه

ست و سپس در بخش سوم مقاله، است که در بخش دوم مروری بر ادبیات تحقیق شده ا
اند. بخش چهارم مقاله مربوط به  ها معرفی شده های مقاله همراه با خود مدل های مدل داده

های انجام  گیری و تحلیل یافته های تجربی است و نهایتاً در بخش پنجم نیز نتیجه تبیین یافته
 گرفته است.

 . ادبیات تحقیق2
و ادبیات نظری در دو بخش حکمرانی  است نخست ادبیات تحقیق در دو بخش ارائه شده

 آزادی اقتصادی مطرح شده است و سپس به ادبیات تجربی پرداخته شده است.

                                                      
1. Torras and Boyce 

2   . Barret and Graddy 

3. Mulali and Ozturk 

4. Acar and Asici 

5. Charfeddine and Marbet 

6. Fakher and Abedi 

نیجریره، آلبرانی،   . کشورهای منتخب عبارتند از: بنگالدش، فیلیپین، تونس، ساحل عاج، مرراکش، مصرر، السرالوادور،    7
 اکوادور چین و کلمبیا، روسیه، ایران، الجزایر، آرژانتین، پرو،
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 . ادبیات نظری0-2
 از اساساً اقتصاد توسعه ادبیات در «حکمرانی»کارگیری اصطالح  هب: الف( حکمرانی

مفهوم ارائه شده است. در  شد و تعاریف متعددی نیز از این میالدی آغاز 1980 دهه اواخر
کنند که حکمرانی به نظام  بیان می 1(1992یکی از این تعاریف، الندل، میلز و سراجین )

سیاسی یک ملت در چگونگی حکومت کردن و فرمان دادن به مردم و نحوه عملکرد و 
 جهانی گردد. بنابراین حکمرانی دارای یک بُعد سیاسی است. بانک اداره امور دولت برمی

 مدیریت در قدرت اعمال کند که حکمرانی عبارت از نحوه در تعریف حکمرانی بیان می
همکاران  و توسعه در کشور است. کافمن اجتماعی با هدف رسیدن به و اقتصادی منابع

را مطرح  حکمرانی جهانی شاخص در مورد تجربی رویکرد با گسترده تعریف 2(1999)
 در وسیله قدرت حاکمه ب که سساتیؤو م قوانینصورت مجموعه ه کردند و حکمرانی را ب

از: عبارت هستند حکمرانی  دهنده اجزاء تشکیل. شود، تعریف کردند می ایجاد کشور یک
( 4 ؛قانون ( حاکمیت3 ؛خشونت و نبود سیاسی ( ثبات2 ؛و پاسخگویی اظهارنظر ( حق1

 .3گری ( کیفیت تنظیم6 و دولت ( اثربخشی5 ؛فساد مهار
های جمعی، احزاب،  و پاسخگویی، میزان آزادی بیان رسانه اظهارنظر مقصود از حق

ها و اجتماعات بوده و میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نقش داشتن  تشکل
 ثبات است. معروف مردم در تعیین نظام سیاسی است که به عنوان شاخص دموکراسی

 از سیاسی نظام و حکومت یک که دارد احتمال میزان چه که است این بیانگر سیاسی
 چقدر هر ببرد. پیش را خود کار سیاسی های خشونت و تروریسم مانند غیرقانونی راههای

 حاکمیت است. تری ضعیف حکمرانی دارای کشور آن باشد بیشتر کشور یک ثباتی بی
 عملکرد قراردادها، و قوانین اجرای در اطمینان میزان و کیفیت دهنده نشان قانون

 دادن انجام در اخالقی و قانونی های هنجار حفظ با قضایی و نظامی دستگاههای
اغلب موارد عبارت از کنترل استفاده از  در فساد کنترل از مقصود است. شان وظایف

 یبرا تعاملبر  یمبتن یروش ،فسادامکانات دولتی برای دستیابی به اهداف شخصی است. 
 خواری، رانت )مانند . هر چقدر میزان فسادخاص است یها گروه ایافراد  نیحفظ توافقات ب

رشوه و غیره( در کشوری کمتر باشد آن کشور  گسترش روابط خانوادگی، اختالس،

                                                      
1. Landell-Mills and Serageldin (1992) 

2. Kaufmann et. al. (1999) 

3. Governance and the Law Report, World Bank (2020)  

javascript:;
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 کیفیت از ها کننده برداشت دولت بیان دارای رتبه بهتری از نظر حکمرانی است. اثر بخشی
 کیفیت سیاسی؛ فشارهای از آنها استقالل میزان و مدنی خدمات کیفیت عمومی؛ خدمات

 .است هایی سیاست چنین به نسبت دولت تعهد ها و نهایتاً اعتبار سیاست اجرای و تدوین
 های نامه آیین و ها سیاست اجرای و تدوین در دولت دهنده توانایی گری نشان تنظیم کیفیت
 .1دهد می را خصوصی بخش توسعه اجازه است که صحیح

 در ها انسان اکولوژیکی ردپای و زیست محیط کیفیت که معتقدند محققان از بسیاری
 گذاری سیاست فرآیند با مرتبط سیاسی نهادهای از جدا توان نمی را زیست محیط
 از یکی عنوان به حکمرانی اخیر های سال در کرد. بررسی کشور یک در محیطی زیست
 نظریه است. گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد محیطی زیست عملکرد بر اثرگذار عوامل

 و اجتماعی حقوق مدیریت، اقتصاد، سیاست، عرضه در اندیشه حوزه مباحث از حکمرانی
 نقش بر دولت، منطقی دخالت پذیرش ضمن نظریه، این در است. اجتماعی علوم

 و دیندا (.67 ص ،1398 میدانی، و فالحی )پورعلی، شود میتأکید  نیز آن گری تسهیل
 مقررات قبیل از هایش لفهؤم واسطهه ب حکمرانی اگر که معتقدند 2(2000) همکاران
 نهادینه کشوری درمؤثر  صورته بمحیط زیست  ارتقای و قانون حاکمیت اعمال مناسب،

 عملکرد تا شود می باعثمحیط زیست  تخریب به نسبت جامعه آگهی افزایش آنگاه شود
 این به معتقد 3(2003) همکاران و دامانیا یابند. بهبود نیز اکولوژیکی ردپای و محیطی زیست
 زیست محیط با مرتبط مقررات کارآمدی کاهش واسطهه ب جامعه در فساد وجود که هستند
 از یابد. می افزایش اکولوژیکی ردپای لذا و شده محیطی زیست کیفیت کاهش باعث

 و مستقیم صورته ب توان می رامحیط زیست  وضعیت بر فسادتأثیر  ،4(2004) ولش دیدگاه
 منفی زیست محیط های سیاست بر فساد مستقیمتأثیر  که طوریه ب کرد ارزیابی مستقیم غیر

 است شکل این به نیز مستقیم غیرتأثیر  بود. خواهد قطعاً اکولوژیکی ردپای افزایش و بوده
 افت به منجر نیز درآمد کاهش لذا و شده جامعه درآمدهای کاهش باعث فساد وجود که

 اگر ،5(2005) دویت نگاه از شود. می اکولوژیکی ردپای افزایش و زیست  محیط کیفیت
 در اما بوده زیست محیط کیفیت بهبود شاهد آنگاه باشد برقرار قانون حاکمیت درکشوری
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 اکولوژیکی ردپای نهایتاً و شده زیست محیط کیفیت افت به منجر فساد وجود مقابل، نقطه
 یافت. خواهد افزایش
 هر برایمحیط زیست  استانداردهای وجود اینکه به توجه با ،1(2005) هارمان نگاه از

 تنها اکولوژیکی ردپای کاهش ومحیط زیست  کیفیت افزایش لذا است ضروری ای جامعه
 هارمان است. میسر قانون حاکمیت به شدن قائل ارزش و حکمرانی وجود صورت در

ه ب باید که دارند وجود مختلفی های روشمحیط زیست  از حمایت برای که است معتقد
 برای توامان و کرد ترکیب حکمرانی قواعد با را آنها باید که طوریه ب شوند گرفته کار

 و حکمرانی وجود 2(2007) کوالس دیدگاه ار کرد. استفادهمحیط زیست  کیفیت ارتقای
 دارد اعتقاد 3(2009) موریسون شود. می اکولوژیکی ردپای کاهش به منجر آن به پایبندی

 ردپای افزایش ومحیط زیست  تخریب افزایش بر اثرگذار اصلی عوامل از یکی که
 از کاستن واسطهه ب فساد ،4(2012) همکاران و بیسواز نگاه از است. فساد اکولوژیکی،

 محیط کیفیت تا شود می باعثمحیط زیست  با مرتبط های سیاست و مقررات کارآمدی
 یابد. افزایش اکولوژیکی ردپای و یافته کاهش زیست

 و دخل در افراد بودن آزاد از عبارت اقتصادی آزادیب( آزادی اقتصادی: 
به  قانونی های روش به که است شخصی های دارایی واگذاری و مبادله معاوضه، تصرف،

 هر به افراد است، آزاد اقتصادی دارای که جامعه یک در دیگر عبارت به اند. آوردهدست 
 با جوامع در .بپردازند گذاری سرمایه و مصرف تولید، کار، به توانند می بخواهند که طریقی
 آزادانه کاالها و تولید عوامل که دهند می اجازه ها دولت اقتصادی، آزاد باالی درجه

 چقدر هر .کنند می خودداری الزم، حد از فراتر محدودیت یا اجبار از و کنند حرکت
 و یافتگی توسعه از اقتصاد آن که است معنی این به باشد بیشتر کشوری در اقتصادی آزادی

 توسط اقتصادی آزادی شاخص به مربوط آمار است. برخوردار باالیی اقتصادی تنوع
 تشکیل زیرشاخص پنج از اقتصادی آزادی آمار، همین طبق و شده منتشر 5فریز موسسه

 دسترسی (3؛ مالکیت حقوق و قضایی سیستم (2؛ دولت اندازه (1 از: عبارتند که است شده
 .6است مقررات (5؛ المللی بین تجارت آزادی (4 ؛سالم پول به
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 اندازه و ها مالیات دولت، های هزینه مثل مواردی اگر که کند می بیان دولت اندازه
 دولتی تصمیمات جانشینی اما یابد می افزایش ها گذاری سرمایه آنگاه شوند کنترل ها دولت

 حقوق و قضایی سیستم شوند. می اقتصادی آزادی کاهش باعث انفرادی تصمیات با
 و اموال کسب در آنها حقوق و افراد از محافظت که است این بیانگر مالکیت
 باید سالم پول به دسترسی تبیین در است. اقتصادی آزادی اصلی عنصر هایشان،  دارایی
 اند آمده دست به یدرست به که ییاندازها پس و دستمزدها ارزش ،تورم چون که کرد اشاره

 است. افراد مالکیت حقوق از محافظت در مهمی عامل سالم پول وجود لذا برد یم نیب از را
 استفاده جهینت در و ندهیآ یبرا یزیر برنامه باشد، نیز نوسانپر بلکه باال، تنها نه تورم یوقت

 باید المللی بین تجارت آزادی تبیین در شود. یم دشوار افراد یبرا یاقتصاد یآزاد از مؤثر
 (رهیغ و قراردادها بستن فروش، د،یخر آن، عیوس معنای )به مبادله یآزاد که کرد اشاره
 که ابدی یم کاهش یزمان المللی بین تجارت آزادی .است یضرور یاقتصاد یآزاد برای
 کرد اشاره باید مقررات تبیین در باشد.ن کشورها گرید افراد و مشاغل شامل مبادله یآزاد

 یالملل نیب سطح در مبادله حق کردن محدود یبرا ابزار یتعداد از تنها نه ها دولت که
 و استخدام مبادله، حق که کنند جادیا یسخت مقررات است ممکن بلکه کنند، یم استفاده

 .1شوند می اقتصادی آزادی کاهش به منجر اینها همه که کنند محدود را دیگر موارد

 اولیه مراحل در زیست محیط تخریب کوزنتس، محیطی زیست منحنی نظریه مطابق
 محیط تخریب نهایت در اما یابد، می افزایش اقتصادی آزادی افزایش با اقتصادی، رشد

 توصیف اثر سه با نظریه این .رود می فراتر آستانه حد از درآمد زیرا یابد می کاهش زیست
 افزایش مقیاس، اثر در .فناوری اثر (ج ؛اقتصادی ساختار اثر (ب ؛مقیاس اثر (الف :شود می

 برساند آسیبمحیط زیست  به تولید، مقیاس افزایش واسطه به تواند می اقتصادی آزادی
 بیشتر تخریب به منجر که کنند می خدمات و کاالها تولید افزایش به اقدام صنایع زیرا

 اثرات باال اقتصادی آزادی با کشورهای دیگر، سوی از اما شود. می زیست محیط
 در ها کننده مصرف که صورت بدین باشند. داشته توانند میمحیط زیست  بر ای کننده متعادل

 دارند کمتری آالیندگی که را کاالهایی که دارند را توانایی این اغلب کشورها، این
 و مشتری افزایش برای بنگاهها شرایطی چنین در بنابراین کنند. تقاضا و انتخاب
 و یافته گرایشمحیط زیست  دوستدار کاالهای تولید افزایش به خود پذیری رقابت
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 ردپای کاهش ومحیط زیست  تخریب کاهش به نهایت در که دهند می نشان العمل عکس
 شود. می منجر اکولوژیکی

 رقابتی مزیت از کشور که است هایی بخش در تولید افزایش دهنده نشان ساختاری اثر
 های فعالیت ساختار در تغییرات دهنده نشان اثر این دیگر، عبارت به .است برخوردار
 داخلی( ناخالص تولید از خدمات و کشاورزی صنعت، سهم در تغییر معنی )به اقتصادی

محیط زیست  کیفیت افزایش مقررات تنظیم با زیادی حد تا رقابتی مزیت اگر .است
محیط  کننده آلوده های فعالیت تغییر به منجر تواند می اقتصادی آزادی باشد، هماهنگ

 با کشورهای به سختگیرانه محیطی زیست استانداردهای و مقررات با کشورهای اززیست 
 محیطی زیست مقررات فرضیه، این طبق آلودگی(. پناهگاه )فرضیه شود تر ضعیف مقررات
 یابند. می ارتقاء درآمد، افزایش با کشورها
 کشورهای تولیدکنندگان اقتصادی، آزادسازی با که دارد این به اشاره فناوری اثر

 تمیزکننده و مدرن های فناوری توسعه، حال در کشورهای در گذاری سرمایه با یافته توسعه
 کاهش به تواند می امر این که کنند می منتقل کشورها آن اقتصاد به رامحیط زیست 

 شد،ه گفت آنچه به توجه با شود. منجر اکولوژیکی ردپای کاهش ومحیط زیست  تخریب
 و نیست میسر سادگی به اکولوژیکی ردپای و اقتصادی آزادی بین رابطه به بردن پی
 نتایج مطالعه، زمانی های دوره تنوع و مطالعه های روش تنوع کشورها، تنوع به بسته تواند می

 .(493 ص ،2012 ،1لین و ژانگ) شود حاصل متفاوتی

 تجربی ادبیات .2-2
 داتعد که گردد می مالحظه حاضر، مقاله موضوع با مرتبط شده انجام مطالعات در قیقحت با

 کشور داخل در زیادی مطالعات که طوریه ب است توجه قابل بسیار حوزه این در مطالعات
 و ترین مهم از برخی بخش این در بنابراین است. رسیده انجام به کشور از خارج یا

 و پژویان شود. می تبیین حوزه این در شده انجام خارجی و داخلی مطالعات ترین مرتبط
محیط زیست  کیفیت بر اثرگذار عوامل بررسی به خود مطالعه در (1389) زاده لشگری
 های داده روش با و بوده 1995-2005 زمانی دوره برای که مطالعه این نتایج اند. پرداخته

 رشد که دهند می نشان است شده انجام یافتگی توسعه متفاوت سطوح با کشورهای در پانل
 حاکی مطالعه همین نتایج البته است. شده ای گلخانه گازهای انتشار افزایش باعث اقتصادی
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 آزادی افزایش و تولیدی تکنولوژی ارتقای از ناشی ای گلخانه گازهای انتشار کاهش از
 بر نهادها کیفیتتأثیر  بررسی به خود مطالعه در (1391) عبداللهی و مداح است. سیاسی

 نتایج اند.  پرداخته اسالمی کنفرانس سازمان عضو کشورهای برایمحیط زیست  آلودگی
 گرفته انجام پانل های داده روش با و بوده 1996-2007 زمانی دوره برای که مطالعه این

 تجارت و انرژی مصرف و نبوده برقرار کوزنتس محیطی زیست فرضیه که دهند می نشان
 خود مطالعه در (1395) نظری و دادگر هستند.محیط زیست  آبودگی بر مثبتتأثیر  دارای

 آسیا غرب جنوب کشورهای محیطی زیست آلودگی بر خوب حکمرانیتأثیر  بررسی به
 انجام پانل های داده روش با و 2002-2015 زمانی دوره برای که مطالعه این نتایج پرداختند.

 دارای فساد کنترل و قوانین کیفیت دولت، اثربخشی سیاسی، ثبات که دهند می نشان شده
 هستند. محیطی زیست آلودگی کاهش بر داری معنی و مثبتتأثیر 

 یحکمران یها شاخصتأثیر  عنوان با ای مطالعه در (1398) میدانی و فالحی پورعلی،
 کشور 101 برای که یطیمح ستیز عملکرد شاخص بر یمدن یاسیس یها یآزاد و خوب
 خوب، حکمرانی های شاخص که دادند نشان گرفته انجام 2005-2015 دوره طی جهان

 بر دار معنی و مثبتتأثیر  دارای تجاری آزادسازی و سرانه درآمد مدنی، سیاسی های آزادی
 به خود مطالعه در (1399) ازلی و پایتختی پرویرخانلو، هستند. محیطی زیست عملکرد

 ستیز یمنحن آزمون و اکسیدکربن دی انتشار بر یاقتصاد و یاسیس یآزادتأثیر  یبررس
 روش از استفاده با مطالعه این نتایج پرداختند. رانیا هیهمسا یکشورها در کوزنتس یطیمح

 دهند می نشان گرفته انجام 2005-2015 دوره طول در یتصادف اثرات با ییتابلو یها داده
 انتشار بر داری غیرمعنیتأثیر  اقتصادی آزادی و دار معنی و منفیتأثیر  سیاسی آزادی که
 انتشار بر داری معنی و مستقیمتأثیر  انرژی سرانه مصرف همچنین دارند. اکسیدکربن دی
 به خود مطالعه در (1399) قربانیان و اسفنجاری کارگر، طرازکار، دارد. اکسیدکربن دی

ایج این اند. نت پرادخته انهیدر منطقه خاورم ردپای اکولوژیکیبر  یاثر رشد اقتصادبررسی 
 کینشان داد که  جینتادهند که  بوده نشان می 2013الی  1990مطالعه که برای دوره زمانی 

از آن  یامر حاک نیوجود دارد و ا یرشد اقتصاد شکل بین ردپای اکولوژیکی و N رابطه
 شده است.محیط زیست منجر  شتریب بیمنطقه به تخر نیدر ا یرشد اقتصاد شیاست که افزا

 و یاسیس یها یآزادتأثیر  بررسی به خود مطالعه در 1(2001) الندستروم و کارلسن
 و 1975-1991 زمانی دوره برای که مطالعه این نتایج اند.  پرداخته ستیز طیمح بر یاقتصاد
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 به منجر یاسیس یآزاد که دهند می نشان شده انجام پانل های داده روش با کشور 75 برای
 عنوان با ای مطالعه در 1(2006) ریونی و لی شود. می اکسیدکربن دی انتشار کاهش

محیط  نابودی بر را دموکراسیتأثیر  که اند کرده تالشمحیط زیست  نابودی و دموکراسی
 1997 الی 1961 زمانی دوره برای که مطالعه این نتایج کنند. بررسی کشور 143 درزیست 

 بر منفیتأثیر  دارای دموکراسی که دهند می نشان شده انجام پانل های داده روش با و
 و نیزم بیتخر ،ییزدا جنگل تروژن،ین دیاکس ید انتشار ،اکسیدکربن دی انتشار متغیرهای

 در 2(2010) کالگاس است. محیطی( زیست های زیرشاخص عنوان )به آب یآلودگ
 پرداختند. التین آمریکای درمحیط زیست  کیفیت بر دموکراسیتأثیر  بررسی به ای مطالعه

 شده انجام پانل های داده روش وبا بوده 1995-2008 زمانی دوره برای که تحقیق این نتایج
 مواللی شود. می اکسیدکربن دی انتشار کاهش باعث دموکراسی افزایش که دهند می نشان

 تجاری، آزادی شهرنشینی، انرژی، مصرف از ناشی اثرات مطالعه به 3(2017) ازتورک و
 نتایج اند.  پرداخته منا منطقه کشورهای اکولوژیکی ردپای بر سیاسی ثبات و صنعتی توسعه

 نشان شده انجام منا منطقه کشور 14 برای و 1996-2012 زمانی دوره برای که مطالعه این
 افزایش باعث صنعتی توسعه و تجاری آزادی شهرنشینی، انرژی، مصرف که دهند می

 شود. می اکولوژیکی ردپای کاهش باعث سیاسی ثبات اما شوند می اکولوژیکی ردپای
 محیطی زیست تیمسئول و یاقتصاد یآزاد بررسی به خود مطالعه در ،4(2019) گرافلند
 مسئولیت بر دولتی مقررات و دولت اندازهتأثیر  مطالعه این در است. پرداخته ها شرکت
 پانلی های داده از استفاده با 2005–2014 دوره برای کشور 41 های شرکت محیطی زیست
 مقررات از آزادی و دولت کوچک اندازه که دهند می نشان نتایج است. شده بررسی
 سارکودی اردوگان، آکلین، دهد. می کاهش را ها شرکت زیستی محیط مسئولیت دولتی

 فساد و فسیلی های سوخت از جدایی آیا که اند کرده بررسی خود مطالعه در 5(2021)
 زمانی دوره برای که مطالعه این نتایج شود؟ اکولوژیکی ردپای کاهش باعث تواند می

 که دهد می نشان شده انجام پانل های داده روش با صنعتی کشورهای برای و 2016-1984
 ردپای بر دار معنی و مثبت اثر دارای فسیلی های سوخت کارگیریه ب و اقتصادی رشد فساد،

                                                      
1. Li and Reuveny  

2. Callejas  

3. Mulali and Ozturk  

4. Graafland  

5. Akalin, Erdogan and Sarkodie 
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 دار معنی و منفی اثر دارای تجدیدپذیر های انرژی مصرف که حالی در است اکولوژیکی
 است. اکولوژیکی ردپای بر

 داخلی مطالعه هیچ که گردد می مالحظه شد، تبیین تجربی ادبیات در آنچه به توجه با
 در است. نپرداخته اکولوژیکی ردپای بر حکمرانی و اقتصادی آزادی متقابلتأثیر  بررسی به

 بررسی مورد مقاله این در که توسعه حال در کشورهای گروه از جدا نیز خارجی مطالعات
 ردپای بر حکمرانی و اقتصادی آزادی متغیرهای مستقل ثیرأت عمدتاً اند، گرفته قرار

 و مستقل صورته )ب متغیر دو این اثرگذاری مقایسه و گرفته قرار بررسی مورد اکولوژیکی
 مطالعه های نوآوری از مختلف مدلسازی نوع دو قالب در اکولوژیکی ردپای بر تقابلی(
 است. حاضر

 مدل معرفی و ها داده .7
 مختلف متغیرهای گذاریتأثیر میزان یبررس حاضر مقاله هدف شد، بیان قبالً طورکه همان

 و اقتصادی آزادی متقابلتأثیر  برتأکید  با توسعه حال در کشورهای اکولوژیکی ردپای بر
 و بوده پانل  های داده رویکرد بر مبتنی تحقیق روش است. یکیاکولوژ یردپا بر حکمرانی

 گرفته بهره 1971-2017 زمانی دوره به مربوط های داده از تحقیق اهداف به دستیابی برای
 )ردپای وابسته متغیر از دسترس در های داده آخرین که است ذکر قابل است. شده

 متغیرهای به مربوط آمارهای وجود علیرغم لذا است 2017 سال به مربوط اکولوژیکی(
 با است. شده گرفته نظر در 2017 سال تا مطالعه زمانی دوره ناچار به ،2019 سال تا مستقل
 دیگری کنترل متغیرهای از حکمرانی و اقتصادی آزادی بر عالوه اینکه به توجه

 که کرد اشاره باید لذا است شده استفاده نیز (شدن یصنعت و یانرژ مصرف ،ینیشهرنش)
 و انرژی مصرف جمعیت(، کل و شهری جمعیت )نسبت شهرنشینی به مربوط آمارهای

 به مربوط داده پایگاه از داخلی( ناخالص تولید به صنعتی افزوده ارزش )نسبت شدن صنعتی
 بنیاد های گزارش از اقتصادی آزادی به مربوط آمارهای اند. شده آوری جمع 1جهانی بانک

 ردپای به مربوط آمارهای و 3جهانی بانک از حکمرانی به مربوط آمارهای ،2هریتیج
 اند. شده آوری جمع مربوطه 4سایت وب از اکولوژیکی

                                                      
1. World Development Indicators (WDI)  

2. Heritage Foundation 

3. Worldwide Governance Indicators (WGI) 

4. http://www.footprintnetwork.org 
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تأثیر  یبررس منظور به و (2017) اوزتورک و مواللی از پیروی به حاضر مقاله در
 در توسعه حال در منتخب کشورهای یکیاکولوژ یردپا بر یحکمران و یاقتصاد یزادآ

ه ب گیرد می قرار برآورد مورد پانل های داده قالب در مدل دو ،1971-2017 زمانی دوره
 از مستقل متغیر دو صورته )ب یاقتصاد یزادآ و یحکمرانتأثیر  اول مدل در که طوری

 و است شده برآورد 1971-2017 دوره در منتخب کشورهای یکیاکولوژ یردپا بر هم(
 کشورهای یکیاکولوژ یردپا بر یاقتصاد یزادآ و یحکمران متقابلتأثیر  دوم مدل در

 مدل بیانگر (1) معادله است. شده برآورد 1971-2017 دوره طی توسعه حال در منتخب
 است. دوم مدل بیانگر (2) معادله و اول

 

(1)                                                          
(2)                                                 

 

       ام،t سال در امi کشور اکولوژیکی ردپای لگاریتم دهنده  نشان        روابط، این در
 لگاریتم دهنده نشان        ام،t سال در امi کشور انرژی مصرف لگاریتم دهنده نشان

 سال در امi کشور نشینی شهر لگاریتم دهنده نشان       ام،t سال در امi کشور شدن نعتیص
t،ام       

  
 دهنده نشان       ام،t سال در امi کشور اقتصادی آزادی لگاریتم دهنده نشان 

 متغیر دو تعامل لگاریتم دهنده نشان        و امt سال در امi کشور حکمرانی لگاریتم
 صورته ب متغیرها اینکه به توجه با است. امt سال در امi کشور اقتصادی آزادی و حکمرانی
 کشش دهنده نشان (2) و (1) های مدل در شده برآورد پارامترهای لذا هستند لگاریتمی

 هستند.

 تجربی های یافته .4
 با همراه بررسی مورد کشورهای اکولوژیکی ردپای به مربوط آمار دهنده نشان (1) جدول
 کشورهای بین در که گردد می مالحظه است. 2017 سال در آسیا و اروپا جهان، متوسط
 جایگاه در چین و روسیه کشورهای از بعد ایران اکولوژیکی ردپای مطالعه، مورد منتخب

 اکولوژیکی ردپای که است اشاره قابل دارد. قرار جهانی سرانه هکتار 22/3 عدد با سوم
 توسعه حال در منتخب کشورهای اکولوژیکی ردپای متوسط از جهان و آسیا اروپا، متوسط

 از مذکور، مناطق حد از بیش برداری بهره به مربوط آن دلیل که است بیشتر 2017 سال در
 است. صنعتی توسعه و رشد برایمحیط زیست 
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 )سرانه هکتار جهانی( 2103. ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب و جهان در سال 0جدول
 مراکش ساحل عاج تونس فیلیپین بنگالدش کشور / منطقه

 77/1 32/1 11/2 83/1 38/0 ردپای اکولوژیکی

 الجزایر آلبانی نیجریه السالوادور مصر کشور / منطقه

 8/2 01/2 02/1 99/1 73/1 ردپای اکولوژیکی

 کلمبیا روسیه ایران پرو آرژانتین کشور / منطقه

 91/1 33/1 22/8 11/2 8/8 ردپای اکولوژیکی

 اروپا آسیا جهان اکوادور چین کشور / منطقه

 0/8 38/2 77/2 71/1 71/8 ردپای اکولوژیکی

متوسط ردپای اکولوژیکی 
 کشورهای منتخب

23/2 

 و محاسبات تحقیق www.footprintnetwork.orgمأخذ: 
 

 کشورهای اکولوژیکی ردپای متوسط تغییرات به مربوط روند دهنده نشان (3) نمودار
 و آسیا جهان، اکولوژیکی ردپای متوسط تغییرات روند با همراه توسعه حال در منتخب

 دوره در اروپا و جهان اکولوژیکی ردپای متوسط که است مالحظه قابل است. اروپا
 و بوده توسعه حال در منتخب کشورهای اکولوژیکی ردپای متوسط از باالتر 2017-1971

 ردپای متوسط به نسبت بعد به 2010 سال از نیز آسیا اکولوژیکی ردپای متوسط
 است. گرفته قرار باالتری سطح در توسعه حال در منتخب کشورهای اکولوژیکی

 

 جهانی( هکتار )سرانه 0130-2103 در اکولوژیکی ردپای متوسط .7نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 و محاسبات تحقیق www.footprintnetwork.orgمأخذ: 

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1971
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 1977
 1980
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 1989
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 آسیا اروپا جهان کشورهای منتخب

http://www.footprintnetwork.org/
http://www.footprintnetwork.org/
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 ردپای شاخص یعنی تحقیق اصلی متغیر از آماری خالصه دهنده نشان (2) جدول
 است. 1971-2017 زمانی دوره طی توسعه حال در منتخب کشورهای بین در اکولوژیکی

 و ماکزیمم استاندارد، انحراف متوسط، به مربوط آمار جدول این در که گردد می مالحظه
 ردپای حداکثر اند. شده آورده توسعه حال در منتخب کشورهای اکولوژیکی ردپای مینیمم

 به متعلق 1971-2017 دوره طی توسعه حال در منتخب کشورهای بین در اکولوژیکی
 اکولوژیکی ردپای حداقل و بوده 1992 سال در جهانی( سرانه )هکتار 84/6 رقم با روسیه

 با بنگالدش به متعلق نیز 1971-2017 دوره طی توسعه حال در منتخب کشورهای بین در
 است. 1994 سال در جهانی( سرانه )هکتار 44/0 رقم

 

 هکتار جهانی()سرانه  0130-2103. خالصه آماری ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در 2 جدول
 استاندارد انحراف متوسط مینیمم ماکزیمم سال / کشور

 - - - 33/6 0112 / روسیه

 - - 33/0 - 0114 / بنگالدش

 09/1 33/1 - - منتخب کشورهای

 و محاسبات تحقیق www.footprintnetwork.orgمأخذ: 
 

 تا گیرد انجام مدل متغیرهای واحد ریشه آزمون تا است ضروری مدل برآورد از قبل
 گیری شکل باعث واحد ریشه وجود زیرا شود حاصل اطمینان واحد ریشه وجود عدم از

 واحد ریشه آزمون به مربوط نتایج دهنده نشان (4) جدول شود. می کاذب رگرسیون
 آماره از واحد ریشه آزمون انجام برای است. (2) و (1) های مدل در موجود متغیرهای

LLC
 که دهند می نشان نتایج گردد، می مالحظه که طور همان است. شده گرفته بهره 1
 فرضیه لذا و بوده 05/0 از تر پایین ،95/0 اطمینان سطح در متغیرها تمامی احتمال ارزش

 هستند. مانا سطح در متغیرها همه و نشدهتأیید  صفر
 

 (LLC) واحد ریشه آزمون نتایج .4جدول
 Leco Lec Lind Lup Lefg Lfree Lgg متغیرها

 -37/3 -29/3 -32/1 -32/8 -21/6 -39/1 -29/8 آزمون آماره

 03/0 00/0 00/0 01/0 08/0 02/0 00/0 احتمال سطح

 I (0) I (0) I (0) I (0) I (0) I (0) I (0) مانایی

 های تحقیق   مأخذ: یافته

                                                      
1. Levin, Lin and Chu  

http://www.footprintnetwork.org/
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 آیا اینکه به بردن پی )برای لیمر F های آزمون به مربوط نتایج دهنده نشان (5) جدول
 های مدل آیا اینکه به بردن پی )برای هاسمن و (1پول یا هستند پانل نوع از مطالعه های مدل

 احتمال سطح که گردد می مالحظه است. تصادفی( یا هستند ثابت اثرات دارای مطالعه
 فرضیه ،95/0 اطمینان سطح در بنابراین است 05/0 از کمتر مدل دو هر برای لیمر F آزمون

 به مربوط نتایج همچنین دارد. ارجحیت پول روش به نسبت پانل روش و شده رد صفر
 است. تصادفی اثرات با قیاس در ثابت اثرات وجود موید هاسمن آزمون

 

 لیمر و هاسمن Fهای  . نتایج آزمون9 جدول
 و کای دو Fهای  آماره

 سطح احتمال  Fآماره  
 00/0 31/66 مدل اول
 01/0 12/12 مدل دوم

 
 سطح احتمال  آماره کای دو 

 01/0 11/11 مدل اول
 00/0 29/19 مدل دوم

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

 به مربوط نتایج است. تحقیق های مدل برآورد به مربوط نتایج دهنده نشان (6) جدول
 و شدن صنعتی انرژی، مصرف متغیرهای که است آن از حاکی (1) شماره مدل برآورد

 افزایش که معنی بدین هستند اکولوژیکی ردپای بر دار معنی و مثبتتأثیر  دارای شهرنشینی
 توسعه حال در منتخب کشورهای شهرنشینی و شدن صنعتی انرژی، مصرف در درصدی 1

 و 11/0 ،51/0 ترتیب به و متوسط طوره ب کشورها این اکولوژیکی ردپای تا شود می باعث
 مداح قبیل از داخلی مطالعات های یافته با هم ها یافته این باشند. داشته افزایش درصد 40/0

 و مواللی همانند خارجی مطالعات های یافته با هم و داشته سازگاری (1391) عبداللهی و
 دهند می نشان اول مدل برآورد نتایج حال عین در است. سازگار کامالً (2017) ازتورک

 بر حکمرانیتأثیر  اما بوده دار معنی و مثبت اکولوژیکی ردپای بر اقتصادی آزادیتأثیر  که
 اقتصادی آزادی درصدی 1 افزایش بنابراین است. دار معنی و منفی اکولوژیکی ردپای

 طوره ب کشورها این اکولوژیکی ردپای تا شود می باعث توسعه حال در منتخب کشورهای

                                                      
1. Pool 
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 در منتخب کشورهای حکمرانی درصدی 1 افزایش اما یابد افزایش درصد 50/0 متوسط
 درصد 42/0 متوسط طوره ب کشورها این اکولوژیکی ردپای تا شود می باعث توسعه حال

 به مربوط اثرگذاری شدت بیشترین اول، مدل مستقل متغیرهای همه بین در یابد. کاهش
 صنعتی متغیر به مربوط اثرگذاری شدت کمترین و 51/0 ضریب با انرژی مصرف متغیر
 است. 11/0 ضریب با شدن

 

 های تحقیق . نتایج برآورد ضرایب مدل9 جدول
 ضرایب مدل دوم ضرایب مدل اول متغیرها

   
3/2- 

(3/112-) 
39/1- 

(1/223-) 

Lec 
11/0 

(8/103) 
1/0 

(9/139) 

Lind 
11/0 

(33/7) 
03/0 

(1/7) 

Lup 
30/0 

(1/81) 
86/0 

(9/38) 

Lefg - 
03/0- 

(2/18-) 

Lfree 
10/0 

(1/17) 
- 

Lgg 
32/0- 

(2/10-) 
- 

 799 799 تعداد مشاهدات
 هستند. tتوضیحات: اعداد داخل پرانتز بیانگر آماره 

 های تحقیق مأخذ: یافته
 

 مصرف متغیرهای که است آن از حاکی (2) شماره مدل برآورد به مربوط نتایج
 هستند اکولوژیکی ردپای بر دار معنی و مثبتتأثیر  دارای شهرنشینی و شدن صنعتی انرژی،

 کشورهای شهرنشینی و شدن صنعتی انرژی، مصرف در درصدی 1 افزایش که معنی بدین
 به و متوسط طوره ب کشورها این اکولوژیکی ردپای تا شود می باعث توسعه حال در منتخب
 شدت که است مالحظه قابل بنابراین باشند. داشته افزایش درصد 36/0 و 08/0 ،5/0 ترتیب

 اثرگذاری شدت کمترین و بوده بیشتر دیگر متغیر دو با قیاس در انرژی مصرف اثرگذاری
 با هم و هستند سازگار اول مدل های یافته با هم ها یافته این است. شدن صنعتی به مربوط نیز
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 خارجی مطالعات های یافته و (1391) عبداللهی و مداح همانند داخلی مطالعات های یافته
 دوم مدل برآورد نتایج حال عین در است. سازگار کامالً (2017) ازتورک و مواللی همانند

 بر دار معنی و منفیتأثیر  دارای حکمرانی و اقتصادی آزادی تعاملی متغیر که دهند می نشان
 آزادی یتعامل متغیر اگر یعنی است توسعه حال در منتخب کشورهای اکولوژیکی ردپای

ه ب آنگاه یابد افزایش درصد 1 توسعه حال در منتخب کشورهای در حکمرانی و اقتصادی
 خواهد کاهش درصد 08/0 معادل کشورها گروه این در اکولوژیکی ردپای متوسط طور

 متغیر به مربوط اثرگذاری شدت بیشترین دوم، مدل مستقل متغیرهای همه بین در یافت.
 با شدن صنعتی متغیر به مربوط اثرگذاری شدت کمترین و 5/0 ضریب با انرژی مصرف
 بین تعامل در که است استنباط قابل اول مدل نتایج به توجه با بنابراین است. 08/0 ضریب
 دارای اقتصادی آزادی با قیاس در حکمرانی اثرگذاری میزان حکمرانی، و اقتصادی آزادی

 است. برتری و غلبه

 گیری نتیجه و بحث .9
 و اقتصادی آزادی متغیرهای تعاملیتأثیر  برآورد به که ای مطالعه فقدان به توجه با

 با حاضر مقاله بپردازد، توسعه حال در کشورهای اکولوژیکی ردپای بر حکمرانی
 آزادی متقابلتأثیر  بررسی به 1971-2017 زمانی دوره برای و دیتا پانل مدل کارگیری هب

 البته پرداخت توسعه حال در منتخب کشور 17 اکولوژیکی ردپای بر حکمرانی و اقتصادی
 صنعتی و شهرنشینی انرژی، مصرف قبیل از مهم متغیرهای سایر اثرگذاری از بین این در

 آمارهای که شود می نمایان بیشتر آنجایی ای مطالعه چنین انجام اهمیت نشد. غفلت شدن
 ردپای بین زیاد شکاف از حاکی کشورها گروه این زیستی ظرفیت و اکولوژیکی ردپای

 نسبت کشورها گروه این اکولوژیکی ردپای یعنی است آنها زیستی ظرفیت و اکولوژیکی
 است. بیشتر مراتب به آنها ظرفیتزیستی به

 متغیرهای که دهند می نشان حاضر مطالعه در مختلف مدل دو برآورد از حاصل نتایج
 تعاملی متغیر نهایتاً و حکمرانی قتصادی،ا آزادی شهرنشینی، شدن، صنعتی انرژی، مصرف
 کشورهای اکولوژیکی ردپای بر داری معنیتأثیر  دارای حکمرانی و اقتصادی آزادی
 متغیرهای دار معنی و مثبتتأثیر  از حاکی نتایج این، بر عالوه هستند. توسعه حال در منتخب
 کشورهای اکولوژیکی ردپای بر اقتصادی آزادی و شهرنشینی شدن، صنعتی انرژی، مصرف

 تعاملی متغیر و اول( مدل )در حکمرانی متغیرهایتأثیر  که حالی در است مطالعه هدف
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 مطالعه، هدف کشورهای اکولوژیکی ردپای بر دوم( مدل )در حکمرانی و اقتصادی آزادی
 باید اکولوژیکی ردپای بر اقتصادی آزادی مثبتتأثیر  مورد در است. دار معنی و منفی
 موجب ی،اقتصاد یها یتفعال یاسمق افزایش واسطهه ب یاقتصاد یآزاد که کرد اشاره

 کشورهای در روند این نتیجه .شود یم یدیتول و یتجار یها بخش در یشترب رقابت یجادا
 ردپای افزایش ومحیط زیست  تخریب افزایش ید،تول یشترب رشد از عبارت توسعه حال در

 ینب یتجار یقراردادها ی،اقتصاد یآزاد یشافزا با حال عین در بود. خواهد اکولوژیکی
 دولت نقش از نتیجه در یابد می افزایش نیز یتمالک حقوق رعایت و یافته افزایش کشورها

 ردپای ومحیط زیست  تخریب و شده کاستهمحیط زیست  تخریب کنترل جهت
 .یابد می افزایش اکولوژیکی

 آزادی تعاملی متغیر دار معنی و منفیتأثیر  به مربوط حاضر مطالعه اصلی یافته
ه ب است توسعه حال در منتخب کشورهای اکولوژیکی ردپای بر حکمرانی و اقتصادی

 کشورهای در حکمرانی و اقتصادی آزادی تعاملی متغیر درصدی 1 افزایش که طوری
 طوره ب کشورها گروه این اکولوژیکی ردپای تا شود می باعث توسعه حال در منتخب
 به توان می یافته این تحلیل در باشد. همراه کاهش با درصد 08/0 معادل متوسط

 تقابل در که طوریه ب کرد. اشاره حکمرانی و اقتصادی آزادی به مربوط های زیرشاخص
 در فساد کنترل همانند حکمرانی های زیرشاخص عنوان به اول )عوامل عوامل دسته دو بین

 مطالعه، هدف کشورهای سیاسی ثبات مطالعه، مورد کشورهای در دولت کارایی کشورها،
 اندازه همانند اقتصادی آزادی های زیرشاخص عنوان به دوم عوامل و ... و قانون حاکمیت

 ...( و وکار کسب آزادی کشورها، این در بازار آزادی مطالعه، مورد کشورهای در ها دولت
 به نسبت که تندهس حکمرانی های زیرشاخص یعنی اول دسته به مربوط عوامل این

 تعاملیتأثیر  که اند شده باعث و بوده برتری و تفوق دارای اقتصادی آزادی های زیرشاخص
 دار معنی و منفی منتخب کشورهای اکولوژیکی ردپای بر حکمرانی و اقتصادی آزادی

 اقتصادی آزادی به نسبت حکمرانی توسعه، حال در منتخب کشورهای گروه در یعنی شود.
 افزایش برای اقتصادی آزادی فشار تنها نه تا شود می باعث و بوده تریمؤثر نقش دارای
 تا شود می باعث و کرده خنثی کامل طوره ب را آن اثر بلکه یابد کاهش اکولوژیکی ردپای
 ها انسان نیاز رفع واسطهه بمحیط زیست  به کمتری فشار و یافته کاهش اکولوژیکی ردپای

 شود. وارد
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 کاهش به نسبت بررسی مورد کشورهای تا است ضروری تحقیق های یافته به توجه با
 راستای در ها گذاری سرمایه افزایش قبیل از هایی سیاست کارگیری هب با انرژی مصرف

 و انرژی مصرف کارایی افزایش برای هایی پروژه کارگیری هب انرژی، جویی صرفه
 یمؤثر اقدامات تجدیدپذیر های انرژی منابع نقش افزایش برای هایی سیاست کارگیری هب

 ریزی برنامه نحوی به بایستی بررسی مورد منتخب کشورهای گذاران سیاست دهند. انجام
 فشار کاهش به منجر تواند می شهرنشینی کاهش زیرا شود کاسته شهرنشینی میزان از تا کنند

 شود. اکولوژیکی ردپای کاهش لذا و زیست محیط به
 تعداد گیری شکل برای تا است ضروری بررسی مورد منتخب کشورهای گروه برای

 و کهنه سرمایه موجودی بتوانند وسیله بدین تا کنند تالش پایدار صنایع از بیشتری
 تغییر کارار  انرژی و فناورانه سرمایه موجودی با صنایع به را خودمحیط زیست  کننده آلوده
 صنایع به کاربر کمتر و بر انرژی بیشتر از صنایع ساختار تغییر باعث تواند می امر این دهند.
 یافت. خواهد کاهش نیز اکولوژیکی ردپای وسیله بدین و شده بر انرژی کمتر و کاربر بیشتر

 کارایی افزایش فساد، کنترل برای بایستی توسعه حال در منتخب کشورهای گذاران سیاست
 حاکمیت افزایش مقررات، کیفیت افزایش سیاسی، ثبات افزایش متبوعشان، های دولت
 در عوامل این زیرا دهند انجام مضاعفی های تالش پاسخگویی و شفافیت افزایش و قوانین

 شوند. می اکولوژیکی ردپای کاهش به منجر حکمرانی، قالب در و مجموع
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