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تاریخ دریافت9313/07/62 :

1

تاریخ پذیرش9313/01/61 :

چکیده
امروزه تخریب محیط زیست به یکی از موضوعهای بحثبرانگیز در بین اقتصاددانان محیط زیست تبدیل شده است.
با افزایش انتشار گازهای گلخانهای از جمله دی اکسید کربن ،جهان با خطر گرم شدن کره زمین ،افزایش سطح آب
دریاها و همچنین تغییرات عمدهای در اکوسیستمهای طبیعی روبه رو میباشد .در این پژوهش ،رابطه بلندمدت و
کوتاهمدت میان متغیرهای دی اکسید کربن ،شدت انرژی ،رشد اقتصادی و تجارت باز ،در قالب فرضیه محیط
زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی ( )ARDLدر سالهای  2691–1122برای
ایران مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد که هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت رابطه درجه سوم (حالت
 Nشکل) فرضیه محیط زیستی کوزنتس تأیید شده است .عالوه بر این ،متغیر تجارت باز در بلندمدت معنیدار نشده
ولی در کوتاهمدت اثر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن داشته و باعث افزایش آلودگی شده است .همچنین ،متغیر
شدت انرژی در بلندمدت اثر مثبت و معنیداری بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و ضریب این متغیر ()1/69
بهدست آمده که بیانگر این است که به ازای یک درصد افزایش در میزان شدت انرژی به اندازه  1/69درصد منجر
به افزایش انتشار دی اکسید کربن میشود .از این رو ،باید اقدامهای الزم برای اصالح الگوی مصرف انرژی در
کشور صورت پذیرد تا سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن شود.
طبقهبندی Q5, Q53, Q56 :JEL

واژههای کلیدی :انتشار دی اکسید کربن ،شدت انرژی ،رشد اقتصادی ،فرضیه محیط زیستی کوزنتس ،الگوی
خود رگرسیونی با وقفه توزیعی

 1به ترتیب؛ دانشیار و دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
Email:hamidamirnejad@yahoo.com
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مقدمه
در سال های اخیر موضوع تغییرات آب و هوایی ناشی از گرم شدن کره زمین ،تبدیل به یک نگرانی
1
عمده در سراسر جهان شده است .بنابر گزارش هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی ()IPCC
در سال  ،7002میانگین دمای جهان در سده آینده بین  1/1تا  4/6درجه سلسیوس افزایش
مییابد .مهمتر از همه ،افزایش تنها  7درجه سلسیوس منجر به یک تغییر عمده در اکوسیستمهای
طبیعی و افزایش سطح آب دریا میشود که ممکن است زندگی 00درصد از جمعیت جهان را که
در مناطق ساحلی زندگی میکنند ،تهدید کند (الئو و همکاران .)7002 ،دانشمندان ،گازهای
گلخانهای ( ،7)GHGبه عنوان مثال دی اکسید کربن ( )CO2را عامل اصلی گرم شدن کره زمین
میدانند .برخالف دیگر آالیندهها ،مانند دی اکسید گوگرد ( )SO2که بیشتر تأثیر محلی دارد،
انتشار گاز  CO2باعث چالشهایی در مقیاس جهانی میشود .همچنین ،اثرات گازهای گلخانهای
عالوه بر گرم شدن کره زمین منجر به آلودگیهای محیط زیستی دیگری مانند بارانهای اسیدی
نیز میشود .در نتیجه ،این پرسش که آیا رشد اقتصادی باعث افزایش گازهای گلخانهای میشود؟
یک موضوع بحث برانگیز در بین اقتصاددانان محیط زیست میباشد (الئو و همکاران.)7014 ،
بیان این موضوع با طرح فرضیه محیط زیستی کوزنتس 3وارد تحلیلهای اقتصادی شد و
اقتصاددانان محیط زیست در قالب این فرضیه به ارتباطی بین تخریب محیط زیست و رشد
اقتصادی بهصورت  Uوارون دست یافتند ،که این فرضیه پایه بسیاری از پژوهشهای علمی قرار
گرفت و توجه به مسائل محیط زیستی را افزایش داد .با توجه به اهمیت رشد و توسعهی اقتصادی
و توجه جامعه جهانی به مسائل محیط زیست پژوهشهای زیادی در ارتباط با رشد اقتصادی و
آلودگی در سطوح ملی و بینالمللی پرداخته شده است.
دگرگونیها در نگرشهای مربوط به مسائل محیط زیستی در جهان نخستین بار در اوایل دهه
هفتاد رخ داد که حول محور کیفیت محیط زیست در برابر رشد اقتصادی بحث میکرد .در این
دوره ،محققان باور داشتند که رشد اقتصادی با حفظ کیفیت محیط زیست در تضاد میباشد که
در اواخر این دهه موجب اوج گرفتن مسائل مربوط به تجارت و محیط زیست شد و اعتراض
طرفداران محیط زیست به وضعیت محیط زیست در اثر آزادسازی تجارت شد (لطفیپور و
همکاران .)1321 ،آنان بر این باور بودند که آزادسازی تجاری باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی
1

)Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
2 Greenhouse Gas
3
)Environmental Kuznets Carve (EKC
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شده و در نتیجه منجر به استفاده نامناسب از منابع و انرژی میشود .در واقع ،تجارت باز نقش
حیاتی و مؤثری در کیفیت محیط زیست ایفا میکند (گراسمن و کروگر .)1221 ،در این رابطه،
کپلند و تیلور )7004( 1آثار آزادسازی تجاری بر وضعیت محیط زیست را به سه اثر مقیاس،
ترکیب و فناوری تفکیک کردند .اثر مقیاس که منجر به رشد اقتصادی میشود ،تأثیر منفی بر
کیفیت محیط زیست دارد .اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کاالهای تولیدی و یا بهطور
کلی تغییر در ساختار اقتصاد است و اثر فناوری بیانگر تغییر در فناوری تولید است (رزک و راجرز،
 .) 7002در واقع ،اثر مقیاس آزادسازی تجارت باعث افزایش تخریب محیط زیست ،اثر فناوری
منجر به کاهش تخریب محیط زیست میشود و اثر ترکیب هم بستگی به نوع مزیت نسبی دارد.
در بنیادیترین سطح ،تجارت و محیط زیست به یکدیگر وابستهاند چرا که تمام فعالیتهای
اقتصادی بر پایه محیط زیست است .این اساس ،برای تمام نهادههای پایه (فلزها و مواد معدنی،
جنگلها و شیالت) و برای انرژی مورد نیاز برای تمام مراحل کار وجود دارد .در واقع ،آثار تجارت
بر محیط زیست بستگی به این موضوع دارد که تا چه حد محیط زیست و هدفهای تجاری
میتوانند به صورت مکمل هم عمل کنند و از یکدیگر حمایت متقابل داشته باشند (فطرس و
همکاران.)1321 ،
پژوهشهای زیادی در ارتباط با منحنی محیط زیستی کوزنتس در داخل و خارج از کشور انجام
شده که به برخی از آنها اشاره میشود.
بهبودی و همکاران ( )1322رابطه رشد اقتصادی ،جمعیت شهرنشینی ،مصرف انرژی ،آزادی
تجاری و انتشار  CO2را به روش خود رگرسیون برداری ( 7)VARبررسی کردند .نتایج نشان داد،
رابطه مثبت بین تمام متغیرهای مستقل با  CO2در ایران وجود دارد .مبارک و محمدلو ()1322
به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر انتشار دی اکسید کربن ،نیتروژن و سولفور گوگرد و
بررسی ارتباط منحنی محیط زیستی کوزنتس با فرضیه پناهندگی آلودگی ،و با استفاده از روش
دادههای پانل در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه پرداختند .نتایج نشان داد که افزایش
آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای توسعهیافته به کاهش انتشار گازهای آالینده منجر
میشود و در کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه موجب افزایش انتشار این گازها
میشود.

Copeland and Taylor
Vector Autoregression
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واثقی و اسماعیلی ( )1322در پژوهشی به بررسی عاملهای مؤثر بر میزان انتشار دی اکسید
کربن و فرضیه محیط زیستی کوزنتس در ایران در فاصله زمانی سالهای  1303الی 1327
پرداختند .نتایج نشان داد که دو متغیر سهم ارزش افزودهی بخش صنعت از  GDPو تغییرات
دما ،اثر معنیداری برمیزان انتشار  CO2دارد و همچنین در این پژوهش ،فرضیه  EKCدر ایران
تأیید شده است .فطرس و معبودی ( )1320به بررسی رشد اقتصادی ،آلودگی هوا و مصرف انرژی
در ایران پرداختند .نتایج نشان داد که رابطه علیت دو سویهای بین رشد تولید ناخالص داخلی و
نشر  CO2وجود دارد .لطفیپور و همکاران ( )1321در پژوهشی به بررسی رابطه بلندمدت بین
رشد اقتصادی و انتشار گاز  CO2و متغیرهای شدت انرژی و آزادی تجاری به روش ARDL
پرداختند .نتایج نشان داد بهرغم ارتباط بلندمدت متغیرهای تحقیق با  ،CO2منحنی محیط
زیستی کوزنتس در ایران تأیید نشده است .فطرس و همکاران ( )1321به بررسی رابطه  CO2و
شدت انرژی و تجارت باز با دادههای سری زمانی و به روش  ARDLدر ایران پرداختند .نتایج
بیانگر وجود رابطه مثبت و معنیدار میان شدت انرژی و آلودگی هوا و ارتباط مثبت بین باز بودن
اقتصاد و آلودگی هوا در بلندمدت میباشد.
فریدل و گتزنر ( )7003در یک اقتصاد باز (اتریش) با هدف پیدا کردن رابطهای بین توسعهی
اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن به بررسی تعیینکنندههای انتشار  CO2پرداختند .نتایج آنها
نشان داد یک رابطه درجه سوم ( Nشکل) بین  GDPو  CO2در دوره زمانی  1222-1260وجود
دارد .اکبوستانسی و همکاران ( )7002رابطه بین انتشار  CO2و  SO2با مصرف انرژی و رشد
اقتصادی را در قالب فرضیه  EKCدر ترکیه در دو مرحله (در سطوح ملی و استانی) بررسی کردند.
نتایج نشان داد که رابطه افزایشی بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی در سطح ملی میباشد و
رابطه  Uوارون در سطح استانی دیده شده است .ایوتا و همکاران ( )7002وجود فرضیه  EKCرا
در فرانسه یکبار با در نظر گرفتن انرژی هستهای و بار دیگر با لحاظ کردن متغیر تجارت خارجی
آزمون کردند .نتایج نشان داد که فرضیه محیط زیستی کوزنتس در فرانسه وجود دارد و رابطهای
یک سویه از متغیرهای مورد استفاده به انتشار  CO2یافت شده است.
احمد والنگ ( )7017به ارتباط کوتاهمدت و بلندمدت با استفاده از دادههای ساالنه (-1221
 )7002بین رشد اقتصادی ،تراکم جمعیت ،مصرف انرژی ،تجارت باز و آلودگی  CO2در پاکستان
به روش  ARDLو در قالب فرضیه کوزنتس پرداختند .آنان نشان دادند که فرضیه  EKCهم در
کوتاهمدت و هم در بلندمدت وجود دارد .همچنین ،شهباز و همکاران ( ،)7013هم به نتایج
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همانندی برای رومانی با استفاده از دادههای سالهای  7010-1220رسیدند .شهباز و همکاران
( )7014به بررسی رابطه بلندمدت در تونس ،در قالب فرضیه  EKCبا استفاده از دادههای سری
زمانی ساالنه ( )7010 -1221بین رشد اقتصادی ،تجارت باز ،مصرف انرژی و  CO2پرداختند .در
این پژوهش ،از روش اقتصادسنجی با وقفههای توزیعی ( )ARDLاستفاده شده که نتایج بهدست
آمده رابطهی بلندمدت بین رشد اقتصادی مصرف انرژی ،تجارت باز و  CO2را تأیید کرد .الئو و
همکاران ( )7014به بررسی تجربی فرضیه  EKCبرای مالزی با حضور سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و تجارت باز ،هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت برای دوره  1220تا  7002پرداختند.
آنان در بررسی خود از روش  ARDLاستفاده کردند که نتایج گویای وجود ارتباط بلندمدت و
کوتاهمدت بین متغیرهای مورد بررسی بوده است .همچنین ،در این پژوهش ،فرضیه محیط
زیستی کوزنتس تأیید شده است.
در این پژوهش ،رابطهی بین رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن (به دلیل اینکه CO2
مهمترین گاز گلخانهای درسطح جهان است و بیشترین سهم را در بین گازهای گلخانهای دارد)
در ایران با اضافه کردن دو متغیر شدت انرژی و باز بودن اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین ،این پژوهش به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرهای شدت انرژی ،تجارت
باز ،رشد اقتصادی و انتشار گاز  CO2در ایران به روش  ،ARDLدر قالب فرضیه محیط زیستی
کوزنتس میپردازد .نکته قابل توجه این پژوهش در نظرگرفتن حالت  Nشکل  EKCمیباشد که
در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.

منحنی محیط زیستی کوزنتس ()EKC
منحنی محیط زیستی کوزنتس ،بیان میدارد که بین آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی
رابطه وجود دارد (چودری و موران ،)7017 ،که رابطهی بین آنها ممکن است U ،شکل یا U
معکوس N ،شکل یا  Nمعکوس و یا حتی خطی باشد (کاناس و همکاران .)7003 ،این رابطه نام
خود را از سیمون کوزنتس 1برنده جایزه نوبل اقتصاد که در دهه  1260در قالب یک فرضیهای
بین نابرابری درآمدی و درآمد ،رابطهای به شکل  Uوارونه پیدا کرد ،به عاریت گرفته است .نمودار
یک ،رابطه بین تخریب محیط زیست و درآمد را بهصورت  Uوارون نشان میدهد .با توجه به این

Simon Kuznets
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نمودار در مراحل اولیه رشد اقتصادی ،تخریب محیط زیستی افزایش مییابد ،اما پس از رسیدن
به سطح حداکثر آلودگی ،شروع به کاهش یافتن میکند.

نمودار( )1منحنی محیط زیستی کوزنتس

تحلیل تجربی فرضیه محیط زیستی کوزنتس ( )EKCرا میتوان به صورت مدل نظری سادهای
که توسط آندرونی و لوینسون )7001( 1مطرح شده ،شرح داد .بسیاری از اقتصاددانان پیش از
آندرونی و لوینسون ،سعی در تحلیل این فرضیه از روش اقتصاد خرد داشتند .دیدگاه مشترک
تمامی آنان در ارتباط با مفهوم این منحنی و استدالل آنان بر پایه مسئله حداکثرسازی مطلوبیت
یک مصرفکننده بوده است .آنان بیان کردند که تابع مطلوبیت مصرفکننده از دو جزء تشکیل
میشود ،این دو جزء شامل مطلوبیتی که از مصرف کاالی استاندارد بهدست میآید و عدم
مطلوبیتی که به موجب آلودگی حاصل از مصرف پدید میآید ،میباشد بهطوری که:
U  U C , P 
() 1
Uc  0, Up  0

در رابطه ( )𝐶 ( ،)1مصررف کاالی خصروصری )𝑃( ،آلودگی و (𝑈) تابع مطلوبیت شبه مقعر برای
مصررف کاالی خصروصری و آلودگی اسرت .در این رابطه مصررف کاال از یک سو موجب افزایش
مطلوبیت مصرررفکننده و از سرروی دیگر به دلیل ایجاد الودگی سرربب کاهش آن میشررود .در
نهایت با اسرررتفاده از حداکثرسرررازی و قاعده الگرانژ رابطه ( )7بهدسرررت میآید (محمدباقری،
.)1322
() 7


     
(M
( )
) M
 
   

P *(M ) 

رابطه ( ،)7رابطه بین درآمد و آلودگی را نشان میدهد .بر اساس این رابطه شکل تابع آلودگی و
چگونگی ارتباط بین درآمد و آلودگی به شیب معادله و مقدار پارامیرهای  αو  βبستگی دارد.

Andreoni and Levinson

1
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* P

       1

()  (  
( )
) M
M   
   

() 3

طبق رابطه ( ،)3اگر فعالیت های انجام شده برای کاهش آلودگی بازدهی ثابت به مقیاس داشته
∗δP

باشد ،آنگاه  α+βو شیب منحنی (  ) δMثابت و منحنی آلودگی به صورت یک خط با شیب مثبت
است .از آنجا که  β≤0و  ، α≤0بنابراین ∗𝑃 همزمان با افزایش  Mافزایش مییابد (نمودار  ،7الف).
اگر تالشها و فعالیتها برای کاهش آلودگی ،بازدهی نزولی نسبت به مقیاس داشته باشد،
 α+β>1و منحنی نسبت به مبدأ محدب است (نمودار  ،7ب) و در نهایت اگر فعالیتهای کاهش
آلودگی ،بازدهی صعودی نسبت به مقیاس داشته باشد ،منحنی نسبت به مبدأ مقعر است (نمودار
 ،7ج) .در این صورت تا سطح درآمدی مشخص افزایش درآمد به آلودگی بیشتر منجر میشود و
پس از آن سبب کاهش آلودگی میشود که این همان فرضیه محیط زیستی کوزنتس است
(لطفیپور و همکاران.)1321 ،

نمودار ( )2نمودار آلودگی

روش تحقیق
در این پژوهش برای بررسی رابطهی بین تولید ناخالص داخلی ،شدت انرژی ،تجارت باز و انتشار
 ،CO2رابطه ( )4که به صورت لگاریتم طبیعی میباشد ،تصریح میشود:
LCO2  0  1LGDP   2 (LGDP )2  3 (LGDP )3   4 LE  5LTRADE U t
() 4
 = LCO2لگاریتم طبیعی دی اکسید کربن سرانه،
 = LGDPلگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه،
 = (LGDP)2توان دوم لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه،
 = (LGDP)3توان سوم لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه،
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 = LEلگاریتم طبیعی شدت انرژی (شدت انرژی از رابطه شدت انرژی =

مقدار مصرف انرژی
تولید ناخالص داخلی

محاسبه میشود)،
 = LTRADEلگاریتم طبیعی تجارت باز (تجارت باز از رابطه تجارت باز =

مجموع صادرات و واردات
تولید ناخالص داخلی

بدست میآید)،
 = 𝛼1 –𝛼5کشش متغیرها،
 = Utجمله اخالل.
نکته مهم معادله ( )4این است که میتواند تمام شکلهای رابطه محیط  -اقتصاد را آزمایش کند
به این ترتیب که:
اگر  α2<0 ،α1>0و  ،α3>0آنگاه منحنی  Nشکل ،اگر  α2>0 ،α1<0و  α3<0آنگاه منحنی N
معکوس ،اگر  α2>0 ،α1<0و  α3=0آنگاه منحنی  Uشکل ،اگر  α2>0 ،α1>0و  α3=0آنگاه
منحنی  Uمعکوس ( ،)EKCاگر  α1>0و  α2=α3=0آنگاه رابطه خطی افزایشی ،اگر α1<0 ،و
 α2=α3=0آنگاه رابطه خطی کاهشی و اگر  ،α1=α2=α3=0آنگاه رابطه هم سطح را نشان
میدهد .به منظور بررسی روابط بلندمدت وکوتاهمدت بین متغیرهای توضیحی مدل ،از الگوی
خود رگرسیونی با وقفههای گسترده ،)ARDL( 2که توسط پسران و شین ( ،)1222به منظور
همجمعی و بلندمدت بین متغیرها بیان شده استفاده میشود .مزیت اصلی این روش این است
که متغیرهای الگو میتوانند ) I(0یا ) I(1باشند و دیگر نیازی به ) I(1بودن همه متغیرها نیست.
در این الگو تعداد وقفههای بهینه را میتوان به کمک یکی از متغیرهای آکائیک ،)AIC( 1شوارتز-
بیزین ،)SBC( 3حنان کوئین )HRC( 4و یا  R2مشخص کرد .یک الگوی خود توضیح با وقفههای
گسترده را میتوان بهصورت رابطه ( )0برآورد کرد:
k
() 0
 (L , P )Y  b (L , q )X  C W  u
t

t

it

i

i


i 1

t

الگوی فوق شامل روابط ( )6و ( )2است:
() 6

 (L , P )  1  1L  2 L2  ...  p LP

Auto Regressive Distributed Lag
Akaike Information Criterion
Shwarts Bayesian Criterion
Hannan-Quninn Criterion

1
2
3
4

بررسی رابطه همجمعی میان آلودگی هوا123...

() 2

i=1,2,…,k

(L , q i )  bi  bi 1L  ...  B iq Lq

در این روابط؛ ( )Lعملگر وقفه )W( ،برداری از متغیرهای ثابت مثل عرض از مبدأ ،متغیرهای
مجازی ،روند زمانی یا متغیرهای برونزای با وقفه ثابت )K( ،تعداد متغیرهای توضیحی به کار
گرفته شده در مدل )p( ،تعداد وقفه بهینه مربوط به متغیر وابسته مدل و ( )qتعداد وقفه بهینه
مربوط به هر یک از متغیرهای توضیحی میباشد .برای محاسبه ضرایب بلندمدت مربوط به
متغیرهای  Xاز رابطه ( )2بهدست میآیند:
() 2

i=1,2,…,k

bˆi (1, q i ) bˆi 0  bˆi 1  bˆiq

1  ˆ(1, p ) 1  ˆ  ...  ˆp

i 

برای برآورد رابطه بلندمدت میتوان از روش دو مرحلهای به صورت رابطه ( )2استفاده کرد .در
مرحله اول وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی آزمون میشود .در این رابطه اگر
مجموع ضرایب برآورد شده مربوط به وقفههای متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد ،الگوی پویا به
سمت تعادل بلندمدت گرایش مییابد .لذا ،برای آزمون همگرایی الزم است آزمون فرضیه زیر
انجام گیرد (نوفرستی.)1322 ،
P

H 0  i  1  0

() 2

i 1
P

H 1  i  1  0
i 1

کمیت آماره  tمورد نظر برای انجام آزمون باال به صورت رابطه ( )10محاسبه میشود:
1

()10

p

i

ˆ 
i 1
p

 sˆI

t

i 1

با توجه به رابطه ( )10اگر قدرمطلق مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته که از یک کسر و بر
انحراف معیارش تقسیم میشود (قدرمطلق آماره  tمحاسباتی در رابطه ( )10از قدرمطلق مقادیر
بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر ،)1227( 1بیشتر باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم
وجود همگرایی بلندمدت رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میشود.
1. Banerjee, Dolado and Master.
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الگوی تصحیح – خطا ()ECM

1

آخرین مرحله در برآورد یک مدل  ،ARDLبررسی رابطه کوتاهمدت بین متغیرها و محاسبهی
سرعت تعادلهای کوتاهمدت در هر دوره برای رسیدن به تعادل بلندمدت است .در این مرحله،
وقفه پسماند رابطه بلندمدت را به عنوان ضریب تصحیح خطا استفاده کرده و رابطه ( ،)11برآورد
میشود.
()11
y t  0  1x t   2uˆt 1  t
ضریب تصحیح – خطا یعنی برآورد ضریب  ،α2در صورتی که با عالمت منفی ظاهر شود (که
انتظار می رود چنین باشد) ،نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود.
این ضریب نشان میدهد که در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته ،تعدیل شده و
به سمت رابطه بلندمدت نزدیک میشود (تشکینی.)1324 ،
دادههای این پژوهش ،بهصورت سری زمانی و برای دوره زمانی  7011 – 1260میباشد .برای
گردآوری دادهها ،از اطالعات مربوط به بانک جهانی 1و پایگاه شرکت نفتی بریتانیا ( 3)BPاستفاده
شده است و برای برآورد مدل هم از بسته نرمافزاری  Microfit5استفاده شده است.

نتایج
پیش از اینکه مدل برآورد شود ابتدا باید مانایی تمام متغیرها بررسی شود تا از عدم همجمعی
متغیرها از مرتبهی دو یعنی ) I(2اطمینان حاصل شود ،زیرا با وجود متغیرهای ) I(2در مدل،
آمارههای  Fمحاسبه شده قابل اعتماد نخواهد بود (آذربایجانی و همکاران .)1322 ،برای این
منظور از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته )ADF( 4استفاده شده است که نتایج بهدست آمده از این
آزمون در جدول ( )1به نمایش درآمده است.

1

Error Correct Model
World Bank
3
British Petroleum
4
)Augmented Dickey-Fuller (ADF
2
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جدول ( )1آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل
آماره آزمون ADF
با عرض از
مبدا و روند
(21)0/0001
***
-0/2
(02)0/0002
***
-0/3
(17)0/0002
***
-0/6
(14)0/0006
***
-0/3
(30)0/0004
***
-0/4
(23)0/0001
***
-0/7

با عرض از
مبدا
(220)0/000
***
-0/
(11)0/0001
***
-0/0
(12)0/0001
***
-0/6
(70)0/0001
***
-0/2
(36)0/0001
***
-0/3
(211)0/000
***
-0/

نام
متغیر
dLCO2

dLGD
P
dLGD
P2
dLGD
P3
dLE

dLTR
ADE

آماره آزمون ADF
با عرض از
مبدا و روند
(27)0/620
-1/2
(02)0/223
-1/6
(32)0/242
-1/2
(70)0/222
-1/7
(20)0/610
-1/3
(00)0/214
-1/1

با عرض از
مبدا
()0/022
-1/342
(00)0/422
-1/1
(10)0/626
-1/4
(22)0/210
-0/2
(02)0/440
-7/2
(67)0/461
-1/0

نام
متغیر
LCO2

LGDP

LGDP
2
LGDP
3
LE

LTRA
DE

منبع :یافتههای تحقیق *( .و ** *** ،به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح  0 ،10و یک درصد میباشد)

مطابق جدول ( ،)1تمام متغیرها در سطح ،ناپایا بوده و با یک بار تفاضلگیری پایا شدند.
بعد از اطمینان یافتن از پایایی متغیرها ،به برآورد مدل پویا پرداخته میشود .به منظور برآورد
رابطه پویای بین تولید ناخالص داخلی سرانه ،شدت انرژی CO2 ،سرانه و تجارت باز ،با توجه به
تعداد محدود مشاهدهها ،حداکثر وقفه  7لحاظ میشود 1.سپس با استفاده از معیار شوارتز -بیزین
( ،)SBCیکی از معادالت برآورد شده به عنوان رابطه پویای بین متغیرها انتخاب میشود که نتایج
حاصل در جدول ( )7نمایش داده شده است.

 1به طور معمول در دادههای ساالنه ،وقفه را  1یا  7و برای دادههای با فراوانی بیشتر (مانند دادههای فصلی و ماهانه) طول
وقفه را میتوان بیشتر وارد کرد (تشکینی.)1324 ،

 121اقتصاد کشاورزی /جلد  /8شماره 1313 /3

جدول ( )2نتایج حاصل از آزمون همگرایی مدل پویا
نام متغیر

ضرایب برآورد شده

انحراف معیار

آماره t

)LCO2(-1

0/474
2/622
0/312
-0/232
0/0471
0/426
0/146
-0/120
-17/220
-0/302
𝑅̅ 2 =0/2624

0/023
7/227
0/022
0/320
0/012
0/022
0/002
0/002
6/602
0/002
(F=161/021)0/000

(4/040)0/000
(7/623)0/011
(4/010)0/000
(-7/323)0/073
(7/372)0/076
(6/430)0/000
(7/032)0/016
(-3/113)0/004
(-1/212)0/063
(-0/740)0/000
D-W=1/220

LGDP
)LGDP(-1
LGDP2
LGDP3
LE
LTRADE
)LTRADE(-1
C
DOM
𝟐

𝑹 =0/2242
منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )7بیانگر ) ARDL(1,1,0,0,0,1میباشد .در این جدول ،C ،عرض از مبدا و  ،DOMمتغیر
مجازی در سال  1222برای پیروزی انقالب اسالمی میباشد که کمیت آن پیش از انقالب اسالمی
(پیش از سال  ،)1222صفر و بعد از انقالب اسالمی (بعد از سال  )1222یک است.
نتایج این جدول نشان میدهد که ضرایب تمامی متغیرها در سطح  0درصد معنیدار بوده و با
توجه به آماره  Fکل مدل هم کامالً معنیدار است .همچنین ،مقدار  R2در جدول ( )7نشاندهنده
این است که 22 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی ،توضیح داده میشود
و همچنین با توجه به آماره  ،D-Wفرض وجود خود همبستگی رد میشود .بعد از برآورد مدل
پویا باید آزمون وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت انجام شود .با توجه به رابطه ( )10داریم:
0.424 − 1
= −6.193
0.093

=𝑡

از آنجا که قدرمطلق عدد ( ) -6/123از قدرمطلق مقدار بحرانی جدول بنرجی ،دوالدو و مستر،
در سطح اطمینان  20درصد برای مدل با عرض از مبدأ که برابر ( )-4/123است ،بیشتر میباشد
بنابراین ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد و وجود رابطه بلندمدت میان
متغیرهای الگو تأیید میشود.
پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت از برآورد مدل پویا ،میتوان الگوی بلندمدت را برآورد
نمود که نتایج این برآورد در جدول ( )3نمایش داده میشود.
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جدول ( )3نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت )ARDL(1,1,0,0,0,1

نام متغیر
LGDP
LGDP2
LGDP3
LE
LTRADE
C
DOM

ضرایب برآورد شده

انحراف معیار

آماره t

17/201
-1/633
0/023
0/263
-0/002
-77/770
-0/034

4/027
0/632
0/072
0/002
0/066
11/172
0/020

(7/223)0/002
(-7/006)0/010
(7/003)0/012
(10/012)0/000
(-0/226)0/322
(-1/226)0/004
(-0/202)0/000

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( ،)3همه متغیرها به غیر از متغیر تجارت باز ( )TRADEدر سطح  0درصد
معنیدار بوده است .یعنی ،بهرغم منفی شدن ضریب تجارت باز که گویای رابطه معکوس با انتشار
دی اکسیدکربن است اما این متغیر معنیدار نشده است و این متغیر در بلندمدت با انتشار دی
اکسید کربن ارتباط ندارد .همچنین ،با توجه به جدول ( )3و بر طبق رابطه ()4؛ ضریب GDP
یعنی ،α1مثبت؛ ضریب  (GDP)2یعنی  ،α2منفی؛ و ضریب  (GDP)3یعنی  ،α3مثبت برآورده شده
است .بنابراین ،حالت منحنی  EKCدر بلندمدت  Nشکل خواهد بود و نشان دهنده این است که
در بلندمدت انتشار  CO2با  GDPرابطه مستقیم ،با  (GDP)2رابطه عکس و با  (GDP)3رابطه
مستقیم دارد (حالت  Nشکل) .عالوه بر موارد فوق هر یک از ضرایب متغیرها ،کشش انتشار دی
اکسید کربن به آن متغیر را نشان میدهد .یعنی مطابق نتایج جدول ( ،)3ضریب مصرف انرژی
برابر با  0/26است و بدین معنی است که به ازای یک درصد افزایش در میزان شدت انرژی ،کمتر
از یک درصد و به اندازه  0/26درصد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن میشود.
جدول ( )4نتایج برآورد از مدل تصحیح خطا را نمایش میدهد .طبق نتایج این جدول ،تمام
ضرایب متغیرها در سطح  0درصد معنیدار بوده و نکته قابل توجه ،معنیدار شدن ضریب متغیر
تجارت باز در کوتاهمدت است ،زیرا ضریب این متغیر در بلندمدت (جدول  )3معنیدار نشده بود.
همچنین ،ضریب این متغیر بر خالف بلندمدت مثبت شده است که بیانگر رابطه مستقیم بین
تجارت باز و انتشار دی اکسید کربن در کوتاهمدت است.
اهمیت برآورد الگوی تصحیح خطا ،ضریب ) ecm(-1است .این ضریب در جدول ( ،)4معادل
 -0/02است که از نظر آماری بهطور کامل معنیدار بوده و نشاندهنده سرعت تعدیل عدم تعادل
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کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت است .این مقدار نشان میدهد در هر دوره متغیرهای مدل
به مقدار  0/02واحد به سمت تعادل بلندمدت همگرا میشود.
جدول ( )4نتایج بهدست آمده از مدل تصحیح خطا )ARDL(1,1,0,0,0,1

نام متغیر

ضرایب برآورد شده

انحراف معیار

آماره t

dLGDP

2/622
-0/232
0/0471
0/426
0/146
-17/220
-0/302
-0/020

7/227
0/320
0/0121
0/022
0/002
6/602
0/002
0/0236

(7/623)0/011
(-7/323)0/073
(7/372)0/070
(6/430)0/000
(7/032)0/010
(-1/212)0/063
(-0/740)0/000
(-6/143)0/000

dLGDP2
dLGDP3
dLE
dLTRADE
dC
dDOM
)ecm(-1

منبع :یافتههای تحقیق

برای اطمینان از ثبات ساختاری مدل ،آزمونهای مجموع پسماند تجمعی بازگشتی)CUSUM( 1

و مجذور مجموع پسماند تجمعی بازگشتی )CUSUMSQ( 7انجام شده است .نتایج آزمون
 CUSUMو  CUSUMSQدر نمودارهای ( )3و ( )4نشان داده شده است .از آنجا که در هر دو
آزمون ،آمارهها در داخل فواصل اطمینان  20درصد قرار دارند ،فرض صفر مبنی بر ثبات ضرایب،
پذیرفته شده و در سطح معنیداری  0درصد نتایج به دست آمده معتبر است.

نمودار( )3آزمون  CUSUMمربوط به ثبات ساختاری مدل

.

1. Cumulative Sum

2. Cumulative Sum of Square .
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نمودار( )4آزمون  CUSUMSQمربوط به ثبات ساختاری مدل

بحث و نتیجهگیری
بنابر نتایج بهدست آمده مدل ) ARDL(1,1,0,0,0,1به عنوان بهترین مدل انتخاب شد .نتایج
برآورد بلندمدت نشان داد که تمام متغیرها به غیر از متغیر تجارت باز در فاصله اطمینان 20
درصد معنیدار بوده و با توجه به عالمت ضرایب تولید ناخاص داخلی سرانه ،توان دوم و سوم آن،
حالت  Nشکل هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت ،برای فرضیه محیط زیستی کوزنتس در ایران
تأیید میشود .مثبت بودن ضریب تولید ناخالص داخلی نشان از افزایش سطح آلودگی منتشر
شده به ازای یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی دارد و بیانگر این است که رشد اقتصادی
در ایران همراه با آلودگی میباشد .همچنین ،منفی بودن توان دوم ضریب تولید ناخالص داخلی
نیز نشاندهنده کاهش سطح آلودگی منتشر شده به ازای هر واحد افزایش در تولید ناخالص
داخلی میباشد .در واقع ،این ارتباط منفی بیان میدارد که همیشه رشد اقتصادی همراه با آلودگی
نیست .اما مثبت شدن توان سوم ضریب تولید ناخالص داخلی به معنی این است که افزایش تولید
ناخلص داخلی دوباره منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن میشود .مثبت بودن ضریب متغیر
شدت انرژی با مقدار ( )0/26نشاندهنده این است که هرچه میزان شدت انرژی افزایش یابد،
منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن میشود .یعنی ،در بلندمدت با افزایش یک درصد در
شدت انرژی با فرض ثابت بودن سایر شرایط 0/26 ،درصد بر انتشار دی اکسید کربن افزوده
میشود که این ارتباط مثبت با مبانی نظری سازگار بوده و با نتایج لطفیپور و همکاران (،)1321
فطرس و همکاران ( )1321و آنگ ( )7002همسو میباشد .همچنین ،در کوتاهمدت ضریب متغیر
تجارت باز معنیدار شده و با توجه به عالمت این متغیر ،در کوتاهمدت با انتشار دی اکسید کربن
رابطه مستقیم دارد .بدین معنی که در کوتاهمدت به ازای افزایش یک درصد در متغیر تجارت باز
با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،به میزان  0/14درصد بر انتشار دی اکسید کربن در کوتاهمدت
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افزوده میشود .این بدین معنی است که ،افزایش مراودات تجاری در کوتاهمدت باعث افزایش
انتشار آلودگی در ایران میشود .عالوه بر این ،ضریب ) ،ecm(-1معادل  -0/02برآورد شده که از
نظر آماری کامالً معنیدار میباشد .این مقدار نشان میدهد در هر دوره به مقدار  0/02واحد
متغیرهای مدل به سمت تعادل بلندمدت همگرا میشود.
با توجه به نتایج بدست آمده که رابطه مثبت و معنیدار شدت انرژی را هم در کوتاهمدت و هم
در بلندمدت تأیید کرده است ،پیشنهاد میشود سیاستها و اقدامهای الزم در جهت اصالح الگوی
مصرف انرژی در کشور صورت پذیرد ،تا سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن در ایران شود.
توصیه میشود در جهت کاهش مصرف انرژی از انرژیهای نو و تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی
و انرژی باد در سطح وسیعی از کشور استفاده شود .همچنین ،با توجه به رابطه مستقیم بین
تجارت باز و انتشار دی اکسید کربن در کوتاهمدت ،دولت باید با برقراری سیاستهای حفاظت از
واردات و حرکت کشور در مسیر واردات کاالی کثیف (کاالیی که فرایند تولید آن با انتشار آلودگی
همراه است) و صادرات کاالی تمیز برای کاهش آلودگی در کشور گام بردارد .در نهایت اینکه،
مثبت شدن توان سوم ضریب تولید ناخالص داخلی ،نشان از افزایش دوباره آلودگی میباشد ،که
در این رابطه دولت باید تصمیمات الزم را در جهت کاهش انتشار آلودگی و حفاظت از محیط
زیست اعمال نماید.
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