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 در محیطی زیست آلودگی و انرژی مصرف اقتصادی، کالن متغیرهای بین علی روابط بررسی
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 تسکوزن یافته تعدیل منحنی گرنجری، علیت محیطی،زیست آلودگی اقتصادی، کالن متغیرهای :کلیدی ناگواژ

 

های اقتصادی تدوین سیاست و تنظیم در به سزایی نقش تواندمی محیطیآلودگی زیست رابطه بین متغیرهای کالن اقتصادی و تبیین

ذاری  گبر این اساس هدف مطالعه حاضر بررسی روابط علی بین تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، سرمایه .کند محیطی ایفاو زیست

های زمانی بین باشد. بدین منظور با استفاده از دادهمی 2COگذاری مستقیم داخلی و خارجی و میزان انتشار گاز در قالب سرمایه

علی بین متغیرها از آزمون تحلیل گرنجری استفاده شد و سپس با تخمین مدل تعدیل ی ابتدا برای تعیین رابطه 1331-1333سالهای 

 لگاریتم متغیر ضریبتخمینی نشان داد که  شود. تحلیل ضرایب مدلیافته کوزنتس به بررسی روابط بلندمدت متغیرها پرداخته می

 آلودگی افزایش با داخلی گذاری سرمایه جریان یهمسوی دهنده شانکه ن است شده برآورد مثبت و دار معنی خالص سرمایه تشكیل

ضریب متغیر لگاریتم  .نیست برخوردار محیطی زیست یآیکار در داخلی گذاری سرمایه جریان بنابراین است، زیست محیط تخریب و

 انتشار گفت توان میبرآورد شده است . با توجه به اینكه ضریب بیشتر از عدد یک برآورد شده است  323/1مصرف انرژی سرانه 

 (دهدمی افزایش %1 از بیش را آلودگی ،سوختهای فسیلی مصرف در افزایش %1)  است پذیر کشش انرژی مصرف به نسبت آلودگی

 سرمایه متغیر دار معنی و مثبت اثر به توجه با .نیست برخوردار محیطی زیست ییآکار از مطالعه مورد  کشور در انرژی مصرف لذا و

 خارجی مستقیم های سرمایه جذب دیگر بیان به .شود می دییأتفرضیه مآمن آلودگی  %3در سطح   (LFDI) خارجی مستقیم گذاری

 بودن دار معنی و مثبت .شودمی کشور  در آلودگی حجم افزایش سبب باشد می اقتصادی رشد بر مثبت اثرات دارای آنكه ضمن

می افزایش منتشره آلودگی میزان سرانه درآمد افزایش با که دارد آن از حكایت ، سرانه داخلی ناخالص تولید متغیر لگاریتم ضریب

بنابراین برای  .است همراه زیست محیط تخریب و آلودگی ایجاد با اقتصادی رشد اصوال که کندمی بیان را واقعیت این تلویحا و ابدی

محیطی را کاهش دهد باید های زیست یابد و نیز زیان اینكه  کشور ایران در بلند مدت در مسیر رشد اقتصادی به پایداری دست

های سازگار با محیط زیست و همچنین محیطی خود را افزایش دهد و با جایگزینی تكنولوژیقوانین مناسب حفاظت زیست

ر دهند و های مناسب را در دستور کار خود قرااستانداردسازی صنایع موجود و بهینه کردن مصرف انرژی از طریق اتخاذ سیاست

 کارگیری به و جذب زمینه در موفق کشورهای یتجربه از استفادهمحیطی را فراهم آورند. همچنین موجبات کاهش آلودگی زیست

 تولید با قوی بخشهای از حمایت و تشویقو انرژی  ذخیره جهت در ایران جمله از توسعه حال در کشورهای  در خارجی هایسرمایه

 کمک میتوان کنند،می استفاده آالینده نسبی مزیتهای از تولید مسیر در که تولیداتی  از گرفتن فاصله و (پاك)باال کیفیت با کاالهایی

 .باشد داشته کشور در آلودگی مشكل کاهش در زیادی

 کوزنتس یافته تعدیل منحنی گرنجری، علیت محیطی،زیست آلودگی اقتصادی، کالن متغیرهای :کلیدی هایواژه
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 مقدمه -1

 تا .است کرده خود جلب به را محققان از بسیاری توجه تهاست مد زیست محیط کیفیت و اقتصادی رشد بین رابطه

 یک رشد نرخ مشابه نرخی با طبیعی تقریباً منابع و انرژی خام، مواد مصرف که بود این بر اعتقاد 03 دهه از قبل

 کننده نگران های مسئله عنوان به طبیعی منابع بودن دسترس امكان در 03 دهه اوایل در نماید.می رشد اقتصاد

 این نماید.از ایجاد اقتصادی رشد راه سر بر اساسی مانعی تواندمی طبیعی نابودی منابع که ترتیب این به شد، مطرح

سمت  به باید جهان و شده متوقف اقتصادی رشد باید اقتصادی فعالیت حفظ حتی و زیست از محیط حفاظت برای رو
 تجربی و مطالعات گرفت قرار آزمون مورد تجربی و نظری بعد از دیدگاه نماید . این حرکت پایا وضعیت در اقتصاد

 رابطه آن، از پس  .است یافته، کاهشی توسعه اقتصادهای در درآمد به خام مواد مصرف نسبت داد نشان 03 دهه در

 U منحنی اینبرعكس بدست آمد.  Uویک منحنی  گرفت قرار بررسی مورد درآمد و خام مواد از استفاده میزان بین

 در  .یابدمی کاهش معین سطح به یک درآمد رسیدن از بعد خام مواد از استفاده حجم دهد می برعكس نشان

 تا داشت آن بر را بسیاری محققان 33 دهه اوایل از مختلف هایه آالیند به مربوط اطالعات گرفتن قرار دسترس

 نمایند. بررسی درآمد و زیست محیطی مختلف هایشاخص منحنی برای وجود فرضیه روایی و اعتبار

 ایفا انرژی های بخشتدوین سیاست و تنظیم در بسزایی نقش تواندمی اقتصادی رشد و انرژی مصرف رابطه تبیین

 دو این بین رابطه کیف و کم تعیین ، ایران اقتصادی در رشد و انرژی مصرف بین نزدیک ارتباط به توجه با .کند

 اقتصادی توسعه و رشد و انرژی مصرف میان رابطه .نمایدمی کمک موثری انرژی بخش سیاستهای تبیین به متغیر

 جدی صورت به داشت، جهانی براقتصاد نفت قیمت افزایش که تأثیر مهمیو  1303 سال در نفتی اول بحران از پس

تكنیكهای  پیشرفت با اما بود محدود تبعی رابطه بررسی به مطالعات این ابتدا ت. درگرف قرار مطالعه مورد

 متغیرهای اضاافه کردن با همراه سنجی، اقتصاد مختلف هایمدل .یافت بیشتری ابعاد مطالعات این اقتصادسنجی،

 کار به مختلف کشورهای مورد باشد در مؤثر اقتصادی رشد و انرژی مصرف میان ارتباط بر تواندمی که دیگری

 با و مختلف کشورهای در انرژی اهمیت و نیست زمینه یكسان این در مختلف مطالعات نتایج اما .است شده گرفته

رابطه علیت  بررسی به ما مطالعه این در.است شده زده تخمین متفاوتی شكل مختلف به متغیرهای و مدلها از استفاده
گذاری داخلی و مستقیم خارجی و مصرف ناخالص داخلی، سرمایه بین متغیرهای کالن اقتصادی از جمله تولید

 پردازیم.( می 2coمحیطی)میزان آزادسازی گاز های فسیلی( با آلودگی زیستانرژی)سوخت

 مبانی نظری -2

 اقتصادی رشد و زیست محیط کیفیت بین یرابطه برقراری برای کوزنتس محیطی زیست منحنی یفرضیه تدوین

 منحنی، این افقی محور در .پردازدمی سرانه درآمد سطح و آلودگی میزان میان یرابطه بررسی به فرضیه این .است

 بین یرابطه که دهدمی نشان فرضیه این ود.شمی داده نمایش آلودگی میزان آن عمودی محور در و سرانه درآمد

 سطح و آلودگی میزان بین یرابطه حال، این با .است معكوس شكلی کوهانی یسرانه درآمد و آلودگی متغیر دو

 نرخی با آلودگی رشد یاولیه مراحل در. است نیافته روشنی پاسخ هنوز که است سئوالی شكل U یدرآمد سرانه

 به رسیدن را منحنی این اوج. یابدمی کاهش ایفزاینده نرخ با سپس و رسدمی اوج به یابد،می افزایش کاهنده
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 و مواد از استفاده کاهش حال در اقتصاد، بعد، به منحنی اوج از که معنی بدین. گویندمی "رشدغیرمادی" حالت
 (.2333،مورانكو -بنگوچیا و زارزوسو-مارتین) است تولید فرآیند در انرژی

 است، آن درمان هم و آلودگی علت هم اقتصادی رشد که است این و است روشن فرضیه این پیام حقیقت در

 مشكالت برای درمانی به اقتصادی رشد شدن تبدیل بیانگر غیرمادی، رشد یمرحله به اقتصاد رسیدن بنابراین

 سایر از استفاده ،(پانل هایداده یا زمانی ی سر) هاداده انتخاب برحسب مطالعات نتایج. بود خواهد محیطی زیست
 توسعه) مطالعه مورد کشورهای نوع و هاداده زمانی یدوره الگو، برآورد های روش آلودگی، و درآمد کنار در متغیرها

.بطور کلی برای بررسی مبانی نظری رابظه بین  رشد اقتصادی اندبوده گوناگون بیش و کم (توسعه حال در یا یافته
 قایل شد.توان تمایز و محیط زیست می

  شش کگروه اول، مطالعاتی است که بر بخش تقاضای اقتصاد و خصوصیات ترجیحات مصرف کننده بویژه
اند.در این مطالعات که بیشتر با رویگرد مصرف به رابطه محیطی تمرکز پیداکردهدرآمدی کاالهای زیست

شود. مصرف ایجاد می رشد و محیط زیست توجه شده، آلودگی در تابع مطلوبیت وارد شده و از طریق
های اقتصادی، عوامل موثر بر رابطه رشد اقتصادی محیط زیست در این مدلها شامل مقیاس فعالیت

ترجیحات مصرف کننده بین مصرف و کاهش آلودگی است. اثر مقیاس بر آلودگی با کنترل عوامل دیگر، 
اده از ی اقتصادی همراه با میزان استفی یكنواخت از درآمد است. بزرگتر شدن مقیاس فعالیتهاتابع فزاینده

حیط تواند باعث تخریب مها و منابع طبیعی همچنین تولید پسماندها و ضایعات بیشتر است که مینهاده
زیست شود، بنابراین اثر مقیاس بر ایجاد آلودگی مثبت است.ترجیحات مصرف کنندگان به سمت کاهش 

اقتصادی باشد. با توجه به نرمال یا لوکس بودن کاالهای تواند عامل مؤثری در فرآیند رشد آلودگی می
رود ترجیحات مردم در سطوح باالی درآمدی و همراه با طی شدن مراحل رشد زیست محیطی انتظار می

و توسعه اقتصادی به سمت داشتن محیط زیست سالم تر سوق یابد که نتیجه آن کاهش آلودگی در 
 باشد.درآمدهای باال می

 العاتی است که بر بخش عرضه اقتصاد تكیه دارند، در این مطالعات که با رویكرد تولید به گروه دوم مط
رابطه رشد اقتصادی و محیط زیست توجه شده آلودگی در تابع تولید به عنوان نهاده به کار رفته و یا در 

ط تصادی و محیاثر تولید به عنوان یک پیامد خارجی ایجاد شده است. عوامل موثر بر رابطه بین رشد اق
ها شامل اثر مقیاس، اثر ساختاری و شدت نشر آلودگی است.تغییرات ساختاری که رشد زیست در این مدل

ادی به سمت های اقتصوسیله تغییر ترکیب فعالیتکند بر کیفیت محیط زیست بهاقتصادی را همراهی می
به  تر درآمدی حرکت از کشاورزیپایینگذارد. در سطوح هایی با شدت آلودگی کمتر یا بیشتر اثر میبخش

صنعت است که نتیجه آن افزایش شدت آلودگی است، اما در سطوح باالتر درامدی انتقال غالب حرکت از 
 GDPصنعت درشود. بنابرین سهم تغییرات صنعت به خدمات است که باعث کاهش شدت آلودگی می

که سهم بخش صنعت فعالیتهای اقتصادی ابتدا  طورهمانتواند نشان دهنده تغییرات ساختاری باشد.می
محیطی نیز ابتدا افزایش و سپس با رشد درآمد کاهش یابد، آلودگی زیستافزایش و سپس کاهش می

باشیم. شدت نشر آلودگی معكوس بین درآمد و محیط زیست می uیابد که در این حالت شاهد رابطه می
قتصادی و تكنولوژیكی قرار دارد. کشورها در مراحل اولیه های طرف عرضه تحت تأثیر منابع رشد ادر مدل

یروی وسیله اکتساب نکنند و در مراحل بعدی توسعه بهتوسعه از طریق تجمع سرمایه فیزیكی رشد می
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دهند. بنابراین با تجمع سرمایه فیزیكی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی انسانی کارآمد به رشد خود ادامه می
یابد و با رشد درآمد سرانه و حرکت اقتصاد از بخش صنعتی به خدماتی و استفاده از ایش میآلودگی نیز افز

در  1یابد، زیرا بر اساس تئوری ریبژینسكینیروی انسانی به جای سرمایه فیزیكی آلودگی نیز کاهش می
خش از ب شود که این عامل منابع راتجمع سرمایه انسانی باعث رشد صنایع پاك می تجارت بین الملل

ی یكنواخت منفی بین درآمد و آلودگی دهد و در این حالت شاهد رابطهآلوده به بخش پاك سوق می
تواند تحت تأثیر اثر سیاسی یعنی قوانین و مقررات و الزامات زیست هستیم. همچنین شدت نشر آلودگی می

تمایل به پرداخت هزینه شود قرار گیرد. در سطوح پایین درآمدی ها اعمال میمحیطی که توسط دولت
کاهش آلودگی کمتر از مقدار تعیین شده است. در این حالت تنظیم یک سیستم قانونمند کاهش آلودگی 

ابد، اما در یارزشی ندارد و با نبود چنین سیستمی نیز آلودگی به یقین همراه با رشد اقتصادی افزایش می
ابد یانه درآمدی شدت نشر آلودگی کاهش میسطوح باالی درآمدی و پس از رسیدن اقتصاد به یک آست

های مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده و با تشدید شده است. بنابراین که در مرحله کاهش آلودگی سیاست
رود همراه با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها شدت نشر آلودگی به علت وضع و اجرای قوانین انتظار می

 محیطی کاهش یابد.زیست

ارد. اول اینكه گذگر تأثیر گذار بر شدت نشر آلودگی، تكنولوژی است که از دو طریق بر میزان آلودگی اثر میعامل دی
های جدید توابع تولید احتیاج کمتری به کاالی زیست محیطی خواهند داشت با بهبود تكنولوژی و استفاده از فناوری

دگی تولید خواهد داشت و یا اینكه به عنوان کاالی مكمل عنوان کاالی مكمل تولید میزان کمتری آلوو یا اینكه به
تولید میزان کمتری آلودگی تولید خواهد شد که به معنی تولید کاال با آلودگی کمتر است. دوم آنكه بهبود تكنولوژی 

های هتواند در صنایع کاهش آلودگی نیز رخ دهد و باعث شود که این صنایع به نحو کاراتری عمل کرده و با هزینمی
کمتری نسبت به دفع آلودگی اقدام کنند که نتیجه هردو اثر بهبود تكنولوژی کاهش شدت نشر آلودگی است. باتوجه 

توان نتیجه گرفت در مطالعاتی که بر بخش عرضه اقتصاد تمرکز دارند نقش متغیرهای به مطالعات ذکر شده می
های فیزیكی یا انسانی در تعیین شرایط زیست مایهو تجمع سر GDPسیاسی، تكنولوژیكی، سهم تغییرات صنعت در 

 محیطی طی فرایند رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.
  گروه سوم مطالعات صورت گرفته در زمینه بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و محیط زیست مطالعاتی است

ت مطالعات آلودگی در هر دوتابع مطلوبیاند. در این که بر هر دو بخش عرضه و تقاضا ی اقتصاد تمرکز یافته
 د. باشو تولید وارد شده و عوامل مؤثر بر آلودگی شامل اثر مقیاس، ترجیحات، تكنولوژی وسیاسی می

 ی علی بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی زیست محیطی گروه چهارم مطالعاتی هستند که به بررسی رابطه
 مرور ضمن ادامه درزمانی متفاوت هستند.ها و دورهاند که از نظر مفاهیم تئوریک، تعریف داده پرداخته

 خواهیم پرداخت.به ارزیابی این مطالعات  شده، انجام مطالعات ترینمهم

 
 

 

                                                           
1 - Rybczynski theorem 
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 پیشینه تحقیق -3

 یکشورهای خاورمیانه طی دورهی بین درامد و انتشار دی اکسید کربن را در ( وجود رابطه1310ابراهیمی) پورکاظم و
 کند.وارونه رابرای این کشورها تأیید می uی ها وجود یک رابطهآزمون کردند. نتایج بررسی 2333تا  1313

 های زیستهای حكمرانی و مالیات( به بررسی اثرات تكنولوژی، ترجیحاتی، شاخص1313) پژوهان و لشگری زاده
کشور منتخب با سطوح توسعه  35اکسید کربن، دی اکسید گوکرد و نیتروژن در های دی محیطی بر میزان آالینده

ها نشان داد که علی رغم تأثیر پرداختند. نتایج بررسی 2333-1333ی یافتگی متفاوت و از جمله ایران، طی دوره
یتروژن گوگرد و نهای دی اکسید ها ارتقای سطح تكنولوژی در کاهش آالیندهمثبت رشد اقتصادی بر میزان آالینده

 اند.های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلودگی نقش مهمی داشتهو بهبود شاخص
به بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس  (1315ژوهان و مراد حاصل)پ 

و نتیجه گرفتند که منحنی های پانل پرداختند به روش داده 2332-1331کشور شامل ایران طی دوره  50برای 
 کوزنتس در کشورهای مورد بررسی برقرار است.

در صنایع ایران به بررسی  هوا آلودگی و صنعتی هایفعالیت اثر تبیین هدف با (1313) ی گولک غفار و رالهینص
سرمایه فیزیكی فعالیت صنایع تولیدی و حجم  دادند نشان آنها .پرداختند1301-1315های های تابلویی سالداده
 اثر انسانی نیروی مهارت شدت و فسیلی هایقیمت سوخت کار، نیروی وریبهره و دارد هوا آلودگی بر مثبتی اثر

 .دارند هوا آلودگی بر منفی
 دست نتایج این اکسیدکربن به دی گاز انتشار بر اقتصادی رشد و انرژی شدت اثر ایمطالعه در (1313) رستگار

 درصد دارد. یک کربن اکسیدانتشار دی بر معناداری و مثبت اثر انرژی شدت و داخلی ناخالص تولید که یافت

 تولید افزایش درصد دهدو یکمی افزایش درصد 30/3انرژی، کربن دی اکسید را به میزان  شدت در افزایش

یافت که با افزایش دهد. همچنین به این نتیجه دست درصد افزایش می 11/3 را کربن اکسید دی داخلی ناخالص
 یابد.رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست کاهش می

 ناخالص داخلی تولید کربن، کسیددی سرانه متغیرهای آن در که نمودند ارائه مدلی (1311) همكاران و کیا اسدی

 .بودند های توسعهبرنامه مجازی متغیرهای و جمعیت اقتصاد، بازبودن درجه سواری، خودروهای تعداد ایران، سرانه
 داشته وجود اکسید کربن با دی بودن باز بجز مستقل متغیرهای تمام میان مثبتی و معنادار ارتباط خود تحلیلهای در

 را توسعه آنها برنامه همچنین، .است به دست آمده منفی کربن اکسیددی سرانه انتشار و بودن باز است. رابطه

 .یافتند هوا آلودگی کاهش برای کشور برنامه مؤثرترین

 آزادسازی جمعیت شهرنشین، اقتصادی، رشد انرژی، مصرف رابطه دیگری تالش (در1311) همكاران و بهبودی

 میان مثبت رابطه مطالعه این  از حاصل نتایج .نمودن بررسیVARروش به را کربن اکسید دی انتشار و تجاری

 .دهدمی نشان ایران در اکسیدکربن دی با را مستقل متغیرهای تمام

 مصرف در کارایی بهبود اقتصاد، در ساختاری تغییرات( سه عامل 1330آپسچور) ( و1333) گولدیمبر و مایلنیک

 عامل دو استرن نظر از. کنندمی معرفی وضعیت تغییر این توجیه برای را انرژی مصرف الگوی اصالح و انرژی

 مشخص اقتصادی رشد طول در را (هواو  آب آلودگی مثل) محیطی زیست خسارات هایشاخص وضعیت عمده

 .کند می
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 انرژی مصرف ساختار اقتصاد، مقیاس هایشاخص تاثیر بررسی به خودی مطالعه در (2333) همكاران و یانگ
 خود مدل از استفاده با چین در هوا آلودگی بر محیطی زیست های سیاست و تكنولوژی نیز و اقتصاد ،ترکیب

 نخست شاخص سه مثبت تاثیر از حاکی آنها مطالعه نتایج .اندپرداخته1315-2330 زمانی دوره در برداری توضیح

 باشد می محیطی زیست های سیاست و تكنولوژی های شاخص منفی اثر نیز و آلودگی بر
تول و همكارانش در مطالعه خود به بررسی روابط بلند مدت بین مصرف انرژی و انتشارگاز دی اکسید کربن در 

پرداختند. نتایج اصلی این مطالعه نشان داد که در دوره مورد مطالعه، شدت گاز  1133-23332سالهای آمریكا در 
دی اکسید کربن با افزایش سوختهای فسیلی افزایش یافته و رشد جمعیت ، رشد اقتصادی و رشد مصرف برق نیز 

 عوامل تاثیر گذار بر میزان انتشار آلودگی هستند.
   لگاریتم  و سطوح دوم درجه معادالت از استفاده با را( انتشارات دی اکسید کربن 1332) سلدن و ایكین هلتز،

GDP یابدمی افزایش یكنواخت صورت به کربن انتشارآنها دریافتند  .کردند بررسی. 
اصلی  رابطه در مربوطه توضیحی متغیرهای حذف را EKC( مهمترین انتقاد در تحلیل 2331) النزا و گالوئتی

  (PHH) 2آلودگی پناهگاه فرضیه بدلیل را تجارت متغیر باید زمان و درآمد متغیرهای بر عالوه ترتیب بدین دانند.می
 را سیاسی و اقتصادی متغیرهای از دیگری تعداد و خام مواد از استفاده شدت محاسبة برای را انرژی قیمت متغیر، 
 .گیرندنظرمی در زیست محیط عمومی کاالی ماهیت دلیل به

های پنلی در سطح را برای نشر دی اکسید کربن در کانادا به کمک داده EKCی ( رابطه2335) فنگ و النتز
 نشان می بررسی این بررسی قرار دادند. نتایج مورد 1303-2333 دوره در ای منطقه ثابت اثرات منطقه(با 3منطقه)

جمعیت  و کربن اکسید دی نشر میان شكل برعكس به رابطه یک ندارد، بلكه بستگی GDPبه  کربن نشر دهد
 .دارد وجود تكنولوژی و کربن اکسید دی نشر میان شكل U ویک رابطه

 ( در پژوهشی برآورد منحنی کوزنتس را در چین مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه از2331) دیگران و سانگ

 به که می شود برآورد کوزنتس سه منحنی و شده گرفته بهره 2333 تا 1313 دوره برای چین استان 23 اطالعات

 آب آلودگی گاز، )آلودگی سرانه هایآالینده و ناخالص داخلی( تولید به توجه )با سرانه درآمد بین ی رابطه ترتیب

 رابطه دهد یکمی نشان تلفیقی ههای داد از استفاده با همجمعی آزمون. دهد می نشان را (دجام ماندهای پس و

 تخمین همچنین مقایسه دارد. وجود سرانه داخلی ناخالص تولید و سرانه سه نوع آالینده بین همجمعی مدت بلند

 با استفاده تخمین همجمعی دهد می نشان پویا معمولی مربعات حداقل زننده و تخمین معمولی حداقل مربعات زننده

 را منحنی نتایج برعكس بودن باشد.می مناسب جامد پسماندهای بجز هاآالینده همه برای تلفیقی ههای داد از

 .نمایدمی تأیید
 بنابراین فرضیه های پژوهش بصورت زیر قابل بیان است؛ 

 .است وارونه u شكل به محیطی زیست آلودگی و اقتصادی رشد بین ارتباط .1

 .دارند هوا آلودگی بر مستقیم تاثیر فسیلی هایانرژی صرف .2

                                                           
 به توسعه يافته، كشورهاي همان يعني شديد؛ مقررات با كشورهاي از ه بر آلود صنعت كه شود مي سبب تجاري موانع در كاهش -2

 .شود منتقل هستند توسعه حال در كشورهاي يعني تر ضعيف مقررات با كشورهاي
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 .دارد نقش زیست محیط حفظ در گذاریسرمایه .3

 .دهدمی کاهش را زیستی آلودگی خارجی مستقیم گذاریسرمایه .1

 محیطی است.ارتباط علی بین متغیرها یک طرفه و به سمت آلودگی زیست .3

 روش تحقیق -4

های مصرف ساالنه آن بجای مصرف انرژی استفاده های فسیلی در تولید آلودگی هوا از دادهبا توجه به نقش سوخت
 ایجاد در آن اهمیت دلیل به 2CO گاز  انتشار میزان ،آلودگی   های جنبه گستردگی به توجه با همچنینکردیم. 

کلیه  .شد انتخاب آلودگی شاخص عنوان به ، آن از ناشی آلودگی بودن فرامرزی و زمین، گرمایش و اقلیمی تغییرات
 1333تا  1331بصورت سری زمانی و برای سالهای  3های مورد نیاز از سایت بانک مرکزی ایران و بانک جهانیداده

 باشند.و برحسب ریال می1305گذاری برحسب قیمتهای ثابت سال های مربوط به تولید و سرمایهاخذ شده است. داده

 یافته های پژوهش -5

 های آنهای زمانی و ویژگیسری
باشند. داده هایی که از مشاهدات یک یک سری زمانی مجموعه مشاهداتی است که بر حسب زمان مرتب شده 

پدیده در طول زمان بدست می آیند بسیار متداول هستند. در کسب و کار و اقتصاد، قیمت سهام در بازار بورس، 
شاخصهای قیمت ماهانه، ارقام فروش ساالنه و غیره را مشاهده می کنیم. در هواشناسی بیشترین و کمترین درجه 

نه و شاخصهای خشكسالی و سرعتهای باد در ساعات مختلف را مشاهده می کنیم. در حرارت روزانه، باران ساال
 علوم در  کشاورزی ارقام ساالنه مربوط به محصول و تولید دام، فرسایش خاك و فروش صادرات را ثبت می کنیم.

یی که در آن هاب را در فواصل یک هزارم ثانیه مشاهده می کنیم. فهرست زمینه قل الكتریكی فعالیت بیولوژیكی
سری زمانی مشاهده شده و تجزیه و تحلیل می شود بی پایان است. می توان گفت که بیشتر شاخه های علوم منجر 

 دهند، می شود.به مطالعه داده هایی که به شكل سریهای زمانی رخ می

 تصادفی که منجر بههدف تجزیه و تحلیل سریهای زمانی معموال دو مورد است: درك یا به مدل درآوردن مكانیسم 

 .آن گذشته مبنای بر سری آینده مقادیر بینی پیش  و  مشاهده سری می شود،
 استراتژی الگوسازی: 

ای برای ساختن یک یک استراتژی چند مرحله .مهمی است پیدا کردن الگوهای مناسب برای سریهای زمانی کار
ست. در این روش سه مرحله عمده وجود دارد که وضع شده ا 1305الگو بوسیله آقایان باکس و جینكینس در سال 

 از هر یک از آنها ممكن است چندین بار استفاده کنیم:

 الگو( شناسایی یا) تشخیص -1             

  الگو برازش -2             
 برازش نیكویی یا الگو درستی تشخیص-3             

سریهای زمانی را که برای سری زمانی مشاهده شده مناسب ای از الگوهای در تشخیص یا شناسایی الگو، دسته 
های متفاوت زیادی را از کنیم. در این مرحله نمودار زمانی سری را مورد توجه قرار داده و آمارهاست انتخاب می

                                                           
3 - Worldbank 
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 لگوییا کنیممی تاکیداند. ها بدست آمدهکنیم و همچنین از اطالعاتمان در زمینه موضوعی که دادهها محاسبه میداده
 .دارد گیبست شود می تحلیل و تجزیه بعدًا که نظری تجدید به و است آزمایشی شود می انتخاب مرحله این در که

شود. برازش الگو ایم مربوط میکیفیت الگوئی که ما تشخیص و برآورد کرده تجزیه و تحلیلبررسی درستی الگو به 
پیدا  باشند؟ اگر عدم کفایتیها تا چه اندازه مناسب است؟ آیا فرضهای مربوط به الگو بطور معقولی صادق میدادهبه 

کرد.  توان مقادیر آینده سری را پیش بینیکنیم الگو کامل است و با استفاده از آن مینشود در این صورت، فرض می
گردیم یدا شده، الگوی دیگری را انتخاب می کنیم. یعنی بر میدر غیر اینصورت بر مبنای عدم کفایتی که در الگو پ

 .زنیم تا یک الگوی قابل قبول پیدا کنیمبه مرحله تشخیص الگو. بدین ترتیب سه مرحله را آنقدر دور می

 آزمون ریشه واحد

 قرار بررسی مورد به لحاظ مانایی بررسی مورد متغیرهای ویژگی بایستمی اقتصادسنجی هایمدل برآورد از پیش

 ضربهای واکنش تابع صورت در این و نشده تأمین مدل ثبات شرط متغیرها بودن نامانا صورت در چراکه گیرد،

از طرفی اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممكن است مشكلی به  ت.داش نخواهد را کافی اعتبار آن از حاصل
 ی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگییک متغیر سری زمانی وقت نام رگرسیون کاذب بروز کند.

نیم. کمانایی دو حالت دارد: ضعیف و قوی. ما معموال حالت ضعیف را بررسی می آن در طول زمان ثابت باقی بماند.
اگر تمامی گشتاورها در طول زمان ثابت باشد، سری، مانای قوی است؛ ولی اگر گشتاورهای مرتبه اول و دوم ثابت 

 است. سری مانای ضعیف باشد

 در است. شده استفاده (ADF) یافته تعمیم فولر - از ازمون دیكی مطالعه این در که دارد مختلفی وجود آزمونهای

 شده ارائه (1) جدول در آزمون این از نتایج حاصل  .است توجه مورد متغیر مانایی مبین صفر فرضیه آزمون، این

 .است

ی اند. ستون دوم جدول نشان دهندهداده شده %33و  %33، %33مربوط به سطوح اطمینان   tی هدر جدول زیر آمار

اگر  شوند.ی سطوح اطمینان مقایسه میباشد که برای آزمون فرضیه ایستایی با آمارهمحاسباتی می  tی اماره
 شود.ایستایی ما قبول می ی سطوح اطمینان بیشتر باشد فرضیهی محاسباتی ما از قدر مطلق آمارهقدرمطلق آماره

ند های زمانی ماهستی دوربین واتسون برای تست خود همبستگی بین دادهی آمارهستون ششم جدول نشان دهنده
دهد، اگر عددی قرار گیرد عدم خود همبستگی را نشان می 2ی ناچیزی از عدد یا در فاصله 2اگر این آماره بین عدد 

ی موررد نظر عدد صفر یا عددی ا نشان دهد خود همبستگی منفی کامل و اگر آمارهیا  عدد چهار ر 1نزدیک به عدد 
دهد. ستون آخر جدول نیز سطوح ایستایی را نزدیک به صفر را نشان دهد خود همبستگی مثبت کامل را نشان می

 باشد.  ی یک بار تفاضل ایستا مینشان دهنده I(1)دهد بعنوان مثال نشان می
 از ایستا هاداده لذا و شوندمی ایستا گیریتفاضل بار یک با ولی نبوده ایستا سطح در متغیرها مامیت جدول اساس بر

د کننآزمون های ریشه واحد انجام شده بر روی متغیرهای فوق این مسأله را تایید میهستند. I(1) و یک یدرجه
 که تمامی آنها انباشته از مرتبه یک هستند.
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 ازمون ریشه واحد( نتایج 1جدول)

 ( با در نظر گرفتن عرض از مبداADFآزمون دیکی فولر )

 نتیجه آزمون
 

D-W statistic 
 

 داری معنی سطوح در بحرانی مقادیر
1%                    3%                  13%   

 آماره آزمون
 

 متغییر

 

................ 1.519936 -2.5133 -2.3133 -3.6353 -0.329431 2LCO 

I(1) 2.477193 -2.5111 -2.3320 -3.6422 -7.371082 2LCO∆ 

……………… 2.026753 -2.6133 -2.9499 -3.6353 -0.656430 LENR 

I(1) 1.930808 -2.6148 -2.9527 -3.6422 -4.915186 LENR∆ 

……………… 1.702779 -2.6118 -2.9472 -3.6289 0.879709 LGDP 

I(1) 1.592592 -2.6133 -2.9499 -3.6353 -4.416747 LGDP∆ 

……………… 1.773432 -2.6118 -2.9472 -3.6289 0.732639 2LGDP 

I(1) 1.693521 -2.6133 -2.9499 -3.6353 -4.729284 2LGDP∆ 

……………… 2.396098 -2.6118 -2.9472 -3.6289 1.122064 LDI 

I(1) 1.995201 -2.6133 -2.9499 -3.6353 -6.364137 LDI∆ 

…………….. 1.723791 -2.6148 -2.9527 -3.6422 -0.163760 LFDI 

I(1) 2.110671 -2.6164 -2.9558 -3.6496 -3.673251 LFDI∆ 

 تحلیل علیت گرنجری
ه معنای دهد ولی باگرچه تحلیل های رگرسیونی، وابستگی یک متغیر به متغیرهای دیگر را مورد بررسی قرار می

های باشد و اگر به بسیاری از معادالت برازش شده در دورهروابط علت و معلولی نمیوجود علیت یا به عبارت دیگر 
باشد و این موضوع در واقع به وجود رگرسیون پشین نگاهی انداخته شود حاکی از وجود روابط ساختگی و کاذب می

لیت برای بررسی رابطه ع باشد.شود، میکاذب که به علت پایا نبودن جمله پسماند دو سری بر روی دیگر ایجاد می

 .شوداستفاده می granger causalityگرنجر -بین داده ها، از آزمون انگل

اساس کار آزمون علیت گرنجر که برای سری های زمانی طراحی شده است این است که آیا مقادیر با وقفه سری 
دو حالت امكان پذیر است در کالمی  ها نقش دارند یا ندارند به عبارت دیگر هردهی هریک از سریمذکور در توضیح

الزم به   ساده کدامیک علت و معلول یكدیگر هستند، یا رابطه علیتی وجود ندارد و یا اینكه علیت دو طرفه می باشد

 . انجام می شود ( Eviews) توضیح است که این آزمون در نرم افزار ایویوز
م ، نتایج کنیورد نظر را بصورت جفتی  با هم مقایسه میبرای تعیین علیت و جهت آن در این مطالعه متغییرهای م

 شود.های زیر نشان داده میطور جداگانه در جدوله ب

 
 CO2گذاری مستقیم داخلی و میزان انتشار گاز ( آزمون علیت گرنجری بین سرمایه2 جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.00008 30.1160 LDI            LC02 

0.9869 0.01323 LCO2            LDI 
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اساس نتایج بدست آمده برای آزمون علیت گرنجری بین متغییرهای سرمایه گذاری مستقیم و میزان نشر آلودگی  بر
گذاری مستقیم علت گرنجری آلودگی هوا است و جهت علیت از سرمایه شود که سرمایههوا در جدول باال مشاهده می
 ت و عكس آن صادق نیست.گذاری به سوی آلودگی هواس

 CO2گذاری مستقیم خارجی و میزان انتشار گاز ( آزمون علیت گرنجری بین سرمایه3جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.0051 6.35718 LFDI             LC02 

0.0799 2.76094 LCO2         LFDI 
 

محیطی رابطه علی باتوجه به داده های جدول برقرار زیستبین متغییرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آلودگی 
گذاری مستقیم خارجی به سمت آلودگی زیست محیطی است و عكس رابطه علیت است و جهت آن از سرمایه

تواند نشان دهنده این موضوع باشد که در بعضی شود. این امر میگرنجری بین این دو متغیر بطور ضعیفی رد می
 دهد.می ری خارحی مانند ورود صنایع پاك آلودگی را کاهشگذاموارد سرمایه

 
 CO2( آزمون علیت گرنجری بین مصرف انرژی و میزان انتشار گاز 4 جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.00005 49.3020 LEN         LC02 
0.33350 1.14085 LCO2           LEN 

 
شود که بین مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی رایطه علی با توجه به نتایج ازمون علیت در جدول مشاهده می 

یشترین های فسیلی ببرقرار و جهت علیت به سمت آلودگی زیست محیطی برقرراست. در دنیای واقعی مصرف سوخت

 دارد. 2coتأثیر را در انتشار  گاز 
 

 CO2( آزمون علیت گرنجری بین تولید ناخالص داخلی و میزان انتشار گاز 5جدول)
Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.0033 6.98799 LGDP         LC02 
0.0874 2.65408 LCO2         LGDP 

 
عنوان شاخص آلودگی اکسید به های پژوهش حاکی از یک رابطه علیت گرنجری بین میزان انتشار گاز کربن دییافته

باشد ،اما عكس این رابطه باشد که جهت آن از تولید ناخالص داخلی به سمت آلودگی میو تولید ناخالص داخلی می
تواند دلیلی بر اثبات منحنی کوزنتس برای ایران باشد بر طبق این منحنی می شود که این موضوعبطور ضعیغی رد می

کند ، در یک سطح درآمد سرانه مشخص منحنی محیطی افزایش پیدا میتبا افزابش درآمد سرانه آلودگی زیس
 اقتصادی رشد که ساختاری شود. تغییراتکند. یعنی افزایش درامد سرانه باعث کاهش آلودگی میبرگشت پیدا می

 شدت با هاییبخش سمت به اقتصادی فعالیت تغییر ترکیب وسیله به زیست محیط کیفیت بر کندمی همراهی را

 است صنعت به کشاورزی از حرکت غالب، انتقال درآمدی، ترسطوح پایین در . گذاردمی اثر بیشتر، یا کمتر آلودگی
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 خدمات به صنعت از حرکت غالب انتقال درآمدی، باالی سطوح در اما آلودگی است؛ شدت افزایش آن نتیجه که

 ساختاری تغییرات دهندهنشان تواندمیGDP شود. بنابراین تغییراتمی شدت آلودگی کاهش باعث که است

 فعالیتهای ترکیب در صنعت بخش سهم که طور (. همان1313لشكریزاده سال  و مریم پژویان جمشید باشد)دکتر

 کاهش درآمد رشد با سپس و افزایش ابتدا نیز محیطیزیست یابد، آلودگیمی کاهش سپس و افزایش ابتدا اقتصادی

 .( می باشیمU محیط زیست)  و درآمد بین رابطه  معكوس شاهد حالت این در که یابدمی
 

 CO2( آزمون علیت گرنجری بین توان دوم تولید ناخالص داخلی و میزان انتشار گاز 6 جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.0051 6.35943 LGDP2            LC02 
0.1842 1.78467 LCO2            LGDP2 

د ولی عكس شومحیطی ثابت میباال رابطه علی بین توان دوم تولید ناخالص داخلی و آلودگی زیستاساس جدول  بر
 آن صادق نیست. 

 گذاری مستقیم داخلی( آزمون علیت گرنجری بین مصرف انرژی و سرمایه7جدول)
Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.6984 0.36338 LENR            LDI 

0.1651 1.91785 LDI                LENR 

 
تقیم گذاری مسی علیت بین سرمایهبا توجه به آزمون علیت گرانجری انجام شده و بر اساس جدول باال هیچ رابطه

 شود.و مصرف انرژی تأیید نمی
 

 گذاری مستقیم خارجیگذاری مستقیم داخلی و سرمایه( آزمون علیت گرنجری بین سرمایه8جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.7642 0.27137 LFDI              LDI 

0.0282 4.04731 LDI             LFDI 

 
گذاری مستقیم و مستقیم خارجی نشان داد که رابطه علیت وجود دارد که جهت آزمون علیت بین متغیرهای سرمایه

گذاری توان گفت که سرمایهبعبارتی میگذاری مستقیم خارجی است. گذاری مستقیم به طرف سرمایهآن از سرمایه
گذاری در امور زیربنایی اقتصاد کشور تواند سرمایهباشد که این امر میگذاری خارجی میداخلی بستر ساز سرمایه

-یهی وجود سرماگذاری داخلی الزمهگذاری داخلی باشد و سرمایهتواند مكمل سرمایهگذاری خارجی میباشد. سرمایه
 باشد.میگذاری خارجی 
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 گذاری مستقیم داخلی و تولید ناخالص داخلی( آزمون علیت گرنجری بین سرمایه9جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.9572 0.04378 LGDP         LDI 

0.0000 16.9355 LDI             LGDP 

باشد ولی عكس آن صحیح نیست. میگذاری مستقیم علت تولید ناخالص داخلی بر اساس نتایج گرفته شده سرمایه
تولیدی  وری و کارایی عواملمستقیم داخلی از طریق افزایش بهره گذاریسرمایهتوان گفت که در تأیید این مسأله می

 تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.و افزایش تولید می
 

 و توان دوم تولید ناخالص داخلی گذاری مستقیم داخلی( آزمون علیت گرنجری بین سرمایه11جدول)     

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.9757 0.02457 LGDP2            LDI 

0.0002 11.6441 LDI             LGDP2 

 دهد.گذاری و توان دوم تولید ناخالص داخلی را نشان میی علی بین سرمایهآزمون علیت مطابق انتظار یک رابطه 
 

 گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژیعلیت گرنجری بین سرمایه ( آزمون11جدول)
Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.7325 0.31470 LFDI             LENR 

0.0361 3.73241 LENR             LFDI 

 ریگذاگذاری مستقیم خارجی یک طرفه و جهت آن به سمت سرمایهرابطه گرنجری بین مصرف انرژی و سرمایه
 باشد.می

 ( آزمون علیت گرنجری بین تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی12جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.5985 0.52244 LGDP         LENR 
0.1145 2.33730 LENR         LGDP 

متغیر را تأیید نمیی علی بین  این دو در مورد رشد اقتصادی و مصرف انرژی آزمون علیت گرنجری هیچ رابطه 
 کند.

 ( آزمون علیت گرنجری بین توان دوم تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی13جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.1943 1.73449 LGDP2           LENR 
0.0077 5.77760 LENR            LGDP2 

شود و جهت آن به سمت توان دوم درآمد انرژی تأیید میی علی بین توان دوم درآمد سرانه و متغیر مصرف رابطه
 باشد.سرانه می

 گذاری مستقیم خارجی( آزمون علیت گرنجری بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه14جدول)

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.4916 0.72771 LGDP           LFDI 
0.0542 3.22895 LFDI              LGDP 
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ج رابطه دهدکه هیگذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی نشان میعلیت گرنجری ببن متغیرسرمایهآزمون 
گذاری مستقیم خارجی به سمت رشد تولید ناخالص داخلی علی بین اینها وجود ندارد. جهت علیت در مورد سرمایه

دلیل خوبی برای رشد تولید ناخالص گذاری خارجی دهد که اگرچه سرمایهشود که نشان میبطور ضعیفی رد می
ها و همچنین عدم سرمایه گذاری خارجی داخلی است ولیكن در کشورما بعلت شرایط خاص اقتصادی و وجود تحریم

 کافی این موضوع نقش کمرنگی دارد.
 

 گذاری مستقیم خارجی( آزمون علیت گرنجری بین توان دوم تولید ناخالص داخلی و سرمایه15جدول)

                  

 
 
 
  
  
  

 
 

گذاری مستقیم خارجی به سمت توان دوم لگاریتم درآمد سرانه نتایج پژوهش حاکی از یک رابطه علی بین سرمایه
 باشد.می

 گرنجری بین تولید ناخالص داخلی و توان دوم تولید ناخالص داخلی( آزمون علیت 16جدول)

 
 
 

 باشد.و دست آخر اینكه تولید ناخالص داخلی علت توان دوم لگاریتم درامد سرانه می

 جمعیهم
به نام  ایزمانی که متغیرهای مورد استفاده در رگرسیون از نوع سری زمانی بوده و ایستا ) ساکن( نباشند پدیده

متغیرهای به کار رفته در مدل رگرسیونی باهم ) جمعا( ایستا شوند  آید ولی اگر تمامبه وجود می رگرسیون کاذب
این رو  آید. ازیعنی باقیمانده های حاصل از مدل ایستا باشند آن گاه پدیده هم انباشتگی یا هم جمعی به وجود می

ا مانی که ایستهای زمانی نیز به دست اورد و هر سری زاین کلمه ) هم انباشتگی( به مرور کاربرد خود را در سری

مرتبه تفاضل گیری ساکن، ایستا یا هم انباشته شود آن  dباشد را هم انباشته می گوییم و اگر سری زمانی پس از 

گوییم اگر بتوان می dبنابراین سری را انباشته از درجه ی  نشان می دهیم. I(dگفته و با ) dرا هم انباشته از مرتبه 

 دهیم.نشان می I(dگیری مانا کرد. این سری را با نماد) بار تفاضل dسری فوق را با 

 cointegrateباشد در این صورت دو سری را هم انباشته یا  I(0)اگر ترکیب خطی دو سری انباشته از مرتبه صفر  
در حالت کلی اگر دو سری زمانی، انباشته از مرتبه های مختلفی باشند، ترکیب خطی آن ها، جمع شده  می گوییم. 

، ترکیب خطی آن ها I(2و دیگری)  I(1)انباشته( از مرتبه ی باالتر از مرتبه ی کلی آن هاست، یعنی اگر یكی )

I(2) است. به همین ترتیب، ترکیب خطی دو متغیرI(1)  معموالI(1)  است. اگر دو سری ) متغیر( انباشته از مرتبه
 یكسانی باشند، دو متغیر روی طول موج یكسانی قرار دارند.

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.5931 0.53199 LGDP2         LFDI 

0.0426 3.52471 LFDI          LGDP2 

Prob F-Statistic فرضیه صفر 

0.9919 0.00818 LGDP2          LGDP 
0.0407 3.58174 LGDP          LGDP2 
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ن ها می تواند هم انباشته آ( ترکیب خطی dه طور کلی اگر دو متغیر )سری( انباشته از مرتبه یكسانی باشند ) مثال ب 
یست و ن رگرسیون دیگر ساختگیباشد. در چنین مواردی رگرسیون بر روی مقادیر دو متغیر معنی دار می باشد یعنی 

طور خالصه در صورتی که تشخیص دهیم باقیمانده های  هیچ گونه اطالعات بلند مدتی را از دست نمی دهیم. به

(  Fو  t[ مانا یا ساکن هستند، متدولوژی سنتی رگرسیون ) شامل آزمون های I(0حاصل از رگرسیون به صورت ]) 
برای داده ها قابل استفاده می باشد. مفاهیم ارزشمند ریشه واحد، هم انباشتگی و غیره به ما کمک می کنند تا ساکن 

 صحت رایب متغیرها ایستائی از اطمینان و ایستائی تخمین از بعدن پسماندهای رگرسیونی را تشخیص دهیم.بود
 نتایج نیز، 3و  2 جدول در.  کنیممی استفاده یوهانسون جمعیهم آزمون از متغیرها میان مدت بلند رابطه وجود

 به (Maximum Eigenvalue) اثر( و حداکثر مقادیر ویژه ) traceبه روش  جوهانسون آزمون محاسبات

 .است شده ارائه متغیرها میان مدت بلند یرابطه وجود بررسی منظور
 روش اثر-جمعی یوهانسون( آزمون هم17جدول)

 .باشدمی %3نشان دهنده رد فرضیه صفر در سطح معنی داری  *  
 

 ویژهروش حداکثر مقادیر -جمعی یوهانسون( آزمون هم18جدول)

 باشدمی %3نشان دهنده رد فرضیه صفر در سطح معنی داری  *      

جمعی، سومین فرضیه رابطه هم 1جمعی، دومین فرضیه حداکثراولین فرضیه صفر وجود هیچ رابطه هم در جداول باال 
رابطه هم  1رابطه هم جمعی، پنجمین فرضیه صفر حداکثر3جمعی، چهارمین فرضیه حداکثر رابطه هم 2حداکثر 

های هم گیرند. در آزمونرابطه هم جمعی می باشند که مورد آزمون قرار می 3حمعی و ششمین فرضیه صفر حداکثر 
گیرد. با توجه به جداول باال و ی بعدی مورد آزمون قرار میجمعی وجود اولین رابطه که رد شود بالفاصله رابطه

Unrestricted Cointegration Rank Test(Trace) 

 Trace %3سطح معنی داری  احتمال
Statistic 

Eigenvalue فرضیه صفر 

No. of CE(s) 

0.0000 95.75366 143.0178 0.914160     *None 

0.2498 69.81889 59.53843 0.507698 At most1 

0.4248 47.85613 35.44389 0.384791 At most2 
0.4982 29.79707 18.92691 0.252526 At most3 
0.3625 15.49471 9.031007 0.190234 At most4 

Unrestricted Cointegration Rank Test(Maximum Eigenvalue ) 

 Max-Eigen %3داری سطح معنی احتمال
Statistic 

Eigenvalue فرضیه صفر 
No. of CE(s) 

0.0000 40.07757 83.47935 0.914160     *None 
0.4487 33.87687 24.09453 0.507698 At most1 
0.6216 27.58434 16.51698 0.384791 At most2 

0.7544 21.13162 9.895904 0.252526 At most3 
0.4687 14.26460 7.174336 0.190234 At most4 
0.1730 8.841466 1.856671 0.053144 At most5 
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در سطح و حداکثر مقادیر ویژه  بردار همگرا را برای آزمون اثر  یک می توان وجودآزمون مقادیر ویژه و مقدار اثر  
 پذیرفت.   33%
مشكلی که وجود دارد شناسایی روابط تعادلی بلند مدتی است که از نظر اقتصادی با مفهوم  تحلیل هم جمعی در

م. ر اختیار داشته باشیهستند و این کار امكان پذیر نخواهد بود مگر آن که اطالعات اضافی دیگری خارج از الگو د
های متغیرهای سری زیرا هم جمعی یک مفهوم کامالً آماری بر مبنای ویژگی ،ای تعجب آور نیستچنین مسأله

جمعی فاقد مبانی نظری اقتصادی است، روابطی که همجمع هستند، لزوماً دارای مفهوم زمانی است .چون هم
 (.1301اقتصادی نیستند )نوفرستی،

 برآورد منحنی کوزنتس 
ی ( در دوره1ی پس از حصول اطمینان از ایستائی و همجمعی بین متغیرها مدل تعدیل یافته کوزنتس )رابطه شماره

های سری زمانی تخمین (  و با استفاده از دادهolsبا استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ) 1333تا  1353زمانی 
 اند.نشان داده شده 13شده در جدول  شود. نتایج مدل برآوردزده می

 ( برآورد منحنی تعدیل یافته کوزنتس19) جدول

 t  ststistics Prob انحراف معیار ضریب متغیر توضیحی نام متغیر توضیحی

 C 4.86 0.149 46.05 0.000 عرض از مبدا

 LDI 0.129 0.022 2.46 0.001 سرانه داخلی گذاری سرمایه لگاریتم

 LFDI 0.017 0.004 3.67 0.005 گذاری خارجی سرانهلگاریتم سرمایه 

 LENR 1.023 0.086 7.55 0.000 لگاریتم مصرف انرژی سرانه  

 LGDP 0.881 0.022 4.53 0.009 لگاریتم درآمد سرانه   

 2LGDP 0.052- 0.011 -3.64   0.0198 لگاریتم توان دوم درآمد سرانه 

  D.W=2.58 F=494 0.98 =2R  

 
اولین کار پس از تخمین هر معادله سنجش اعتبار ضرایب و کل رگرسیون است. با نگاهی به ستون احتمال در  

درصد برآوردشده است که به معنی رد شدن فرضیه صفر  %3ی ضرایب این آماره کمتر از برای کلیهابیم که یمی
 بودن ضرایب میباشد و ضرایب معنی دار برآورد شده اند. 

دهد که قدرت توجیه کنندگی رگرسیون باالست و نشان می  2Rمقدار ضریب تشخیص یا برازش رگرسیون  
ی مناسب واتسون برای مدل در محدوده-دهند . اماره دوربینمتغیر وابسته را توضیح می 31/3متغیرهای توضیحی 

ی عدم خودهمبستگی بین متغیرهای مدل است. برای شیب رگرسیون یا قرار گرفته است که نشان دهنده 3/2

براورد شده در رابطه باال است که نشان از اعتبار کل   Fکنیم آماره استفاده می Fبعبارتی کل رگرسیون از آماره 
 رگرسیون است.

 دار معنی خالص سرمایه تشكیل لگاریتم متغیر ضریب .شودمی پرداخته برآورد از حاصل ضرایب تحلیل به ادامه در

 محیط تخریب و آلودگی افزایش با داخلی گذاری سرمایه جریان همسویی دهنده شانکه ن است شده برآورد مثبت و

 رسدمی نظر به و .نیست برخوردار محیطی زیست کارایی در داخلی گذاری سرمایه جریان بنابراین است، زیست

 آلودگی انتشار حجم افزایش نهایتا و تولید مقیاس افزایش جهت در کشورها در سرمایه تشكیل جریان هدایت عمدتا

  .گیردمی صورت
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فرضیه مآمن آلودگی  %3در سطح   (LFDI) خارجی مستقیم گذاری سرمایه متغیر دار معنی و مثبت اثر به توجه با 

 نسبت را شدیدی محیطی زیست های سیاست یافته توسعه کشورهای که آنجا از فرضیه، این اساس بر. شودمی یدأت

 فرآیند و عملیات یافته توسعه کشورهای در فعال کننده آلوده صنایع کنند؛ می اعمال توسعه حال در کشورهای به

 دهندمی انتقال ضعیف محیطی زیست هایسیاست با توسعه حال در کشورهای به خودی کشورهای از را خود تولید

 دیگر بیان به. شوندمی تبدیل کننده آلوده صنایع جذب برای مامنی به توسعه حال در کشورهای ترتیب این به و

 حجم افزایش سبب باشدمی اقتصادی رشد بر مثبت اثرات دارای آنكه ضمن خارجی مستقیم هایسرمایه جذب

از طرف دیگر چون کشورهای در حال توسعه قادر به تأمین مالی صنایع پاك نیستند  .شود می کشورها این در آلودگی
ای کنند ورود صنایع آلوده کننده هوا در کشورهبرای صنایع آلوده کننده مزیت نسبی پیدا کرده و از آنها استفاده می

 کنند.محیطی را کمتر میدر حال توسعه کارایی زیست

برآورد شده است. با توجه به اینكه ضریب بیشتر از عدد یک برآورد  323/1ژی سرانه ضریب متغیر لگاریتم مصرف انر
سوختهای  مصرف در افزایش %1) است ذیرپکشش انرژی مصرف به نسبت آلودگی انتشار گفت توانمیشده است 

 محیطی زیست کارایی از مطالعه مورد کشور در انرژی مصرف لذا و (دهدمی افزایش %1 از بیش را آلودگی ،فسیلی

سهم  یهمچنین باالبودن ضریب این متغیر در رگرسیون منحنی تعدیل یافته کوزنتس نشان دهنده .نیست برخوردار
 های فسیلی در تولید آلودگی بخصوص میزان انتشار گاز کربن دی اکسید است. باالی مصرف سوخت

 درآمد افزایش با که دارد آن از حكایت ، سرانه اخلید ناخالص تولید متغیر لگاریتم ضریب بودن دار معنی و مثبت

 ایجاد با اقتصادی رشد اصوالً که کندمی بیان را واقعیت این تلویحاً و ابدیمی افزایش منتشره آلودگی میزان سرانه

 .است همراه زیست محیط تخریب و آلودگی

 نظر و از بوده خوردار بر انتظار مورد عالمت از سرانه داخلی ناخالص تولید لگاریتم دوم توان ضریب نهایت در و

 منحنی که درآمدی سطحآستانه  به مطالعه کشور مورد که است نكته این کننده بیان که است دارمعنی آماری

 .ستا رسیده کند پیدا برگشت کوزنتس

 بحث و نتیجه گیری -6

 این جانبی آثار عنوان به توسعه، جریان در اقتصادی هایفعالیت از منتشره آلودگی به توجه اخیر های سال در

 در که موضوعاتی از یكی .است گشته تبدیل اقتصاددانان اصلی هایدغدغه از یكی به زیست، محیط بر هافعالیت

 بر اقتصادی متغیرهای تاثیر بررسی است؛ ساخته معطوف خود به را مختلفی هایپژوهش و مطالعات حوزه این

 مصرف اقتصادی، کالن متغیرهای بین علی تا به بررسی روابط است شده تالش حاضر مطالعه در.باشدمی آلودگی

  ایران در قالب تحلیل گرنجری و مدل تعدیل یافته کوزنتس پرداخته شود. در محیطی زیست آلودگی و انرژی

شوند. می ایستاهای زمانی در سطح ایستا نبوده ولی با یک بار تفاضل گیری بر اساس پژوهش انجام شده تمام داده
داری گنتایج تحلیل گرنجری نشان داد که در کوتاه مدّت متغیرهای لگاریتم مصرف سرانه انرژی، لگاریتم سرمایه

مستقیم داخلی سرانه و خارجی سرانه ، لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن علت گرنجری لگاریتم 
 شود.مدت رابطه بین آنها تأیید میتند و در کوتاهاکسید سرانه هسمیزان انتشار گاز کربن دی

جمع از درجه یک هستند. آزمون هم جمعی جوهانسون فقط یک  آزمون ایستایی نشان داد که همه متغیرها هم 
 جمعی مدل تعدیل یافته کوزنتس برآورد شد.جمعی در بلند مدّت را تأئید کرد. پس از اطمینان از همرابطه هم
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نشان داد که در بلندمدّت مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی بیشترین تأثیر را در میزان انتشار گاز نتایج برآورد 
  حیطی دارد.مگذاری مستقیم خارجی کمترین تأثیر را در میزان آلودگی زیستاکسید دارند.متغیر سرمایهکربن دی

 زیر موارد نمایند طی کمتری آلودگی با را خود اقتصادی توسعه مسیر کشورها از گروه این اینكه برای مجموع، در

 :شود می پیشنهاد

 محیطی زیست مقرارات و قوانین ضعف نمودن برطرف درصدد خود وضعیت کامل مطالعه و شناخت با 

 را آلودگی انتشار روند آن دقیق اعمال و هابنگاه آالیندگی بر مقررات و قوانین وضع با و کرده تالش

 .نمایند مدیریت

 محیط با سازگار و پاك هایتكنولوژی جایگزینی هایزمینه توسعه، و تحقیق بخش بهبود طریق از با 

 به را گذاریسرمایه جریان و نمایند، فراهم هزینه کمترین با آالینده و مخرب هایتكنولوژیبا  را زیست

 .باشد داشته پی در را آن محیطی زیست کارایی افزایش که کنند مدیریت ایگونه

 محیطی زیست کارایی بیشترین آن از معینی سطح مصرف که شود مدیریت ایگونه به باید انرژی مصرف 

 بیشتری اهمیت دارند انرژی به وابسته اقتصاد که کشورهایی مورد در ویژه به مسئله این. باشد داشته را

 به. شود برقرار اقتصادی رشد و انرژی عرضه میان بیشتری هماهنگی باید که نحوی به .کند می پیدا

 کشورهای انرژی مصرف از ناشی آلودگی کنترل و انرژی محیطی زیست کارایی افزایش جهت کلی طور

 سرمایه با انرژی، عرضه بخش در آنكه نخست. گیرند پیش در را ایدوگانه سیاست باید توسعه درحال

 نكهآ ودیگر .آورند فراهم را شده عرضه انرژی محیطی زیست کارایی موجبات ها ساخت زیر در گذاری

 و هاشیوه کارگیری به با و گرفته پیش در را انرژی کننده ذخیره های سیاست انرژی، تقاضای بخش در
. آورند عمل به ممانعت ممكن حد تا آن اتالف و انرژی ضروری غیر مصرف از تولید در نوین هایروش

 تقاضا کنترل و کاهش طریق از آلودگی انتشار کاهش جهت ثریؤم راه که رسدمی نظر به سیاست این

 .باشد کشورها این در انرژی ذخایر حفظ نیز و

 اهش رشد یابد و کبا توجه به اینكه با افزایش رشد اقتصادی انتشار آلودگی بطور یكنواخت افزایش می
روری هرهبای کشور است لذا بایستی با اتخاذ راهكارهایی مانند باالبردن اقتصادی هم مخالف اهداف توسعه

های تكنولوژیكی و ... سعی شود اثرات منفی رشد اقتصادی بر انرژی در بخش تولید، تشویق نوآوری
 محیط زیست کاهش داده شود.

 سید اکهای تحقیق، افزایش مصرف انرژی در کشور منجر به افزایش انتشار کربن دیبر اساس یافته
واند تاستاندارد باال که مصرف انرژی کمتری دارند، می های باشود. در این راستا، استفاده از دستگاهمی
ها طور قابل توجهی مصرف انرژی را در بخش مصرفی کاهش داده و منجر به کاهش انتشار آالیندهبه

 جویی در بخش انرژی بایستی کارهای فرهنگی انجام بگیرد.  شود. همچنین در زمینه صرفه

 تصادیهای اقتوسعه تولید انرژی نو و تجدید پذیر با اعطای انگیزههای مناسب به منظور اتخاذ سیاست 

 های مستقیم خارجی برای کاهش گذاریایجاد الزامات فنی با هدف ارتقای تكنولوژی در جذب سرمایه
 میزان آالیندگی

 تر آالیندههای پاك و کمبه انرژی های آالیندهاصالح الگوی تولید و مصرف انرژی 

 محیطیلیات بر کربن و انرژی با رویكرد مالحضات زیستاجرای سیاست ما 
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 های جذب در کنار سیاست میكند کمک سیاستگذاران به مطالعه اینFDI به کاهش اثرات مخرب زیست-

 زیست محیطدنبال راهكارهای مناسب برای حفظ نیز توجه کنند ومسئولین به FDIمحیطی ناشی از ورود 

 .باشند شوند،می محسوب کشوری هر یمل هایسرمایه که طبیعی منابع و

 بازسازی برای را الزم وتكنولوژی فناوری منطقه، در انرژی منابع مصرف افزایش به توجه با همچنین 

 محیط کیفیت گرفتن نظر در با تولید عوامل سایر کنار در طوریكهبه. شود گرفته نظر در انرژی اقتصاد
 گذاریسرمایه ورود اهمیت تواندمی پژوهش ایناز حاصل نتایج. گردد بیشتر اقتصادی رشد موجب زیست

 .سازد آشكار بیشتر توسعه حال در کشورهای به را خارجی مستقیم

 راجعم

 در آلودگی و رشد رابطه"(1388.  )س ، ح زارع و .ا رفیعی، و.ر صالح، و. اویارحسین،ح و. ک اسدی، .1

 .111-193 صص ، 51 شماره شناسی، محیط ،"توسعه برنامه بر نگاهی با ایران

 در( اکسیدکربن دی) ای گلخانه گازهای انتشار بر تجاری آزادسازی آثار " ،(1387. )م اسکویی، برقی .2
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  کیفیت و اقتصادی  رشد رابطه بر گذار تأثیر عوامل بررسی" ،(1389) ، م زاده، لشکری و ج پژویان، .6
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