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چکیده
هدف :اگرچه رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست به واسطه توجیحات نظری حاصله از مطالعات تجربی
 ،مورد حمایت قرار گرفته است ،ولی هنوز جامعیت و مقبولیت کافی بدست نیاورده است.
انجام شده از جمله منحنی
برهمین اساس ،در راستای هدف اصلی این مطالعه ،رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست به صورت گذشتهنگر
در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس و انواع شاخصهای محیط زیستی مورد بررسی قرار میگیرد.
روششناسی پژوهش :این تحقیق به صورت پژوهشی و با استفاده از روشهای تحلیل واژگان کلیدی انجام شده است.
جامعه این پژوهش را کلیه مقاالت علمی (پژوهشی و مروری) در پایگاههای وب آو ساینس ( ،)WOSاسکوپوس
( )Scopousو نشریات علمی جهاد دانشگاهی ( )SIDتشکیل میدهد .در مجموع تعداد  1331رکورد در قالبهای مختلفی
نظیر مقاالت ،کتابها ،همایش ،کنفرانسها ،چکیده و یادداشتها استخراج شد .در این میان به تعداد  331رکورد مربوط
به مقاالت علمی (پژوهشی و مروری) بوده است که از این تعداد  188رکورد را مقاالت دارای واژگان کلیدی به خود
اختصاص داده اند .بر همین اساس ،این مقاالت جهت تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شدند.
یافتهها :با توجه به نتایج متف اوت و متضادی که حاصل کار بسیاری از محققین در این زمینه بوده است و با توجه به این
که نوع شاخصهای محیط زیستی بکار برده شده در همه این مطالعات ،نماینده و شاخصی کامل و جامع برای متغیر
کیفیت محیط زیست نمیباشد ،نتایج بدست آمده نامعتبر بوده و نمیتوانند معیار و مالک درستی برای اتخاذ و اجرای
سیاستهای مناسب اقتصادی -محیطزیستی باشند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :بکارگیری یک شاخص ترکیبی که بتواند همه ابعاد مربوط به آلودگی محیط زیست را بیان
کند و نماینده درستی برای کیفیت محیط زیست در حوزه مورد بررسی باشد ،میتواند تحلیلی درست و دقیقتری را در
بررسی منحنی محیط زیستی کوزنتس در تحقیقات آتی ارائه دهد.
کلیدواژهها :رشد اقتصادی ،تخریب محیط زیست ،فرضیه
طبقهبندی
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گروه اقتصاد ،واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تنکابن ،ایران.

 -1مقدمه
تالش کشورها در جهت دستیابی به رشد اقتصادی باالتر در دهههای اخیر همراه با افزایش در تخریب محیطزیست
بوده است؛ بهگونهای که این امر به یکی از مهمترین مسائل و دغدغههای جوامع بشری تبدیلشده است .بر همین
اساس ،توجه بسیاری از محققین و تحلیلگران و سیاستمداران اقتصادی -محیطزیستی در این زمینه متمرکز شد و
مطالعات بسیاری در ارتباط با تأثیر رشد اقتصادی بر کیفیت محیطزیست انجام شد (فاخر8111 ،1؛ خان و همکاران،8
 .)8181معروفترین رابطهای که در ادبیات اقتصادی -محیطزیستی مطرحشده ،فرضیه منحنی محیطزیستی

853

کوزنتس است که یک ارتباط غیریکنواخت را برای رشد اقتصادی و آلودگی محیطزیست به دست آورده است .گراسمن
تجربی هستند که در این زمینه انجامشده است .بر اساس این فرضیه ،در مراحل اولیه رشد اقتصادی با توجه به اولویت
باالی تولید و اشتغال نسبت به محیطزیست پاک ،استفاده از منابع طبیعی و انرژی افزایش مییابد و این امر موجب
تخریب محیطزیست میشود (اثر مقیاس) .ترکیب تولیدات در مسیر رشد اقتصادی از کاالهای کشاورزی به کاالهای
صنعتی تغییر پیدا میکند .هرچند ،بعد از رسیدن رشد اقتصادی به یک حد آستانهای ،به دلیل تغییر مجدد ترکیب
تولید با کاهش تولیدات صنعتی و افزایش خدمات ،از میزان تخریب محیطزیست کاسته میشود (اثر ترکیبی) .در
مرحله آخر ،پیشرفت های تکنولوژیکی (اثر فنی) در همه ابعاد تولیدی ،توجیهی برای تأیید این فرضیه میباشد .این
امر به خوبی در شکل  1به تصویر کشیده شده است.
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اثر ترکیبی

اثر مقیاس
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رشد اقتصادی

شکل  -1تعامل بین فرایند رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست.
Figure 1- The interaction between economic growth and environmental degredation.

اتخاذ تصمیمات و سیاستهای اقتصادی  -محیط زیستی مناسب جهت رسیدن به اهداف مهمی چون توسعه
اقتصادی سبز و پایدار که در آن پویایی رشد اقتصادی همراه و همگام با پایداری محیطزیست باشد ،امری بسیار مهم
تلقی میشود .بر همین اساس ،در روند حركت جهانی به سمت توسعه اقتصاد سبز و پایدار ،توجه به آسيبهای محيط
زيستی ناشی از رشد اقتصادی الزم و ضروری به نظر میرسد .حال وقتی ادبیات اقتصاد محیطزیست را مرور میکنیم
به این نکته بسیار مهم دست خواهیم یافت که نتایج تجربی بهدستآمده از این مطالعات یکسان و همسو با یکدیگر
نمیباشند .لذا این سؤال مطرح میشود که دلیل این ناهمسانی و ناهمسویی در بین نتایج چیست .همین مورد باعث
ایجاد شک و تردید در مورد بسط و تعمیم فرضیه  EKCشده است .همانطور که در شکل  8مشاهده میشود ،ادبیات
گستردهای به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست پرداختهاند که بسیاری از نتایج بهدستآمده از
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و کروگر ،)1111( 3شافیک و باندیپادهی ،)1118( 3پانایوتو )1113( 5و گراسمن و کروگر ( )1115اولین مطالعات

این مطالعات در موارد متعددی با یکدیگر یکسان نیستند و تفاوتهایی در نوع شکل رابطه بین این دو متغیر دیده
میشود .با توجه به شاخص های محیط زیستی مختلف بکار رفته در این مطالعات ،دلیل این ناهمسانی در نتایج
بهدستآمده را میتوان در نوع شاخصهای محیط زیستی دانست .چراکه انتخاب نوع شاخصهای محیط زیستی
بهعنوان متغیری که بتواند تمامی ابعاد آلودگی محیطزیست را در نظر بگیرد ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می-
باشد .لذا ،انتخاب نوع شاخصهای محیط زیستی در مدلهای اقتصادی میتواند نقش مهم و تعیینکنندهای را در
نوع شکل رابطه بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی محیطزیست ایفا نماید .این امر بهخوبی در شکل  8به تصویر
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کشیده شده است.
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شکل  -2حالتهای مختلف رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست.
Figure 2- Different forms of relationship between economic growth and environmental degredation.

بنابراین ،با توجه به ضروری بودن توسعه شاخصهای محیطزیستی برای سیاستگذاریها در راستای اصول پایدار،
مراحل مختلفی برای اندازهگیری و بررسی پیامدهای محیطزیستی حاصل از رشد اقتصادی از طریق توسعه شاخصها
و معیارهای محیطزیستی در نظر گرفته شد و شاخصهای متعددی از قبیل انتشار دیاکسید کربن ،شاخص ردپای
اکولوژیکی ،شاخص عملکرد محیطزیست در مطالعات مورداستفاده قرار گرفت .در بسیاری از این مطالعات تنها از
یک شاخص که بیانکننده کیفیت محیطزیست میباشد ،استفاده شده است؛ اما مسئله مهمی که در اینجا مطرح
میشود این است که آیا تنها با استفاده از یک شاخص در مطالعات میتوان تأثیر متغیرهای مهم اقتصادی را بر همه
ابعاد مربوط به آلودگی محیطزیست موردبررسی قرارداد و به نتایج دقیق و درستی رسید .لذا نوع شاخص و یا مجموع
شاخصهای مورد انتخاب بهعنوان متغیر و یا متغیرهایی که وضعیت محیطزیست را بیان کنند ،خود نیز یک مسئله
مهم و چالشبرانگیز میباشد .توجه به مباحث اقتصادی و پیامدهای محیط زیستی ناشی از آن و درک درست و بهتر
رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست میتواند تحلیلگران و سیاستمداران اقتصادی -محیط زیستی کشور
را در اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی و محیط زیستی کمک کند .بر همین اساس ،هدف اصلی این
تحقیق بررسی مجدد رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس
و انواع شاخصهای محیط زیستی میباشد.

در ادامه ،ساختار مقاله بدین شکل است که در بخش "روش پژوهش" نحوه بررسی موضوع تحقیق حاضر ارائه میشود
و استراتژی مربوط به این بخش نیز به تصویر کشیده میشود .بخش "بحث" به مطالعات داخلی و خارجی در حوزه
ارتباط بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست و انواع حالتهای مختلف ارتباط بین رشد اقتصادی و تخریب
محیطزیست اختصاص داده میشود .در بخش "نتیجهگیری" مهمترین نتایج بهدستآمده بهصورت خالصه مطرح و
توصیههای سیاستی برای سیاستگذاران اقتصادی  -محیط زیستی ارائه میشود .درنهایت ،پیشنهادهای برای
مطالعات آینده در بخش "پیشنهادهای برای مطالعات آتی" ارائه خواهد شد.
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 -2روش پژوهش

از این مطالعات در موارد متعددی متفاوت و متضاد با یکدیگر هستند که دلیل این امر را میتوان در نوع روش
اقتصادسنجی بهکاررفته ،دوره زمانی موردبررسی ،نوع شاخصهای محیط زیستی بهعنوان متغیر وابسته در مدل و یا
جامعه آماری موردمطالعه دانست .همین امر باعث شد تا این موضوع در ادبیات اقتصادی -محیط زیستی همواره
بهعنوان یک موضوع مهم و چالشبرانگیز باقی بماند .بر این اساس ،روش پژوهش در این تحقیق بدینصورت است
که در دو حوزه مطالعات داخلی و مطالعات خارجی ،به لحاظ آماری میزان درصد انواع حالتهای مختلف (رابطه بین
رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست) در قالب انواع شاخصهای محیط زیستی با ترسیم شکل تجزیهوتحلیل خواهد
شد .در این راستا ،استراتژی مربوط به روش پژوهش در شکل  3ارائهشده است.
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کل  -3نموداری شماتیک از استراتژی ادبیات تحقیق.
Figure 3- A schematic chart of research strategy.

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،پایگاههای اصلی جستجوی ادبیات تحقیق مربوط به مطالعه حاضر
عبارتاند از پایگاه وب آو ساینس ( ،)WOSپایگاه اسکوپوس ( )Scopusو نشریات علمی جهاد دانشگاهی ( )SIDکه
یکی از بزرگترین پایگاههای استناددهی و چکیده پژوهشهای مختلف در خارج و داخل بهحساب میآید" .رشد
اقتصادی"" ،شاخصهای محیط زیستی" و "فرضیه  "EKCبهعنوان واژگان کلیدی در این پایگاههای علمی مورد
جستجو قرارگرفته است.

 -3بحث
این بخش به دو قسمت اختصاص مییابد .در قسمت اول ،فراوانی استفاده از انواع شاخصهای محیط زیستی در
مطالعات تجربی گذشته موردبررسی قرار میگیرد .در قسمت دوم ،به برخی از مطالعات داخلی و خارجی در حوزه
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تعداد زیادی از مطالعات ،فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس را موردبررسی قرار دادند .هرچند ،نتایج بهدستآمده

ارتباط بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست پرداخته میشود و انواع حالتهای مختلف ارتباط بین رشد اقتصادی
و تخریب محیطزیست (وجود یا عدم وجود فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس) موردبررسی قرار میگیرد.

 -3-1مطالعات مربوط به انواع شاخصهای محیط زیستی
به دلیل اهمیت بسیار باالی تعامل بین متغیرهای مهم اقتصادی و محیط زیستی و همچنین با گسترش ادبیات
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تجربی در مورد تأثیر این متغیرها بر یکدیگر ،شاخصهای متعددی برای کیفیت محیطزیست تعریف شد و در
مدلهای اقتصادی-محیط زیستی نیز مورداستفاده قرار گرفت .دلیل این تعدد بین شاخصهای محیط زیستی آن
بود که شاخصهای قبلی نمیتوانستند نماینده جامع و کاملی برای وضعیت محیطزیست باشند و بر همین اساس،
شاخصهای متعددی ایجاد شد .در جدول  1تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی جدید در این حوزه ارائهشده است.
جدول  -1خالصهای از انواع شاخصهای محیط زیستی مورداستفاده در مطالعات تجربی.
Table 1- A summary of environmental indicators used in empirical studies.
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نویسنده (گان)

دوره زمانی

دوره زمانی

نویسنده (گان)

شاخص ردپای اکولوژیکی ()EFI
مطالعات خارجی

مطالعات داخلی
طرازکار و همکاران)2020( 1

1990-2013

1995-2015

)Murshed et al. (2021

کارگردهبیدی وبخشوده)2020( 8

1995-2013

1986-2018

)Godil et al. (2020

فالحی و همکاران)2019( 3

1991-2016

1990–2017

)Naqvi et al. (2020

حیدری و همکاران)2019( 3

2001-2012
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Figure 4- Relative frequency in the use of a variety of environmental indicators.

 -3-2مطالعات مربوط به انواع حالتهای مختلف ارتباط بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست
این بخش به دو قسمت پژوهشهای داخلی و پژوهشهای خارجی تقسیمبندی میشود.
 -3-8-1پژوهشهای داخلی
مسعودی و همکاران )8181( 5با استفاده از الگوی پانل دیتا به بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر انتشار دیاکسید کربن
در کشورهای منتخب آژانس بینالمللی طی دوره زمانی  1111-8116پرداختهاند .نتایج بهدستآمده از مطالعات آنها
نشان داد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دیاکسید کربن دارد.
فالحی و همکاران ( )8181با بهکارگیری روش تجزیه موجک پیوسته و تحلیل در حوزه زمان – فرکانس ،پویایی رابطه
علی میان رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست در ایران را طی دوره زمانی  1301-1315موردبررسی قرار دادهاند.
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محیطزیست در مدلهای اقتصادی مورداستفاده گرفتهاند ،در شکل  3بهخوبی به تصویر کشیده شده است (نتایجی
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نتایج مطالعات آنها نشاندهنده وجود یک جریان علی از رشد اقتصادی به کیفیت محیطزیست میباشد ،بهطوریکه
افزایش در رشد اقتصادی باعث افزایش انتشار آالیندهها و آسیب به محیطزیست میشود.
طرازکار و همکاران ( )8181در مطالعهای با استفاده از دادههای پانلی و روش حداقل مربعات معمولی اصالحشده
(

) اثر رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و آزادسازی تجاری را بر شاخص ردپای اکولوژیکی بهعنوان شاخصی از

تخریب محیطزیست در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی  1111-8113مورد ارزیابی قرار دادهاند.
852

بر اساس نتایج بهدستآمده ،وجود یک رابطه

شکل میان ردپای اکولوژیکی و رشد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفت.

کارگر ده بیدی و بخشوده ( )8181با استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی اصالحشده (
تصحیح خطا (

) و مدل

) به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاهمدت بین رشد اقتصادی و انتشار گاز دیاکسید کربن در

کشورهای عضو اوپک و کشورهای آسیایی فاقد ذخایر نفتی در طی سالهای  1115-8113پرداختهاند .با توجه به
نتایج بهدستآمده ،رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار دیاکسید کربن بهصورت یک رابطه

شکل مورد تأیید

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه862-858 :

قرارگرفته است.
فاخر و همکاران ( )8111در مطالعهای با بهکارگیری رویکرد میانگینگیری مدل بیزینی (

) به بررسی عوامل

تعیینکننده کیفیت محیطزیست در کشورهای درحالتوسعه طی دوره زمانی  1116-8116پرداختهاند .آنها در
مطالعه خود از شاخص عملکرد محیطزیست (

) بهعنوان شاخصی برای کیفیت محیطزیست استفاده کردند .نتایج

مطالعه وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس را مورد تأیید قرار داد.
طرازکار و فتحی ( )8111رابطه همجمعی نامتقارن غیرخطی بین آزادسازی تجاری ،مصرف سرانه انرژی ،رشد
اقتصادی و آلودگی محیطزیست را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده غیرخطی (
موردمطالعه قرار دادهاند .نتایج بیانگر وجود یک رابطه

)

شکل بین تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار گاز متان

میباشد.
رسولیزاده و ضیایی ( )8111با استفاده از الگوی پانل دیتا به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار دیاکسید کربن در
کشورهای منتخب

پرداختهاند .نتایج نشان داد که رشد اقتصادی دارای اثر منفی و معنادار بر انتشار دیاکسید

کربن است.
فاخر و همکاران ( )8112با استفاده از رویکرد پانل پویا به بررسی تأثیر توسعه مالی درشدت اثرگذاری رشد اقتصادی
بر شاخص عملکرد محیطزیستی در کشورهای منتخب درحالتوسعه پرداختهاند .نتایج مطالعه وجود منحنی محیط
زیستی کوزنتس را مورد تأیید قرار داد.
فاخر و همکاران ( )8110در قالب الگوی سیستم معادالت همزمان مبتنی بر دادههای تابلویی ،تأثیر باز بودن تجاری
و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیکی را در کشورهای منتخب درحالتوسعه طی دوره زمانی  1112-8112موردبررسی
قرار دادهاند .نتایج نشان داد که رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر شاخص ردپای اکولوژیکی دارد.

 -3-8-8پژوهشهای خارجی
شهزاد و همکاران )8181( 1در مطالعهای با بهکارگیری رویکرد خودرگرسیون پانل کوآنتایل (

) به بررسی

رابطه بین رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و تخریب محیطزیست در کشور ایالت متحده آمریکا طی دوره زمانی
 1165:1-8110:2پرداختهاند .آنها در مطالعه خود از شاخص ردپای اکولوژیکی بهعنوان شاخص تخریب
محیطزیست استفاده کردند .نتایج مطالعه وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس را مورد تأیید قرار داد.
دوگان و همکاران ،)8181( 8با استفاده از شاخص ردپای اکولوژیکی ،فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس را برای
کشورهای

851

در بازه زمانی  8112-1121موردبررسی قراردادند .نتایج بیانکننده عدمتأیید فرضیه منحنی

ایگیامسو و همکاران )8181( 3با بهکارگیری از رهیافت مدل میانگین گروهی تعمیمیافته (

) رابطه بین مصرف

انرژی ،رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست را در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشورهای با درآمد
متوسط برای دوره زمانی  1111تا  8112موردبررسی قرار دادهاند .در این مطالعه از انتشار گاز دیاکسید کربن بهعنوان
شاخصی برای تخریب محیطزیست استفاده شد .نتایج بیانکننده عدمتأیید فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس
میباشد.
اوسمان و همکاران )8181( 3در مطالعهای با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفههای گسترده (

) نقش

مصرف انرژی تجدیدپذیر و باز بودن تجاری بر تخریب محیطزیست در ایالت متحده آمریکا برای بازه زمانی -8112:2
 1125:1را موردبررسی قراردادند .در این مطالعه ،از شاخص ردپای اکولوژیکی بهعنوان متغیر وابسته استفادهشده
است .نتایج حاکی از تأیید یک رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیکی میباشد.
آلتینتاس و کاسوری ، )8181( 5با استفاده از دو شاخص ردپای اکولوژیکی و انتشار دیاکسید کربن به بررسی فرضیه
منحنی محیط زیستی کوزنتس در  12کشور منتخب اروپایی برای دوره زمانی  1111-8112پرداختهاند .نتایج حاکی
از آن است که فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای شاخص انتشار دیاکسید کربن تأیید نمیشود اما برای
شاخص ردپای اکولوژیکی این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.
شریف و همکاران ،)8181( 2با بهکارگیری از رگرسیون کوانتایل رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست را
در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشور ترکیه برای دوره زمانی  1165تا  8110موردبررسی قرار
دادهاند .در این مطالعه از شاخص ردپای اکولوژیکی بهعنوان شاخصی برای تخریب محیطزیست استفاده شد .نتایج
بیانکننده تأیید فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس میباشد.
دستک و سینها ، )8181( 0با استفاده از رویکرد پانل دیتا به بررسی تأثیر مصرف انرژی ،توسعه مالی ،رشد اقتصادی
و بازبودن تجاری بر شاخص ردپای اکولوژیکی در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب
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محیط زیستی کوزنتس میباشد.

در دوره زمانی  1121تا  8112پرداختهاند .نتایج نشان داد که فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس

عضو

مورد تأیید قرار نمیگیرد.
فاخر )8111( 1در مطالعهای با بهرهگیری از دو رویکرد میانگینگیری مدل بیزینی (
وزنی (

) و حداقل مربعات متوسط

) به بررسی تأثیر رشد اقتصادی ،مصرف انرژی ،توسعه مالی و بازبودن تجاری بر تخریب محیط زیست

در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی  1116-8116پرداخته است .نتایج نشان دهنده وجود فرضیه منحنی
821

محیط زیستی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه است.
کامران خان و همکاران ،)8111( 8با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفههای گسترده (

) رابطه توسعه

مالی ،رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و بازبودن تجاری با کیفیت محیط زیست را برای کشور پاکستان در بازه زمانی
 1101-8112مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان داد که یک رابطه خطی مثبت بین رشد اقتصادی و انتشار
دیاکسیدکربن وجود دارد.
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،3صفحه862-858 :

در ادامه ،خالصهای از نتایج م ربوط به ادبیات تجربی فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس به تفکیک نوع شاخص
محیط زیستی مورد استفاده در جداول  8الی  2ارائه شده است.
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Table 3- Empirical studies on EKC based on EFI.
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N-shaped
U-shaped
EKC

1970-2014
1970-2014
1980-2013
1961–2013
1971-2013
1971-2016
1985-2016
1970-2015
1975-2007
1980-2010
1980-2011
1980-2008

Hassan et al. (2019)
Yilanci and Ozgur (2019)
Destek et al. (2018)
Ulucak and Bilgili (2018)
Sarkodie (2018)
Bello et al. (2018)
Balsalobre-Lorente et al. (2018)
Charfeddine (2017)
Charfeddine and Mrabet (2017)
Özokcu and Özdemir (2017)
Mrabet and Alsamara (2016)
Al-mulali et al. (2015)

Linear
EKC
EKC
U-shaped
EKC
EKC
EKC
EKC
N-shaped
U-shaped

1974-2016
1980-2014
1980-2016
1990-2015
1986-2018
1975-2017
1990-2016
1990-2013
1991-2014
1977-2013

Kongbuamai et al (2020)
Dogan et al. (2020)
Pata (2020)
Gormus and Aydin (2020)
Godil et al. (2020)
Sabir and Gorus (2019)
Fakher (2019)
Aydin et al. (2019)
Shujah-ur-Rahman et al. (2019)
Destek and Sarkodie (2019)

.EPI  با استفاده از شاخصEKC  مطالعات تجربی در مورد-4 جدول
Table 4- Empirical studies on EKC based on EPI.

نتیجه
EKC
EKC
EKC
-

بازه زمانی
2000-2016
2002-2012
2000-2012
-

)نویسنده (گان

نتیجه

Neagu et al. (2017)
Chang and Hao (2017)
Shahabadi et al. (2017)
-

EKC
EKC
N-shaped
EKC

بازه زمانی
2000-2014
2002-2014
2000-2013
1996-2016

)نویسنده (گان
Ozcan et al. (2020)
Elsalih et al. (2020)
Ozcan et al. (2019)
Fakher et al. (2018)

.ANS  با استفاده از شاخصEKC  مطالعات تجربی در مورد-5 جدول
Table 5- Empirical studies on EKC based on ANS.

)نویسنده (گان
Salahuddin and Gow (2019)
Ganda (2019)
Asici (2013)

بازه زمانی
1980-2016
2001-2012
1970-2008

نتیجه
Linear
EKC
Linear

)نویسنده (گان

بازه زمانی

Peter (2010)
Gnègnè (2009)
-

2001-2006
1971-2000
-

نتیجه
-

.PN  با استفاده از شاخصEKC  مطالعات تجربی در مورد-6 جدول
Table 6- Empirical studies on EKC based on PN.

)نویسنده (گان
Chen et al. (2020)

بازه زمانی
2000-2015

نتیجه
EKC

)نویسنده (گان
Asici (2013)

بازه زمانی
1970-2008

نتیجه
Linear

جدول  -7مطالعات تجربی در مورد  EKCبا استفاده از شاخص .ESI
Table 7- Empirical studies on EKC based on ESI.

نتیجه
Linear
-

بازه زمانی

نویسنده (گان)

1992–2005
-

)Charnkit and Kumar (2014
-

نتیجه
EKC
EKC

جدول  -8مطالعات تجربی در مورد

بازه زمانی

نویسنده (گان)

1992–2005
2005-2017

)Charnkit and Kumar (2014
)Olafsson et al. (2014

با استفاده از شاخص

Table 8- Empirical studies on EKC based on EVI.

نتیجه
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EKC
-

بازه زمانی
2007-2014
2005-2017

نویسنده (گان)
)Ho et al. (2019
)Olafsson et al. (2014

نتیجه

بازه زمانی

Linear
Linear

1990-2015
2000-2014

جدول  -9مطالعات تجربی در مورد

نویسنده (گان)
)Dai et al. (2020
)Lee and Lin (2020

با استفاده از سایر شاخصها.

Table 9- Empirical studies on EKC based on other indicators.
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نتیجه

شاخص

بازه زمانی

نویسنده (گان)

EKC
U-shaped
EKC
EKC
Inverted N
EKC
EKC
Inverted N
EKC
Inverted N
EKC

municipal solid waste
Energy Intensity
Waste gas, waste water
SO2
NOx
Coal Consumption
Environment and Urbanization index
SO2
Energy consumption
Carbon footprint
Fertility, Life expectancy

2002-2017
1980-2017
1985–2005
1961-2004
1990-2001
1995-2012
1980-2013
2001-2013
1990-2013
1995-2009
1995-2007

)Yılmaz (2020
)Shah et al. (2020
)Tao et al. (2008
)Fodha and Zaghdoud (2010
)Mazzanti et al. (2008
)Hao et al. (2016
)Zhao et al. (2016
)Sinha and Bhattacharya (2017
)Pablo-Romero and Sánchez Braza (2017a
)Pablo-Romero and Sánchez-Braza (2017b
)Charfeddine and Mrabet (2017

با توجه به مطالعات بسیاری که درزمینٔه بررسی نوع رفتار دو متغیر رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست در تعامل با
هم انجامشده و در جداول  8الی  2بهصورت خالصه و مفید به مهمترین و جدیدترین آنها اشاره شد ،درمیابیم که
تنها از یک شاخص که بیانکننده کیفیت محیطزیست میباشد ،استفاده شده است .این موضوع در شکل  3به تصویر
کشیده شده است؛ اما نکته مهمی که در اینجا بایستی به آن اشاره کرد این است که آیا بهکارگیری یک شاخص بهعنوان
نمایندهای برای کیفیت محیطزیست میتواند نتایج دقیق و درستی را در پژوهشهای تجربی به ما ارائه دهد .مروری
مختصر بر مطالعات تجربی که در باال نیز بدان اشاره شد ،بیانکننده این امر است که نتایج یکسان و همسو با یکدیگر
نمیباشند .این موضوع بهخوبی در شکل  5به تصویر کشیده شده است.

Inverted N shape
13.1%
52.4%

18.7%

71.1%

9.3%
6.5%

Linear
N shape
U shape
Inverted U shape

شکل  -5فراوانی نسبی انواع حالتهای مختلف رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست.
Table 5- Relative frequency related to different types of economic growth-environmental degradation nexus.

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،نتایج مطالعات انجامشده در رابطه با تعامل بین رشد اقتصادی و کیفیت
محیطزیست با توجه به بهکارگیری انواع مختلفی از شاخصهای محیط زیستی که بهعنوان نمایندهای برای وضعیت
محیطزیست (متغیر وابسته در مدل) استفادهشده است ،یکسان و همسو با یکدیگر نبوده و این رابطه بهصورت انواعی

از شکلهای مختلف ( Nمعکوس ،خطی N ،شکل U ،شکل و  Uمعکوس) برآورد شده است .بهطوریکه در بین انواع
حالتهای مختلف رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست ،حالت  Uمعکوس (فرضیه  )EKCو حالت U

نسبت به سایر حاالت به ترتیب با میزان  58/2درصد و  12/0درصد بیشترین فراوانی نسبی را به خود اختصاص
دادهاند .سپس ،رابطه  Nشکل نیز با  13/1درصد بیشترین فراوانی نسبی را دارد .سایر حالتها (خطی و  Nمعکوس)
دارای فراوانی نسبی کمتر نسبت به سه حالت اول میباشد .بنابراین ،بهکارگیری مجموعهای از شاخصهای مهم
محیط زیستی بهصورت همزمان بهعنوان متغیرهای وابسته که بیانکننده وضعیت محیطزیست باشند ،خود نیز یک
مسئله مهم و چالشبرانگیز است که در مطالعات گذشته در نظر گرفته نشده است.

مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر همراه با افزایش رشد اقتصادی در چند دهه اخیر پیامدهای محیط زیستی فراوانی
را داشته است و تعامل بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست بهگونهای بوده است که این امر به یکی از مهمترین
مسائل و دغدغههای جوامع بشری تبدیلشده است .در این راستا ،مطالعات گستردهای ارتباط بین این دو متغیر را
موردبررسی قرار دادند؛ اما با توجه به نتایج متفاوت و گاها متضاد با یکدیگر ،نوع شاخص و یا مجموع شاخصهای
مورد انتخاب بهعنوان متغیر و یا متغیرهایی که وضعیت محیطزیست را بیان کنند ،بهعنوان یک مسئله مهم و
چالشبرانگیز  ،در مطالعات گذشته در نظر گرفته نشده است .بر همین اساس ،در راستای هدف اصلی این مطالعه،
رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست بهصورت تجربی  -نگر در قالب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس
و انواع شاخصهای محیط زیستی موردبررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه بیان میکند که با توجه به اهمیت
متغیرهای اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی در کیفیت محیطزیست ،مطالعات فراوانی در این حوزه انجام شد و
شاخصهای محیط زیستی متنوعی بهعنوان متغیر محیط زیستی (متغیر وابسته) در مدلهای اقتصادی مورداستفاده
قرار گرفت .این در حالی است که نتایج بهدستآمده با توجه به نوع شاخصهای محیط زیستی بهعنوان نمایندهای
برای کیفیت محیطزیست ،متفاوت و گاها متضاد با یکدیگر بوده است .این امر یکی از مهمترین چالشهای حوزه
اقتصاد محیطزیست بشمار میرود؛ بنابراین ،لزوم ایجاد یک شاخص ترکیبی مناسب که بتواند نمایندهای کامل و
جامع برای کیفیت محیطزیست باشد ،امری ضروری به نظر میرسد.

 -5پیشنهادهایی برای مطالعات آتی
با توجه به اینکه مطالعه حاضر ،دیدگاهها و نتایج مهمی را در ارتباط با تعامل دو متغیر مهم اقتصادی و محیط زیستی
در چارچوب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس ارائه داده است ،پیشنهادهایی برای مطالعات آتی قابلارائه میباشد.
پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی ،از شاخصهای محیط زیستی (شاخص ردپای اکولوژیکی ،شاخص پسانداز
خالص تعدیلشده ،شاخص فشار بر طبیعت ،شاخص عملکرد محیطزیست ،شاخص پایداری محیطزیست و شاخص
آسیبپذیری محیطزیست) برای ایجاد یک شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست استفاده شود .همچنین پیشنهاد
میشود تا هر یک از این شاخصهای محیط زیستی بهعنوان متغیر وابسته در مدلهای اقتصادی استفاده شود و اثر
هر یک از متغیرهای مهم اقتصادی بر هر یک از این شاخصها در چارچوب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس
موردبررسی قرار گیرد و سپس با نتایج حاصل از بهکارگیری شاخص ترکیبی کیفیت محیطزیست مقایسه شود.
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