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بررسی و تبیین رابطه بین انتشار دی اکسید کربن و مصرف
انرژی و تخریب محیط زیست در ایران
حمید امیرنژاد ،محمد زرگر طالبی و محمد علی روشن فر
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چکیده
در دهههای اخیر ،همگام با افزایش اهمیت چالشهای محیط زیستی ،همهی کشورها تالش میکنند با
برنامهریزی بهینه و بهکارگیری روشهای مناسب ،نه تنها به هدفهای اقتصادی خود دست یابند ،بلکه آسیبهای محیط
زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به کمترین برسانند .تحقق این امر بدون اطالع از چگونگی رابطهی بین فعالیتهای
اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تأثیرگذاریهای متقابل بین آنها میسر نخواهد بود .در این بررسی ،روابط کوتاهمدت
و بلندمدت بین مصرف انرژی ،انتشار دی اکسید کربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیستی) با استفاده از دادههای
سالهای  0939-0931در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی ( )ARDLمورد
ارزیابی قرار گرفت .بنابر نتایج این بررسی ،وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تخریب محیط زیست و مصرف انرژی
و انتشار دی اکسید کربن تأیید شد .همچنین ،رابطه مثبت و معنیداری در بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید
کربن و مصرف انرژی با تخریب محیط زیست به دست آمده است .انتشار دی اکسید کربن تأثیرگذارترین متغیر بر تخریب
محیط زیست تشخیص داده شد بهطوری که با افزایش یک درصدی در انتشار دی اکسیدکربن ،تخریب محیط زیست
 7/72درصد افزایش مییابد .همچنین ،ضریب تصحیح خطا نشان داد که  1/39از شوک وارد شده در کوتاهمدت به سمت
رابطه بلندمدت اصالح میشود .لذا ،حدود  7سال زمان الزم است تا یک نبود تعادل در کوتاهمدت به سمت بلندمدت
تعدیل یابد.

طبقهبندی :JEL
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واژههای کلیدی :انتشار دی اکسید کربن ،مصرف انرژی ،تخریب محیط زیست ،الگوی خود رگرسیونی با وقفههای
توزیعی
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مقدمه
امروزه ،انرژی در کنار دیگر عاملها و نهادهها نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصادی کشورها داشته
و اهمیت آن همچنان رو به افزایش است .وابستگی روزافزون به انرژی موجب تعامل این بخش با دیگر
بخشهای اقتصادی شده و سرعت در روند رشد و توسعه اقتصادی را وابسته به سطح مصرف انرژی
کرده است .بهطوری که در دهههای اخیر ،رشد اقتصادی جهان و روند صنعتی شدن ،موجب افزایش
نیاز هر چه بیشتر و مصرف انرژی شده است .اما از آن جایی که بخش زیادی از این افزایش نیاز از
منابع فسیلی تأمین میشود مصرف این منابع ،انتشار گازهای گلخانهای و آلوده شدن هوا را به همراه
دارد (محمدباقری .)1831 ،با اهمیت یافتن چالشهای محیط زیستی ،همهی کشورهای جهان تالش
میکنند با برنامهریزی بهینه و بهکارگیری روشهای مناسب ،نه تنها به هدفهای اقتصادی خود دست
یابند ،بلکه آسیبهای محیط زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به کمترین برسانند (صادقی و
سعادت .)1838 ،تحقق این امر بدون اطالع از چگونگی رابطهی بین فعالیتهای اقتصادی با آلودگی
محیط زیست و تأثیرگذاریهای متقابل بین آنها میسر نخواهد بود و این مسئله برای کشورهای در
حال توسعه مانند ایران که هنوز در مراحل اولیهی رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد ،اهمیت بیشتری
یافته است (محمدباقری.)1831 ،
در بلندمدت ،کاهش کیفیت زندگی در نتیجه وجود انواع آلودگیهای محیطی (هوا ،آب ،خاک و حتی
صوتی) ،جنگلزدایی ،استخراج بیرویه منابع کانی و بهرهبرداری بیش از حد تحمّل در شیالت روی
تولید ملی و رفاه اجتماعی اثر گذار خواهد بود (عاقلی و همکاران .)1831 ،اما از آنجایی که بخش
زیادی از این افزایش نیازها و خواسته ها از منابع فسیلی تأمین میشود و مصرف آنها انتشار گازهای
گلخانهای و آلوده شدن هوا را به همراه دارد ،در نگاه اولیه به نظر میآید رشد اقتصادی سبب آلودگی
محیط زیستی میشود.
با توجه به اهمیت رشد و توسعهی اقتصادی و همچنین توجه جامعهی جهانی به مسئله محیط
زیست ،در دو دههی گذشته بررسیهای زیادی رابطهی بین مصرف انرژی ،تولید ناخالص داخلی و
تخریب محیط زیستی را مورد ارزیابی قرار دادهاند ،از نخستین بررسیهای انجام شده در این گروه
میتوان به بررسی گراسمن و کراگر ( )1111اشاره کرد .آنان با بهکارگیری الگوی فرضیهی محیط
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زیستی کوزنتس ،1تأثیر رشد اقتصادی بر آلودهکنندههای محیط زیست را مورد بررسی قرار داده و
یک رابطه به صورت  Uوارونه بین درآمد سرانه و انتشار ذرات معلق در هوا و دیگر آلودهکنندهها را به
دست آوردند .سویتاس و همکاران ( ،)6002رابطهی بین مصرف انرژی ،درآمد و انتشار کربن در امریکا
را مورد بررسی قرار دادند .آنان نتیجه گرفتند ،یک رابطهی مثبت و معنیدار بین انتشار کربن و
مصرف انرژی وجود دارد ،در حالی که چنین رابطهای را بین درآمد و انتشار کربن نیافتند .جیمز
( ،)6002به بررسی رابطه ی بین انتشار دی اکسید کربن ،مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در
فرانسه در سالهای  1120-6000با استفاده از روشهای اقتصادسنجی تصحیح خطای
برداری )ECM(6و الگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی )ARDL(8پرداخت .نتیجه آن نشان داد
که در بلندمدت ،رابطهی معنیداری بین متغیرها وجود دارد ،ولی در کوتاهمدت این رابطه تنها بین
مصرف انرژی و تولید برقرار است .هالیچی اوغلو ( ،)6003رابطهی بین انتشار کربن ،مصرف انرژی،
درآمد و تجارت خارجی در ترکیه را در دورهی  1120-6002بررسی و دو نوع رابطهی بلندمدت میان
متغیرها را تأیید کرد .ایوتا و همکاران ( ،)6010وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس در فرانسه را
یکبار با در نظر گرفتن متغیر انرژی هستهای و بار دیگر با لحاظ کردن متغیر تجارت خارجی آزمون
کردند .نتایج این بررسی نشان داد که رابطهی محیط زیستی کوزنتس در فرانسه وجود دارد .جلیل و
فریدون ( ،)6011به بررسی تأثیر رشد ،مصرف انرژی و توسعه مالی روی انتشار گاز  CO2در چین در
دو دوره  1128-6002و  1123-6002با استفاده از الگوی  ARDLپرداختند .نتایج نشان داد که
توسعه مالی منجر به کاهش آلودگی محیط زیست در چین شده است و رشد اقتصادی و مصرف انرژی
موجب افزایش تخریب محیط زیست شده است .شاهباز و همکاران ( ،)6018به بررسی تأثیر رشد
اقتصادی ،مصرف انرژی ،توسعه مالی و باز بودن تجارت بر انتشار  CO2در دوره  1122-6011در
 .1کوزنتس ) ،(Kuznetsدر دههی  ،1120در قالب یک فرضیه بیان کرد که رابطهی بین رشد اقتصادی و نابرابری ،به صورت یک
 Uوارونه است .در دههی  ،1110محققان با بهکارگیری این فرضیه ،وجود چنین رابطهای بین رشد اقتصادی و آلودگی زیست
محیطی را بیان کردند و بدین شکل فرضیهی زیست محیطی کوزنتس مطرح شد.
)Error Correct Model (ECM
)Auto Regressive Distributed Lags (ARDL
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اندونزی پرداختند .نتایج نشان داد ،رشد اقتصادی و مصرف انرژی در اندونزی باعث افزایش انتشار
 CO2میشود در حالی که توسعه مالی و تجارت سبب کاهش آن میشوند.
شرزهای و حقانی ( ،)1833رابطهی علیت گرنجری میان مصرف انرژی ،درآمد ملی و انتشار کربن
همراه با عاملهای نیرویکار و سرمایه را در دورهی  1828-1831مورد بررسی قرار دادند .نتایج
بهدست آمده در این زمینه گویای وجود یک رابطهی علّی یکسویه از درآمد ملی به مصرف انرژی
است .ولی رابطهی علّی میا ن درآمد و انتشار کربن مورد تأیید قرار نگرفته است .بهبودی و همکاران
( ،)1831به بررسی رابطهی مصرف انرژی ،رشد اقتصادی و انتشار سرانه دی اکسید کربن را برای
سالهای  1812-1833پرداخته و به این نتیجه رسیدند ،رابطهی مثبتی بین متغیرهای مستقل
همانند مصرف انرژی ،رشد اقتصادی ،آزادسازی تجاری و متغیر انتشار سرانه دی اکسید کربن در
ایران وجود دارد.
هدف این بررسی ،تبیین رابطه بین متغیرهای تخریب محیط زیستی ،مصرف انرژی ،آزادسازی تجاری،
انتشار دی اکسید کربن ،و سرمایهگذاری بخش خصوصی به صورت همزمان و در قالب یک الگوی پویا
میباشد .در این بررسی از روش اقتصادسنجی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی ( )ARDLاستفاده
شده و روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها که بررسیهای پیشین کمتر به آن پرداخته بودند،
مورد توجه قرار گرفته است.

مواد و روشها
به منظور برآورد رابطهی کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها ،روشهای اقتصاااادسااانجی گوناگونی
وجود دارد که در بررسااایهای مختلف مورد اساااتفاده قرار گرفته اسااات .در این بررسااای از روش
اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی ( )ARDLبرای برآورد مدل و بررسی روابط
کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای مورد نظر ا ستفاده شده ا ست .روش اقت صاد سنجی ،ARDL
نخسااتین بار توسااط پسااران و شااین ( )1111به منظور بررساای رابطه همجمعی و بلندمدت بین
متغیرها ارائه شااد .این روش برتری زیادی نساابت به دیگر روشهای همسااان داشااته ،لذا به طور
گ سترده مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست .مهمترین برتری روش  ARDLقابلیت ا ستفاده از آن برای
برر سی روابط بین متغیرها ،صرفنظر از مانا یا نامانا بودن آنها ست .همچنین در این روش ،افزون بر
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امکان محاساابه روابط بلندمدت بین متغیرها ،امکان محاساابهی روابط پویا و کوتاهمدت وجود دارد.
ضاامن آنکه ساارعت تعدیل نبود تعادل کوتاهمدت در هر دوره ،برای رساایدن به تعادل بلندمدت نیز
قا بل م حاسااا به اسااات (پساااران و اسااام یت .)1113 ،یک مدل الگوی خود رگرسااایونی با
وقفههای توزیعی به طورکلی به صاااورت ) ARDL(p1,q1,q2, …qkنشاااان داده میشاااود .به طور
مشخص ،اگر  Ytمتغیر وابسته و  Xtمتغیر توضیحی باشد ،مدل  ARDLبه صورت رابطه ( )1خواهد
بود (پسران و شین:)1111 ،
𝐾

()1

𝑡𝑢 α(𝐿, 𝑃)𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛽𝑖 (𝐿, 𝑞𝑖 )𝑋𝑖,𝑡 +
𝑖=1

این رابطه ،رابطهی پویای بین متغیرها را نشان میدهد ،به طوری که در آن:
𝑃𝐿 𝑃𝛼 𝛼(𝐿, 𝑞𝑖 ) = 1 − 𝛼1 𝐿 − 𝛼2 𝐿2 − ⋯ −
()6
𝑞𝐿 𝑞𝑖𝛽 𝛽𝑖 (𝐿, 𝑞𝑖 ) = 𝛽𝑖 + 𝛽𝑖1 𝐿 + ⋯ +
که در آن  α0مقدار ثابت L ،عملگر وقفه P ،شمار وقفههای بهکار رفته برای متغیر وابسته )Yt( ،و q

شمار وقفههای مورد استفاده برای متغیرهای مستقل ( )Xitاست .رابطهی بلندمدت  ،ARDLبا عملیات
جبری ساده در رابطه ( )6و توجه به آنکه در بلندمدت ارزش جاری وقفههای هر یک از متغیرهای
وابسته و توضیحی با هم برابر میشوند ،به صورت رابطه ( )8به دست میآید (بنرجی و همکاران،
:)1116
𝑘

()8

𝑡𝑒 𝑌𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜆𝑖 𝑋𝑖 +
𝑖=1

در این رابطه:
𝑡𝑈
)𝑃 𝛼(1,
𝛼0
= 𝜙.
)𝑝 𝛼(1,
)βi (1, q
= λi
)α(1, P
= 𝑡𝑒

()1
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پیش از برآورد رابطهی بلندمدت در روش  ARDLباید بود یا نبود وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین
متغیرهای الگو بررسی شود .در واقع ،هدف این مرحله آزمون این مسئله است که آیا رابطه پویای
کوتاه مدت برآوردشده ،به سمت رابطه تعادلی بلندمدت گرایش دارد یا خیر؟ بدین منظور و برای
برآورد رابطهی 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
ضریبهای برآوردشده 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 به صورت رابطه
( )2انجام گیرد (نوفرستی.)1823 ،
P
() 2
H   1  0
i

i 1

0

P

H 1  i  1  0
i 1

انجام این آزمون فرضیه (رابطه  ،)2با استفاده از آماره  tکه توسط بنرجی ،دوالدو و مستر)1116( 1
ارائه شده ،به صورت رابطه ( )2امکانپذیر است:
p
() 2
1

i

ˆ 
i 1
p

 s

ˆI

t

i 1

با توجه به رابطه ( ،)2اگر قدرمطلق مجموع ضریبهای باوقفه متغیر وابسته که از یک کسر و بر
انحراف معیارش تقسیم میشود [قدرمطلق آماره  tمحاسباتی در رابطه ( )2از قدرمطلق مقادیر بحرانی
ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر ( ،])1116بیشتر باشد ،فرضیه صفر مبنی بر نبود وجود
همگرایی بلندمدت رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میشود.
روش دیگری نیز برای بررسی آزمون صحت فرض وجود همانباشتگی یا رابطه بلندمدت بین متغیرهای
الگو وجود دارد و آن استفاده از آزمون  Fمقید است .آمارهی این آزمون از رابطه ()2
بهدست میآید (محمدباقری:)1831 ،
Banerjee, Dolado and Mestre
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بررسی و تبیین رابطه بین انتشار819...
𝑞

()2

𝑛

𝑛

𝑃

𝑡𝜀 ∆𝑌𝑡 = 𝐶 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑚 𝑋𝑚,𝑡−1 + ∑ 𝜔𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 + ∑ ∑ 𝜃𝑚,𝑖 ∆𝑋𝑚,𝑡−𝑖 +
𝑚=1 𝑖=0

𝑚=1

𝑗=1

که در آن  ،iوقفههای متغیر توضیحی mام j ،وقفهی متغیر وابسته n ،شمار متغیرهای توضیحیp ،

شمار وقفههای متغیر وابسته و  qشمار وقفهی متغیرهای توضیحی است .در این آزمون ،فرض صفر
مبنی بر نبود رابطهی بلندمدت بین متغیرها و فرض مقابل ،وجود رابطهی بلندمدت بین متغیرهاست
که بهصورت رابطه ( )3تعریف میشوند (پسران و همکاران:)6001 ،
𝐻0 ∶ 𝛿1 = 𝛿2 = ⋯ = 𝛿𝑚 = 0
H1 ∶ δ1 ≠ δ2 ≠ ⋯ ≠ δm ≠ 0

()3

آخرین مرحله در برآورد یک مدل  ،ARDLبررسی رابطهی کوتاهمدت بین متغیرها و محاسبه سرعت
تعدیل نبود تعادلهای کوتاهمدت در هر دوره برای رسیدن به تعادل بلندمدت است .مدل تصحیح
خطای  ،ARDLبه صورت رابطه ( )1خواهد بود:
𝑞

()1

𝑛

𝑃

𝑡𝑢 ∆𝑌𝑡 = 𝜙 + ∑ 𝜙𝑗 𝛥𝑌𝑡−𝑗 + ∑ ∑ 𝛽𝑚,𝑖 𝛥𝑋𝑚,𝑡−𝑖 + 𝜆𝐸𝐶𝑀𝑡−1 +
𝑚=1 𝑖=0

𝑗=1

که در آن؛  ،λمقدار تعدیل در هر دوره تا رسیدن به تعادل بلندمدت را نشان میدهد .به منظور تحلیل
ارتباط بلندمدت بین متغیرها و همچنین واکنش پویایی بین آنها از الگوی خود رگرسیونی با وقفههای
توزیعی ( )ARDLبرای برآورد مدل تجربی ارائه شده در رابطه ( )1استفاده میشود .در این بررسی
شکل الگوی پویا بهصورت رابطه ( )10مورد استفاده قرار گرفته است:
()10

m

m

m

p

i 1

i 1

i 1

i 1

 ln DEGt   0    i  ln LOPt i    i  ln LEU t 1    i  ln CO2t i   i  ln LFDt i
 1 ln DEGt 1   2 ln LOPt 1  3 ln LEU t 1   4 ln CO2t 1  5 ln LFDt 1  ut

که در این رابطه؛  pطول وقفه متغیر وابسته و  qطول وقفه متغیرهای توضیحی است و بنابراین برای
همهی متغیرهای توضیحی یکسان نیست .وجود همگرایی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی،
مبنای استفاده از مدلهای تصحیح خطا را فراهم میکند .رابطه تصحیح خطای مدل را میتوان به
صورت رابطه ( )11نوشت (محمد باقری:)1831 ،
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𝑞

()11

𝑞

0
1
𝐿𝐷𝐸𝐺𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑝𝑖=1 𝛼𝑖 ∆𝐿𝑂𝑃𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝛽𝑖 ∆𝐿𝐸𝑈𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
𝑖𝛿𝑖 ∆𝐿𝐶𝑂2𝑡−

𝑡∅𝑖 ∆𝐷𝑡−𝑖 + 𝜃𝑒𝑐𝑚 𝑡−1 + 𝑢 2

𝑞3

𝑖=0

∑ 𝛾𝑖 ∆𝐿𝐹𝐷𝑡−𝑖 +

𝑞2

∑+

𝑖=0

که در این رابطه ∆ عملگر تفاضل مرتبه اول است θ .ضریب جزء تصحیح خطاست که سرعت تعدیل
را اندازهگیری میکند .همچنین ،شمار وقفههای بهینه برای هر یک از متغیرها را میتوان با کمک
ضابطههای آکایک ،شوارتز -بیزین و حنان کوئین تعیین کرد (پسران و اسمیت.)1112 ،
به منظور بررسی اثراگذاریهای انتشار و مصرف انرژی بر تخریب محیط زیست در ایران در آغاز باید
این متغیرها تعریف شوند .از آنجاییکه حسابهای ملی تحت تأثیر پیامدهای منفی محیط زیستی
قرار دارند ،نظام متعارف محاسبه تولید ناخالص ملی نمیتواند اثر تحوالت محیط زیست را روی رفاه
یا درآمد افراد جامعه اندازه بگیرد .از این رو ،امروزه به تولید ملی سبز که در آن استهالک سرمایههای
طبیعی لحاظ شده است ،توجه زیادی میشود .تالبرت و بوهارا ( )6002تخریب محیط زیست را به
صورت اختالف بین تولید ملی سبز و تولید ناخالص ملی رایج به صورت رابطه ( )16تعریف کردند.

()16

𝑡𝑃𝑁𝐸 𝐷𝐸𝐺𝑡 = 𝐺𝑁𝑃𝑡 −

که در آن  ENPتولید ملی سبز GNP ،تولید ملی متعارف و  DEGمعرف اختالف بین این دو معیار
(انحراف تولید ملی از تولید ملی سبز) بوده و اندیس  tمبین زمان خواهد بود .همچنین ،از شاخص
 CO2/POPبرای بررسی اثرگذاریهای آلودگی هوا استفاده میشود که در آن  CO2میزان انتشار دی
اکسید کربن و  POPمعرف جمعیت است و نسبت این دو متغیر ،سرانه انتشار دی اکسید کربن را
اندازه میگیرد EU .به عنوان مصرف انرژی و  FDسرمایهگذاری بخش خصوصی شناخته میشوند.
 ،OPشاخص آزادی تجارت یا درجه باز بودن اقتصاد است که از نسبت مجموع صادرات و واردات به
تولید ناخالص داخلی بهصورت رابطه ( )18بهدست میآید (عاقلی و همکاران.)1831 ،

()18

𝑡𝑃𝐷𝐺𝑂𝑝𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑡 = (𝑋𝑡 + 𝑀𝑡 )/

این تحقیق مشتمل بر دوره زمانی  1828-1810بوده و دادههای مربوط به  CO2از شاخص توسعه
جهانی ( )WDIو دادههای مصرف انرژی و سرمایهگذاری بخش خصوصی و صادرات و واردات ایران،

بررسی و تبیین رابطه بین انتشار811...

از پایگاه دادههای بانک مرکزی اقتباس شده و همچنین دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی از
بانک جهانی گردآوری شده است.
همهی برآوردهای مدل با استفاده از نرمافزار  Microfit 4.1انجام شاده است ،به طوری که در آغاز با
استفاده از آزمون ریشهی واحد ،درجاهی هامجمعای هر یک از متغیرهای مدل تعیین میشود .سپس
با انجام آزمون  ،Fبود و یا نبود رابطهی بلندمدت بین متغیرها بررسی شده و ضاریبهای بلندمادت
محاسابه مایشاود .در مرحلهی بعد به منظور بررسی رابطهی کوتاهمدت بین متغیرهاا ،مادل
تصاحیح خطاای  ،ARDLبرآورد شده و سارعت تعادیل در هار دوره باه منظاور برقاراری یاک
رابطاهی بلندمدت بهدست میآید .در پایان نیز برای اطمینان از ثبات ضریب متغیرهای مدل در طول
زمان ،آزمونهای ثبات ساختاریِ مجموع تجمعی باقیمانده تکراری ( )CUSUMو مجموع تجمعی
مربعات باقیماندههای تکراری ( )CUSUMSQانجام میگیرد.

نتایج و بحث
پیش از پرداختن به برآورد الگو ،الزم است مانایی متغیرهای بهکار رفته در مدل را بررسی کرد .برای
این منظور ،از آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیمیافته 1استفاده شد .این آزمون برای همهی
متغیرهای موجود در الگو آزمون شد .نتایج بهدست آمده از این آزمون در جدول ( )1منعکس است.
متغیرهای بررسی شده شامل  DEGتخریب محیط زیست (اختالف بین تولید ملی سبز و تولید
ناخالص ملی رایج) CO2 ،سرانه انتشار دی اکسید کربن EU ،مصرف انرژی OP ،درجه باز بودن
تجارت FD ،سرمایهگذاری خصوصی و  DUMمتغیر مجازی برای بررسی شکست ساختاری برای
سالهای پس از جنگ تحمیلی یعنی سال  1822به بعد میباشد و عملگر  Δنشاندهنده تفاضل
مرتبه اول متغیرها است.
جدول ( )5آزمون دیکی فولر تعمیمیافته برای بررسی ایستایی متغیرها در سطح و تفاضل مرتبه اول

نام متغیر
DEG
CO2

با عرض از مبدأ و بدون روند
وقفه بهینه
آماره ADF
1
()-7/337
1/7522
1
()-7/337
1/15077

با عرض از مبدأ و با روند
وقفه بهینه
آماره ADF
1
()-9/3305
-0/0103
1
()-9/3305
-5/7573
Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root Test

1
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ادامه جدول ( )5آزمون دیکی فولر تعمیمیافته برای بررسی ایستایی متغیرها در سطح و تفاضل مرتبه اول

با عرض از مبدأ و با روند
با عرض از مبدأ و بدون روند
نام متغیر
وقفه بهینه
آماره ADF
وقفه بهینه
آماره ADF
EU
1
()-9/3305
-9/7013
0
()-7/337
-1/3732
OP
0
()-9/3305
-7/1070
0
()-7/337
-0/9331
FD
0
()-9/3305
-0/1057
1
()-7/337
-1/2255
ΔDEG
0
()-9/3377
-3/3227
1
()-7/333
-3/2730
)
9
/
3377
(
ΔCO2
1
-5/2273
1
()-7/333
-5/3511
()-9/3377
()-7/333
ΔEU
1
-0/2377
1
-0/0727
()-9/3377
()-7/333
ΔOP
1
-5/0007
1
-5/0550
منبع :یافتههای پژوهش .نکته :اعداد درون پرانتز مقدار بحرانی آماره دیکی فولر است.

بنابر نتایج این جدول ،متغیرهای تخریب محیط زیست و سرمایهگذاری خصوصی با اطمینان 12
درصد در سطح مانا نبوده و متغیرهای مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در سطح ایستا میباشند.
این در حالی است که تفاضل مرتبهی اول همهی متغیرها در سطح ایستا میباشد .لذا ،استفاده از
روش  ARDLکه در آن باید متغیرها از درجه ) I(0و ) I(1باشند ،بدون ایراد است.
معیار شوارتز -بیزین ( )SBCبرای تعیین وقفههای بهینه مدل بهدلیل اینکه وقفههای کمتری را
بهکار میبرد ،استفاده شد .بنابراین ،بهترین الگوی پویای بهدست آمده برای مدل بهصورت
( ARDL)1,0,0,0,0,0تعیین شد که نتایج آن در جدول ( )6منعکس است.
نام متغیر
)DEG(-1
EU
CO2
OP
FD
DUM
Constant

جدول ( )2نتایج بهدست آمده از آزمون همگرایی مدل پویا
آماره t
انحراف معیار
ضریب
1/6031
0/1162
***0/1281
6/6322
0/0122
**0/6603
1/0611
0/6123
***1/1121
0/2183
0/2022
0/1312
0/6211
0/0012
0/0016
-8/1212
0/0228
***-0/1231
-8/8380
0/2621
***-6/1122

سطح احتمال
()0/000
()0/080
()0/000
()0/118
()0/212
()0/001
()0/006

بررسی و تبیین رابطه بین انتشار817...

ادامه جدول ( )2نتایج بهدست آمده از آزمون همگرایی مدل پویا
 R2تعدیل شده
0/12
()0/000
118/11
آماره (F)2 ،61
-0/1313
()0/280
آماره  Hدوربین
** ***
منبع :یافتههای پژوهش .و بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  2و 1درصد را نشان میدهد.

نتایج جدول ( )6نشان میدهد که ضریبهای همه متغیرها به جز درجهی باز بودن تجارت ( )OPو
سرمایهگذاری خصوصی ( )FDاز نظر آماری معنیدار میباشد .با توجه به آمارهی  Fو مقدار سطح
احتمال آن ،کل مدل هم کامالً معنیدار است .مقدار  R2تعدیل شده در جدول ( )6نشان میدهد که،
 12درصد از تغییرپذیریهای متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی ،توضیح داده میشود و همچنین
با توجه به آماره  Hدوربین و سطح احتمال آن ،فرض وجود خود همبستگی رد میشود.
پس از برآورد مدل پویا بایستی آزمون بود یا نبود رابطهی بلندمدت انجام شود .در این مرحله ،وجود
رابطهی بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آمارهی  tبنرجی ،دوالدو و مستر بررسی شده که مقدار
این آماره بر پایه رابطهی ( -1/23 ،)2بهدست آمده است:
()11

)(0.47347 − 1
= −4.67985
0.11251

=𝑡

از آنجایی که مقدار آماره  tمحاسبه شده از مقدار بحرانی آماره بنرجی ،دوالدو و مستر در سطح
احتمال  2درصد که برابر  -1/18است ،بزرگتر میباشد ،فرضیه صفر مبنی بر نبود رابطه تعادلی
بلندمدت رد میشود و فرضیه مقابل مبنی بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها پذیرفته
میشود .روش دیگر برای بررسی وجود رابطه بلندمدت استفاده از آماره  Fاست .جدول ( ،)8آماره F
محاسباتی و مقادیر بحرانی آن در سطح معنیداری  2و  10درصد برای ) I(0و ) I(1برای بررسی
وجود رابطه همانباشتگی بین متغیرهای مصرف انرژی ،انتشار دی اکسید کربن ،سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،درجه باز بودن تجارت و متغیر مجازی جنگ تحمیلی با تخریب محیط زیست را نشان
میدهد.
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جدول ( )3آماره  Fبرای بررسی وجود رابطه همانباشتگی در بلندمدت
مدل ARDL
بیشینه وقفه
آماره F
مقادیر حد بحرانی F
سطح معنیداری
سطح معنیداری
%2
%10
)(DEG|EU,CO2,FD,OP,DUM
)I(0
)I(1
)I(0
)I(1
8/822

6/626

8/302

6/211

1

77/231

منبع :یافتههای پژوهش.

با توجه به نتایج جدول ( ،)8آماره  Fمحاسباتی مربوط به آزمون فرضیه صفر دال بر نبود رابطه
بلندمدت بین متغیرهای مدل برابر  77/231میباشد .از آنجاییکه این مقدار از حد باالی مقدار بحرانی
در سطح احتمال  2درصد فراتر است ،لذا فرضیه صفر مبنی بر نبود رابطه بلندمدت بین متغیرها رد
میشود .بنابراین ،برابر نتایج جدول ( ،)8وجود یک رابطهی تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تخریب
محیط زیست و مصرف انرژی ،انتشار دی اکسید کربن ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و درجه باز
بودن تجارت تأیید میشود .به منظور اطمینان از درستی اعتبار الگوی بلندمدت ،آزمونهای تشخیصی
الزم بررسی شد .در جدول ( ،)1آمارههای   NORM ،  RESET ،  LMو   HETبهترتیب آمارههای بیشینه
راستنمایی مربوط به آزمونهای خودهمبستگی پیاپی ،خطا در تصریح شکل تابعی مدل ،عادی بودن
توزیع جمالت اخالل و واریانس ناهمسانی هستند .آمارههای یادشده و آمارههای  Fمربوط به آنها
نشاندهنده آزمونهای تشخیصی مدل است .با توجه به نتایج جدول ( ،)1الگوی پویای  ARDLدارای
مشکالت خودهمبستگی ،شکل تبعی نامناسب و واریانس ناهمسانی نبوده و درستی الگوی برآورد
شده از نظر آماری مورد تأیید میباشد.
2

2

2

2

جدول ( )4نتایج آزمونهای تشخیصی برای الگوی پویای ARDL
آماره مربوطه

فرضیه صفر
نبود خود همبستگی پیاپی
تصریح مناسب شکل تبعی
عادی بودن توزیع جمالت اخالل

χ2RESET
χ2NORM

نبود واریانس همسانی

χ2HET

χ2LM

آماره بیشینه راستنمایی
1/7723
*()1/713
()1/071
7/5093
()1/077
1/9305

7/0791

()1/053

منبع :یافتههای پژوهش :* .اعداد داخل پرانتز بیانگر سطح احتمال بحرانی میباشند.

آماره F
1/7137
7/1075
ندارد

()1/730
()1/072

7/0912

()1/035
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پس از تأیید وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل ،میتوان ضریبهای رابطه بلندمدت
را محاسبه کرد .جدول ( )2معرف نتایج برآورد ضرایبهای رابطه بلندمدت الگوی  ARDLمیباشد.
جدول ( )1نتایج برآورد ضرایبهای بلندمدت مدل ARDL

نام متغیر
EU
CO2
OP
FD
DUM
C

متغیر وابسته( DEG ،متغیر تخریب محیط زیست) میباشد.
سطح احتمال
انحراف استاندارد
آماره t
ضریب
1/02301
1/172
7/9979
**1/5039
1/111
1/9297
7/1330
***7/7237
1/530
0/9953
1/7373
1/3911
1/235
1/1102
1/7795
1/1179
1/111
1/10330
-9/3377
*** - 1/9930
-0/1300
-9/0797
-5/1703

منبع :یافتههای پژوهش ** .و *** بهترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  1و 5درصد هستند.

بنابر نتایج جدول ( ،)2ضریب متغیر مصرف انرژی ( )EUمثبت و معنیدار بوده و نشان میدهد که
یک واحد افزایش در مصرف انرژی ،تخریب محیط زیست ( )DEGدر بلندمدت  0/16درصد افزایش
مییابد .همچنین ،ضریب انتشار دی اکسید کربن ( ،)CO2مثبت بهدست آمده است و نشاندهنده
رابطه مستقیم بین انتشار دی اکسید کربن با تخریب محیط زیست در بلندمدت میباشد .بنابراین،
یک درصد افزایش در انتشار دی اکسید کربن 6/62 ،درصد تخریب محیط زیست را در بلندمدت
افزایش میدهد .رابطه درجه باز بودن اقتصاد ( )OPدر بلندمدت با تخریب محیط زیست نیز مثبت
است .یعنی با افزایش تجارت در اقتصاد کشور ،تخریب محیط زیست بیشتر
میشود ،هر چند این متغیر از نظر آماری معنیدار نیست .تأثیر متغیر سرمایهگذاری خارجی ()FD
بر تخریب محیط زیست ناچیز و بیمعنی بهدست آمده است .ضریب متغیر مجازی سالهای پس از
جنگ تحمیلی ( )DUMمنفی و معنیدار میباشد که نشاندهنده کاهش تخریب محیط زیست پس
از سالهای جنگ تحمیلی است.
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به منظور بررسی اینکه چه مقدار از نبود تعادلهای کوتاهمدت متغیرهای مدل در بلندمدت تعدیل
میشوند ،باید الگوی تصحیح خطا ( )ECMمورد توجه قرار گیرد .لذا ،نتایج بهدست آمده از برآورد
الگوی کوتاهمدت رابطه ( ،)1در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( )6نتایج برآورد ضرائب کوتاهمدت و مدل تصحیح خطا
متغیر وابسته ( ΔDEGتفاضل مرتبه اول متغیر تخریب محیط زیست) میباشد.
نام متغیر
ΔEU
ΔCO2
ΔFD
ΔOP
ΔDUM
C
)ECM(-1
 R2ضریب تعیین:
آماره (: F)7 ،73
آماره دوربین واتسون:

ضریب
**1/7710
*** 0/0323
1/1107
1/5037
***-1/0203
***-7/0023
*** -1/37739
1/390
3/753
7/00

آماره t
7/7032
5/1705
1/7335
1/7390
-9/0257
-9/9091
-5/7230

سطح احتمال
1/191
1/111
1/232
1/539
1/115
1/117
1/111

انحراف استاندارد
1/1377
1/7320
1/1152
1/2132
1/1379
1/7733
1/0073
()0/001

منبع :یافتههای پژوهش ** .و *** بهترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  2و 1درصد میباشند.

از آنجا که مقدار آماره  Fبهدست آمده از مقدار بحرانی در سطح معنیداری  2درصد بزرگتر است ،لذا
فرضیه صفر مبنی بر تصریح نامناسب مدل رد میشود .مقدار آماره دوربین -واتسون بیانگر نبود وجود
خودهمبستگی بین اجزای اخالل در مدل میباشد.
در جدول ( )2ضریبهای کوتاهمدت ،آماره  ،tانحراف استاندارد و احتمال پذیرش فرضیه صفر ضریب
متغیرها مشخص شده است .ضریبهای متغیرهای تفاضل مرتبه اول مصرف انرژی ( ،)ΔEUانتشار
دی اکسید کربن ( ،)ΔCO2متغیر مجازی پس از سالهای جنگ تحمیلی ( )ΔDUMو ضریب جزء
تصحیح خطا ( )ECMاز نظر آماری معنیدار شدهاند .عالمت ضریب جملهی تصحیح خطا برابر انتظار
منفی میباشد .مقدار ضریب تصحیح خطا نشان میدهد که  0/26از تکانه وارد شده در کوتاهمدت به
سمت رابطه بلندمدت اصالح میشود .بنابراین ،حدود  6سال زمان الزم است تا یک نبود تعادل در
کوتاهمدت به سمت بلندمدت تعدیل شود.
نتایج آزمونهای ثبات ساختاریِ مجموع تجمعی باقیمانده تکراری ( )CUSUMو مجموع تجمعی
مربعات باقیماندههای تکراری ( )CUSUMSQبرای ثبات ضریبهای برآوردی مدل در نمودار ( )1و
( )6نشان داده شده است .در صورتی که آماره آزمون در بین دو خط مستقیم قرار گیرند فرضیه صفر
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یعنی ثبات ضریبها پذیرفته میشود .نتایج آزمونهای ثبات ساختاری برای مدل برآوردی در نمودار
( )1و ( )6نشان داده شده است .از آنجا که مشخصه محاسباتی در درون محدوده خطوط بحرانی قرار
گرفته است ،لذا مشخصههای برآوردی در سطح معنیداری  2درصد دارای ثبات خواهد بود.

The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

نمودار ( )5مجموع تجمعی باقیماندهی تکراری ()CUSUM

The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

نمودار ( )2مجموع تجمعی مربعات باقیماندههای تکراری ()CUSUMSQ

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتایج بهدست آمده بین متغیرهای مصرف انرژی ،انتشار دی اکسید کربن و متغیر مجازی
پس از سالهای جنگ تحمیلی با تخریب محیط زیست در ایران رابطهی بلندمدت وجود دارد.
همچنین ،عالمت ضریب متغیرهای مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن مثبت بهدست آمده است
که این به معنای تأثیر مثبت این متغیرها بر تخریب محیط زیست در ایران میباشد .اما عالمت ضریب
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متغیر مجازی پس از سالهای جنگ تحمیلی منفی بهدست آمده است که نشان میدهد در سالهای
پس از جنگ تحمیلی میزان تخریب محیط زیست کاهش یافته است.
مقایسه نتایج روابط بلندمدت و کوتاهمدت نشان میدهد که مصرف انرژی در بلندمدت تأثیر بیشتری
بر تخریب محیط زیست نسبت به کوتاهمدت دارد .همچنین ،انتشار دی اکسید کربن نیز در بلندمدت
تأثیر بیشتری بر تخریب محیط زیست میگذارد که با نتایج بررسی جیمز ( )6002همخوانی دارد .از
بین متغیرهای مورد بررسی ،انتشار دی اکسید کربن در دوره زمانی  1828-1810بیشترین تأثیر را
بر تخریب محیط زیست در بلندمدت داشته که این نتیجه برابر فرضیه ،مورد انتظار بوده است .عالمت
ضریب جملهی تصحیح خطا برابر انتظار منفی است و نشاندهنده سرعت تعدیل از کوتاهمدت به
رابطهی تعادلی بلندمدت است .مقدار ضریب تصحیح خطا -0/28 ،بهدست آمده و نشاندهندهی
تعدیل  0/28درصدی در هر دوره تا برقراری تعادل بلندمدت خواهد بود .به عبارت دیگر ،نبود تعادل
ایجادشده در کوتاهمدت پس از نزدیک به دو سال به سمت تعادل بلندمدت تعدیل میشود.
بهطور کلی ،نتایج این بررسی با نتایح بررسیهای سویتاس و ساری ( ،)6001ایوتا و همکاران (،)6010
جلیل و فریدون ( )6011و شهباز و همکاران ( )6018که یک رابطهی بلندمدت مثبت و معنیداری
بین متغیرهای مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن با متغیر تخریب محیط زیست را تأیید کردند،
همخوانی دارد .همچنین ،در بین بررسیهای داخلی با نتایج بررسی بهبودی و همکاران ( )1831که
رابطه مثبتی بین متغیرهای توضیحی همانند مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن را با تخریب
محیط زیست تأیید کردند ،نیز همخوانی دارد.
افزایش روزافزون جمعیت و رشد اقتصادی باعث افزایش استفاده از انرژی و انتشار بیشتر دی اکسید
کربن شده و تخریب بیشتر محیط زیست را در پی دارد .نتایج این بررسی در دوره زمانی -1810
 1828نیز نشان میدهد که اثرگذارترین متغیر از بین متغیرهای مورد بررسی بر تخریب محیط
زیست ،متغیر انتشار دی اکسید کربن و متغیر مصرف انرژی میباشد .لذا ،نخستین اقدام برای کاهش
تخریب محیط زیست ،در نظر گرفتن سیاستهای کنترل آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی برای
کاهش انتشار دی اکسید کربن و راهکارهای استفادهی بهینه و عقالیی از نهادههای انرژی در
بخشهای مختلف اقتصاد میباشد .از آنجایی که انتشار دی اکسید کربن بهنحوی به مصرف انرژی نیز
بستگی دارد ،لذا اقدامهای الزم برای اصالح الگوی مصرف انرژی و افزایش کارآیی استفاده از انرژی
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ضروری به نظر میرسد .بنابراین ،استفاده از سوختهای پاک به جای سوختهای فسیلی و افزایش
بازده مصرف انرژی برای بهبود این وضعیت و جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست بایستی مورد
توجه قرار گیرد.
با توجه به نتایج بهدست آمده از این بررسی و رابطهی کوتاهمدت و بلندمدتی که بین متغیرهای
مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن با تخریب محیط زیست در ایران وجود دارد ،پیشنهادهای زیر
را میتوان ارائه کرد:
 -1برای بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش روند تخریب آن الزم است  ،به کاربرد
انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی ،باد ،آب و زمینگرمایی نسبت به کاربرد
سوخت های فسیلی بیشتر توجه شود .به طوری که با اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاربرد
انرژیهای پاک و تجدیدپذیر ،در آیندهی نزدیک شاهد کاهش مصرف انرژیهای فسیلی باشیم
تا از این راه بازدهی مصرف انرژی افزایش و کیفیت محیط زیست بهبود یابد.
 -6به منظور کاهش و کنترل انتشار دی اکسید کربن و دیگر آالیندههای زیست محیطی ،بایستی
با بهکارگیری استانداردهای زیست محیطی مناسبتر ،اعمال جرایم و مالیاتهای زیست محیطی
برای بنگاههای آالینده ،جایگزینی تدریجی انرژیهای تجدیدپذیر و پاک با انرژیهای فسیلی ،و
بهبود کارایی بنگاههای اقتصادی از طریق جایگزینی فناوریهای کارآ و سازگار با محیط زیست
به جای فناوریهای قدیمی و ناکارا ،توجه بیشتری توسط سازمانهای مربوطه و برنامهریزان
اقتصادی کشور صورت پذیرد.
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