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 هچکید

 در تحقیق و بحث مورد اساسی موضوعات از یکی به اقتصادی رشد و زیست محیط آلودگی بین ارتباط اخیر، دهه سه در

 و سرانه درآمد بین معکوس U شکل به ایرابطه کوزنتس، زیستیمحیط منحنی براساس. است شده تبدیل داناناقتصاد بین

 اروپا، آسیا، هایقاره تفکیک به جهان کشورهایهمه  برای رابطه این شد تالش پژوهش این در. دارد وجود زیست محیط آلودگی

ر ها اعتباو این مسأله مورد آزمون قرار گیرد که آیا اواًل منحنی کوزنتس برای همه قارهشود بررسی 3102 سال در آمریکا و آفریقا

 بر سرانه تولید که دهدمی نشان مدل برآورد نتایج ها از نظر منحنی کوزنتس متفاوت از هم هستند یا نه.دارد و ثانیًا آیا قاره

 این هاییافته همچنین. شودها تأیید میهمه قاره کوزنتس زیستیمحیط فرضیه و گذاشته داریمعنی تاثیر زیست محیط آلودگی

 قاره مشابه، شرایط در و دارند را اکسیدکربندی تولید میزان کمترین آمریکا و اروپا هایقاره که ستا این دهندهنشان پژوهش

 .دارد را آلودگی تولید میزان بیشترین آسیا

 

 اههزیست، قار، آلودگی محیطهمنحنی کوزنتس، تولید ناخالص داخلی سران کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hgholizadeh@znu.ac.ir
mailto:hgholizadeh@znu.ac.ir


 

 

 

Estimation of Environmental Kuznets Curve according to the  

 

 

Mohamad hosain zoghipour 

Haydar Gholizadeh 

Narges Moradkhani 

 

Abstract 

In three recent decades, the connection between environment pollution and economic 

growth has become one of the most important issues between economists. Due to the 

environmental Kuznets curve, there is an inverted U-shaped relationship between environment 

pollution and per capita income. In this survey, we have tried to study the relation between per 

capita and co2 for countries in the continents of Asia, Europe and America in 2013. Results of 

model estimation show that per capita GDP has a significant effect on environmental pollution 

and environmental Kuznets hypothesis for the sample under investigation approved. Also the 

findings of this survey show that Europe and America continents have produced the least 

amount of CO2 and in similar condition, Asia has produced the most amount of pollution. 
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 مقدمه 

 از سهریع اسهتفاده اند بهه وهوری کههشده تبدیل انرژی اصلی منبع عنوان به فسیلیهای سوخت صنعتی انقالب زمان از

 از انهرژی اسهت. مصهر  شده جهان سطح در مضرای گلخانه گازهای تولید باعث اقتصادی رشد به رسیدن برای فسیلی سوخت

 تخریه  بهرای محرکهه نیروی عنوان به اقدام همچنین و انسان رفاه و اقتصادیای هفعالیت ارائه در را دوگانه نقش اساس و پایه

 وهور بهه مصهر  و تولیهد فعالیتههای تمهام کهه چهرا است ضروری اقتصادی ایهفعالیت برای انرژی کند،می ایفا زیست محیط

ه بر رشد اقتصادی سازگار با محهیط های توسعه به وور فزایندهای اخیر، تالشدر سال. شودمی مربوط انرژی مصر  به مستقیم

زیست به جای رشد اقتصادی ساده متمرکز شده است در این بین، رابطه بین مصر  انرژی و تخری  محیط زیست توجه زیادی 

 0زیستی کوزنتس(. برای نخستین بار منحنی محیطJavid & Sharif, 2016را در سراسر جهان به خود معطو  کرده است )

(EKC در سال )توسط کوزنتس مطرح شد که به بررسی ارتباط پویا بهین نهابرابری درآمهدی و درآمهد سهرانه بهه عنهوان  0599

یابهد شاخص رشد اقتصادی پرداخت کوزنتس چنین نتیجه گرفت که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، نابرابری درآمدی افهزایش می

سطح آستانه با افهزایش درآمهد سهرانه، نهابرابری درآمهد کهاهش  بنابراین پس از دستیابی به سطح معینی از درآمد سرانه یعنی

 آن از کهه شهد معکهوس شهکل U منحنی استخراج به موفق تجربیهای داده بررسی با وی(. Zaman et al., 2016یابد )می

 مهورد در مختله  اقتصهاددانان توسهط بسهیاری کارهای آن از پس نامیدند، کوزنتس منحنی را منحنی این وی افتخار به زمان

 دست به کوزنتس منحنی همانند مشابهی منحنی به پژوهشگران چون و گرفت صورت آلودگی و اقتصادی رشد بین رابطه وجود

 U منحنهی یعنهی) یافتند دست (بود گردیده استخراج کوزنتس توسط که) درآمدی نابرابری و اقتصادی رشد بین رابطه از آمده

 زیسهتی کهوزنتسفرضهیه محیط .(0211فر و دهنوی، سلیمی)نامیدند  کوزنتس یطیمحزیست منحنی را منحنی این( معکوس

وارونه اسهت در مرالهل اول توسهعه، کشهورها بهه  Uهای محیط زیست و تولید به شکل کنندهکه رابطه بین آلوده کندمی بیان

  اقتصادی رشد اولیه ساس درمراللدنبال لداکثر کردن رشد اقتصادی خود توجه کمتری به کیفیت محیط زیست دارند بر این ا

یابد اما بعد از رسیدن تولید به یک آستانه مشخص با افهزایش تولیهد آلهودگی با افزایش تولید، آلودگی محیط زیست افزایش می

تهدریج متوجهه شهرایط هها بهه (. با افزایش درآمد سرانه و سطح رفاه مردم، آنApergis, 2016یابد )محیط زیست کاهش می

آورنهد ا فراهم میهخود شده و با فشار بر دولت زمینه را برای وضع قوانین و مقررات کنترلی و کاهش رشد آالینده یستیزمحیط

سخت  زیستیمحیطکننده خود را به علت مقررات (. بنابراین کشورهای توسعه یافته صنایع آلوده0211کاظمی و ابراهیمی، )پور

 ,.Lau et alکننهد )وجود ندارد یا ضعی  است منتقهل می زیستیمحیطها قوانین در آنگیرانه به کشورهای توسعه نیافته که 

توضهیحات ارائهه شهده در مهورد رابطهه بهین رشهد اقتصهادی و آلهودگی محهیط زیسهت در قاله  فرضهیه  (. با توجه به2014

کنهد در دو چنهدان میکوزنتس بهرای صهحت و سهقم آن اهمیهت کهار را  زیستیمحیطکوزنتس، بررسی منحنی  زیستیمحیط

بهین  کهوزنتس منحنهی وجهود خصهو  در( مقطعهی ههایداده از استفاده با) مشخص زمان یک مطالعه لاضر سعی کردیم در

 های مختل  بحث کنیم. قاره

 مبانی نظری

ایهن  ای برآورد کرده اند بههبسیاری از شواهد تجربی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست را به شکل زنگوله

یابد اما پس از رسیدن به نقطه اوج با افهزایش معنی که ابتدا در پی افزایش رشد اقتصادی، آلودگی محیط زیست نیز افزایش می

کوزنتس نامیده انهد. منحنهی  زیستیمحیطکند این منحنی را منحنی رشد اقتصادی، آلودگی محیط زیست شروع به کاهش می

هها در تحقیهق خهود )اثهرات مطهرح شهد. آن 3توسط گروسمن وکروگر 0550ر در سال کوزنتس برای نخستین با زیستیمحیط

کشور به بررسی رابطهه  23ای مقطعی برای همحیطی از یک توافق نامه آزاد تجاری در آمریکای شمالی( با استفاده از دادهزیست

ه با افزایش تولید ناخالص داخلهی سهرانه ترین نتیجه تحقیق این بود کبین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی پرداختند مهم

یابد اما با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح بهاالی در سطوح پایین درآمد ملی غلظت دی اکسید گوگرد افزایش می
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2 Grossman and Krueger 



 

 Uیابد یعنی رابطه بین تولیهد ناخهالص سهرانه و دی اکسهید گهوگرد بهه شهکل درآمد ملی غلظت دی اکسید گوگرد کاهش می

محیطی کوزنتس شهد. بها ایهن لهال، ایهن ایهده کهه رشهد س است. بعدها این پژوهش پایه و اساس الگوی منحنی زیستمعکو

 3WCEDاسهت توسهط به عنوان یک بخش اساسهی از توسهعه پایهدار الزم زیست محیط اقتصادی برای لفظ یا بهبود کیفیت

 گذارد: زیست اثر می رشد اقتصادی از سه وریق بر کیفیت محیط (.Stern, 2003اعالم شد )

تواند ناشهی از افهزایش شود این افزایش تولید میاثر مقیاس: باعث افزایش تولید در اقتصاد از وریق افزایش نهاده می -0

ههای محهیط زیسهتی ها باعهث افهزایش آلودگیتجارت و به دست آوردن بازارهای جدید باشد اثر مقیاس از وریق افزایش نهاده

 (.Cole, 2004شود )می

ههای اثر ساختار: بیانگر نسبت نوع فعالیت تولیدی در لجم اقتصاد است. به بیان دیگر، مقدار درصد هر یک از فعالیت -3

 (. 0252آبادی، اند، اثر ساختار گویند )محمدی و آقایی صفیاقتصادی را که در تولید محصوالت نقش داشته

که باعث افزایش آلودگی  کنداز بخش کشاورزی به بخش صنعت تغییر می در ابتدا با افزایش رشد اقتصادی، ساختار اقتصاد

اقتصاد از بخش صهنعت انهرژی بهر بهه بخهش خهدمات و  اما با گذر زمان ساختار(. Tsurumi & Managi, 2010شود )می

کیفیهت محهیط زیسهت یابد این تغییر ساختار باعث بهبود تکنولوژی دانش محور که مرلله نهایی تغییر ساختار است انتقال می

 (.Bilgili et al., 2016شود )می

 زیسهتیمحیطههای تهوان از نهادهاثر تکنولوژی تولید: با افزایش بهره وری تولید، برای تولید یک والد محصهول می -2 

 (.Stern, 2003)شود کمتری استفاده کرد که باعث کاهش آلودگی محیط زیستی می

صادی به سمت صنایع و خدمات اوالعات بر همهراه بها افهزایش آگهاهی دربهاره محهیط در سطوح باالی توسعه ساختار اقت 

که این امهر باعهث کهاهش تخریه   ،کندمی سخت گیرانه و بهتر و تکنولوژی موثرتر تغییر زیستیمحیطزیست، اجرای مقررات 

 .(Lau et al., 2014)شود. محیط زیست می

 

 (Bilgili et al., 2016)محیطی کوزنتس ( منحنی زیست1شکل 

دهد. در لالی کهه می را افزایشزیستی محیط آلودگی تولید مقیاس افزایش نتیجه گرفت که توان، می0با توجه به شکل 

یابد امها تکنولهوژی تولیهد باعهث کهاهش آلودگی در ابتدا افزایش و بعد از رسیدن به نقطه اوج کاهش می تولید ساختار با تغییر

معکهوس  Uتوان علت اینکه منحنی کهوزنتس بهه شهکل شود بنابراین با توجه به سه اثر بیان شده میآلودگی محیط زیست می

 است را توضیح داد. 

 کوزنتس مطالعات فراوانی در داخل و خارج کشور انجام شده است  زیستیمحیطدر زمینه برآورد منحنی 

-3102های در لهال توسهعه وهی دوره کشهور( عوامل موثر بهر انتشهار گهاز دی اکسهید کهربن را بهرای 0252تمیزی )

معکوس بهین رشهد اقتصهادی و کیفیهت  Uزیستی کوزنتس مبنی بر وجود رابطه برسی کرد براساس نتایج فرضیه محیط0553

 گیرد. محیط زیست مورد تایید قرار می
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 وهی در ایهران کشهور رایبه را کوزنتس زیستیمحیط منحنی بر پذیر تجدیدهای انرژی تاثیر( 0252) بهلولی و زاداستاد

 دارد. قرار زیستی کوزنتسمحیط منحنی صعودی قسمت در ایران اقتصاد نتایج براساس کردند بررسی 0291-0250 دوره

 فرضهیه قاله  در را اقتصهادی رشهد بها( ههوا و آب) آلهودگی نهوع دو بهین رابطهه( 0252) آبادیو آقایی صفی محمدی

 فرضهیه نتهایج براسهاس کردنهد بررسهی 0511-3111 دوره وهی در توسهعه الله در کشهورهای بهرای کوزنتس زیستیمحیط

 شد. تایید بررسی تحت کشورهای برای کوزنتس زیستیمحیط

 تولیهد و محیطیزیسهت فشهارهای بهرای شاخصی عنوان به انرژی مصر  بین رابطه( 0252) آباددین برزگری و بهبودی

 در ایهران کشور برای کوزنتس زیستیمحیط فرضیه قال  در اقتصادیهای تفعالی برای شاخصی عنوان به سرانه داخلی ناخالص

 به ایران در سرانه داخلی ناخالص تولید محیطیزیست فشارهای بین رابطه نتایج براساس کردند بررسی 0221-0211 دوره وی

 .است وارون U صورت

-3112 دوره وهی در نفتهی کشور 30 برای را زیست محیط آلودگی بر اقتصادی رشد تاثیر( 0252) همکاران و بهبودی

 شود.می تایید بررسی تحت نمونه برای کوزنتس زیستیمحیط فرضیه آمده بدست نتایج براساس کردند بررسی 0511

( رابطه میان آلودگی هوا، تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی و تجارت باز را بهرای ایهران در 0252کردی )رپونژاد و اسدامیر

شهکل(  Nمدت رابطه درجه سهوم )لالهت بررسی کردند، براساس نتایج هم در بلندمدت و هم در کوتاه 0519-3100 وی دوره

 شودزیستی تایید میفرضیه محیط

( اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط زیست را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی در 0253مداح و عبدالهی )

 انهرژی، مصهر  معکوس بین Uمحیطی کوزنتس به صورت ردند، براساس نتایج فرضیه زیستبررسی ک 0551-3111وی دوره 

 زیست تایید نمی شود. محیط آلودگی با انسانی توسعه خارجی، تجارت

 وهی در یافتهه توسهعه و توسعه لال در کشورهای برای را اقتصادی رشد و آب آلودگی رابطه( 0250) فرو عباسی ارباب

 بها یعنهیانهد، کرده عبهور منحنی برگشت نقطه از یافته توسعه کشورهای تمام نتایج براساس کردند رسیبر 0511-3111 دوره

 بهه هنهوز توسهعه لال در کشورهای از بسیاری که درلالی است یافته بهبود کشورها این در آب کیفیت اقتصادی، رشد افزایش

 .یابدمی افزایش کشورها این در آب آلودگی سطح صادی،اقت رشد افزایش با یعنی اندنرسیده کوزنتس منحنی برگشت نقطه

-3119 دوره وهی در اوپهک عضهو کشورهای برای را اقتصادی رشد و هوا آلودگی بین رابطه( 0215) همکاران و فطرس

 شود.می تایید کوزنتس زیستیمحیط فرضیه نتایج براساس کردند بررسی 0511

 0511-3112حیطی کوزنتس را برای کشورهای خاورمیانه در وهی دوره م( منحنی زیست0211کاظمی و ابراهیمی )پور

دی اکسهید کهربن سهرانه بهه  بهین معکوس U رابطه وجود بر مبنی کوزنتس زیستیمحیط بررسی کردند براساس نتایج فرضیه

 شود.عنوان شاخص آلودگی و درآمد سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی تایید می

 رشهد شهاخص سرانه واقعی به عنوان GDPو  آلودگی شاخص عنوان سرانه به CO2انتشار  ین( رابطه ب3101آپرگیس ) 

زیسهتی بررسی کهرد و بهه ایهن نتیجهه رسهید کهه فرضهیه محیط 0511-3102کشور جهان در وی دوره  09را برای  اقتصادی

مد سرانه واقعی، مجذور درآمد سرانه ( به اثرات توسعه مالی، درآ3101کشور مورد تایید است. جاوید و شری  )03کوزنتس برای 

در پاکستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که فرضهیه  0513-3102سرانه در وی دوره  CO2واقعی، مصر  سرانه انرژی بر 

 CO2( رابطهه بهین انتشهار 3101) 2جبلی و همکارانمدت و نیز در بلندمدت وجود دارد. بنزیستی کوزنتس هم در کوتاهمحیط

 -3101های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، تجارت بهین المللهی را در وهی دوره ه، تولید ناخالص داخلی سرانه، مصر  انرژیسران

زیستی کهوزنتس بهرای ایهن نمونهه از دهد که فرضیه محیطبررسی کردند نتایج برآورد نشان می OECDکشور 39برای  0511

مدت و بلندمهدت در به تخمین منحنی محیط زیستی کوزنتس درکوتاه (3101) 9شود. گزگر و کانتایید می OECDکشورهای 

بهرای کشهور ترکیهه پرداختنهد نتهایج  0510-3101دروهی دوره  CO2قال  تاثیر مصر  انرژی و تنوع محصوالت صادراتی بر 

ثیر تولیهد ناخهالص ( تا3101مدت و بلندمدت است. بیلگیلی و همکاران )محیطی کوزنتس در کوتاهلاکی از تایید فرضیه زیست
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بهرای  0511-3101در وهی دوره  2COهای تجدید پذیر را بر روی انتشهار داخلی، مجذور تولید ناخالص داخلی و مصر  انرژی

زیستی کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سهرانه، مجهذور تولیهد بررسی کردند. براساس نتایج فرضیه محیط OECDکشور  01

وجهود  2COههای تجدیهد پهذیر و انتشهار شود و رابطه معکوسی بین مصر  انرژیتایید می 2COناخالص داخلی سرانه و انتشار

 دارد.

( به بررسی تاثیر رشد اقتصهادی و شهرنشهینی بهر روی انتشهار دی اکسهید گهوگرد از وریهق 3101) 1وانگ و همکاران 

اساس این اوالعهات رابطهه بهین رشهد پرداختند، بر 0551-3103زیستی کوزنتس برای کشور چین در وی دوره منحنی محیط

معکوس است اما رابطه بهین شهرنشهینی و انتشهار دی اکسهید گهوگرد ابتهدا  Uاقتصادی و انتشار دی اکسید گوگرد به صورت 

مهدت و ( بهه بررسهی رابطهه کوتاه3109) 1جبلی و همکهارانکند. بنزیستی کوزنتس پیروی میکاهشی و بعد از منحنی محیط

-3101های تجدید پذیر و تجهارت بهین المللهی در وهی دوره ، تولید ناخالص داخلی، مصر  انرژیCO2نتشار بلندمدت میان ا

زیسهتی کهوزنتس کشور از کشورهای جنوب صحرای آفریقا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که فرضهیه محیط 32برای 0511

 شود.برای این کشورها تایید نمی

برای کنیا مورد بررسی  0511-3103محیطی کوزنتس را وی دوره فرضیه منحنی زیست(، 3109) 1مواللی و همکارانال

های فسیلی، تولیهد ناخهالص داخلهی، تهراکم جمعیهت و شههر سوخت قرار دادند، براساس نتایج رابطه متقابل بین مصر  انرژی

شود. دوغان زیستی کوزنتس برای کنیا تایید میمحیطنشینی، افزایش مبادالت تجاری و آلودگی هوا وجود دارد. بنابراین فرضیه 

تولید ناخالص واقعی، مجذور تولید ناخالص داخلهی، مبهادالت تجهاری و توسهعه  ،2CO( رابطه بین انتشار 3109) 5و تورک کول

یسهتی زبرای ایالت متحده آمریکا بررسهی کردنهد، براسهاس نتهایج ایهن مطالعهه فرضهیه محیط 0511-3101مالی را وی دوره 

 شود.کوزنتس تایید نمی

بها بررسهی  3119کشور جهان در سال  091محیطی کوزنتس برای ( به برآورد منحنی زیست3102) 01وانگ و همکاران

زیستی کوزنتس معکوس منحنی محیط Uرابطه رشد اقتصادی و اثرات آن بر محیط زیست پرداختند نتایج به دست آمده شکل 

 دهد.رانشان نمی

 روش تحقیق

منتشر شده توسط آژانهس  3102های مقعطی سال زیستی کوزنتس ما از دادهر این پژوهش برای برآورد منحنی محیطد

زیستی کهوزنتس کهه بهه صهورت زیهر قاره استفاده کرده ایم، در مدل محیط 2کشور در قال   020بین المللی انرژی مربوط به 

 است:
E=f(GDP,GDP2,X) 

E  است از میزان انتشار آلودگی تابعیGDP  ،2میزان تولیهد ناخهالص داخلهیGDP  ،مجهذور تولیهد ناخهالص داخلهیX  سهایر

 توانند تاثیر داشته باشند و ثابت در نظر گرفته شده اند.هایی است که در میزان آلودگی میمتغیر

 شود:اولیه که به شکل تابع درجه دوم ساده است استفاده می EKCدر این مطالعه از مدل 
(CO2/P)=α0+α1Africa+α2America+α3Europe+β1(GDP/P)+β2(GDP/P)2+U 

 از بلکهه باشهد،می مقهداری ههایمقیاس با کمی متغیرهای تاثیر تحت تنها نه وابسته متغیر رگرسیون، هایتحلیل از بسیاری در

 کند. می تبعیت هاقاره نظیر کیفی ماهیتا هایمتغیر

شهار دی اکسهید کهربن بهر لسه  تهن بهه صهورت سهرانه اسهت، میهزان انت P2CO/اسهت،  جمعیت P پژوهش این در

(GDP/P)  ،2تولید ناخالص داخلی سرانه بر لس  دالر آمریکا است(GDP/P ) مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه به صهورت
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الهت آسهیا، ها از متغیر موهومی استفاده کردیم. متغیهر قهاره دارای چههار لدالر آمریکا است، در این تحقیق، برای تفکیک قاره

هها بهه ترتیه  آفریقها، باشد که از این میان قاره آسیا به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شهده و سهایر قارهآفریقا، آمریکا، اروپا می

برابهر بها یهک  Africaدهنده قاره آسیا، اگر متغیهر مقادیر هر سه قاره صفر باشد نشانچه آمریکا، اروپا وارد مدل شده اند. چنان

برابر با یک باشهد وسهایر متغیرهها صهفر باشهد  Americaدهنده قاره آفریقا و اگر متغیر ایر متغیرها صفر باشند نشانباشد و س

 دهنده قاره اروپا خواهد بود.برابر با یک و سایر متغیرها صفر باشد نشان Europeدهنده قاره آمریکا و در نهایت اگر متغیر نشان

خص آلودگی محیط زیست استفاده شده است زیرا لجم عظیمی از گازهای گلخانه به عنوان شا 2COدر این پژوهش از 

از بخش انرژی کشهور در  2COدهد با توجه به گزارش سازمان محیط زیست، میزان متوسط ساالنه انتشار تشکیل می 2COرا 

اسهت )گهزارش وضهعیت  ایدرصهد از گازههای گلخانهه 9/51باشد که معادل میلیون تن می 215، 0212-0253های وی سال

 (0252محیط زیست ایران، 

 معکوس است Uبه شکل  2COو  GDPدهنده این است که رابطه بین باشد نشان 02β>و  01β<در رابطه باال اگر 

 های پژوهشیافته

 به صورت جدول زیر است Eviews با توجه به توضیحات ذکر شده، نتایج لاصل از تخمین مدل با استفاده از نرم افزار

 ها( نتایج برآورد تابع منحنی کوزنتس به تفکیک قاره1جدول 

 متغیر ضرایب tآماره  داری ضرایبسطح معنی

1110/1 015191/9 000211/2 C 

1110/1 123122/1 111212/1 (GDP/P) 

1131/1 129210/2- 15E-11/2- 2(GDP/P) 

110/1 215100/2- 112351/2- Africa 

1910/1 500111/0- 111232/3- America 

1113/1 1101/2- 1101/2- Europe 

 

سرانه در بین کشورهای دنیا مورد تأیید قرار  2COسرانه و  GDP( وجود ارتباط بین 0براساس نتایج مندرج در جدول )

ی ههازیستی کوزنتس بهرای قارهدهنده منحنی محیط( نشان3وارونه است. شکل ) Uگیرد. این رابطه مطابق انتظار به شکل می

زیستی کهوزنتس شهکل اصهلی وور که گفته شد براساس تخمین مدل، منحنی محیطباشد و همانآسیا، آفریقا، آمریکا، اروپا می

 وارونه( را دارد. Uخود )

های مختل  بیانگر آن است که اوالً در سطح درآمد سرانه مشابه برای هر چهار قاره میزان تولید نتایج درخصو  اثر قاره

2CO هاست. در این بین کشورهای قاره اروپا و آفریقا کمترین میهزان داری بیش از سایر قارهر قاره آسیا به صورت معنیسرانه د

یافتگی قهرار تولید آلودگی را دارند. تفاوت در این است که کشورهای قاره اروپا به دلیل این که عموما در درجهات بهاالتر توسهعه

ری برخوردارند؛ در مقابل، کشورهای آفریقایی به این دلیل که در سطوح ابتهدایی جریهان سرانه کمت 2COدارند از میزان تولید 

 کنند.توسعه قرار دارند به میزان کمتری آلودگی تولید می

 در این میان، کلیت قاره آسیا در جریان تحول و رشهد قهرار دارد و وبهق منحنهی کهوزنتس بهه نقطهه لهداکثر منحنهی

رفت منحنی کوزنتس آن نزدیهک بهه ه موج  شگفتی است وضعیت قاره آمریکا است که انتظار میاند. آنچکوزنتس نزدیک شده

زیسهت و اروپا باشد. شاید یکی از دالیل باال بودن تولید آلودگی در قاره آمریکا، عدم تمایل و نگرش جدی نسبت به مقوله محیط



 

عدم همراههی کشهور ایهاالت متحهده آمریکها درخصهو   اکسیدکربن است؛ امری که بیش از هر چیز درباالخص تولید گاز دی

 زیستی برای کاهش گرمایش زمسن نمود پیدا کرده است.المللی محیطهای بینکنوانسیون

 

 های آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکامحیطی کوزنتس به تفکیک قاره( منحنی زیست2شکل 

 گیریخالصه و نتیجه

کند. از آنجا کهه لفهظ و آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی را بررسی می محیطی کوزنتس رابطه بینمنحنی زیست 

زیستی کوزنتس را بهرای چههار قهاره بهرآورد های توسعه است در این مطالعه منحنی محیطبهبود محیط زیست یکی از شاخص

 2COسهرانه و  GDPن زیستی کوزنتس بهرای چههار قهاره دارد، یعنهی بهیکردیم. نتایج مطالعه داللت بر صحت منحنی محیط

 داری وجود دارد.سرانه رابطه معنی

ها نیمه صهعودی و نزولهی منحنهی های با درآمد سرانه باال به واقعیت نزدیکتر است زیرا این قارهمنحنی کوزنتس در قاره

د. همچنهین در ایهن ها، قاره اروپا در وول منحنی کمترین آلودگی محهیط زیسهت را داراند. در بین قارهکوزنتس را تجربه کرده

هسهتند و ای دارد. عمده کشورهای قاره اروپها صهنعتی های لمایتی جهت بهبود کیفیت محیط زیست جایگاه ویژهقاره سیاست

کننهده خودشهان را بهه دلیهل قهوانین سهخت اروپا عمدتا صهنایع آلوده کنند. قارهشان را به تکنولوژی روز دنیا مجهز میصنعت

کند اما در قاره آسیا به دلیل مصر  باالی زغال سنگ در کشورهای همچهون چهین و های دیگر منتقل میزیستی به قارهمحیط

تولید نفت وگاز در کشورهای خاورمیانه تا رسیدن به نقطه برگشت بیشترین آلودگی را دارند. فقیرتهرین قهاره دنیها یعنهی قهاره 

دهد صنعت و رشد اقتصادی کشهورهای ایهن ابع وبیعی تشکیل میآفریقا که در آن بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی را من

قاره پایین است، به همین خاور در ابتدای را توسعه قرار دارند برای ساکنین قاره آفریقا کیفیت باالی محهیط زیسهت بهه جهای 

 اینکه یک کاالی عادی تلقی شود تبدیل به یک کاالی لوکس شده است. 
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