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  چکیده

 این در. است بوده یزیست محیط مسائل مورد در جهانی های بحث اصلی مرکز کربن اکسید دیانتشار  کاهش
 یدن . هدد  از ا یسدت ن یدهپوشد  یبدر کسد   زیسدت  محدیط و حفاظدت از   پایددار   توسعه در ها دولت نقش زمینه

بدا اسدتفاده از مددل     G8عضدو   یکشدورها  در کدربن  اکسدید  دیبدر انتشدار    یحکمراند  یرتدث   یپژوهش بررس
از  بده ییدر   یکده حکمراند   دهدد یمد  نشدان  نتدای  . است 1996-2016 یدر دوره زمان یلپانل کوانتا یونرگرس
 بدودن  بداز . دارد کدربن  اکسدید  دیبر گسدترش   دار معنیو  منفیها ا ر  دهک رسایباال در  به%  70 هایدهک

باال ا ر  یها در دهک یول ندارد داریمعنی یرتث  میانی های دهک درا ر مثبت و  یینپا یها در دهک تجارت
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و  منفدی  میدانی  هدای  دهدک  در کدربن  اکسدید  دیو  GDP ینرابطده بد   ینتخم ی . نتااست داری یمعن و یمنف
در تمدا  سدطو     یمصدر  اندر    همچندین  و یسدت ن دار یمعند  باال و پایین یها در دهک یول ،است دار یمعن
 .است کربن اکسید دیگسترش  بر داری یا ر مثبت و معن یدارا
 

 .یلپانل کوانتا یون، رگرسCO2گاز  ی،: حکمرانهاواژهیدکل

 .JEL : Q53، C22 بندیطبقه

 

 مقدمه 

 شد یطراح یجهان بانک لهیوس به یالدیم 90 دهه اواسط از که است یشاخص خوب یحکمران
 نید ا. دید نما یبندد  طبقه یاقتصاد و یاجتماع گاهیجا و مرد  به آنها به توجه دگاهید از را ها دولت تا

 ،یاطالعدات  بانک نیا کنندگان هیته نظر از طورکلی به و است شده محاسبه کشور 177 یبرا شاخص

 :است مؤلفه سه یدارا یحکمران
 حکومت و یحکومت مسئوالن بر نظارت و عزل انتخاب ندیفرا -

 ها استیس مؤ ر یاجرا و نیتدو یبرا دولت تیظرف -

 اجتماعی و یاقتصاد تعامالت بر حاکم ینهادها به حکومت و احترا  -

 سدازمان  توسدعه  برنامده  در کشورها از یاریبس در خوب یحکمران یاجرا از مهم عوامل از یکی
 یهدا  اسدت یس و یرید گمیتصدم  در قددرت  اسدت،  بدوده  یزیسدت  محیط یها یریگ میتصم متحد، ملل

 دید با هدا  دولدت  نیبد  نید ا در. اسدت  تید اهم حائز زیست محیط اقتصاد در شیپ از شیب یزیست محیط

 یاقتصداد  ییکدارا  و یاسد یس رشیپدذ  از کده  کنندد  میتنظد  ی گونده  بده  را یزیسدت  محدیط  یهدا  برنامه
کدارا   یبه دولتد  دنیرس ریگا  در مس نینخست .(Joskow & Schmalensee, 1998) باشد برخوردار

منداب    بده  توجده  بدا  ناسدت  بندابرای  قدانون خدوب    جداد یخدوب، ا  یکردن اصدول حکمراند   ییو اجرا
 دارید پا توسدعه   هدا بده تدروی   یریگ میتصم آن در کهی ا وهیشی عنی خوبی حکمران ،محیطی زیست
تدوان صدورت توسدعه    یمد  زید ن را دارید پا توسدعه . نجامدد یب( است زیست محیط از حفاظت شامل)که 

 در محیطدی  زیسدت ی داراقتصادی روبه رشد و متعادل، گسترش برابری و مسداوات اجتمداعی و پاید   
 از یکد ی زیسدت  محدیط  امدروز  یاید دندر  .(Alizade & Bayat, 2016) کدرد  فیتوصد  هدم  کندار 

 بده  تدوان  یمد  را زیست محیط حوزه مشکالت و مسائل. باشد یم بشر یرو شیپ موضوعات ترین مهم
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 علدت  بده  خدا   نیهمچند  و هدا  گلجن ینابود مانند زیست محیط بیتخر: کرد خالصه یاصل شاخه
 مانندد  مضدر  و یسدم  یگازهدا  انتشدار  قید طر از زیست محیط یآلودگ دو ، و آن از هیرو یب استفاده

 زیسدت  محدیط  بدر  یمتعددد  عوامدل . (Jalalian & Pajohian, 2009) است مطر  کربن اکسید دی
 وتجدارت   زانید م شددن،  یصدنعت )درجده   یاقتصداد  یرهدا یمتغ بده  تدوان  یم ازجمله هستند رگذاریتا 

)درجدده  یاجتمدداع یرهددایو اسددتبداد(، متغ ی)دمکراسدد یاسددیس یرهددایمتغ(، یکیتکنولددو  ینددابرابر

  .(Amadeh et al., 2012) کرد اشاره( دولت تیفیک و)اندازه  دولت و( یباسواد نرخ و ینیشهرنش
 یکشدورها  نیبد  در کدربن  اکسید دیخوب بر انتشار  یحکمران یرتث پژوهش به موضوع  نیا در

 کده  اسدت  شده لیجهان تشک یاز هشت کشور صنعت G)-(8 8گروه پرداخته شده است.  G-8عضو 
 ا،ید تانیرب آلمدان،  فرانسده،  یکشدورها  گروه، نیا یاعضا. دارند خود طرهیس در را جهان اقتصاد% 65
 یرتدث  گدروه و   نیا یاسیو س یبا توجه به قدرت اقتصاد .هستند کانادا و هیروس کا،یآمر  اپن، ا،یتالیا

ا در   یبده بررسد   پدژوهش  نید ا در لدذا  جهدان،  سدط   در یزیسدت  محدیط قابل انکار آن در مسائل  ریی
 ای گونده  به مقاله ارساخت نیبنابرا  شودیم پرداخته کشورها نیا نیب در کربن اکسید دیبر  یحکمران

قدرار گرفتده، در    یمدورد بررسد   قید تحق نهیشد یو پ ینظر یاست که پس از مقدمه، در بخش دو  مبان
 ارائده  مددل   ینتدا  و بدرآورد  چهار  بخش درمدل پرداخته شده،  یو معرف یبخش سو  به متدولو 

 .است شده ارائه یریگجهینت پنجم بخش در یتاًنها و دهیگرد
 

 ینظر یمبان

 و شدده  ارائه اختصار به خوب حکمرانی نظریه با مرتبط هاینظریه و مفاهیم ابتدا بخش این در
کدربن   اکسدید  دیو انتشدار گداز    یحکمراند  نیارتبدا  بد   خصدو   در نظدری  مبدانی  تبیدین  به سپس

 .شودیپرداخته م

 یعبدارت  بده  اید  و یاقتصداد  طیمحد  همچدون  ییهدا حدوزه  با که دارد یاگسترده مفهو  یحکمران

 وهیشد  را یحکمراند  ،یجهدان  باندک . دارد میمستق ارتبا  حقوق و اجتماع است،یس ،یاقتصاد تیمنا
-یمد  فیتعر داریپا توسعه به یابیدست یبرا یاجتماع و یاقتصاد مناب  تیریمد در قدرت از استفاده

 وهیشد  ت،ید فعال»به عندوان   یکلمه حکمران  یتیدر فرهنگ لغت هر. (Sarwar Lateef, 1991) کند

 یحکمراند  آکسدفورد،  لغدت  فرهندگ  در و اسدت  شدده  فیتعر «دولتقدرت حکم راندن،  ایل عم



 18شماره ای  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  176

 و نیقدوان  از ینظدام  ردسدتان  یز یهاتیفعال بر قدرت ای کنترل اعمال راندن، حکم روش ای تیفعال»
 اعمال را خوب یحکمران 1997 سال در متحد ملل سازمان توسعه برنامه .است شده عنوان «مقررات

 فید تعر سدطو   همه در کشور کی یعموم امور تیریمد برای اداری و اقتصادی ،یاسیس قدرت
 و شهروندان آن قیطر از که است یینهادها و ندهایفرآ وکارها، ساز بر مشتمل یحکمران. کندیم

 را شدان یهافید تکل و تعهد نموده، استفاده را خود یقانون حقوق کرده، ابراز را خود مناف  هاتشکل

 ،2002 سدال  در ونسدکو ی از گدر ید فید تعر در. کنندد یمد  حدل  گدری یانجید م با را هااختال  و فایا
 شدهروندان،  آنهدا  واسدطه  بده  کده  اسدت  یینهادهدا  و ندیفرآ وکارها، ساز یمعن به خوب یحکمران

 و درآورده اجدرا  به را خود یقانون حقوق و کنندیم دنبال را خود مناف  ،یمدن نهادهای و هاگروه
-میتصم اجرای و رییگمیتصم ندیفرآ را خوب یحکمران نیهمچن .کنندیم آوردهبر را تعهداتشان

 .کنندیم فیتعر یررسمیی و یرسم گرانیباز بر تمرکز با ها

 یمعرف کشورها نهادی تیفیک دادن نشان برای را یحکمران هایشاخص یجهان بانک نیهمچن
 و کدرای  کدافمن،  یعند ی یانجهد  باندک  محققان از تن سه تالش حاصل هاشاخص نیا .است کرده

 خانده  و  یتیهدر  ادیبن ،ICRGو  EIU همچون مختلف یالملل نیب مؤسسات  ینتا که است 1لوباتان

 و نمدوده  بید ترک گریکدد ی بدا  را کشدورها  یاجتمداع  و یاسد یس اقتصادی، تیوضع رامونیپ آزادی

 عبارتندد  هدا شاخص نیا .اندکرده یمعرف یحکمران هایشاخص عنوان تحت دییجد هایشاخص

 ا در  ،5مقدررات  و نیقدوان  تید فیک ،4فسداد  کنتدرل  ،3یاسد یس  بدات  ،2ییپاسخگو و نظر اظهار حق از
-یژگد یو اندازه هر فیتعر نیا در. (Rajabzadeh et al., 2017) 7قانون تیو حاکم 6دولت یبخش

 فسداد،  و شدتر یب جامعده  کید  در دولدت  یا ربخشد  و ییپاسدخگو  قدانون،  تیحاکم مانند مثبت های
 بده  لید ن بدرای  جامعده  آن در یحکمراند  باشدد،  کمتدر  خشونت و یاسیس ی باتیب و یاضاف مقررات

 .است ترمناسب توسعه

________________________________________________________________ 

1 . Kufmann, Kraay & Lobaton 
2 . Voice and Accountability 
3 . Political Stability 
4 . Corruption 
5 . Regulatory Burden 
6 . Government Effectiveness 
7 . Rule of Law 
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 مؤ ر کربن اکسید ید گاز انتشار اندازه بر ،میرمستقیی و میمستق ،یحکمران از یمتنوع هایجنبه
 قانون تیحاکم که ییجا. است قانون تیحاکمکه به آن اشاره شد،  یحکمران ابعاد از یکی. هستند

 نهادهدا  تید فیک کده  کندد یم انیب Olson (1996) .شودیم حداقل بازار شکست ا رات دارد، وجود
 کده  یینهادهدا  (Acemoglu et al., 2005) .ببخشد بهبود را بازار گرانیباز انیم همکاری اندتویم

 یمعرفد  خدوب  نهادهدای  عندوان  به کنندیم نیتضم را آن تیامن و نموده دفاع تیمالک تیحقوق از

 کندد، یمد  کسدب  ندا    بدت  قید طر از یقدانون  محافظت برای یحق روکا کسب که هنگامی. کنندیم

 کندد یم خلق را پربازده دیتول جهت مناب  از رییگبهره برای الز  هایزهیانگ تیمالک حقوق تیامن

(Solakoglu, 2007) .Aron (2000) کده  هنگدامی  شدوند  فیضدع  است ممکن نهادها کندیم انیب 

 نظدارت  هاینهیهز که یزمان و نشوند ییاجرا دیمف نیقوان ای و شوند گرفته دهیناد سادگی به نیقوان

 زانید م تید رعا یاصدل  عنصدر  قدانون  تید حاکم نیبندابرا   دهند معکوس جهینت باالست اریبس اجرا و

 ینددها یفرآ اندد، شدده  انید ب یروشدن  و وضدو   بده  و داشدته  وجود نیقوان کهییجا. است CO2 انتشار
-ینمد  دید ترد دچدار  آن کدردن  اجابدت  برای هابنگاه و شوندیم ییاجرا ترساده CO2کنترل انتشار 

کدربن دشدوار    اکسدید  دی انتشدار  زانید م تیرعا کردن ییاجرا که ییجا در ب،یترت نیهم به .شوند
 .کند عمل هابنگاه مناف  تجه در تواندیم نیقوان در ضعف نقا  باشد،

 زانیم مورد در تواندیم و دارد قانون تیحاکم با یکینزد ارتبا  که یحکمران از گریید جنبه

 ز یمکدان  اگدر  .قراردادهاسدت  نمدودن  یدی اجرا بدرای  یقانون ز یمکان ابیی باشد، مهم CO2  انتشار

  نکنندد  رویید پ قدرارداد  مفداد  زا است ممکن هابنگاه نباشد، موجود قراردادها اجرای برای ییاجرا

 و کندد یمد  کمدک  دهندده قید تطب هدای بنگداه  شتریب خلق به قراردادها اجرای شودیم فرض نیبنابرا
 یالمللد نیبد  هدای اسدت یس از کنندد، یمد  رویید پ وکدار  کسدب  قراردادهای از که ییهابنگاه محتمالً

 .ندینمایم روییپ زین محیطی زیست

 دهدد  قدرار  ریتدث   تحدت  را یسدت یزطیمحد  هدای یخروجد  اندد تویمد  زید ن مقدررات  میتنظ تیفیک

(Djankov et al., 2002.) یدولتد  بدا  بدازار  به هابنگاه ورود برای نیسنگ نیقوان که کنندیم بحث 

 مشی خط که ییکشورها. است همراه تر بزرگ یررسمیی اقتصاد و باالتر فساد ک،یدموکرات کمتر

 توسدعه  و کدرده  یطراحد  را اتیمال پرداخت و شار  هاینهیهز مجوز، صدور نظر از یروشن کامالً

 و یصدنعت  دید تول لحدا    از یقدانون  چدارچوب  بده  باشدند  داشدته  انتظدار  هدا بنگاه از توانندیم دادند،
 .باشند بندیپا خود عاتیضا تیریمد



 18شماره ای  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  178

انتشدار   زانید در کنتدرل م  تواندد یمد  زین دولت، یا ربخش و ییکارا ،یحکمران گرید بعد نیهمچن
CO2 باشد. مؤ ر  

Varoudakis et al. (2007) ینسدب  طدور بده  کده  ییکشدورها  در کده  افتندیدر پژوهش خود در 
 رشدد  کدالن،  اقتصداد  دارییپا و یعموم هاینهیهز درنتیجه دارند، بهتری یعموم بخش یحکمران

 ،یبوروکراسد  حدداقل  بدا ) مدؤ ری  هدای دولدت  که ییهاکشور نیبنابرا  ندینمایم تجربه را باالتری

-یمد  دارندد،  (یعمدوم  منداب   مناسب تیریمد و یمال یکپارچگی به نظر با و کارا، یعموم خدمات
انتشار  زانیمرتبط با م یدولت مقررات و نیقوان همزمان و نموده جلب را دکنندگانیتول اعتماد توانند

CO2 ندینما ییاجرا یشتریرا با قدرت ب. 
 و شکل در فساد. دهدیم قرار یرتث  تحت را بودجه در دولت نهیوهز درآمد معموالً فساد کنترل

مثدال ممکدن اسدت     ی. براکندیم دایپ تیاهم ستیزطیمح بیتخر در که دارد یمیمفاه خود عمق

 زانید مدرتبط بدا م   یو مقررات دولتد  نیقوان ،یدولتمردان با رشوه گرفتن، در جهت مناف  گروه خاص
 یهدا از شداخص  یآمده اسدت کده تعدداد    (Welsch, 2004)کنند. در مقاله  بیرا تصو CO2شار انت

 یدرآمدد  نییپدا  سدطو   در رابطه نیا و کنندیم دایپ شیافزا فساد با کنواختی طور به ستیزطیمح
 .است یقو اریبس

 ی باتیب. دهدیم انعکاس را قانون تیحاکم همچون یرانحکم گرید ابعاد تاحدی یاسیس  بات
 نهادهدای  ظهدور  از اسدت  ممکدن  نید ا و اسدت  ریپدذ بیآسد  حاکم نظا  که معناست نیا به یاسیس

 ریتدث   یاسد یس داریید ناپا از قانون تیحاکم. کند رییجلوگ ه،یقضائ قوه مثال برای قوی، یحکومت

 ناکارآمد دولت به و کرده فیضع را یدولت هادهاین یاسیس دارییناپا که قیطر نیا به رد یپذیم

 رشدوه  بروز و مقررات میتنظ تیفیک قانون، تیحاکم فیتضع موجب بیترت نیهم به و انجامدیم

 محددود  را کدربن  اکسید دی انتشار مهار برای هاتالش تواندیم بیترک نیا همه که شودیم فساد و
 .کند

 

 قیتحق نهیشیپ

 نیبد  رابطده  مدورد  در گرفتده  انجدا   یخدارج  و یداخل مطالعات از یخبر یبررس به بخش نیا در

 .شود یم پرداخته زیست محیط و یحکمران
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Jalalian and Pajohian (2009) زیسدت  محدیط بدر   یسبز و حکمراند  یهااتیمال ا ر یبررس به 
 مدؤ ر  نقدش  دهندده  نشان یخوب به  ینتاپرداختند.  ییتابلو یها دادهبا استفاده از  OECD یکشورها

 .است OECD یر کشورهاد CO2 انتشار جادیسبز در ا یهااتیمال

Lashkarizadeh and Ali ashrafi (2011) تیددفیخددوب بددر ک یا ددر حکمراندد یبدده بررسدد 
-1996دوره  یطد   یپدانل  یهدا  داده کردیتوسعه با استفاده از رو درحال یمحیطی در کشورها زیست

 در را دولدت  و مدرد   نیبد  شدکا   یحکمران های شاخص بهبود که داد نشان  ینتاپرداختند.  2008
 در قدانون  تید حاکم و ییگوپاسدخ  قدرت شاخص دو ا ر و داده کاهش محیطی مسائل زیست مورد

 .است شتریب یحکمران های شاخص ریسا از هوا های آالینده کاهش درنتیجه و شکا  کردن کم
(Shahbazi et al., 2016 )مصدر   شددت  بدر  خدوب  یحکمران و دولت اندازه ریتث  یبررس به 

تدا   2002 یدر بدازه زمدان   میانتقال مال ونیبا استفاده از مدل رگرس اوپک عضو یکشورها در یر ان

 بدا  خدوب  یحکمراند  و دولدت  انددازه  رابطده  بدودن  یخط هید که فرضدانشان   یختند. تاپردا 2011
 مید شدود. در ر  یمد  دییتا یاآستانه حد کی با یمیر  دو مدل کی و شده رد یانر  مصر  شدت

 افدزوده  ارزش ریدار و متغیمعن و یمنف ریتا  تیجمع و خوب یحکمران دولت، اندازه یرهایمتغ اول
 از عبدور  از پس دو ، میدارند. در ر  یبر شدت مصر  انر  یداریمعن و مثبت ریتا  صنعت بخش

دار و یمعند  و مثبدت  ریتدا   صدنعت  بخدش  افدزوده  ارزش و دولدت  انددازه  یرهدا یمتغ ،یاآسدتانه  حد
 .دارند یبر شدت مصر  انر  یداریمعن و یمنف ریتا  خوب یمرانحک و تیجمع

Alizade and Bayat (2016) بدا  یکشدورها  در زیست محیط بر خوب یحکمرانا ر  یبه بررس 

  یپرداختندد. نتدا   2011-2000 یهدا سال یط در یبیترک یها داده روش از استفاده با متوسط درآمد
اکسدید   درصد انتشدار گداز دی   03/0خوب  یحکمران یدرصد بهبود در شاخص وزن 1که  دادنشان 

 .دده یبن را کاهش مکر

 mohamadzade and ghahramani (2017) خوب و انددازه دولدت    ینقش حکمران یبه بررس
 یهدا داده کدرد یمنتخدب جهدان بدا اسدتفاده از رو     یکشدورها  30زیسدت در   عملکرد محدیط  یبر رو

نشدان    یپرداختندد. نتدا   2012-2002 یدوره زمدان  یط افتهی میتعم یو روش گشتاورها ایپو ییتابلو
 ،یآن ماننددد کنتددرل فسدداد، مشددارکت عمددوم یهددا رشدداخصیخددوب و ز یکدده بهبددود حکمراندد داد

 عملکددرد بددر دار یمعندد و مثبددت ریدولددت تددث  ییمقددررات و پاسددخگو تیددفیقددانون، ک تیددحاکم
 یرو بدر  دار یمعن و یمنف ریتث  بسته، اقتصاد و دولت حجم بودن بزرگ نیچن هم. دارد ستیز طیمح

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127079/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127079/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127079/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127079/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127079/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127079/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127079/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127079/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%88%d9%be%da%a9
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 .دارد زیست محیط عملکرد
 khani and hoshmand (2018) 16در  زیسدت  محدیط  یبر آلدودگ  یتوسعه مال یرتث  یبه بررس 

بدر   تثکیدد بدا   ییتابلو یها با استفاده از داده 2014-1996دوره  یصادرکننده نفت ط دهیکشور برگز
 یرو یمنفد  ا در  خدوب  یحکمراند  و یمدال  توسدعه  کده  داد نشدان   ینتدا  خوب پرداختند. یحکمران
 یهدا اسدت یس اتخدا   نیبنابرا  دارد نفت ادرکنندهص دهیبرگز یکشورها در زیست محیط یآلودگ

 .گرددیم شنهادیپ ستیزطیمح یآلودگ کاهش و یمال بخش توسعه جهت مناسب
Gani (2012) یکشدورها  در کدربن  اکسدید  دیخوب و گسترش  یحکمران نیبه مطالعه رابطه ب 

 بده صدورت  ت و کنترل فساد قانون و مقررا ،یاسینشان داد که  بات س  یپرداخت. نتا توسعه درحال
 ییدد تثرا در  یشدواهد   ینتدا  نیدارد و همچند  رابطده  کدربن  اکسید دیبا گسترش  یدار یو معن یمنف

 .کند یم انیب کربن اکسید دیکوزنتس،  تجارت آزاد و اندازه بخش صنعت با گسترش  یمنحن

Halkos and Tzeremes (2013) یحکمراند  و کدربن  اکسدید  دیگسترش  نیرابطه ب یبه بررس 
 2010-1996 یدوره زمددان یطدد G-20عضددو  یکشددورها یبددرا کیددناپارامتر هیددبددا اسددتفاده از تجز

 رید ی دیشدد  به صورت یحکمران و کربن اکسید دیگسترش  نینشان داد که رابطه ب  یپرداختند. نتا
 تدر  نییسدط  پدا   شده یکشدورها هم  یاالتر حکمراند ب تیفیکه ک کند یم انیب نیو همچن باشد یم یخط

 .دهد ینم جهینت را کربن اکسید دیگسترش 
Bouznit and Pablo-Romero (2016) انتشدار   نیرابطه ب یبه بررسCO2 در  یرشدد اقتصداد   و

بده   یو نشدان داد کده رشدد اقتصداد     ردکد  یمد  ییدد تث رهیالجز یرا برا EKC  یپرداختند. نتا رهیالجز

 . دهد یادامه م یا گلخانه یانتشار گازها شیافزا
Dadgara and Nazari (2017)  در  زیسدت  محدیط  یخدوب بدر آلدودگ    یا ر حکمران یبررسبه

 یهدا  نشان دادند کده شداخص    یپرداختند. نتا 2015-2002دوره  یط ایجنوب یرب آس یکشورها
و  یدارد. درجه بداز بدودن اقتصداد ا در منفد      زیست محیط یبر آلودگ داری معنیخوب ا ر  یحکمران

رابطده    یافدزوده صدنا  و ارزش  یرشد اقتصداد  نیهمچن   ودارد زیست محیط یبر آلودگ یدار یمعن

 .دارد زیست محیط یبر آلودگ داری معنیمثبت و 
(Chen et al., 2016)  و انتشار  یمصر  انر  ،یرشد اقتصاد نیب سازی مدلبهCO2 188 یبرا 

رشدد   نینشان داد که رابطه بلندمددت بد   یتجرب  ی. نتاپرداختند 2010-1993 یکشور در دوره زمان
 در همه کشورها وجود دارد.    CO2و انتشار  یمصر  انر  ،یاقتصاد
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(Zhang et al., 2016) ایعضدو آسد   یکشدورها در  کدربن  اکسدید  دیا در فسداد بدر     یبررس به-
که اول از همده، ا در فسداد     دهد یمنشان  یتجرب  یپرداختند. نتا لیبا استفاده از پانل کوانتا کیپاسف

انتشدار   یدارا یدر کشدورها  مخصوصداً نداهمگن اسدت.    APECیدر کشدورها  CO2در انتشار گاز 
 زیانتشدار بداالتر هسدتند، نداچ     زانید که م ییدارد، اما در کشورها یفمن یرتث  کمتر،یاگلخانه یگازها

 دید وجدود دارد و تول  اکسدید  دی گازهدای کدربن  فسداد و انتشدار    نیبد  کدوزنتس  یاست. دو ، منحند 

فساد ممکدن اسدت    ،درنهایت. ابدی شیممکن است افزا EKCسرانه در نقطه عطف  یناخالص داخل
ا در آن بدر      قید از طر میمستق ریی یمثبت یرتث  هداشته باشد، بلک CO2ر بر انتشا یمنف میمستق یرتث  تنها نه

GDP  باشد داشتهدر سرانه خود. 

(Ahmad et al., 2017)  قدرار داندد.    یرا مدورد بررسد   یزیست در کرواسد  محیط یوجود منحن
در بلندمددت وجدود دارد کده     یو رشدد اقتصداد   CO2انتشدار   نیشکل ب Uنشان داد که رابطه   ینتا

EKC کند یم ییدرا تث  . 

(Mikayilov et al., 2018) و انتشدار   یرشدد اقتصداد   نیرابطه ب یبه بررسCO2 یجدان در آ ربا 

در بلندمددت   CO2بدر انتشدار    یمثبدت و معندادار   یرتدث   ینشان داد که رشد اقتصاد  یپرداختند. نتا
 .  ستیمورد توجه ن جانیدر آ ربا EKC هیبدان معناست که فرض نیدارد  و ا

(Cai et al., 2018) و انتشدار   یپا ، رشد اقتصاد یمصر  انر  انیرابطه م یبه بررسCO2   بدا
 یکشدورها  تید و عل یهمبسدتگ  یبررسد  یبدرا  یشکست سداختار  با bootstrap ARDLاستفاده از 

مصدر    ،GDPسدرانه   انید م یهمبسدتگ  گونده  هدی  نشدان داد کده    یتجرب  یپرداختند. نتا G7عضو 

حدال،   نید وجدود نددارد. بدا ا    اید تانیو بر کدا یآمر ا،ید تالیدر کانادا، فرانسه، ا CO2پا  و انتشار  یانر 
بده   CO2سدرانه و انتشدار    یواقعد  یناخدالص داخلد   دید وجود دارد کده تول  یدر آلمان زمان یبستگهم

 وابسته باشد. ریبه عنوان متغ CO2وجود دارد که انتشار  یوابسته و در  اپن زمان ریعنوان متغ
 مددل  برآورد یبرا لیکوانتا پانل مدل از استفاده نیشیپ مطالعات به نسبت مطالعه نیا زیتما وجه

 بدر  آنهدا  یرتث  و گوناگون یهادهک در مستقل یرهایمتغ نیتخم مدل نیا شاخص یژگیو باشد یم

 هدر  در نیتخمد  جده ینت تدوان  یمد  و رفتده  باالتر اریبس نیتخم دقت کار نیا با که باشد یم مستقل ریمتغ
ه ک ابدیدر  تواندیم یخوب به گذاراستیس و پژوهشگر و کرد مشاهده جداگانه به صورت را دهک

 .است کمتر ایو  شتریبر کدا  دهک ب رهایمتغ نیا یرتث 
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 قیتحقروش و مدل یمعرف 

 رهایمتغ و مدل یمعرف

G8عضدو   یکدربن در کشدورها   اکسدید  دیبر گسدترش   یا ر حکمران قیتحق نیا در
بده روش   1

 مطالعدات  اتیخصوصد  بده  توجده  بدا  دهیگرد یسع نیبنابرا  شودیم یبررس لیپانل کوانتا ونیرگرس

 یهمداهنگ  کشورها گروه نیا یاقتصاد طیشرا و ساختار با که شود ارائه یمدل ینظر یمبان و نیشیپ
 است: ریبه صورت ز قیتحق نیارائه شده در ا یشرط  چندتاب   .باشد داشته

(6                                     ) 
 :است ریز صورت به رهایمتغشر   (6) رابطه در

 
 رهایمتغ یمعرف .(1) جدول

 ها منبع داده    فیتعر ریمتغ

CO2 

ENC 

GDP 

TRADE 

GOVERN 

URBAN 

INDUS 

 (تن -کیمتر) کربن اکسید دیانتشار سرانه  زانیم

 معادل سرانه نفت خام( لوگرمی)ک یمصرف انرژ

 (2010ثابت سال  متیسرانه به ق یناخالص داخل دی)تول یرشد اقتصاد

 یبازبودن تجار

 یشاخص حکمران

 ینیشهرنش تیجمع

 شدن یصنعت

 یجهان بانک    

 یجهان بانک    

 یجهان بانک    

 ی جهان انکب    

 یجهان بانک    

 یجهان بانک    

 یجهان بانک    

 
 صدورت  بده ( 3) معادله وابسته، ریمتغ مختلف یهالیکوانتا برمؤ ر  عوامل یرتث  یبررس منظور به

 :گرددیم میتنظ ریز
 
 

________________________________________________________________ 

 ه آمریکا. اپن، روسیه، بریتانیا، ایاالت متحد کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، -1
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=

(7 )                                                                                                                                       

 ،β1τ، β2τوابسدته اسدت و    رید در متغ ا τلید کوانتا ونیرگرسد  پدارامتر  دهندهنشان Qτمعادله باال  در

β3τ،β4τ، β5τ، β6τ لیکوانتا ونیرگرس یوپارامترهاτ نید ا. دهندد یمد  نشدان  را یحیتوض یرهایمتغ در ا 
 ییتدابلو  یهدا داده یهامدل قالب در، 1996 -2016 یهاسال G8عضو  یکشورها گروه یبرا مدل

 یزمدان  یسدر  یهدا داده از مددل  در اسدتفاده  مدورد  یرهدا یمتغ یتمام. شودیم برآورد  ابت ا رات با

 .اندشده ستخراجا یجهان بانک

 

 رهایمتغ یفیتوص یبررس

 اسدتفاده  مدورد  یرهدا یمتغ رفتدار  بدر  یکلد  و یفیتوص یمرور مدل، برآورد از قبل قسمت نیا در

 مددل  در استفاده مورد یرهایمتغ یفیتوص آمار یهاشاخص از یاخالصه( 2) جدول. گرددیم ارائه
 .دهدیم نشان را

 
 رهایمتغ یفیتوص آمار -(2) جدول

Variable Min 1st QU. Median Mean 3st QU. Max Std. dev Skewness Kurtosis 
Jarque- 

Bera 

Co2 4.411 7.893 9.601 10.784 13.278 20.179 4.259 0.6928 0.6122-  16.069*** 

ENC 2334 3686 4082 4786 5570 8441 1807.874 0.9040 0.7124-  26.58*** 

GDP 5506 36134 40438 37532 44912 52364 11758.4 1.6115-  1.6724 94.952*** 

TRADE 18.35 41.62 52.07 50.61 60.79 85.87 17.0756 -0.1137 -0.5742 2.4489*** 

GOVERN 2.144 3.967 4.272 4.047 4.518 4.810 0.734 -1.6370 1.4113 91.402*** 

URBAN 23129 4412369 5706565 8491252 
1065874

8 

264507
246 

65042472 1.532211 1.29489 79.614*** 

INDUS 19.55 22.29 27.42 27.18 31.09 38.71 5.140 0.1782 -1.0038 7.6274*** 

 %. 10در سطح  یداریمعن%، * 5 سطح در یداریمعن**  ،%1 سطح در یداریمعن*** 

 .قیتحق های یافته: مأخذ

 

. هسدتند  نامتقدارن   ید توز یدارا رهدا یمتغ همده  شدود، یمد  داده نشان( 2) جدول در که گونه همان
 درصدد  5 یداریمعند  سدط   از رهایمتغ یتمام یبرا برا -جار  آزمون آماره که ازآنجایی نیهمچن
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 .شودیم رد هاداده یتمام بودن نرمال بر یمبن صفر هیفرض درنتیجه باشد،یم کمتر
 

 کربن اکسید دی انتشار لحاظ از کشورها عیتوز .(3)جدول

 کشورها لیکوانتا

 فرانسه درصد 20 از تر نییپا

 ایتانیبر -ایتالیا درصد 40 تا 20 نیب

 آلمان -ژاپن درصد 60 تا 40 نیب

 کانادا -هیروس دصد 80 تا 60 از باالتر

 کایآمر درصد 80 از باالتر

 قیتحق یها افتهی: مأخذ

 

 .است شده گرفته قرار دهک 5 در ها لیکوانتا اساس بر کشورها  یتوز( 3) شماره جدول در

 

 تحقیق روش

 در پارامترها برآورد مشابه و است نامتقارن و متقارن انیز تاب  کی اساس بر لیکوانتا ونیرگرس

 Roger) توسط که لییکوانتا ونیرگرس روش. شودیمحاسبه م 1یمعمول مربعات حداقل ونیرگرس

Koenker & Bassett Jr)  یبرخال  مدل حدداقل مربعدات معمدول    د،یگرد یمعرف 1978در سال، 
در  فقدط  نده و   ید وابسدته در نقدا  مختلدف توز    رید متغ یدهنده را بدر رو   یتوض یرهایمتغ ییا ر نها

 مربعدات  حدداقل  ونیرگرسد  یالگدو  یپارامترهدا  بدرآورد  وهیشد   یعبارت به. کندیم یبررس نیانگیم
 یمنحند  روش نید ا در و اسدت  یمبتند  الگدو  انحرافدات  یهدا ماندده یباق مرب  کردن حداقل بر یمعمول

 در. برسدد  حدداقل  بده  آن از نقدا   فاصدله   مجمدوع  در کده  شدود یمد  بدرازش  ای گونده  به یونیرگرس
 یهدا ماندده یباق مطلدق  قدر مجموع نمودن حداقل از یمعمول ونیرگرس خال  بر چند  ونیرگرس
 اید  2انحرافدات  مطلدق  قدر حداقل روش آن به که  شودیم استفاده الگو پارامتر برآورد یبرا موزون

LAD  شودیگفته م (Roger Koenker & Bassett Jr, 1978; Powell, 1984). 

 دارد، ییهدا تید مز یمعمدول  مربعدات  حدداقل  روش به نسبت انحرافات مطلق قدر حداقل روش
________________________________________________________________ 

1. OLS 
2. Least Absolute Deviations 
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 نید ا دارد، هدا نسبت بده آن  یکمتر تیمقاومو استوار است و حساس 1پرت یهاداده به نسبت ازجمله
 نیهمچن. ردیگیم قرار توجه مورد هاماندهیباق عالمت فقط روش نیا در که است نیا لیدل به حسن

 وجدود  هنگدا   لید کوانتا ونیرگرسد  و هسدتند  مسدتحکم  و یقدو  نبدودن  نرمدال  بده  نسدبت  هدا نیتخم
 Bameni)باشدد یمد  کداراتر  یمعمدول  مربعدات  حدداقل  ونیرگرسد  به نسبت مشاهدات در یناهمسان

Moghadam & Khoshgooyan Fard, 2005; Mohammadzadeh Asl, Seifi Pour, & 

Mehrabian, 2017). 
 مانندد  یخطد  ونیرگرسد  مددل  اگدر  کده  اسدت  صورت نیبد لیکوانتا ونیرگرس از یکل فیتعر
 : شود فرض ریز رابطه

 

= + ,    0  (1 )                                                             

) =    
       (2  )                                                           

 کده  دهدد یرا نشان مد  x یتصادف یرهایبه شر  متغ y  یتوز یشرط لی( تاب  کوانتا2) معادله

 .است برقرار آن در ریز شر 

) =  

 قید طر از یشدرط   ید توز یرو بدر  مشداهده  قابدل  مشخصدات  ا ر ل،یکوانتا ونیسرگر ساختار در

 از مددل  بیضدرا  بدرآورد  یبدرا . شدود یمد  زده نیتخمد  خطاها عنصر مطلق قدر کردن ممینیم ندیفرا
 : شودیم استفاده مناسب یدهوزن با خطاها مطلق قدر یسازحداقل

Min  + (3              )          

 مجمدوع  بده  همزمدان  توجه. آوردیم به دست یخط یزیربرنامه لهیوس به را هاجواب( 3) معادله

 و اسید مق مکدان،  یرو بدر  یکمکد  یرهدا یمتغ ا ر درباره یکاملتر نظر شده، برآرود یلیکوانتا تواب 
  ید توز یرو بدر  یشدمار یب یهدا راه از اسدت  ممکدن  یکمک یرهایمتغ. دارد پاسخ ریمتغ  یتوز شکل

 دگاهید د تواندد یمد  لید کوانتا ونیرگرسد  قیطر از ا رات نیا روشن یبررس. گذارند ا ر پاسخ یشرط

________________________________________________________________ 

1.Outliers 
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 ارائده  را یبخشد  یآگداه  یتجربد  لیتحل نیبنابرا و کند فراهم رهایمتغ نیب یتصادف رابطه از یترقیدق
 .(Xu & Lin ., 2016; Davino et al., 2013) دهد

 نید ا حدال  نیا با. است مقاو  پرت یهاداده به نسبت لیکوانتا ونیرگرس شد گفته که طور همان
 روش پدژوهش،  نید ا در. شدود یکشدور در نظدر گرفتده نمد     کید دانسدتن عدد  تجدانس     یبرا روش
 ا درات  نیتخمد  یامکان را بدرا  نیکه ا شود،یم گرفته کار به  ابت ا رات با لیکوانتا پانل ونیرگرس

 ینداهمگن  نیبندابرا  کندد، یمد  فدراهم  کربن اکسید دی انتشار یهامحر  یشرط ناهمگن انسیارکو
 همچدون  محققدان  آ دار  از یبرخد (. Zhu et al., 2016) کندد یمد  کنتدرل  را مشداهده  رقابلیی یفرد

Roger  Koenker (2004) ،Lamarche (2010) ،Galvao Jr (2011) و (Canay, 2011)  بدده
 پاندل  ونیرگرسد  مددل . کردندد  تمرکدر  پنل یهاداده یبرا لیکوانتا ونیرگرس یاقتصاد سنج یتئور

 : دیریبگ نظر در را ریز  ابت ا رات با لیکوانتا

 =  + (4   )                                                       

  ابدت  ا درات  توجه قابل زانیم که است نیا  ابت ا رات با لیکوانتا پانل ونیرگرس یصلا مشکل

. (Lancaster, 2000; Neyman & Scott, 1948)اسدت   یتصدادف  یت مشدکل پارامترهدا  (( )

 امدا  کنندد  لید م نهایدت  بدی  بده 1یفدرد  یواحدها از یتعداد که بود خواهد متناقض برآوردگر یزمان

 یبدرا  موضدوع  اتید ادب نکده یا یاصدل  لید دل. باشدد   ابت یمقطع واحد هر یبرا مشاهدات از یتعداد
 مریدوب ))  یفرعد  یهدا روش کده  اسدت  نیا است، کم نسبتاً  ابت ا رات با لیکوانتا پانل ونیرگرس

 هدا روش نیا. هستند فهم قابل ریی لیکوانتا ونیرگرس مدل در نشده مشاهده  ابت ا رات رف  یرا((

 یهدا چندد   یبدرا  حالدت  نید ا کده  هسدتند  یخط عوامل تانتظارا که هستند استوار تیواقع نیا بر
 (.Canay, 2011) ستین  موجود یشرط

Roger  Koenker (2004)  شدنهاد یپ یمشدکالت  نیچند  بده  یدگیرسد  یبدرا  مناسدب  روش کید 
 مشتر  طور به که ردیگیم رنظ در ییپارامترها عنوان به را مشاهده رقابلیی  ابت ا رات او. دهد یم

 نیا فرد منحصربه یژگیو. اندشده زده نیتخم متفاوت یهالیکوانتا یبرا یکمک یرهایمتغ ا رات با
 کید  محاسدبات  مشدکل  بده  یدگیرسد  یبدرا  یسازحداقل در2مهیجر دوره کی که است نیا روش

________________________________________________________________ 

1. Individuals 
2. Penalty Term 
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 :شودیم محاسبه ریز شر  به پارامتر برآورد کند یم یمعرف پارامترها از جم 
min(α,β) 

(5         )  

 

تعداد مشاهدات در هر کشدور،   یبرا یشاخص T، (N)تعداد کشورها  دهندهنشان i(،5) رابطه در

Kها،لیکوانتا شاخص x عالوه بدر  باشدیچند  م انیتاب  ز  و  یحیتوض یرهایمتغ سیماتر .

 بدرآورد  در ا k لید از کوانتا یکده بخشد   دهدد، یمد  نشان را ا k لیاکوانت یبرا یوزن نسب  ن،یا

 ,.Alexander et al) شدود یدر نظر گرفته م K/1 =مقاله  نی.در اکندیم کنترل را  ابت ا رات

2011; Lamarche, 2010 .)λ بهبود عملکرد برآورد  یرا برا یاست که ا رات فرد میپارامتر تنظβ 
 برآوردگدر  کید  و رودیمد  نیاز بد  مده یکندد، دوره جر  لید به صفر م λ. اگر دهدیبه صفر کاهش م

رآورد از مددل  بد  کید کندد،   لیم نهایت بیبه  λاگر که درحالی. دیآیم به دست مرسو   ابت ا رات
 & Damette) شدود یدر نظدر گرفتده مد    λ=1 پدژوهش  نید . در ادید آیم به دستبدون ا رات  ابت 

Delacote, 2012). 
 

 جینتا و مدل برآورد 

 اکسدید  دی گسدترش بر  یحکمران ا ر یبررس یشد، براداده   ی( توض3که در بخش ) طور همان
 مختلف یهالیکوانتاشده در  ی. مدل معرفشودیم استفاده ل،یکوانتا پانل ونیروش رگرس از کربن

 بده دسدت    ینتدا  و شد زده نی( تخم0.95 و 0.9، 0.8، 0.7، 0.6، 0.5،  0.4، 0.3، 0.2، 0.1 ،0.05)
حاصدل از    ینتدا  ،یقد یتطب لید و تحل هید به منظدور تجز  نی( ارائه شده است. همچن4) جدول در آمده

 .است شده گزارش( 4ستون جدول ) نیدر آخر OLSروش  نیتخم
 نشدان شدده اسدت،    انجا G-8 کشور عضو  8 یبرا( 4جدول ) در که لیکوانتا پانل نیتخم  ینتا

 یقدو  معندادار  و مثبت یرتث  یدارا%  95 تا% 5 از لیکوانتا سطو  تما  در یانر  مصر  که دهد یم

 یتمامدر  CO2بر انتشار  یا ر مصر  انر  گرددیم مشاهده( 1) نمودار در که طور همان و باشد یم
حدداقل   ونیدر هر چندد  مشدابه بدا رگرسد     بیاندازه ضرا ری. تفساست ی ابت روند یدارا کشورها

ار گداز  انتشد  ،یمصدر  اندر    شیدرصدد افدزا  1 یبده ازا  0.05در چند   یمربعات است، به عبارت
 .ابدییم شیافزادرصد 0.019 اندازه به کربن اکسید دی
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 لید تما  سدطو  کوانتا  در کربن اکسید دی گاز ندهیآال انتشار بر یمنف ا ر یداخل ناخالص دیتول
رابطده   زید ن OLS نیتخمد  ی نتدا . یسدت ن دار ی%  معن90% و 80%، 10%، 5در سطو   ا ر نیا یول دارد

 .  کنند یم ییدتث را کربن اکسید دیو گسترش  یلناخالص داخ دیتول نیب یمنف
 را کربن اکسید دیبر گسترش  یمثبت و معنادار ا ر درصد 20تا 5 لیدر کوانتا یتجار بودن باز

 حجدم  شیافدزا  کدربن،  اکسدید  دی گسترش کمتر سط  با یکشورها دهدیم نشان که باشد یم دارا

 لید سطو  کوانتا یبرا یول شود یم هاآن در کربن اکسید دی یآلودگ شتریب گسترش باعث تجارت
 یانید سطو  م یبرا باشد یرا دارا م یدر گسترش آلودگ یمنف یرتث حجم تجارت  شیبه باال افزا 70

 نیب یدار یو معن مثبترابطه  OLS ونیرگرس نیتخم  ی، نتاشود ینممشاهده  یا ر معنادار لیکوانتا
بدا   لید کوانتا ونیرگرسد  یاصدل  تفاوت. کند یم دییتث را کربن دیاکس یدو گسترش  یتجار بودن باز
 لید تما  سدطو  کوانتا  یرا برا برآورد کی لیاکوانت نیکه تخم باشد یم نیدر ا OLS نیتخم  ینتا

و  یریددگ میتصددم در اشددتباه باعددث اسددت ممکددن نیددا و کنددد یمحاسددبه مدد نیتخمدد جددهیبدده عنددوان نت
کده سدط     گدردد  یمد  مشداهده  لید وانتاک  یبدا بدرآورد نتدا    راید شدود ز  نهیزم نیدر ا یگذار استیس

 مختلدف  کدامالً  تواند یم لیکوانتا مختلف سطو  در وابسته ریمتغ بر رهایمتغ یرتث  جهتو  یمعنادار
 .کند اتخا  را مناسب میتصم سط  هر با متناسب گذار استیس و باشد

  ینتدا  باشدد  یمد  کدربن  دیکسد  یدبدر گسدترش    یحکمراند  یرتث  بحث به مقاله نیا یاصل توجه 
البته  باشد یم CO2و گسترش  یحکمران نیو مثبت رابطه ب ینشان از ا ر قو لیسطو  مختلف کوانتا

از  شدتر یب اریکدربن هسدتند، بسد    اکسید دیانتشار گاز  نییدرصد پا 50که جزء  ییکشورهاا ر در  نیا

 یدار یعند به بعد رابطه م ا 0.7که از دهک  به طوریباال قرار دارند  سطو است که در  ییکشورها
در گسدترش   یلیبد یها نقش ب . حکومتشود ینم مشاهده کربن اکسید دیو گسترش  یحکمران نیب

 یرابطه مثبت و معنادار قو زین OLS نیتخم  یخود دارند. نتا یها استیاعمال س با کربن دیاکس ید
 .  کند یم ییدتثرا  CO2و گسترش  یحکمران نیب

مثبدت و معندادار    لید تمدا  سدطو  کوانتا   در کدربن  اکسدید  دیو گسدترش   ینیشهرنشد  نیب رابطه

 یخواهد شد ول CO2 شتریموجب گسترش ب ینیشهرنش تیجمع شیکه افزا کند یم ییدتثو  باشد یم
نشدان   را کدربن  اکسدید  دیو گسدترش   یتیشهرنشد  تید جمع نیرا بد  یرابطده منفد   OLS نیمتخ  ینتا

 . دهد یم
 معندادار  و مثبدت  لید کوانتادر تما  سدطو    زین کربن دیاس یدو گسترش  شدن یصنعت نیب رابطه
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بده   نییپدا  یهدا  صدنعت در دهدک   یرتث  است شده داده نشان( 1) نمودار در که طور همان و باشد یم
 بداالتر  یهدا  دهدک  سمت به حرکت با که دهد یم نشان  ینتا و است شتریباال ب یهامراتب از دهک

R  ی. نتاابدی یا ر کاهش م نیا
 . باشد یم نییپا یها از دهک شتریر بباالت یها دهک در 2

 

 
 G8 عضو یکشورها درکربن  اکسید دی گسترش بر یانرحکم یرتأث -(1) نمودار

 

پارامترهدا اسدتفاده شدود.     ینداهمگن  یبررسد  یبدرا  1یلیکوانتدا  نیبد  یهدا آزمون از دیبا درنهایت
 اید  است توجه قابل شده برآورد بیضرا در تفاوت ایآ نکهیا یبررس یبرا یلیکوانتا نیب یهاآزمون

 یبدرا  2(، تسدت والدد  1982) باست و کوانکر مطالعه دنبال به خا ، طور به. شدند داده توسعه ر،یخ
 بیضدرا  انسید کووار -انسید وار سیمداتر . شدود یمد  انجدا   هالیکوانتا نیدر ب بیش یبرابر یبررس

________________________________________________________________ 

1. Inter-Quantile 
2.Wald Test 
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مددل   اید آ نکده یو  به امرب  ی. در حال حاضر تنها نتادیآیم به دست 1استرپ بوت روش از مربوطه
 کده  اسدت  یزمان مشابه است، شده دادها  نشان 0.05 لیکوانتا با نجایا در که ن،ییپا یهالیدر کوانتا

( 4قرار دارد. جدول ) (ا 0.95 لیکوانتا)باال  یهالیکوانتا در  و (ا 0.5 لیکوانتا) انهیم لیکوانتا در
پدارامتر بده    یهمگن هی. فرضدهدیم نشان باال و نییپا یهالیکوانتا نیرا ب بیضرا یتست برابر  ینتا

 انید روابدط م  یدر بررسد   ید توز یمهم است که ناهمگن نیا نیبنابرا  شودیرد م ENCجز در مورد 

 در نظر گرفته شود. شدن یصنعت و ینیشهرنش تیجمع ،یحکمران تجارت، ،یرشد اقتصاد
 

 (0.95 و 0.5 یهالیکوانتا مقابل در 0.05) هابیش یبرابر یوالد برا تست (.5)جدول
Against the 0.95 quantile Against the 0.5 quantile  

Test Statistic            p-Value    Test Statistic            p-Value 

0.1133 0.00031- 0.0046 -0.00044*** ENC 

0.2864 9.00E-05 0.6728 3.31E05- GDP 

0.0080 0.06103*** 0.0021 0.04606*** 
TRADE 

0.6969 0.48575- 0.9778 0.03305- GOVERN 

0.0365 0.16218** 0.0972 0.12185* 
URBAN 

0.0000 0.39412*** 0.0000 0.33535*** 
INDUS 

 % . 10در سطح  یداریمعن%، * 5 سطح در یداریمعن**  ،%1 سطح در یداریمعن*** 

 .قیتحق های یافته:  مأخذ

 

 یریگجهینت

 یهدا  یاز نگراند  یکد یبده   هدا  ندده یگسدترش آال  لیبه دل ییآب و هوا راتییتغ ریاخ یهاسال یط
را به خود جلدب کدرده اسدت.     گذاران استیو س نیاز محقق یاریشده است و توجه بس لیعمده تبد

 یحکمران ا ر پژوهش نیا. دهند یقرار م یرتث کربن را تحت  اکسید دیانتشار  زانیم یعوامل متعدد
بدا اسدتفاده از    2016تدا   1996 یدر دور ه زمدان  G8 یکشدورها  نیدر بد  کربن اکسید ید گسترش بر

 شداخص  یرتدث  از آن اسدت کده    یحداک  قیتحق  ینتا .کند بررسی می لیپانل کوانتا ونیروش رگرس
 فیوظدا  انجدا   در دولدت  یتوانمندد  و کشدور  کید  یعمدوم  ینهادهدا  تیفیک که خوب یحکمران

________________________________________________________________ 

1.Bootstrap 
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 زیسدت  محدیط  تیوضدع  معدر   کده  کدربن  اکسدید  دی گداز  انتشدار  انزیم بر دهد یم  نشان را محوله
 و اسدت  تدر  یقدو  نییپدا  یها ا ر در دهک نیا البته. است دار یمعن و یمنفها  تما  دهک در ،باشد یم

 بعدد  بده  ا 0.7کده از دهدک    به طوری دهد  یم کاهشرا ا ر  نیا باالتر یها دهک سمت به حرکت
 از قید تحق نید ا در. شدود  ینمد  مشداهده  اکسدید  دی کدربن  شگسدتر  و یحکمران نیب یمعنادار رابطه

 و بید تخر از یبخش. است شده استفاده یحکمران شاخص عنوان به یتیحاکم شاخص شش نیانگیم

خدوب   یحکمراند  تید فیک و نهادهدا  نامناسدب  تیوضدع  در شهیر کشورها در زیست محیط فیتضع
 برندد  یم نیرا از ب یکه مناب  عموم یرادمناسب با اف یدارد. کنترل نکردن فساد و عد  برخورد قانون

 CO2و انتشار  یحکمران ینبتوان رابطه ب شاید. شود یجامعه م آحاد نیموضوع در ب نیا یسبب تسر
 ،G8 یدر کشدورها  یحکمراند  یها نمود که با بهبود شاخص یرتفس گونه این یینپا یها را در دهک

 و تددوین  کارآمددی  و مؤ ر شکل به زیست حیطم از حفاظت قوانین و یابد می بهبود نهادها عملکرد

 .دارد دنبال به را زیست محیط تخریب کاهش مهم این که اند، شده اجرا
 در کدربن  اکسدید  دی انتشدار  بدا  انر ی مصر رابطه  گردد ی( مشاهده م4که جدول ) طور همان

ا در مصدر     کده  فدت دریا تدوان  می( 1نمودار ) به توجه با و است معنادار و مثبت ها کوانتایل تمامی
 کده  شدود یمد  هیتوصد  نیاسدت   بندابرا   یروندد  دابت   یکشدورها دارا  یدر تمام CO2بر انتشار  یانر 

 یبدرا  و دهندد  قدرار  خدود  کدار  دسدتور  در را هایانر  مصر  در ییجوبرنامه صرفه گذاران یاستس
 و توجده  مدورد  را ریدپدذ یتجد و پدا   یهدا یاندر   از اسدتفاده  کده  اسدت  الز  هد  نیا به دنیرس
 .دهند قرار تیحما

 نییپدا  یهدا  دهدک  در کده  بده طدوری   است متفاوت مختلف یها دهک در تجارت بودن باز ا ر
 یرابطده منفد   نید ا یباال یها در دهک یدارد ول وجود کربن اکسید دیآن و انتشار  نیب یمثبت رابطه

ن داشت کده رابطده مثبدت    ا عا توان میشده است.  ییدتث زی( ن1توسط نمودار ) جهینت نیکه ا باشد یم
 تجارت باشد. یآزادساز یشافزا یلبه دل (%5-%50) یینیپا یها در دهک CO2باز بودن تجارت و 

 یاست ولد  معنادار و یمنف ا ر یانیدر سطو  م یکه ا ر رشد اقتصاد دهد ینشان م  ینتا نیهمچن

 ی، سط  رشدد اقتصداد  افتهی توسعه یوه از کشورهاگر نیاست که در ا یمعن یب نییپا یهادر دهک
اسدتنبا  کدرد    ینچن توان یم یاکسید کربن شود. به عبارت ث کاهش گسترش دیباع تواند یباالتر م

 کندد  مدی  فعال را کارهایی و ساز یافتهو توسعه یدر جوام  صنعت یدرآمد و رشد اقتصاد یشکه افزا
 .دهد می کاهش را آلودگی انتشار تدری  به که
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. شدود  یمد  زیسدت  محدیط  یو آلودگ بیتخر موجب تیجمع تراکم فتر یم انتظار طورکههمان
 یروز افزون بده اندر    ازیهمراه با ن تیجمع شیافزاو  ینیشهرنش رشدگروه کشورها  نیا دردر واق  

 .شود یم یطیمح ستیز یها یانتشار آلودگ و یزیست محیطمسائل  شیافزاموجب 
 اکسدید  دی گسدترش  و شددن صدنعتی  بدین  هرابطد  شود می داده نشان( 1) نمودار در که طور همان

 در شددن  صدنعتی  یرتدث   کده  دهدد  مدی  نشدان  و اسدت  معنادار و مثبت کوانتایل سطو  تما  در کربن

 . باشد می بیشتر باال هایدهک از مراتب به پایین های دهک
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