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چكیده
رشد و توسعه جامعهها اگرچه پیشرفتهای شگرفی را در عرصههای مختلف به همراه داشته است ،اما رسیدن انسان
به این دستاوردها به بهای شکستن پلهای پشت سرش تمام شد و جهان را به یکباره با رشد فزاینده تخریب محیط
زیست روبهرو ساخت .بررسی گزارشهای مراجع معتبر ملی و بینالمللی نشان میدهد که در طول دورههای زمانی
مختلف ،شاخصهای رشد و توسعه در ایران روند صعودی داشته است .با این وجود ،بهرغم رشد و توسعه اقتصادی
در دورهها و زمانهای مختلف ،آمارهای موجود حکایت از بروز و ظهور تخریبهای فزاینده زیستمحیطی در ایران
دارد .در این بررسی با برآورد تابع انتشار کربندیاکسید در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات برای دوره زمانی
 1931-1931و با تأکید بر تمایزهای بین بخشی به تحلیل و ارزیابی فرایند توسعه زیستمحیطی در ایران در قالب
آزمون فرضیه زیستمحیطی کوزنتس پرداخته شد .به این منظور ،در این بررسی از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی
پانل دیتا ) (PMGاستفاده شد .نتایج نشان داد که در بلندمدت فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در ایران برقرار
است .با این وجود ،نتایج این بررسی نشان داد که در کوتاهمدت تفاوتهای ساختاری در ماهیت بخشهای اقتصادی
به عنوان یک عامل اثرگذار در فرایند توسعه زیستمحیطی ایران بهشمار میآید .در پایان ،با توجه به وجود تمایزهای
بین بخشی در اقتصاد کشور ،توصیههای سیاستی متناسب با ویژگیهای مربوط به هر بخش بررسی و پیشنهاد شد.
طبقهبندی Q44, C23 :JEL
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مقدمه
حرکت از فقر به سمت رفاه ،از بیسوادی به سوی تخصص و مهارت و از وابستگی فنی به سمت
استقالل و پیشتازی در علوم ،از آرمانهای اولیه رشد کشورهای مختلف به شمار میرود .استقالل
اقتصادی ،امنیت قضایی و سیاسی ،حفظ استقالل و کیان کشور و تحقق عدالت اجتماعی نیز از
جمله هدفهای اولیه و اساسی رشد و توسعه کشورهای جهان بهشمار میآید (شریف النسبی،
 .)1731رشد و توسعه بیبرنامه برخی از کشورها بهویژه در دهههای اخیر اگرچه پیشرفتهای
شگرفی را در عرصههای مختلف به همراه داشته و بشر را به آرامش نسبی نزدیک کرده است ،اما
رسیدن انسان به این دستاوردها به بهای شکستن پلهای پشت سرش تمام شد و جهان را به
یکباره در یک دوره کوتاه ،با رشد فزاینده تخریب محیط زیست روبهرو ساخت .سوراخ شدن الیه
ازون ،تهی شدن منابع زمین ،آلودگی آب ،آلودگی هوا ،تخریب منابع طبیعی ،بیابانزایی و مانند
اینها از مهمترین چالشهایی است که چشمانداز نگران کنندهای را فرا روی بشر قرار داده است
(رحیمی.)1711 ،
بررسی گزارشهای سالیانه دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (1 )3117نشان میدهد که در
طول دورههای زمانی مختلف ،شاخصهای رشد و توسعه در ایران روند رو به رشدی داشته است؛
به عنوان نمونه ،بر پایه شاخص توسعه انسانی  (HDI)3که بر مبنای معیارهایی چون امید به
زندگی ،کیفیت نظام آموزشی و سرانه درآمد ملی محاسبه میشود و یکی از جامعترین شاخصها
برای بررسی و ارزیابی رشد و توسعه کشورها به شمار میرود ،توسعه انسانی در ایران در فاصله
سالهای  1۸11تا  3117میالدی ،به میزان چشمگیری رشد داشته است .7همچنین ،بررسی
شاخصهای اقتصادی  -اجتماعی در ایران نیز نشان میدهد که در طول زمان ،فرایند توسعه در
ایران بهبود یافته است؛ در این رابطه ،بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که میزان
شاخص ضریب جینی از رقم  1/37در سال  1713هجری خورشیدی به عدد  1/73در سال
 17۸7کاهش یافته است (مرکز آمار ایران .)17۸3 ،لذا ،با عنایت به بررسی شاخصهای مختلف
رشد و توسعه در ایران میتوان استنباط کرد که طی دورههای مختلف فرایند رشد و توسعه در
کشور بهبود و پیشرفت شایان توجهی داشته است.
)United Nations Development Programme (UNDP
)Human Development Index (HDI
7

شاخص توسعه انسانی از رقم  1/3۸در سال  1۸11میالدی به رقم  1/33در سال  3117ارتقا یافته است.
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با این وجود ،بهرغم رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در دورهها و زمانهای مختلف ،آمارهای
موجود حکایت از بروز و ظهور تخریبهای فزاینده زیستمحیطی در ایران دارد .در این راستا،
بررسی آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد که میانگین سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانهای
در کشور با رشد میانگین سالیانه  33درصدی ،از میزان  91۸کیلوگرم در سال  1739هجری
خورشیدی به میزان  311۸کیلوگرم در سال  17۸3افزایش یافته است (ترازنامه انرژی ایران،
 .)17۸3همچنین ،بررسی آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز نشان میدهد که در سال
 1711هجری خورشیدی بیش از  11میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشته است که این
رقم در سال  17۸1به حدود  13میلیون هکتار کاهش یافته و سطح جنگلی نابودشده به بیابان
تبدیل شده است (سالنامه آماری سازمان حفاظت محیط زیست.)17۸3 ،
آمارهای رسمی دیگر نیز حکایت از تخریب بیرویه منابع زیستمحیطی در کشور دارد؛ از آن
جمله ،گزارشهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که در سال  ،17۸1در 31
دشت کشور سطح آبهای زیرزمینی بیش از  3متر کاهش داشته و در مناطقی از استانهای
کرمان ،فارس و تهران سطح آبهای زیرزمینی بیش از  31تا  91متر افت پیدا کرده است
(دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای تولیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی.)17۸3 ،
در همین راستا ،گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نیز نشان میدهد
که شمار دشتهای ممنوعه کشور از حدود  11دشت در سال  1733به  71۸دشت در سال
 17۸7افزایش یافته است (دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
 .)17۸3لذا ،بروز پدیدههای اینچنینی باعث شده است که بر پایه شاخصهای بینالمللی
اندازهگیری کیفیت محیط زیست از جمله شاخص جهانی عملکرد زیستمحیطی  )EPI)1که هر
دوسال یک بار توسط دانشگاه ییل آمریکا منتشر میشود ،3تخریب فزاینده محیط زیست در ایران
به عنوان یک مسئله اساسی قلمداد شود (مرکز حقوق زیستمحیطی دانشگاه ییل آمریکا.)3113 ،
بنابراین ،با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان استنباط کرد که در دورههای زمانی مختلف ،فرایند
رشد و توسعه اقتصادی در ایران همراه و همزمان با تخریب منابع زیستمحیطی در کشور بروز و
ظهور یافته است .در ادبیات توسعه زیستمحیطی ،ارتباط و تضاد میان رشد و توسعه جامعهها با
کیفیت زیستمحیطی آنها از ابعاد مختلف بهویژه از ابعاد اقتصادی همواره یکی از چالشهای

)Environmental Performance Index (EPI
Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale University
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بحث برانگیز در مراجع و محافل علمی مختلف بهشمار آمده است .در این ارتباط ،فرضیه (تئوری)
محیط زیست کوزنتس  )EKC(1به دنبال پاسخی ابتدایی برای پرسشهایی از این گونه است :آیا
بین رشد اقتصادی و محیط زیست رابطهای زیانبار و ویرانگر وجود دارد؟ آیا هر کدام با تخریب
دیگری بهبود مییابد؟ اگر اینگونه باشد ،چه کارکردهایی برای سیاستهای زیستمحیطی ایجاد
میکند؟ (خوشاخالق و همکاران .)17۸1 ،فرضیه کوزنتس با تعریف یک منحنی که رابطهای به
شکل  Uوارونه بین آلودگی و درآمد در آن برقرار است ،ادعا میکند ،سطحی از رشد و درآمد
وجود دارد که اگر جامعه به آن سطح دست یابد ،از رشد آلودگی کاسته میشود و کیفیت محیط
زیست همزمان با رشد و بهبود درآمد افزایش مییابد؛ این بهبود یا ناشی از روش تولید و یا ناشی
از تغییر در سبک مصرف است .لذا ،با فرض درستی فرضیه کوزنتس ،دستیابی به سطح استاندارد
زندگی همراه با محیط زیستی پایدار و پاکیزه امکانپذیر و قابل دسترس است (همان منبع).
فرضیه زیستمحیطی کوزنتس تاکنون در بسیاری از بررسیهایی که در کشورهای مختلف برای
بررسی و ارزیابی ارتباط میان رشد و توسعه از جنبههای اقتصادی و تخریب محیط زیست انجام
شده است ،مورد آزمون قرار گرفته و در بسیاری از موارد تأیید برقراری آن گزارش شده است که
از آن جمله میتوان به بررسیهای لی و همکاران ( ،)3119وانگ و همکاران ( ،)3111دوارته و
همکاران ( ،)3117استیو و تامارایت ( ،)3113الیتائو ( )3111و بیگان و ایچر ( )3111اشاره کرد.
همچنین ،به منظور آزمون فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در مورد کشور ایران نیز تاکنون
بررسیهای چندی در داخل کشور انجام پذیرفته است که از آن جمله میتوان به بررسی
پورکاظمی و ابراهیمی ( ،)1713امیر تیموری و خلیلیان ( ،)1711موالیی و همکاران (،)171۸
فطرس و معبودی ( ،)17۸1افقه و رئوفی ( ،)17۸1حری و همکاران ( ،)17۸3بهبودی و همکاران
( ،)17۸7مزینی و مرادحاصل ( )17۸7و نجفی علمدارلو و سفالیی شهربابک ( )17۸3اشاره کرد.
بررسی نتایج این بررسیها و دیگر بررسیهای انجام شده در کشور نشان میدهد که به دلیل
یافتههای متفاوت و گاهی متضاد گزارش شده ،در مجموع نمیتوان از این راه به یک جمعبندی
و اجماع نظر در ارتباط با برقراری یا عدم برقراری فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در ایران و به
تناسب آن به یک ارزیابی جامع در زمینه سیاستگذاری زیستمحیطی در کشور دست یافت.
مرور و بازبینی پژوهشهای انجام شده پیشین در کشور نشان میدهد که در بسیاری از آنها
آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با همگن در نظر گرفتن تکثیر و انتشار آلودگی در
)Environmentally Kuznets Curve (EKC
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بخشهای اقتصادی مختلف در کشور و یا با همگن پنداشتن توسعه زیستمحیطی ایران با دیگر
کشورهای در حال توسعه انجام پذیرفته است .از این رو ،این بررسی با عنایت به اهمیت فرایند
توسعه زیستمحیطی در کشور در ابعاد مختلف ،با تمرکز بر انتشار آالیندههای هوا که از مهمترین
چالشهای کنونی در کشور قلمداد میشود و با تأکید بر تمایزهای بین بخشی و مقایسه
تفاوتهای ساختاری در این بخشها به بررسی آزمون فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در کشور
میپردازد و از این منظر به عنوان یک مساعدت پژوهشی در ادبیات مسئله تحقیق بهشمار میآید.
به این منظور ،در این بررسی از آمار و اطالعات دوره زمانی 1793-17۸1در ارتباط با رشد
اقتصادی و نیز انتشار کربندیاکسید به عنوان شاخص معرف آلودگی در بخشهای کلیدی
اقتصاد کشور استفاده شده است .لذا ،در ادامه به تشریح روش تحقیق انجام این بررسی پرداخته
شده است؛ پس از آن ،نتایج بهدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نتیجهگیری
و پیشنهادهایی ارائه شده است.

روش تحقیق
به منظور آزمون فرضیه زیستمحیطی کوزنتس ،در این بررسی تابع انتشار آلودگی در بخشهای
اقتصادی ایران با تأکید بر تمایزهای بین بخشی در نظر گرفته شده است (در این بررسی از تولید
کربندیاکسید در بخشهای اقتصادی به عنوان شاخص انتشار آلودگی استفاده شده است)؛ از
این رو ،تابع یادشده در رابطه ( )1قابل مشاهده است:
() 1

) (Co2 ) it  f (GDPit , GDPit2 , EMSH it , CSH it ECSH it

که در آن CSH ، EMSH ، GDP2 ، GDP ، Co2 ،و  ECSHبه ترتیب معرف میزان انتشار
گاز کربندی اکسید ،تولید ناخالص داخلی ،توان دوم تولید ناخالص داخلی ،سهم اشتغال نیروی
کار از کل اشتغال کشور ،سهم موجودی سرمایه در کل اقتصاد و سهم از تولید ناخالص داخلی
کل کشور میباشند که برای بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات ) (iکه از جمله مهمترین
بخشهای اقتصادی کشور بهشمار میآیند برای دورههای زمانی مختلف ) (tدر نظر گرفته شدهاند.
در این پژوهش ،پس از بررسی مدلهای مختلف در نهایت مدل ارائه شده در رابطه ( )3به عنوان
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تابع انتشار آلودگی در بخشهای مورد نظر تصریح شد و با استفاده از روشهای اقتصادسنجی
پانل دیتا 1مورد ارزیابی قرار گرفت:
() 3

ln(Co2 ) it   i  1 (GDPit )   2 (GDPit2 )   3 ( EMSH it ) 

 4 (CSH it )   5 ( ECSH it )  U it

روشهای اقتصادسنجی مورد استفاده به منظور تحلیل دادههای تابلویی (پانلی) بایستی به
ترتیبی بهکار برده شوند که از مشکالت ناشی از وابستگی میان مقاطع (در اینجا بخشهای
اقتصادی) جلوگیری شود .در شرایط وابستگی میان مقاطع مورد نظر نسبت به تغییر و دگرگونی
دیگر مقاطع ،الگوهای برآورد سنتی مانند اثرگذاریهای ثابت 3و اثرگذاریهای تصادفی 7معتبر
نخواهند بود (بالتاجی .)3111 ،از این رو ،در برآوردهای اقتصادسنجی به روش تابلویی پیش از
انجام آزمونهای ریشه واحد و همانباشتگی بایستی وابستگی یا نبود وابستگی مقاطع مورد نظر
مورد آزمایش قرار گیرد (مامون و همکاران .)3113 ،لذا ،در این بررسی به جهت آزمون وابستگی
میان بخشهای اقتصادی مورد نظر از آماره  CD3که توسط پسران ( 1)3113به همین منظور
معرفی شد و در رابطه ( )7قابل مشاهده است ،استفاده شد:
() 7
2T
N 1
N
ˆ ij

j i 1

 
i 1

)N ( N  1

CD 

که در آن؛  ̂ ijضریبهای همبستگی جفت جفت پیرسون از جملههای پسماندها میباشد.
هرگاه آماره  CDمحاسباتی در یک سطح معناداری معین از مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد
بیشتر باشد ،در این صورت فرضیه صفر رد و وابستگی مقطعی نتیجهگیری خواهد شد (پسران،
 .)3113برخی از معروفترین آزمونهای ریشه واحد پانل عبارتاند از  ،IPS3 ،LLC9بریتونگ 1و
فیشر۸؛ اما هنگامی که میان واحدهای مقطعی همبستگی وجود داشته باشد ،نتایج این آزمونها

1

Panel Data
Fix Effects
3
Random Effects
4
)Cross – Sectional Dependence (CD
5
General diagnostic tests for cross section dependence in panels
6 Levin, Lin & Cho
7 Im, Pesaran and Shin
8 Breitung
9 Fisher
2
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با خطای برآورد همراه است .از این رو ،پسران ( )3113روشی را برای حل مشکل وابستگی
مقاطع ارائه داد .این روش که بر مبنای گسترش رگرسیون دیکی – فولر معمولی  (ADF)1است،
آزمون دیکی – فولر گسترشیافته مقطعی  (CADF)3نامیده میشود .رگرسیون دیکی – فولر
گسترشیافته مقطعی به صورت رابطه ( )3معرفی شده است (صالحی کمررودی و همکاران،
:)17۸7
L
L
() 3
Yit   i   i Yi ,t  j   i Yt  j   j 0  ij Yt  j   j 1 ij Yi ,t  j   it
که در آن t=1,2,…,T ،و  i=1,2,…,Nبا توجه به ویژگیهای این بررسی به ترتیب معرف سالها
و بخشهای اقتصادی مورد نظر میباشند .همچنین θ ،γ ،β ،α ،و  δضرایب برآوردی هستند و ε
نیز جز اخالل مدل را نشان میدهد .افزون بر این Y ،معرف دوره زمانی متغیرهای مورد نظر در
این بررسی و  Δو  jنیز به ترتیب معرف عملگر تفاضل و وقفه است .قرار گرفتن خط روی Y
میانگینگیری از متغیر مورد نظر را بازگو میکند .شمار وقفه ) (Lمیتواند با یکی از معیارهای
اطالعاتی و یا آزمونهای مرحلهای انتخاب شود .پس از برآورد رگرسیون باال برای هر کدام از
بخشها ،برای ضریب  βآماره  tبه دست میآید که میتوان آن را با  CADFiنشان داد (همان
منبع) .آماره آزمون نیز با رابطه ( )1بهدست میآید:
1
N
() 1
CIPS 
CADF
i



i 1

N

در دادههای تابلویی نیز همچون دادههای دوره زمانی پس از آنکه مانایی متغیرهای مورد نظر
مورد بررسی قرار گرفت ،بایستی آزمون همگرایی بلندمدت برای متغیرهای مورد نظر انجام شود.
پرکاربردترین آزمونهای همانباشتگی پانل توسط کائو ( )1۸۸۸و پدرونی ( )1۸۸۸معرفی شدند؛
اما نتایج این آزمونها در شرایط وجود وابستگی مقطعی اعتبار کمتری دارند .از همین رو،
وسترالند ( )3113یک آزمون همانباشتگی بر مبنای تصحیح خطا 7معرفی کرد که در شرایط
وجود وابستگی میان واحدهای مقطعی دارای اعتبار بیشتری است .فرآیند خلق دادهها در این
آزمون به شرح رابطه ( )9در نظر گرفته میشود (وسترالند:)3113 ،
pt
pt
() 9
Yit   ' d t   i ( yi ,t 1   i' xi ,t 1 )   j 1 ij yi ,t  j  j  qt  ij xi ,t  j eit

1

Augmented Dickey Fuller (ADF) Test
Cross-Sectional Augmented Dickey Fuller (CADF) Test
3
Error corection based cointegration test
2
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که در آن γ ،β ،α ،و  δضریبهای برآوردی е ،جز اخالل t ،زمان i ،بخشهای اقتصادی مورد نظر،
 jوقفه pt ،بیشینه وقفه و  qtبیشینه  Leadاست .همچنین d ،به متغیرهای برونزا و  yو  xبه
متغیرهای مورد بررسی اشاره میکنند .در رگرسیون باال ،بسته به اینکه  d tیکی از مقادیر صفر،
یک ،و یا یک و  tبگیرد ،به ترتیب بدون عرض از مبدأ ،با عرض از مبدأ ،و با عرض از مبدأ و روند
خواهد بود .به منظور سادهسازی ،بردار  kبعدی  xi ,tبه صورت گام تصادفی 1الگوسازی میشود.
افزون بر این ،فرض میشود که  xitبا  eitهمبستگی ندارد و همچنین اجزای خطا در طول i

و  tاز یکدیگر مستقل هستند .همچنین  i ،نشانگر ضریب تصحیح خطا است؛ بنابراین ،فرضیه
 H 0 :  i  0نشاندهنده نبود همانباشتگی است .فرضیه مقابل بسته به فرضی که در مورد همگنی
  iدر نظر گرفته شود ،تعریف میشود .اگر   iدر میان مقاطع غیر یکسان فرض شود ،فرضیه
مقابل به صورت  H 0 : i  0تعریف میشود .در غیر این صورت ،فرضیه مقابل به صورت
 H 0 :   0است (همان منبع) .وسترالند ( )3113برای آزمون نوع اول آمارههای  Gaو  Gtو

برای آزمون نوع دوم آمارههای  Paو  Ptرا معرفی کرده است.
با فرض وجود هم انباشتگی متغیرهای مورد بررسی ،میتوان به بررسی روابط بلندمدت بین
متغیرها پرداخت .روشهای پدرونی ،وسترالند و کائو ،اگرچه برای آزمون وجود یا نبود رابطه
همانباشتگی بین متغیرها استفاده میشوند ،ولی قادر به برآورد ضریبهای بلندمدت و یا
کوتاهمدت در مدلهای تصحیح خطای پانل نیستند .لذا ،پرکاربردترین روشهای برآورد
ضریبهای بلندمدت پانل نامانا حداقل مربعات معمولی پویا  (DOLS)3و حداقل مربعات معمولی
بهطور کامل اصالحشده  (FMOLS)7است .اما این دو روش نیز در شرایط وجود وابستگی مقعطی
اعتبار کمتری دارند .به طور کلی ،در مفاهیم پانل نمیتوان مقایسه در طول مقاطع را بدون در
نظر نگرفتن ناهمگنی انجام داد چرا که برآوردگرهای پانل استاندارد که در آن مقاطع همگن
فرض میشوند ،نتایج تورشداری دارند؛ بنابراین ،ناهمگنی بین مقاطع باید به طور روشن در نظر
گرفته شود (آقایی و رضاقلیزاده .)17۸7 ،مسئله دیگر موضوع پویایی مدل و قرار گرفتن متغیر
وابسته در سمت راست مدل است که در روشهای تابلویی استاندارد غیر ممکن است .همچنین،
مسئله مهم دیگر نامانایی بیشتر دورههای زمانی اقتصاد کالن است که در روشهای اقتصادسنجی
کالسیک بیتوجهی به این موضوع منجر به برآوردهای گمراهکننده میشود .پسران و اسمیت
1

Pure Random Walk
)Dynamic Ordinary Least Square (DOLS
3
)Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS
2
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( )1۸۸1با تعمیم رهیافت  ARDL1برای دادههای تابلویی ،برآوردگر میانگین گروهی  (MG) 3را
برای رفع این مشکالت چه برای برآوردهای با متغیرهای مانا و چه غیر مانا معرفی کردند که
فراسنجه (پارامتر) های بلندمدت را برای پانل از طریق میانگینگیری از فراسنجههای بلندمدت
از مدل  ARDLبرای مقاطع منفرد محاسبه کند .از سوی دیگر نیز برآوردگر ثابت پویا (DFE)7
بر همگنی شاخصها هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت داللت میکند (مهربانی و همکاران،
 .)17۸7پس از آن ،پسران و اسمیت ( )1۸۸۸روش انعطافپذیری را با نام برآوردگر میانگین
گروهی تلفیقی  (PMG)3معرفی کردند .آنان بیان کردند که در این روش شاخصهای بلندمدت
در طول مقاطع یکسان و همگن هستند .در عین حال ،در این روش ضریبهای کوتاهمدت و
ضریبهای تعدیل در طول مقاطع مختلف پانل تغییر میکنند .در واقع ،روش  PMGدر بر گیرنده
وضعیتی مابین روش  MGو روش  DFEاست که در آن تنها ضریبهای بلندمدت مجبور هستند
که در بین مقاطع یکسان باشند و ضریبهای کوتاهمدت میتوانند تغییر کنند (همان منبع) .در
تحلیل های اقتصادسنجی به منظور انتخاب بهینه از میان این سه روش از آزمون هاسمن استفاده
میشود .با این وجود ،به دلیل انعطافپذیری مختص این روش در انجام تحلیلها با در نظر گرفتن
ناهمگنیهای کوتاهمدت و همزمان تحلیل بلندمدت به صورت جامع برای همهی بخشهای مورد
نظر ،در این بررسی از روش  PMGبه منظور تحلیل آزمون فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در
بین بخشهای مختلف استفاده شده است.
بر پایه روش پسران و اسمیت ( )1۸۸۸میتوان معادلههای  ARDLرا برای دوره زمانی t=1,2,…,T
و بخشهای  i=1,2,…,Nو متغیر وابسته  Yبه صورت رابطه ( )3نوشت:
m
n
() 3
yit   j 1 ij yi ,t  j   j 0  ij' xi ,t  j   i   it

که در آنxij ،

عبارت است بردار ) (k×1از متغیرهای توضیحی برای بخش  Iام

و i

بیانگراثرگذاریهای ثابت است .در عمل ،پانل میتواند نامتوازن باشد و  mو  nممکن است در
بین مقاطع تغییر کند .این مدل میتواند به صورت مدل تصحیح خطای برداری  (VECM)1در
آید:
m 1
n 1
() 1
yit   i ( yi ,t 1   i' xi ,t 1 )   j 1  ij yi ,t  j   j 0  ij' xi ,t  j   i   it
1

)Auto Regressive Distributed Lags (ARDL
)Mean Group (MG
3
)Dynamic Fix Estimator (DFE
4
)Panel Mean Group (PMG
5
)Vector Error Correction Model (VECM
2
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که در آن  i ،ها عبارتاند از فراسنجههای بلندمدت و   iها فراسنجههای تصحیح خطا هستند.

در روش  PMGمحدودیت وارد بر مدل عبارت است از اینکه عناصر  در بین مقاطع مشترک
باشد .همه عبارتهای پویا و  ECMنیز میتوانند آزادانه تغییر کنند .برآورد مدل  PMGاز روش
حداکثر راستنمایی میباشد و انتخاب وقفه مناسب برای معادلههای انفرادی مقاطع نیز با استفاده
از معیار شوارتز بیزین انجام میشود.
اطالعات مورد نیاز شامل میزان انتشار کربندیاکسید (بر حسب تن) ،تولید ناخالص داخلی
(بر حسب میلیارد ریال) ،سهم از تولید ناخالص داخلی ،سهم اشتغال نیروی کار و سهم موجودی
سرمایه (بر حسب درصد) برای بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات با مراجعه به آمارنامههای
سازمان برنامه و بودجه سابق ،مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای دوره
زمانی  1793-17۸1تهیه و گردآوری شد .در نهایت ،برای انجام آزمون وابستگی مقاطع از
نرمافزار  Eviews 9و برای انجام آزمونهای ریشه واحد و همانباشتگی و نیز برآورد مدل از نرمافزار
 Stata 14استفاده شد.

نتایج و بحث
همانطور که اشاره شد ،برای انجام آزمونهای اقتصادسنجی و برآورد به روش تابلویی ،بایستی
وابستگی بخشهای مورد نظر در ارتباط با هرکدام از متغیرهای مورد نظر مورد آزمون قرار گیرد.
نتایج آزمون وابستگی مقاطع به روش پسران در جدول ( )1آمده است.
جدول ( )1نتایج آزمون وابستگی مقاطع
متغیر

آماره CD

لگاریتم انتشار کربندیاکسید ()LCo2
تولید ناخالص داخلی ()GDP
توان دوم تولید ناخالص داخلی )(GDP2
سهم از تولید ناخالص داخلی )(ECS
سهم اشتغال نیروی کار )(EMS
سهم موجودی سرمایه )(CS

1/19
*3/۸3
*3/91
**1/17
*-3/93
*-3/۸1

P-Value
1/13
1/1111
1/1111
1/19
1/113
1/117

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که از نتایج موجود در جدول ( )1استنباط میشود ،فرضیه صفر مبنی بر نبود وابستگی
بین بخشهای مورد نظر در همهی متغیرهای مورد بررسی به غیر از متغیر لگاریتم انتشار

تحلیل تمایز های بین بخشی311...

کربندیاکسید رد میشود و بنابراین میتوان استنباط کرد که به طور کلی در بین بخشهای
مورد نظر در پانل وابستگی مقطعی وجود دارد .از این رو ،بر پایه روش تحقیق مورد نظر ،در
مرحله بعدی به تشریح نتایج آزمون ریشه واحد بر پایه روش پسران ( )3113در قالب جدول ()3
پرداخته میشود.
جدول ( )2نتایج آزمون ریشه واحد پسران
آماره آزمون

متغیر

-1/13
1/73
1/11
-3/17
1/31
1/13

)(LCo2
()GDP
)(GDP2
)(ECS
)(EMS
)(CS
منبع :محاسبات تحقیق

P-Value
1/17
1/۸9
1/۸۸
1/11
1/9
1/11

مانایی
)I(1
)I(1
)I(1
)I(0
)I(1
)I(1

بنا بر نتایج جدول ( )3مشخص میشود که به غیر از متغیر لگاریتم سهم از تولید ناخالص داخلی،
دیگر متغیرها دارای ریشه واحد بوده و پس از یک بار تفاضلگیری در سطح  ۸۸درصد مانا
می شوند .لذا ،با توجه به این مطلب که متغیرهای مدل مورد استفاده دارای درجه همانباشتگی
یکسانی نیستند ،استفاده از روش  PMGدر این شرایط نیز توجیهپذیری شایان پذیرشتری دارد
(مامون و همکاران .)3113 ،همچنین ،در مرحله بعد استفاده از آزمون همانباشتگی تنها برای
تأیید رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده میشود.
جدول ( )3نتایج آزمون همانباشتگی پانل وسترالند
احتمال قوی

احتمال

مقدار برآوردی

آماره

1/11
1/93
1/13
1/11

1/11
1/۸۸
1/13
1/۸۸

-7/91
-3/31
-3/3
-1/۸3

Gt
Ga
Pt
Pa

منبع :محاسبات تحقیق

نتایج آزمون وسترالند در قالب جدول ( )7گزارش شده است .در این آزمون مقادیر احتمال قوی
و پایدار بر پایه مقادیر احتمال بوت استرپ شده 1محاسبه میشوند که این مقادیر دارای پایایی
Bootstrapped p-values

1
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بسیار باالیی برای آزمون فرضیه هستند و وابستگی بین مقاطع را نیز در نظر میگیرند .بر این
پایه ،با توجه به در نظر گرفتن ناهمگنی مقاطع مورد نظر در این بررسی و بر پایه آماره Gt
استنباط میشود که فرضیه صفر مبنی بر نبود رابطه بلندمدت در سطح  11درصد رد میشود.
از این رو ،میتوان استنباط کرد که متغیرهای مدل مورد نظر در این بررسی گرایش به رابطه
بلندمدت دارند که در مرحله بعد رابطه بلندمدت برآورد میشود .در جدول ( )3نتایج برآورد
ضریبهای بلندمدت نشان داده شده است .در روش  PMGبرآورد مدل بلندمدت و کوتاهمدت به
صورت یکجا و همزمان برآورد میشود؛ لذا آماره  Log Likelihoodدر این بررسی نیز به میزان
 ۸1/11بهدست آمد.
جدول ( )4نتایج برآورد ضریبهای بلندمدت
متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره z

معناداری

()GDP
)(GDP2
)(ECS
)(EMS
)(CS
منبع :محاسبات تحقیق

3/17
-3/73
-1/13
1/13
-1/33

1/37
1/33
1/11
1/17
1/97

9/13
-1/3
-1/3
1/3
-3/3

1/111
1/111
1/11
1/33
1/119

نتایج برآورد رابطه بلندمدت نشان میدهد که ضریبهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی و توان
دوم آن به ترتیب مثبت و منفی میباشد .از این رو ،به نظر میرسد که با همگن در نظر گرفتن
بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات در بلندمدت ،میتوان استنباط کرد که فرضیه
زیستمحیطی کوزنتس در بخشهای اقتصادی ایران برقرار است .به عبارت دیگر ،در بلندمدت
همزمان با رشد اقتصادی در کشور ،انتشار آلودگی در بخشهای اقتصادی پس از رسیدن به یک
نقطه اوج تغییر جهت داده و دارای روند نزولی میشود .از این رو ،میتوان امیدوار بود که حفظ
و ارتقای کیفیت زیست محیطی در بلندمدت به عنوان یک مطلوبیت در کشور بر شمرده شود.
نتایج جدول ( )3در همین رابطه نشان میدهد که در بلندمدت با افزایش سهم موجودی سرمایه
بخشهای اقتصادی و نیز ارتقای سهم از تولید ناخالص داخلی آنها از میزان انتشار آلودگی در
کشور کاسته میشود .لذا ،به نظر میرسد که در بلندمدت و با دستیابی به فناوریهای برتر کمتر
آلودهکننده و افزایش توان و ظرفیت تولید و درآمدزایی بخشهای اقتصادی میتوان از افزایش
انتشار آلودگیهای زیستمحیطی در کشور جلوگیری کرد .نتایج جدول ( )3همچنین نشان

تحلیل تمایز های بین بخشی311...

میدهد که افزایش یا کاهش سهم اشتغال نیروی کار بخشهای اقتصادی در بلندمدت تاًثیر
معناداری بر انتشار آلودگی زیستمحیطی در کشور نخواهد داشت .به عبارت دیگر ،انتشار
آالیندهها در بخشهای اقتصادی وابستگی معناداری به تغییر و دگرگونیهای جمعیت شاغالن
در این بخشها نخواهد داشت و بیشتر وابسته به دیگر عاملهای مؤثر بر انتشار آلودگی در هر
کدام از بخشها است .پس از بررسی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد نظر ،در ادامه به
تحلیل رابطه کوتاهمدت بین متغیرهای مدل در قالب جدول ( )1پرداخته میشود.
نتایج جدول ( )1نشان میدهد که در کوتاهمدت ،ضریبهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی و
توان دوم آن برای بخش کشاورزی به ترتیب مثبت و منفی و نیز معنادار بهدست آمده است .بر
این پایه ،به نظر میرسد که در کوتاهمدت فرضیه زیستمحیطی کوزنتس برای بخش کشاورزی
برقرار خواهد بود .از این رو ،به نظر میرسد که در کوتاهمدت میتوان به کاهش تخریب
زیستمحیطی در بخش کشاورزی همزمان با افزایش درآمدها در این بخش امیدوار بود.
همچنین ،نتایج جدول ( )1نشان میدهد که در کوتاهمدت ضریبهای یادشده برای بخش صنعت
معنادار نیست که این موضوع بیانگر آن است که در کوتاهمدت نمیتوان به برقراری فرضیه
زیستمحیطی کوزنتس برای بخش صنعت امیدوار بود .لذا ،به نظر میرسد که عاملهای دیگری
به غیر از رشد درآمدها بر کاهش یا افزایش آالیندههای زیستمحیطی در بخش صنعت اثرگذاری
معنادار دارد.
همچنین ،عالمتهای مربوط به ضرایب دو متغیر تولید ناخالص داخلی و توان دوم آن در جدول
( )1برای بخش خدمات نیز نشان میدهد که در کوتاهمدت رابطه کوزنتس زیستمحیطی برای
این بخش به صورت معکوس برقرار است .بر این پایه ،به نظر میرسد که در کوتاهمدت با رشد
بخش خدمات در کشور از یک مرحله به بعد میزان انتشار آلودگی با تغییر روند دچار فرایندی
صعودی میشود .به نظر میرسد که در کوتاهمدت و با افزایش رشد درآمد بخش خدمات ،تقاضای
مشتق شده انرژی در این بخش افزایش مییابد و در نتیجه آن منجر به افزایش انتشار آالیندهها
در این بخش میشود .به عبارت دیگر ،با رشد بخش خدمات در کشور در کوتاهمدت ،ماهیت ارائه
و عرضه خدمات مختلف مربوط به این بخش متمایل به بهکارگیری نهادههای انرژیبر میشود.
افزایش مصرف انرژی در زیربخشهای بهداشتی و درمانی ،آموزشی ،بانکی ،حمل و نقل و مانند
آنها همزمان با رشد این زیربخشها از جمله این موارد است .بنابراین ،ضرورت دارد که به مسئله
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تخریبهای زیستمحیطی همزمان با افزایش درآمدهای بخش خدمات توجه اساسی معطوف
شود.
جدول ( )5نتایج برآورد مدل کوتاهمدت و تصحیح خطا با استفاده از روش PMG
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منبع :محاسبات تحقیق

بنا بر نتایج جدول ( )1همچنین استنباط میشود که تمایزهای ساختاری در ماهیت بخشهای
اقتصادی کشور به عنوان یک عامل اثرگذار شایان توجه در فرایند توسعه زیستمحیطی در کشور
بهشمار میآید .در این ارتباط ،نتایج جدول یادشده نشان میدهد که با افزایش سهم موجودی
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سرمایه بخش کشاورزی بر میزان انتشار کربندیاکسید در این بخش افزوده میشود .با توجه به
این مطلب به نظر میسد که افزایش سهم موجودی سرمایه در بخش کشاورزی همزمان با افزایش
بهکارگیری ماشینها و ادوات کشاورزی در این بخش است .از این منظر ،به منظور کنترل گازهای
آالینده از بخش کشاورزی بایستی به توان کاهش آلودگی ماشینهای نوین مورد استفاده در
بخش کشاورزی همزمان با ارتقای فناوری نوین در این بخش توجه جدی صورت پذیرد.
نتایج جدول یادشده همچنین نشان میدهد که در کوتاهمدت در بخش صنعت با افزایش سهم
این بخش از تولید ناخالص داخلی در کشور بر میزان انتشار آلودگی در این بخش افزوده میشود.
لذا ،به نظر میرسد که بهمنظور توسعه زیستمحیطی در کشور بایستی بر ضرورتهای
زیستمحیطی رشد نسبی بخش صنعت نیز توجه اساسی معطوف شود.
نتایج جدول ( )1افزون بر این نشان میدهد که در کوتاهمدت انتشار آلودگی در بخش خدمات
تابعی معنادار از سه متغیر سهم از تولید ناخالص داخلی ،سهم اشتغال نیروی کار و سهم موجودی
سرمایه نخواهد بود .بنابراین ،نتایج این بررسی به خوبی بیانگر آن است که با توجه به تفاوتهای
ساختاری مابین بخشهای اقتصادی در کوتاهمدت ،استناد به فرضیه کوزنتس به منظور دستیابی
به هدفهای توسعه زیستمحیطی در کشور بایستی با توجه به تفاوتهای بین بخشی در
بخشهای مختلف اقتصاد صورت پذیرد .بنا بر نتایج جدول ( ،)1جمله تصحیح خطا برای همه
بخشها دارای عالمت منفی و از لحاظ آماری در سطح اطمینان  ۸۸درصد معنادار میباشد که
این امر نمایانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای مورد استفاده در این بررسی
است .بر این پایه ،فرایند تعدیل از کوتاهمدت به بلندمدت برای بخشهای کشاورزی ،صنعت و
خدمات به ترتیب معادل  3سال 1/31 ،سال و  3/73سال به طول خواهد انجامید.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این بررسی با تأکید بر تمایزهای بین بخشی و با استفاده از رویکرد دادههای تابلویی به تحلیل
و بررسی فرایند توسعه زیستمحیطی در بخشهای اقتصادی ایران در قالب فرضیه زیستمحیطی
کوزنتس پرداخته شد .با توجه به نتایج این بررسی میتوان استنباط کرد که در بلندمدت فرضیه
زیستمحیطی کوزنتس در بخشهای اقتصادی ایران برقرار است .از این رو ،به نظر میرسد که
در بلندمدت و بنا بر فرضیه زیستمحیطی کوزنتس میتوان به دستیابی به توسعه زیستمحیطی
در کشور همزمان با رشد اقتصادی امیدوار بود .در این ارتباط ،بنا بر نتایج این بررسی مشخص
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شد که در بلندمدت با افزایش سهم از تولید ناخالص داخلی و سهم موجودی سرمایه در بخشهای
اقتصادی کشور از میزان انتشار آلودگی در کشور کاسته میشود .لذا ،به نظر میرسد که در
بلندمدت و با افزایش بهکارگیری فناوریهای برتر کمتر آلودهکننده و افزایش توان و ظرفیت
تولید و درآمدزایی بخشهای اقتصادی میتوان از افزایش انتشار آلودگیهای زیستمحیطی در
کشور جلوگیری کرد و در جهت دستیابی آسانتر به توسعه از منظر زیستمحیطی در کشور
گامهای رو به جلو برداشت.
افزون بر این ،با توجه به نتایج این بررسی همچنین مشخص شد که در کوتاهمدت فرضیه
زیستمحیطی کوزنتس تنها برای بخش کشاورزی به صورت معمول و متعارف برقرار خواهد بود
و این فرضیه برای بخش صنعت پذیرفتنی نبوده و برای بخش خدمات نیز به صورت معکوس
برقرار خواهد بود .لذا ،با توجه به نتایج این بررسی به نظر میرسد که به منظور دستیابی به توسعه
زیستمحیطی در کشور بایستی به تفاوتهای محتوایی و ساختاری بین بخشی در اقتصاد کشور
بیش از پیش توجه و تأکید شود و در سیاستگذاریهای زیستمحیطی نیز در مورد بخشهای
صنعت و خدمات این تأکید در اولویت امر قرار داشته باشد.
با توجه به نتایج این بررسی همچنین مشخص شد که با افزایش سهم موجودی سرمایه در بخش
کشاورزی بر میزان انتشار آلودگی در این بخش افزوده میشود .بنابراین ،با توجه به نتایج بهدست
آمده ضرورت دارد به منظور کنترل گازهای آالینده به صورت خاص در بخش کشاورزی به
الزامهای کنترل کننده آلودگیهای زیستمحیطی همزمان با ارتقای فناوریهای برتر در این
بخش توجه جدی صورت پذیرد؛ بدیهی است استفاده از انواع روشهای کنترل کننده آلودگی در
ماشینها و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی همانند مجهز کردن آنها به سامانههای
جداسازی ذرات معلق از جریان گازهای حامل از جمله این الزامها بهشمار میآیند.
بنا بر نتایج این بررسی همچنین مشخص شد که در کوتاهمدت با افزایش سهم بخش صنعت از
تولید ناخالص داخلی در کشور بر میزان انتشار آلودگی در این بخش افزوده میشود .لذا ،با توجه
به اهمیت بسیار مهم هزینههای خارجی رشد و توسعه بخشهای اقتصادی در فرایند توسعه
زیستمحیطی ،تأکید میشود که درصدی از افزایش درآمدهای سالیانه بخش صنعت در قالب
پرداخت مالیاتهای سبز معطوف به جبران آسیب و زیان زیستمحیطی ناشی از رشد تولید و
درآمد در این بخش شود .در این زمینه ،میتوان در بررسیهای آینده در سیاستگذاریهای
زیستمحیطی ،نسبت به تعیین میزان بهینه دریافت مالیات سبز از بخش صنعت اقدام شود.
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بنا بر نتایج این بررسی الزم است با توجه به ناهمسازی توسعه زیستمحیطی با بخش خدمات از
منظر فرضیه زیستمحیطی کوزنتس و به منظور کنترل و به تأخیر انداختن تخریب
زیستمحیطی اقدامهای پیشگیرانه همچون بهبود و ارتقای آموزشهای مربوطه در جهت
پیشگیری و کنترل آلودگیهای زیستمحیطی و همچنین تدوین منشور رعایت حقوق
زیستمحیطی در بخش خدمات همزمان با رشد درآمدها در این بخش در دستور کار
سیاستگذاری قرار گیرد.
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