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  چکيده
 بررسي ارتباط ميان زمينهاين در . است برخوردار ای  ويژه پايدار، پرداختن به مسائل زيست محيطي از اهميتةبا توجه به اهميت محيط زيست و توسع

 اين منظور اين مطالعه به به. کند ايفا می اقتصادي در کشور ة بهينةانداز توسع چشمنقش مهمی در ترسيم  ، زيست محيطرشد اقتصادي و کيفيت
به عنوان (کربن اکسيد شار دي انتة سرانشامل در مدل ارائه شدهمتغيرهاي .  کشور پرداخته استةهاي مختلف توسع  در برنامهارتباطبررسي اين 

مجموع (هاي سواري توليدي و وارداتي کشور، درجه باز بودن اقتصاد کشور  ايران، تعداد خودروة، توليد ناخالص داخلي سران)شاخصي از آلودگي
العه نشان داد که با توجه به آزمون نتايج اين مط. ندا هاي توسعه ، جمعيت کشور و متغيرهاي مجازي برنامه)صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي

همچنين برآورد مدل لگاريتمي گروسمن و . اند داري داشته  ارتباط معني هواکربن و آلودگياکسيد  انتشار دي، طبقات متغيرهاي موجود دردو، کاي
 ارتباطکربن داکسي عيت با انتشار گاز ديمد ناخالص داخلي، تعداد خودروهاي موجود، ميزان جمآ بين درةنشان داد که رابط) با تعديالتي(کروگر 

 ناخالص داخلي، درآمدکه با افزايش يک درصدي در ميزان  طوري هب.  ناخالص داخلي بوده استدرآمدمستقيم داشته و بيشترين کشش مربوط به 
که با  طوري هتشار گاز مذکور منفي بوده، ب بين درجه بازبودن اقتصادي با انةهمچنين رابط.  درصد افزايش خواهد يافت٥٣٩/٥ميزان انتشار اين گاز 

در  سوم توسعه ةدر نهايت نتايج نشان داد که برنام.  درصد کاهش خواهد يافت٣٣٧٢/٠درصدي در اين شاخص، ميزان انتشار اين گاز  افزايش يک
کربن داشته که علت اصلي سيداک و انتشار گاز دي کمتري در ميزان آلودگي ةتر بوده است و افزايش ساالن  موفقها در کنترل آلودگي  ساير برنامهبين

هاي  شود برنامه  پيشنهاد ميبنابراين. جو کردو  جامع کاهش آلودگي در هشت شهر بزرگ کشور جستةهايي نظير برنام توان در اجراي برنامه آن را مي
  .مذکور با کنترل ساير متغيرهاي تأثيرگذار، با تأکيد بيشتري ادامه يابد

  

  واژه کليد
   ايران،  آلودگی هوا، د ناخالص داخلیي تول، توسعههاي   برنامه،  مدل گروسمن کروگر،  رشد اقتصادي،کربن اکسيد انتشار دي

  

  سرآغاز

آلودگى هوا به معناى مخلوط شدن هوا با گازها، قطرات و ذراتى 
 هواپيماها و نيز صنايع ،ها خودرو. دهند است كه كيفيت هوا را كاهش مى

در خارج از . شوند کننده هوا محسوب می از عوامل آلوده یساز انو ساختم

ها و   تراكتورها، ماشينةشهرها غبار حاصل از شخم زدن زمين به وسيل
رانند، ريزش كوه و دود   ي يا خاكى م, شنىيها هايى كه در جاده كاميون

مواد . شود هوا مي ها و مزارع باعث آلودگي  بيشهيحاصل از آتش سوز
گوگرد،  اکسيد کربن، دي کربن، منوکسيد اکسيد  هوا شامل ديةکنند آلوده
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هاي سوخته نشده، ذرات ريز معلق،  کربن دار، هيدرو هاي نيتروژن اکسيد
 بر اساس گزارش بانک جهاني .استبرميد سرب و ساير ترکيبات سربي 

دهد  نشان ميي هوا در ايران خسارات ساليانه آلودگبرآورد ، ١٣٨٤در سال 
 ٦٤٠هواي شهري، ساالنه   سارت مرگ و مير ناشي از آلودگيكه خ

 درصد از ٥٧/۰ يعني ، هزار و يكصد ميليارد ريال٥ميليون دالر معادل 
هاي ناشي از   اين گزارش بيماريةبر پاي. توليد ناخالص داخلي است

 ٢ معادل ، ميليون دالر٢٦٠  به ميزانآلودگي هواي شهري نيز ساالنه
 به  ) درصد از توليد ناخالص ملي٠٢٣/٠ (رد ريال ميليا ۱۰۰هزار و 

  .)٢٠٠٥ ،بانک جهانی (.كند اقتصاد ايران خسارت وارد مي
 پايدار قلمداد ةترين اركان توسع زيست يكي از مهم امروزه محيط

هاي اقتصادي و اجتماعي در گرو پايداري و   ساير بخشةشود و توسع مي
ه همين دليل نيز طي سالهاي ب. كند  پيدا ميی معن،كاركرد صحيح آن

 ميالدي و همزمان با برگزاري كنفرانس ٩٠ ةگذشته و بويژه از اوايل ده
 ريودوژانيرو برزيل، توجه جامعه  شهر در١٩٩٢سران زمين در سال 

زيست معطوف و به  جهاني بيش از پيش به موضوع حفاظت از محيط
 متعددي براي المللي اي و بين هاي منطقه نامه همين دليل نيز تفاهم

  تحوالت زيست. زيست در جامعه جهاني منعقد شد حفاظت از محيط
يندهاي تخريب االمللي از يك سو و گسترش فر محيطي در سطح بين

  از سوی ديگرزيست در داخل كشور مانند بسياري از كشورها محيط
زيست بيش از گذشته در   شده است تا موضوع حفاظت از محيطموجب

به همين دليل نيز . گيران قرار گيرد اران و تصميمزستگكانون توجه سيا
زيست در خالل سالهاي  هاي محيط ها و برنامه سير تحوالت سياست

زيست در  دهد و از ارتقاي جايگاه محيط گذشته روند تكاملي را نشان مي
هاي مختلف به رعايت مالحظات  ريزي كشور و توجه بخش  نظام برنامه

 اتبر اين اساس، طي سالهاي گذشته اقدام. محيطي حكايت دارد زيست
 اما اين ،زيست صورت گرفته است   براي حفاظت از محيطیمتعدد
 به . نيازمند تداوم و پيگيري دقيق براي تحقق اهداف استاتاقدام
 ةهاي دولت در بخش محيط زيست طي برنام عملکرد برنامهکلی  طور

 ةدر ارزيابي برنام . است به شرح زير به اجمالاول توسغه تا برنامه سوم
يند كلي ا اما بر،هاي متعددي مشاهده شد  نقاط قوت و ضعف،اول توسعه

ها تا حدودي مثبت و به عنوان نخستين تجربه پس از انقالب  اقدام
 انجام شده در اماتترين اقد از مهم. اسالمي در مقطع خود قابل قبول بود

هاي  اجراي طرح ،بود کاهش آلودگي منظور بهکه اقدامي اين برنامه 

آغاز عمليات اوليه براي ايجاد پارك طبيعت ، بهسازي در شش پارك ملي
 آغاز عمليات ايجاد مركز تحقيقات ،تهران، ايجاد كارگاه تاكسيدرمي

 انجام مطالعات جامع  ومحيطي و مركز كنترل گازهاي خروجي زيست
ين، اصغر سنگاچپور (است ١٣٧٢زيست دريايي در سال  آلودگي محيط

 اول توسعه و ةتر از برنام  دوم توسعه در شرايطي متفاوتةبرنام. )١٣٨٧
 المللي در ارتباط با مقوالت محيط  كه در سطح بينجديديبا ديدگاههاي 

 كنفرانس سران ،مقارن با تدوين اين برنامه. زيست مطرح بود، تدوين شد 
ل ئو مسا عاتبرگزار و موضو)  ميالدي١٩٩٢( ريودوژانيرو  شهرزمين در
 اتزيست و توسعه مطرح شد كه اين موضوع  در ارتباط با محيطجديدي

عالوه بر افزايش  .است ه توسعه بازتاب يافتةبه نحوي در برنام
 ةزيست، در چارچوب برنام  حفاظت محيطةالمللي در زمين هاي بين فعاليت
زيست شتاب   هاي ملي براي حفاظت از محيط  دوم نيز اقدامتوسعة

 ترين قوانين و مقررات و استانداردهاي زيست يافت و مهمبيشتري 
ترين آنها  محيطي در خالل اين برنامه به تصويب رسيد كه از مهم 

، اشاره ٣/٢/١٣٧٤ جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ةتوان به قانون نحو مي
 قانوني را كه أل و خنواقص تصويب اين قوانين توانست تا حد زيادي .كرد

شد، پر  زيست مشاهده مي   محيطةته در كشور در زميناز سالهاي گذش
 سوم توسعه در حالي آغاز شد كه تجارب ةبرنام. )١٣٧٩مثقالی،  (كند

زيست حاصل شده بود و به همين دليل   هاي گذشته محيط خوبي از برنامه
يند تحوالت ااين برنامه در فر. اين برنامه از جامعيت بيشتري برخوردار بود

 به طوري كه از ،شود شور از نقاط عطف محسوب ميمحيطي ك زيست
 ةهاي فرابخشي با عنوان كميت ابتداي برنامه ياد شده يكي از كميته

ها و راهبردهاي  دار تدوين سياست محيطي، عهده  هاي زيست سياست
 سوم را در ةهاي برنام ها و سياست زيست شد كه در نهايت راهبرد محيط

 .ه كردئو راهكارهاي اجرايي ارا) ١٠٥و  ١٠٤مواد (قالب مواد قانوني 
 سوم توسعه نسبت به ةزيست در برنام  جايگاه محيطبدين ترتيب 

 بيشتري برخوردار شد و بر مالحظات  و اهميتاعتبارگذشته از  هاي برنامه
 در .ريزي بيش از پيش تأكيد شد يندهاي برنامهامحيطي در فر  زيست
فصل ( مجزا ييست به عنوان فصلز   سوم براي نخستين بار محيطةبرنام

كه در   در حالي،محيطي مطرح شد هاي زيست  عنوان سياستبا) دوازدهم
 دوم سه تبصره به موضوع ة يك تبصره و در برنامفقط  توسعه اولةبرنام

له بخوبي ارتقاي جايگاه ئ اين مس.زيست تأكيد داشت حفاظت از محيط
  جملهسازد و از ايان ميريزي كشور را نم زيست در نظام برنامه  محيط

  ٥١                                                                                                                           مجله محيط شناسي شمارة   ٩٤

Archive of SID

www.SID.ir



 شود  مي محسوبرمحيطي كشو يند تحوالت زيستانقاط عطف در فر
. )۱۳۷۹سوم، توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور  ةقانون برنام(

 در زمينة ارتباط آلودگي و رشد اقتصادي متعددیبه طور کلي مطالعات 
 ةتوان به مطالع است که از مطالعات اوليه در اين زمينه مي  صورت گرفته

 آثار ايشان به منظور ارزيابي .دكراشاره )١٩٩١(گروسمن و کروگر
 رگرسيوني به از طريق تحليلمريکاي شمالي، امحيطي تجارت در  زيست

متغيرهاي مورد استفاده . اند  رشد اقتصادي و آلودگي پرداختهةبررسي رابط
هاي  ص توليد ناخالص داخلي سرانه، روند زمان و شاخ،در اين مدل

 وارونه بين توليد ناخالص U ةرابطوجود نتايج حاکي از . استآلودگي 
  .استاکسيد گوگرد  داخلي سرانه و ميزان انتشار دي

  شهر در۱۵ منطقه از ۴۲به بررسي آلودگي هوا در ) ۱۹۹۶(لي 
دهندة  نتايج نشان. است پرداخته۱۹۹۲ ‐۸۵طي دورة جنوبی  ة کرکشور
 Uکربن و درآمد اين مناطق به صورت  وکسيدکه رابطة بين مون است اين

 و ازن مشاهده 2NO و2SOکه اين رابطه بين  ، در صورتياستوارونه 
  .دشن

ها و  اي به بررسي ارتباط درآمد متوسط خانوار در مطالعه) ۲۰۰۲( اناخ
بن، اکسيد نيتروژن و ازن در اياالت کرآلودگي حاصل از مونوکسيد

غير از   در اين مطالعه بهکه پرداخته ۱۹۹۰مريکا براي سال امختلف 
گذار بر آلودگي شامل  زاي تأثير هاي برون ، متغيرها درآمد متوسط خانوار

کرده، جمعيت  جمعيت، نيروي کار فعال، بيکاري، جمعيت تحصيل
هاي  دار و تعداد خانه انهکارگران شاغل در کارخانه، جمعيت زنان خ

 درآمد افراد ةرابطکه  است نتايج گويای آن. اند اي در نظر گرفته شده اجاره
ای معکوس  رابطه ميزان آلودگی حاصل از اين سه گاز ودر اين ايالت 

با استفاده از معادالت اقتصاد ) ۱۳۸۱(شاهي  وحسين خلق خوش .است
راز به علت آلودگي هوا ن شيابه تخمين خسارت وارده به ساکنسنجی 

اي دو طرفه بين  گوياي آن است که رابطهمطالعه پرداخته و نتايج 
  .زيست و رشد اقتصادي در ايران وجود دارد تخريب محيط
نيز در مطالعه خود با استفاده از  )۱۳۸۶ (حاصل  و مرادپژويان

 ةهاي تلفيقي، اثر رشد اقتصادي بر آلودگي هوا را در قالب فرضي داده
 کشور از جمله ايران، با گروههاي درآمدي متفاوت ۶۷ براي ۱وزنتسک

 اثر رشد اقتصادي، جمعيت شهري، که در آنمورد آزمون قرار داده 
 باز بودن اقتصاد بر ميزان ةمحيطي، تعداد خودرو و درج قوانين زيست

محيطي  برقراري منحني زيست نتايج،.  استشدهآلودگي هوا بررسي 

  و همکارانشعباني .کند اي مورد بررسي را تأييد ميه کوزنتس در کشور
اکسيد کربن و توليد ناخالص  اي رابطة انتشار گاز دي در مطالعه) ۱۳۸۶(

 ةو تابع درج ۲ و گرنجرآزمون عليت هسيائووسيلة  بهداخلي واقعي ايران را 
 .ه استدكر برآورد ۱۳۷۸‐۳۹ طي سالهاي OLSدوم با استفاده از روش

اکسيد کربن  است که نرخ رشد حجم گاز دي گوياي آنمطالعه نتايج 
 فرم منحني درنتيجه .است   بودهبيشتر از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي

مشاهده هاي نظري مطرح است در ايران  کوزنتس همانند آنچه در تحليل
هدف از مطالعة حاضر بررسی رابطة بين آلودگی هوا و رشد . دشو نمی
 منظور بههای اقتصادی و اجتماعی ايران  تصادی کشور و ارزيابی برنامهاق

هاي مورد استفاده در مطالعة  بدين منظور داده. ستکاهش آلودگی هوا
 زيست ، سازمان حفاظت از محيط)۱۳۸۷ ( انرژيةحاضر از ترازنام

 هاي و گزارش) ۱۳۸۷ (، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران)۱۳۸۷(
دوره مورد بررسي از سال . آوري شده است  جمع)۲۰۰۸ ( جهانيةتوسع
 رافزا  توسط نرمنظر  ی موردها برآوردمحاسبات و  .است ۱۳۸۴ تا ۱۳۵۸

SHAZAM و SPSS انجام گرفته است.  
  مواد و روش بررسي

زيست از   ميان رشد اقتصادي و تخريب محيطةبه منظور برآورد رابط
استفاده ) ۱ ةمعادل(زير مدل گروسمن و کروگر با تعديالتي به شرح 

  :شود مي

εααα
ααα

ααα

++++
+++

++=

392817

65

2
310

1
DDD

LNULOLNcar
LNGDPLNGDPLNP

)(                      4  

ميـزان انتـشار   (لگاريتم متغير مربـوط بـه آلـودگي    : LNP آن درکه  
لگـاريتم توليـد ناخـالص      : LNGDP،  )کربن سرانه به هزار تن     اکسيد دي

مجـذور لگـاريتم توليـد     :2LNGDP ،)ميليارد ريـال ( ايرانةداخلي سران
لگـاريتم تعـداد خودروهـاي       :LNCAR ناخالص داخلـي سـرانه ايـران،      

 باز بودن اقتـصاد     ةلگاريتم درج  :LNO سواري توليدي و وارداتي کشور،    
: LNU ،)مجموع صـادرات و واردات بـه توليـد ناخـالص داخلـي       ( کشور

 اول  ةمتغير مجازي عملکرد برنام   : 1D ،)هزار نفر ( لگاريتم جمعيت کشور  
متغيـر  :3D  دوم توسـعه و    ةمتغيـر مجـازي عملکـرد برنامـ       : 2D توسعه،
 عدد ،يهاي مجاز متغيردر هر يک از (  سوم توسعهةعملکرد برنام مجازي

که مربوط بـه    سالهاةبه بقي داده شده و به سالهاي آن برنامه اختصاص       ۱
مشهود است براي هر يـک از        ).آن سال نيست، عدد صفر داده شده است       
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 هر يـک از     آثار طبقاتي در نظر گرفته شده است و سپس          ،هاي مدل  متغير
ورد محاسـبه قـرار گرفتـه     مـ  SPSSافزار  توسط نرم2COآنها، در انتشار

 ذکر است که در بسياري از مطالعات صورت گرفته در حـوزه      شايان .است
کربن به عنوان معيـاري جهـت بيـان         اکسيد  ميزان انتشار دي   ،آلودگي هوا 

هايي است   ترين گاز   است و اين گاز يکي از مهم       استفاده شده آلودگي هوا   
  همچنـين . شده اسـت  و گرمايش زمينیيکه منجر به تغييرات آب و هوا     

اي مربوط به انتـشار      هاي گلخانه   درصد گاز  ۷۲ حدود   د که در  شمشخص  
 آلـودگي  بـراي  در اين مطالعه به عنوان معيـاري     که کربن است  اکسيد دي

 .هوا در نظر گرفته شده است
  نتايج

در   ماهيت آن در مدل واستفاده شدهبه دليل ماهيت متغيرهاي 
ي نتايج اين مطالعه، پايايي اين متغيرها  زماني، در ابتدامجموعةقالب 

بررسي شد و در نهايت آزمون پايايي براي جزء اخالل مدل به عنوان 
نتايج اين جدول . دش گزارش )١(شمارة شرط کافي پايايي مدل در جدول 

 بهينه دو، مقدار محاسباتي الگو بيشتر از عدد ةدهد که با وقف نشان مي
  .پاياستی ي الگو الگوي حاصلةيجبحراني مورد نظر شده و در نت

   فولر ‐ واحد ديکية نتايج آزمون ريش):١( شمارةجدول

   يافته تعميم
  
  
  
  
  
  
  
  

  %١٠ معني داري در سطح  *,)هاي پژوهش يافته: منبع(
که از آزمون کاي دو براي مشاهده اختالف اهميت   ذکر استشايان

بدين منظور . کربن استفاده شده است اکسيد هاي مدل در انتشار دي متغير
شود  مشاهده می، )۲( شمارة دو جدول باتوجه به نتايج برآوردي مدل کاي

داري  ل، اختالف معنيرفته در مد  کار هدر سطوح مختلف متغيرهاي بکه 
 اهميت طبقات مبيناين امر . وجود دارد 2CO  گازة سراندر انتشار

شود که  مالحظه مي. است در مدل استفادهمختلف با توجه به متغيرهاي 

داري در سطوح مختلف آلودگي  در طبقات مختلف جمعيتي اختالف معني
شود در  مشاهده می )۲(شمارة ل در جدو.  پنج درصد وجود دارددر سطح

 ۱۰۰د، شو  ميليون نفر مي۶۰بالغ بر ت ي که جمعيهنگامستون پنجم، 
زان صادرات و ي در مورد م.درصد آلودگي، باالي پنج تن خواهد شد

ک درصد ي در سطح يدار ي اختالف معن،ز در طبقات مختلفيواردات ن
 يود که طبقات آلودگش يزان واردات مالحظه ميش ميبرقرار بوده و با افزا

زان ين ميشتريکه مشخص است، ب  نهوگ اما همان. افته استيش يز افزاين
يارد لي م۵۰ تا ۴۰  مربوط به صادرات و واردات در سطحة در طبقيآلودگ

 درآمد ، در طبقات مختلف کهشود يمالحظه مهمچنين . دالر بوده است
ک درصد يدر سطح  يدار يمعن  ز اختالفيمت ثابت ني به قيناخالص داخل

ن است که آ دهندة نشانر ين متغي در مورد ايروند آلودگ.  استداشته
ارد يليمهزار  ۴۰۰ تا  هزار۳۰۰ ة در طبقدرآمد ناخالص داخلیچنانچه 

 ۶۷ميزان آلودگی به  (  رخ خواهد داديزان آلودگين ميرتشيال باشد، بير
 ي و وارداتيديول تيسرانجام در مورد تعداد خودروها .)درصد خواهد رسيد

 يتلف آلودگخ با طبقات ميدار ي اثر معن،ات مختلفقز، طبيکل کشور ن
، )۲(شمارة ز با توجه به جدول يطه نبرا نيا. اند در سطح پنج درصد داشته

همچنين  .شتر شده استي بيمثبت بوده و در طبقات باالتر منجر به آلودگ
 دو ,شود مشاهده مي) ۳( شمارة با توجه به برآورد الگوي مورد نظرجدول

 متغير درآمد سرانه ناخالص داخلي با ةجريان متفاوت در مورد ميزان رابط
که متغير با توان دوم نيز در  به دليل اين.  سرانه وجود دارد2COانتشار 
ربنيک سرانه برابر ، خالص اثر آن بر ميزان انتشار گازکوارد شدهمدل 

  :خواهد بود با

 اثر خالص توليد ناخالص داخلي بر ، با توجه به اين نتيجهبنابراين
مثبت ) به عنوان شاخصي از آلودگي(اکسيد کربن  ميزان انتشار گاز دي

درصد در مقدار توليد ناخالص  که با افزايش يک طوري هب. خواهد بود
 در که درصد افزايش خواهد يافت ۵۳۹/۵ به ميزان 2COداخلي، انتشار 

، ميزان تعداد )۳(شمارة با توجه به جدول  .استدار  سطح يک درصد معني
اين نتيجه نشان .  خواهد داشت2CO مستقيم با انتشار ةخودرو رابط

درصدي در تعداد خودروهاي موجود در کشور  دهد که با افزايش يک مي
  . درصد افزايش خواهد يافت۰۲۹۲/۰زان آلودگي مي

 جزء اخالل شرح

ها سطح داده متغير  

‐٨٣٥/٥ آماره آکايک  

 ٢ طول وقفه

٥٥٧٣/٣ مقدار محاسباتي * 

‐٥٧/٢ مقدار بحراني  

يارد ميل
  ريال

5/5392)(2/84247/7103 =××+−= LNGNPEffectNet 
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  کربناکسيد رد اثر عوامل مختلف بر انتشار دي برآو):۲(شمارة جدول 

  

  برآورد نتايج الگوي لگاريتمي): ۳(جدول شمارة 

  متغير
های  بندی متغير طبقه

 مدل
   تن٢‐١
  )درصد(

   تن٤‐٣
  )درصد(

   تن٥‐٤
  )درصد(

   تن٥بيشتر از 
 )درصد(

  مجموع
نتيجه آزمون 

2χ 
٣٠‐٢٠  ۲۵  ۰ ٧ ٠ ٨ 
۴۰‐۶۰ ۵۰ ٢٢ ٠ ٠ ٥٠ 
۵۰‐۶۰  ۲۵  ٥٠ ۳۳ ۰ ۳۳ 

  جمعيت کشور
  ) نفرميليون(

 ۳۸ ۱۰۰ ۵۹ ٠ ٠   به باال۶۰

۸۷/۲۰ ** 

٣٠٠٠٠‐٢٠٠٠٠ ۷۵ ١٨ ٠ ٠ ٢٥  
٣٤ ٠ ٥٠ ٢٥ ٢٥ ٥٠٠٠٠‐٤٠٠٠٠ 
٥/٣٧ ٠ ٦٠٠٠٠‐٥٠٠٠٠ ۱۶ ١٩ ٠ 

  مجموع صادرات و واردات
  )ميليون دالر (

 ٢٩ ١٠٠ ٣٤ ٥/١٢ ۰  به باال٦٠٠٠٠

***۰۲/۲۲  

۱۰۰۰۰۰‐۲۰۰۰۰۰  ٢٥ ٠ ٠ ٥/٣٧ ١٠٠ 
۲۰۰۰۰۰‐۳۰۰۰۰۰  ٤٤ ٠ ٥٩  ٥/٦٢ ٠ 
۳۰۰۰۰۰‐۴۰۰۰۰۰  ٢٥ ٦٠ ٤١ ٠ ٠ 

درآمد ناخالص داخلي به قيمت ثابت و 
  پايه

  )رد ريالميليا(
 ٣ ٣٣ ٠ ٠ ٠   به باال۴۰۰۰۰۰

***۱۶/۳۱  

۸۰۰۰‐۲۸۰۰۰  ۵۰  ١٨ ٠ ٠ ٥/٣٧ 
۲۸۰۰۰‐۴۸۰۰۰  ۰  ١١ ٠ ٨ ٢٥ 
۴۸۰۰۰‐۶۸۰۰۰  ۰  ٥/٣٧ ۲۵  ٢٢ ٠ 

تعداد خودروهاي توليدي و وارداتي کل 
  کشور

 ۴۹ ۱۰۰ ٦٧ ٠  ۵۰   به باال۶۸۰۰۰

۵۴/۱۷ ** 

  .دهد  درصد را نشان مي٥ و ١معنا داري در سطح ***,**  ,)هاي پژوهش يافته: منبع(

 tآمارة   انحراف معيار  ريببرآورد ض هاي الگو متغير
  ‐۴۵۸/۴  ۷۲۹/۱  ‐۷۱۰۳/۷***  درآمد ناخالص داخلي به قيمت ثابت و پايهلگاريتم 

  ۰۱۱/۵  ۵۶۷۲/۰ ۸۴۲/۲***  درآمد ناخالص داخلي به توان دو و به قيمت ثابت پايهلگاريتم 
  ۴۳۲/۱  ۰۲۰۴/۰  ۰۲۹۲/۰ هاي توليدي و وارداتي کل کشور لگاريتم تعداد خودرو
  ۲۹۹۸/۰  ۰۹۶۰/۰  ‐٢٨٧٩/٠   درجه باز بودن اقتصاد کشورلگاريتم

  ۲۶۲/۲  ۱۴۹۱/۰ ۳۳۷۲/۰**  لگاريتم جمعيت کشور
  ۰۷۹/۵  ۰۳۹۴/۰ ۲۰۰/۰***  متغير مجازي برنامه اول توسعه
  ۵۹۶/۴  ۰۵۳۲/۰  ۲۴۴۷/۰***  متغير مجازي برنامه دوم توسعه
  ۸۲۱/۱  ۰۴۳۶/۰ ۰۷۹۴/۰** متغير مجازي برنامه سوم توسعه

۱۶۵/۱  ۲۴۹/۲  ۶۱۹۶/۲  بتضريب ثا  

R-SQUARE = ۹۴۹۴/۰      R-SQUARE ADJUSTED = ۹۲۷۰/۰   
DURBIN-WATSON = ۷۱۲۸/۲  
JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)= ۶۸۳۳/۱   
P-VALUE= ۴۳۱/۰                                                                                     

 ک و پنج درصد هستنديداری در سطح  دهندة معنی ب نشاني به ترت,**  و***      ,)هاي پژوهش فتهيا: منبع(

۹۷                                                                         هاي توسعهبرنامههي بر تأثيررابطة رشد اقتصادي و آلودگي هوا در ايران با نگا  
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 ةدرج ,دار نبوده است بی معنیسجه در سطح مناين نتيهرچند که ا
 منفي داشته ة با ميزان انتشار گاز مورد نظر رابط کشوربازبودن اقتصاد

 درجه، احتمال انتشار ن اي آن است که با افزايشمبيناست که اين امر 
  . اين گاز و افزايش آلودگي کاهش خواهد يافت

با  ,دار نبوده است هرچند که اين متغير نيز در سطح مناسبي معني
اکسيد کربن   گاز ديةافزايش جمعيت کل در کشور، انتشار ميزان سران

درصدي جمعيت ساالنه  که با افزايش يک طوري هب. افزايش خواهد يافت
با  . درصد افزايش خواهد يافت۳۳۷۲/۰ ميزان انتشار اين گاز در کشور،

ميزان د که شو  مالحظه می)۳ (ةشمارارائه شده در جدول توجه به نتايج 
که در  طوري هب. است کشور متفاوت ةهاي توسع انتشار اين گاز در برنامه

 اول و دوم توسعه تقريباً ميزان انتشار آلودگي به يک اندازه بوده ةبرنام
 سوم توسعه در اين ميزان افزايش در آلودگي، کاهش ةاما در برنام. است

هاي زيست  رسد توجه بيشتر به برنامه به نظر مي. دش مالحظه چشمگيري
 جامع کاهش آلودگي هوا در هشت شهر ةمحيطي نظير پرداختن به برنام

 بزرگ تهران، اصفهان، اراک، تبريز، اهواز، شيراز، کرج و مشهد، از داليل
بارز موفقيت در جلوگيري از افزايش بيش از حد آلودگي در کشور بوده 

 توسعه به ترتيب در سطوح ةمتغيرهاي برنامشود که  مالحظه مي. است
  . دارند  معنيمطلوبی

 ضريب ة، ميزان آمار)۳(شمارة با توجه به نتايج برآوردي در جدول 
 R-SQUARE( و ضريب تعيين اصالح شده )R-SQUARE(تعيين 

ADJUSTED( ، درصد متغير وابسته ۹۰بيش از ) انتشار سرانة
. شود رفته توضيح داده مي کار ، توسط متغيرهاي مستقل به)کربن اکسيد دي

همبستگی به کار  همچنين آمارة دوربين واتسن که برای تست خود
آمارة . رود، بيانگر عدم وجود خودهمبستگي در مدل فوق است می

ها استفاده  که برای تست نرماليته بودن متغير نيز ۳برآوردي جارکوبرا
   .کند رفته را تأييد مي کار شود، فرضية نرمال بودن در مورد مشاهدات به می

  ها گيري و پيشنهاد نتيجه
با توجه به اهميت رشد اقتصادي توأم با توسعة پايدار، در اين رابطة 

يج اين که از نتا گونه همان. رشد اقتصادي و آلودگي هوا بررسي شد
مطالعه پيداست، ميزان رشد اقتصادي بيشترين اثر را بر افزايش الودگي 

  . در کشور داشته است
که از تحليل حساسيت برآوردهاي الگوي مورد نظر  گونه همان

مشخص است، با افزايش يک درصدي در ميزان رشد اقتصادي کشور، 

يجه هشدار اين نت.  درصد افزايش خواهد يافت۵۴/۵ميزان الودگي حدود 
  . جدي به سياستگزاران اقتصادي کشور خواهد بود

در واقع از آنجا که افزايش رشد اقتصادي کشور همواره به عنوان 
شود، الزم  يکي از اهداف مهم اقتصادي در هر مقطعي در نظر گرفته مي
 اقتصادي است تا تمهيداتي از جانب سياستگزاران اتخاذ شود که رشد

زيست وارد آورده و اهداف توسعة پايدار  حيطکمترين صدمه را به م
زيست و تداوم روند  با توجه به اهميت حفظ محيطهمچنين . محقق شود

  توسعه در کنار توليد ناخالص داخليعوامل ي پايدار، توجه به تمامةتوسع
 رشد ي اين منظور مشاهده شد کهابر. استز اهميت ي بسيار حاامري
اه افزايش توليدات ناخالص داخلي،  جمعيت در مجموع به همرةساالن

   . مضاعف خواهد شدهاي منجر به آلودگي
شود بيشترين حساسيت الگوي مورد نظر،  که مالحظه مي گونه همان

براي . پس از متغير توليد ناخالص داخلي، مربوط به متغير جمعيتي است
لودگي، الزم است تا آجلوگيري از اثر جمعيتي در افزايش ميزان 

هاي  اي کنترل جمعيتي با جديت بيشتري دنبال شود و آموزشه برنامه
   .محيطي داده شود زيستهاي  لودگيآالزم به افراد جامعه براي کاهش 

دار  معني) مجموع صادرات و واردات( باز بودن ةهرچند که اثر درج
 آن است در واقع چنانجه واردات و صادرات در کشور مبيننبوده است، اما 
توان اميدوار بود که محصوالتي که با  ي انجام شود، ميبا سهولت بيشتر

شوند، چنانچه به توليدات   اجتماعي توليد مي‐هاي گزاف اقتصادي هزينه
هاي ناشي  لودگيآتواند از  اين فرآيند مي. ند، وارد شوندنداخلي آسيب نرسا

در مقابل آن، محصوالتي که با . دكناز توليد اين محصوالت جلوگيري 
نها مزيت نسبي دارد، صادر آتر توليد شده و کشور در توليد هزينه کم

  .شوند
همچنين الزم به ذکر است که چنانچه تعداد خودروهاي توليداتي و 

زيست منجر  تواند به آلودگي بيشتر محيط وارداتي کشور کنترل نشود، مي
کاهش در اين راستا عالوه بر کنترل توليد و واردات خودروها، . دشو

اصالح قوانين و مقررات در شهرهاي ها با آاليندگي زياد،  مصرف سوخت
آوري  هاي نفتي، جمع  کيفيت سوخت و کيفيت فرآوردهءبزرگ، ارتقا

خودروهاي فرسوده و خارج از استاندارد، جدي گرفتن معاينه فني 
، ترغيب مردم به عدم استفاده از خودرو ها خودروها، کنترل موتور سيکلت

لوبيت سفر با استفاده از ناوگان حمل و نقل بردن مط شخصي و باال
  . بر پيشبرد اهداف توسعه پايدار خواهد داشتزيادي نقشعمومي، 
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که از برآورد الگوي مورد نظر مشخص است، اجراي  گونه همان
برنامه جامع آلودگي در برنامه سوم اثر مناسبي بر کاهش اثر افزايشي 

ها در سالهاي آتي و  رنامهبنابراين ادامه اين ب. آلودگي داشته است
تواند منجر به تقليل اثر آلودگي افزايش  گسترش آن در تمام کشور مي

 و در مجموع اين روند مطابق با اهداف شودتوليد ناخالص داخلي 
 در.  پايدار خواهد بودة دستيابي به توسعمنظور بهانداز بيست ساله و  چشم

 کنترل آلودگي و ة برنامنهايت بايد به اين نکته اشاره کرد که اجراي
در اين رابطه اجراي .  افراد جامعه استة پايدار نيازمند مشارکت همةتوسع

هاي  هاي آموزشي توسط سازمان حفاظت از محيط و ساير سازمان برنامه
  .متبوع ضروري خواهد بود

  ها يادداشت
1-Theary 
2-Hsiao’s Granger Causality 
3-Jarque-Bera 
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