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مقدمه. 1
طور جدي مطرح گرديـده و ذهـن سياسـتمداران،    آلودگي آب و هوا بچندين سال است كه مسئله

آلـودگي هـوا در ايـران    طـوري كـه   بدولتمردان و حتي عموم مردم را با خود درگيـر كـرده اسـت.   

موجب تعطيل شدن ادارات و نهادهاي دولتي در شهرهاي بزرگ و صنعتي ايران شده كه اين خود 

محيطـي،  هاي سنگيني به بخش اقتصادي كشور شده است. آلودگي زيستباعث وارد آمدن هزينه

ا بر حفظ و بقـاي  الشعاع قرار داده و آثار مخربي رها و ديگر موجودات زنده را تحتسالمتي انسان

...و 2CO ،2SO ،NOاي نظير انتشار گازهاي گلخانههاي طبيعي به جاي گذاشته است.اكوسيستم

اي از سوي ديگر، موجـب تشـديد آلـودگي آب و هـوا     هاي كارخانهاز يك سو و افزايش آالينده

گازهــاي بيشــترين ميــزان انتشــار را در ميــان2CO، البتــه براســاس شــواهد تجربــي. گرديــده اســت

اي نظيـر  به همين دليل اگر چه برخي مطالعات، انتشار ديگر گازهاي گلخانهاي داشته است.گلخانه

2SO وNO2اند، اما اكثر مطالعـات، انتشـار  را به عنوان شاخص آلودگي هوا در نظر گرفتهCO را

هـاي  ا سـوخت يكي از منابع اصـلي انتشـار ايـن گازهـ    دانند.عامل اصلي دخيل در آلودگي هوا مي

رويه و ناكارا بياستفاده. شوندهاي به شدت آالينده محسوب ميفسيلي هستند كه از منابع و انرژي

هر چند كـه  زيست گرديده است.جدي به محيطها و منابع منجر به وارد آمدن صدمهاز اين انرژي

ا مصـرف كننـده   ثير نيست، امتأهاي فسيلي توسط بخش خانگي بر آلودگي هوا بيمصرف سوخت

هـا در آب و هـوا،   هـا و بنـابراين عامـل اصـلي انتشـار ايـن آلـودگي       اصلي اين نوع منـابع و انـرژي  

ويژه نقش بخـش صـنعت ايـران و ديگـر كشـورهاي در حـال       به. هاي بخش صنعتي هستندكارخانه

هـا در  تـر اسـت؛ چـرا كـه اسـتفاده ناكـارا از ايـن منـابع و انـرژي         توسعه در آلودگي، بسيار پررنگ

بسياري از محققان اعتقاد دارنـد كـه جـايگزيني ايـن نـوع      تر است.كشورهاي در حال توسعه رايج

هـاي كمتـر   ها و منابع كاراتر و همچنين اسـتفاده از تكنولـوژي  هاي آالينده و ناكارا با انرژيانرژي

زيست داشته باشد.ثري را در حفظ و بقاي محيطؤتواند نقش مآالينده مي

منحنـي  زيست از تحليـل فرضـيه  ثر بر آلودگي محيطؤمتعددي براي بررسي عوامل ممطالعات

توسـعه اند. براسـاس ايـن فرضـيه، در مراحـل اوليـه     استفاده كرده(EKC)محيطي كوزنتس زيست

محيطـي بيشـتر شـده و سـپس بـا وارد      اقتصادي، با افزايش درآمد، ميزان آلودگي و تخريب زيست

محيطـي  اقتصادي، ميزان آلودگي و تخريـب زيسـت  ل مياني و پاياني توسعهشدن تدريجي به مراح

معكوس بين Uمحيطي كوزنتس، مبين يك ارتباط به شكل در واقع منحني زيستيابد.كاهش مي
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هـاي  از شـاخص ،اگـر چـه در برخـي از مطالعـات    محيطي و رشد اقتصادي اسـت. آلودگي زيست

از محيطـي اسـتفاده شـده اسـت، امـا اغلـب مطالعـات،       ديگري نيز براي تخريب و آلودگي زيسـت 

بـه عنـوان شـاخص    2COمحيطـي و از انتشـار سـرانه   آلودگي هوا به عنوان شاخص تخريب زيست

اقتصـادي  سرانه را نيز به عنوان شاخص رشد و توسـعه GDPاند و رشد آلودگي هوا استفاده كرده

اند.در نظر گرفته

محيطـي كـوزنتس و بـا اسـتفاده از     منحنـي زيسـت  ي فرضـيه اين مقاله در چارچوب مباني نظـر 

ثر بـر آلـودگي و   ؤ)، عـالوه بـر بررسـي عوامـل و متغيرهـاي مـ      2CO(انتشـار  شاخص آلودگي هوا

بلندمدت بـين آلـودگي هـوا و متغيرهـاي مـذكور      محيطي در ايران، به مطالعه رابطهتخريب زيست

و مصرف انرژي بر آلودگي هـوا پرداختـه اسـت.    ماليپرداخته و بطور ويژه به بررسي نقش توسعه

مالي و انتشـار  هاي مختلف توسعههاي مهم نوآوري مقاله، بررسي ارتباط بين شاخصيكي از جنبه

2COها نيز با توجه به وضعيت و ساختار اقتصـاد ايـران انتخـاب شـده اسـت.      است كه اين شاخص

هـاي بخـش صـنعتي    ي فسـيلي توسـط كارخانـه   هاهمچنين با توجه به رايج بودن استفاده از سوخت

اي در اين كشـور داشـته باشـد. از ايـن رو     كنندهتواند نقش تعيينايران، متغير مصرف انرژي نيز مي

مالي و مصرف انرژي در ايران، متغيرهاي اثرگذاري ال اساسي اين مقاله آن است كه آيا توسعهؤس

هاي بعـدي  ال، در بخشگويي به اين سؤپاسخمحيطي هستند يا خير؟ برايدر روند تخريب زيست

هـا و تبيـين مـدل، بـرآورد مـدل و      مقاله به بيان ادبيات موضوع، مباني نظري پـژوهش، معرفـي داده  

گيري پرداخته خواهد شد.تفسير نتايج و نهايتاً نتيجه

موضوعمروري بر پيشينه. 2
مون اين موضوع پديـد آورده اسـت كـه    آلودگي، ادبيات وسيعي را پيرامطالعات مختلفي در زمينه

ترين آنها اشاره خواهد شد.در زير به مهم

خارجي. پيشينه1-2
محيطـي كـوزنتس، بـه    منحني زيستادبيات نظريخود، عالوه بر بيان در مقاله) 1999(1موناسينقه

منحنـي  محيطي پرداخته است. وي نشـان داد كـه   بين رشد اقتصادي و تخريب زيستبررسي رابطه

هاي منفعت نهـايي اجتمـاعي و هزينـه نهـايي اجتمـاعي بـه       محيطي كوزنتس از تالقي منحنيزيست

1. Munasinghe (1999)
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حـال توسـعه بـراي دسـتيابي بـه رشـد و       اساس نتايج وي، كشورهاي دربر،همچنينآيد.وجود مي

1ميسـنر تالوكـدار و همچنـين  صـنعتي اسـتفاده نماينـد.   اقتصادي بايد از تجارب كشـورهاي توسعه

تجربي بين مشاركت بخش خصوصي در اقتصـاد و كـارايي   خود به بررسي رابطهدر مقاله) 2001(

1987-1995كشـور در حـال توسـعه طـي سـال هـاي      44) در 2CO(برحسب انتشار محيطيزيست

باالتري از مشاركت بخـش خصوصـي در يـك    دهد كه درجهاند. نتايج اين مقاله نشان ميپرداخته

اسـاس  شـود. همچنـين بر  كشور مـي هرزيست در عه، سبب تخريب كمتر محيطاقتصاد در حال توس

بخـش  يافتـه در توسـعه  كـاراتر و مشـاركت بـا اقتصـادهاي توسـعه     دست آمده، بازار سرمايهنتايج ب

محيطي خواهد شد.خصوصي سبب كاهش هر چه بيشتر تخريب زيست

، مصـرف انـرژي،   2COا بين انتشـار  خود روابط علي پويا ردر مطالعهنيز ) 2009(2وهاليسيوگل

تـا  1960هاي سري زماني بـراي دوره با استفاده از دادهدرآمد و تجارت خارجي در مورد تركيه و

بيشـترين متغيـر اثرگـذار در    ،دهـد كـه درآمـد   نتايج تجربي نشان مـي مورد آزمون قرار داد.2005

ك تابع انتشار كربن پايدار است.در تركيه است. همچنين نتايج حاكي از ي2COتوضيح انتشار 

خود عالوه بر پيوند بين توسعهدر مقاله) 2009(3دالمناتياتامازيان، چوسا و وبه همين ترتيب، 

زيست را نيز مورد بررسـي قـرار   مالي و كيفيت محيطبين توسعهرابطهاقتصادي و كيفيت محيطي،

حاكي از اين اسـت كـه توسـعه مـالي و     1992-2004در دورهتابلوييهاي نتايج براي دادهند.اهداد

عضـو گروهـي بـه رهبـري     محيطـي در كشـورهاي  كيفيـت زيسـت  كننـده اقتصادي، عوامـل تعيـين  

زيست مالي و اقتصادي بيشتر، تخريب محيطهستند. توسعه(BRIC)هاي اقتصادي نوظهورقدرت

2COحيـاتي در كـاهش   دهـد. همچنـين آزادسـازي مـالي و آزادي تجـارت عوامـل      را كاهش مي

هستند.

به بررسـي پيونـد بـين    ،GMMبا استفاده از روش ) 2010(4تامازيان و بهاسكارا رائوبه عالوه، 

اقتصـاد در حـال گـذار،    24ي در نهادمالي و كيفيت محيطي و توسعهمالي و كيفيت زيستتوسعه

محيطـي  منحني زيستفرضيهييدأ. نتايج اين مقاله حاكي از تنداپرداخته1993-2004هاي طي سال

محيطي است. براساس نتايج ايـن  در كارايي زيستنهاديمالي و كيفيت و اهميت توسعهكوزنتس 

1. Talukdar and Meisner (2001)
2. Halicioglu (2009)
3. Tamazian Chousa and Vadlamannati (2009)
4. Tamazian and  Bhaskara Rao (2010)
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قـوي انجـام نشـده باشـد، ممكـن اسـت بـراي        نهـادي مقاله اگر آزادسازي مالي در يك چارچوب 

زيست مضر باشد.كيفيت محيط

مالي، رشـد اقتصـادي و مصـرف    خود اثر توسعههدر مقال) 2011(1فريدونجليل ودر نهايت، 

مـورد بررسـي قـرار    ARDLدر چـين بـا اسـتفاده از روش    محيطـي انرژي را روي آلودگي زيست

مـالي و آلـودگي   تعادلي بلندمـدت بـين توسـعه   ند. هدف اصلي اين مقاله بررسي وجود رابطهاهداد

عـدم  دهنـده مالي منفي است كـه نشـان  محيطي است. براساس نتايج اين مقاله ضريب توسعهزيست

مالي منجر به كاهش آلودگي محيطي بوده و توسعهشركت توسعه مالي در مخارج آلودگي زيست

عوامل اصلي انتشـار  يمحيطي شده است. همچنين درآمد، مصرف انرژي و آزادسازي تجارزيست

محيطـي  از وجود منحنـي زيسـت  نتايج حاكي ،باشند. عالوه بر اينكربن در بلندمدت مياكسيددي

كوزنتس در مورد چين است.

داخلي. پيشينه2-2
2001-2006هـاي  سـال تابلوييهايخود با استفاده از داده) در مقاله1388امير تيموري و خليليان (

اند. براسـاس  براي كشورهاي عضو اوپك پرداختهمحيطي كوزنتسمنحني زيستبه بررسي فرضيه

. همچنـين  ه اسـت ييد شـد أندمدت بين متغيرهاي مورد بررسي تانباشتگي، ارتباط بلمنتايج آزمون ه

ييد قرار أدر اين كشورها مورد تمحيطي كوزنتس منحني زيستنتايج حاكي از آن است كه فرضيه

در اين كشورها در فراينـد رشـد اقتصـادي بـه طـور مسـتمر       2COگيرد و در واقع ميزان انتشار نمي

د.يابافزايش مي

رشـد اقتصـادي، مصـرف    خـود بـه بررسـي رابطـه    ) در مقاله1390همچنين فطرس و معبودي (

انـد. نتـايج پـژوهش آنهـا حـاكي از      پرداخته1350-1384انرژي و آلودگي هوا در ايران طي دوره 

اكسـيدكربن اسـت. همچنـين براسـاس     علي دوطرفه بين توليد ناخـالص داخلـي و انتشـار دي   رابطه

كربن وجود دارداكسيدعلي از مصرف انرژي به نشر ديهنتايج، رايط

خود به بررسـي رابطـه رشـد    ) در مقاله1391به همين ترتيب متفكر آزاد و محمدي خانقاهي (

زيسـت در ايـران طـي دوره   بـازبودن تجـاري بـر كيفيـت محـيط     اقتصادي، مصرف انرژي و درجه

بـازبودن  مثبت رشد اقتصادي، مصـرف انـرژي و درجـه   ثير اند. نتايج بيانگر تأپرداخته2007-1967

1. Jalil and Feridun (2011)



6شماره اقتصاد محيط زيست و انرژي    سال دومفصلنامه 32

محيطـي  كربن است. همچنين نتايج حـاكي از رد فرضـيه منحنـي زيسـت    اكسيدتجاري بر انتشار دي

كوزنتس است.

زمـاني  هـاي تلفيقـي و در دوره  بـا اسـتفاده از روش داده  نيز)1389(، غفاري و شهبازي فطرس

يسـت و رشـد اقتصـادي كشـورهاي عضـو اوپـك را       زشواهد تجربي آلودگي محيط2005-1960

رشـد اقتصـادي ايـن    دهد كه در مراحـل اوليـه  نتايج اين مطالعه نشان مياند.مورد بررسي قرار داده

كشورها آلودگي هوا افزايش يافته است؛ به اين صورت كـه افـزايش درآمـد در ابتـدا بـا تخريـب       

هـاي كمتـر آالينـده، كيفيـت     ت تكنولـوژي زيست همـراه بـوده امـا بـا تـداوم رشـد و واردا      محيط

در محيطي كـوزنتس  منحني زيستي فرضيه،بنابراينمحيطي اين كشورها بهبود يافته است.زيست

.استاين كشورها صادق 

جمعـي بـين   هـم خـود رابطـه  ) در مطالعـه 1389(رفيعيو كاوسي كالشمي ،موالييدر نهايت،

مـورد  1974-2000هـاي  سـرانه را در ايـران طـي سـال    2COانتشـار  توليد ناخالص داخلي سـرانه و 

انباشتگي بلندمدت ميـان متغيرهـا،   همعالوه بر وجود رابطههاي اين مقالهيافتهاند.بررسي قرار داده

در ايران است.محيطي كوزنتسمنحني زيستييد فرضيهگر تأبيان

محيطي كوزنتسمباني نظري منحني زيست. 3
ايل پايه. مد1-3

هاي انجام گرفته در ادبيات موضوع، به بيان مباني نظـري منحنـي   در اين قسمت با توجه به پژوهش

اي از اي پايـه محيطي كوزنتس پرداخته خواهد شد. در ابتدا از يـك تحليـل ايسـتاي مقايسـه    زيست

شـود  فرض ميالًشود. اوزيست بهتر را فراهم مي كند، استفاده ميها و منافعي كه يك محيطهزينه

هـا و منـافع   اي كـه در آن اقتصـاد مفـروض، هزينـه    كه اقتصاد در حالت رقابت كامل است به گونه

شـود كـه يـك فـرد يـا يـك بنگـاه در يـك كشـور          خصوصي و اجتماعي با هم برابرند. فرض مـي 

زيسـت  اش بـه يـك محـيط   اش را در حالتي حداكثر كند كه منافعمفروض قصد دارد منافع خالص

هايي كه براي بهبود چنين محيط زيستي انجام شده نيز، هم براي رقي وابسته است. همچنين هزينهمت

تمـام كاالهـا و خـدمات    زيست و درآمد (بـه عنـوان نماينـده   فرد و هم براي بنگاه، به وضع محيط

توان نوشت:ديگر) بستگي دارد. بنابراين مي

)1(),(),( YECYEBMaxNB −=
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بـه ترتيـب منـافع و    CوBمنافع خالصي است كه حـداكثر شـده و  دهندهنشانNBبه طوري كه

باشند.ميY)(و درآمد سرانه E)(محيطيهايي هستند كه تابعي از تخريب زيستهزينه

YYدرآمد سرانه (در هر سطح مفروض كنـد كـه   اي جستجو ميرا در نقطهMaxNB)، فرد =

) به صورت زير1ي (هاي نهايي است. بنابراين شرايط ساده نهايي از معادلهمنافع نهايي برابر با هزينه

آيد:دست ميب

)2(0=−MCMB

به طوري كه 
E

B
MB

∂
∂

و=
E
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MC

∂
∂

است. اگر درآمد تغيير كند انتقال كـوچكي را حـول   =

),(اين نقطه برابري  * YEخواهيم داشت:2(خواهيم داشت. بنابراين براساس معادله (

)3(0=−+− dEMCMBdYMCMB EEYY )()(

به طوري كه 
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محيطي با باال رفـتن درآمـد   باشد، آنگاه تخريب زيستa<0دهد كه اگرنشان مي)ب-4(معادله

. يابدسرانه افزايش مي

زيسـت بـه وسـيله يـك     اوالً منطقي است كه تمايل به پرداخت بـراي بهبـود در كيفيـت محـيط    

هـاي  توان فرض كـرد كـه منحنـي هزينـه    ه شود. ثانياً ميارائEMB<0منحني صعودي به صورت

ب) -4(ادلـه نزولي است. بنـابراين مخـرج مع  EMC>0محيطي به صورتزيستنهايي تخريب

ــريب    ــت ض ــه عالم ــي اســت و در نتيج ــر  aهميشــه منف ــورت كس ــت ص ــالف عالم ــواره مخ هم

)( YY MCMB است. −

محيطي كوزنتس توان دريافت كه چگونه منحني زيستاساس بينش مفهومي تحليل قبلي ميبر

اقتصـادي  ي كـه سـطوح درآمـدي و توسـعه    دهد هنگـام ب) نشان مي-4(آيد. معادلهبه وجود مي
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يابد و عالمت افزايش مي




dY

dE
محيطـي كـوزنتس   از مثبت به منفـي تغييـر كنـد، منحنـي زيسـت     

يابد و محيطي با باال رفتن درآمد سرانه افزايش ميدست خواهد آمد. به عنوان مثال تخريب زيستب

يابـد عالمـت كشـش    نان كه درآمد سرانه افـزايش مـي  يابد. به عبارت ديگر، همچسپس كاهش مي

محيطي نسبت به درآمد سرانهتخريب زيست





E

Y

dY

dE
كند.از مثبت به منفي تغيير مي.

ــعه    ــات، توس ــود در ادبي ــف موج ــات مختل ــاس مطالع ــي براس ــالي م ــذب  م ــق ج ــد از طري توان

سبب كارايي محيطـي و  ،)R&D(عهتحقيق و توسگذاري مستقيم خارجي و افزايش درجهسرمايه

در نتيجه كاهش ميزان آلودگي محيطي شود. همچنين كشورهاي در حال توسـعه ممكـن اسـت از    

زيست دسترسـي پيـدا كننـد. از طرفـي برخـي      هاي دوستدار محيطمالي به تكنولوژيطريق توسعه

هاي صنعتي و در نتيجه ليتمالي ممكن است منجر به افزايش فعااند كه توسعهمطالعات اشاره داشته

ثير متفـاوتي  أتوانـد تـ  مالي در كشورهاي مختلف ميمنجر به آلودگي صنعتي شوند. بنابراين توسعه

روي كارايي محيطي داشته باشد.

از بعضـي مالي در نظر گرفته شده است. هاي متفاوتي براي توسعهدر مطالعات مختلف شاخص

انـد. امـا در كشـورهاي در    اخص توسعه مالي در نظر گرفتـه را به عنوان شGDPبه 2Mآنها نسبت 

ممكن است به 2Mباال رفتن نتيجه،گيرد. در بخش بزرگي از پول رايج را دربر مي2Mحال توسعه 

. نسـبت تعهـدات نقـدينگي   پرداخت بدهي از طريق انتشار پـول باشـد  دهندهنشانجاي عمق مالي،

)3M (كـل  ايـن شـاخص انـدازه   مـالي اسـت.   تري براي توسعهبه توليد ناخالص داخلي، شاخص به

هــاي بانــكبانــك مركــزي،،چــون ايــن شــاخص.كنــدگيــري مــيمــالي را انــدازهبخــش واســطه

هاي ديگـري كـه بـراي    . از جمله شاخصشودسسات مالي را شامل ميؤپول و ديگر مكنندهذخيره

بخـش  اخلـي ايجـاد شـده بـه وسـيله     شود كل حجم اعتبارات دمالي در نظر گرفته ميبحث توسعه

بانكي به توليد ناخالص داخلي و اعتبارات داخلي اعطا شده به بخش خصوصي بـه توليـد ناخـالص    

مالي است كـه افـزايش آن سـبب    قانوني نيز شاخص ديگري براي توسعهداخلي است. نرخ ذخيره

.مالي استمالي و كاهش آن سبب افزايش توسعهكاهش توسعه
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ها و معرفي مدلادهد. 4
ها. معرفي داده1-4

و بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي     1هاي مورد استفاده در اين مطالعه از سايت بانك جهانيداده

به عنوان 2COي كار رفته در اين مطالعه عبارتند از: انتشار سرانهگرفته شده است. متغيرهاي ب2ايران

) مـالي (نـرخ ذخيـره قـانوني    هاي توسعهواقعي، شاخصتوليد ناخالص داخليمتغير وابسته و سرانه

)(RR نسبت تعهدات نقدينگي به توليد ناخالص داخلي ،)( 3M     نسـبت اعتبـارات داخلـي اعطـا ،

و نسبت اعتبارات داخلي خلـق شـده بـه   PRI)(شده به بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي

بـازبودن  انـرژي، درجـه  ، مصـرف سـرانه  DOM)(بخش بانكي به توليـد ناخـالص داخلـي   وسيله

گـذاري مسـتقيم   تجاري (نسبت مجموع صادرات و واردات بـه توليـد ناخـالص داخلـي) و سـرمايه     

خارجي به عنوان متغيرهاي مستقل. 

هـاي  ميانگين، به عنوان يكـي از شـاخص  قانوني به صورت انحراف از در اين مقاله نرخ ذخيره

بازبودن تجـاري  گذاري مستقيم خارجي و درجهكار رفته است. جريان خالص سرمايهمالي بتوسعه

نيز بـه عنـوان ديگـر متغيرهـاي اثرگـذار بـر جريـان آلـودگي هـوا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در              

هـا برخـي كاالهـايي را كـه     انـه تري دارند، كارخگيرانهمحيطي سختكشورهايي كه قوانين زيست

تواننـد توليـد كننـد و بنـابراين آنهـا را از      كننـد، نمـي  محيطـي بيشـتري ايجـاد مـي    آلودگي زيسـت 

كنند. البتـه شـايد در ايـران بـه دليـل ارتبـاط       تر وارد ميمحيطي منعطفكشورهايي با قوانين زيست

جي، ايـن متغيرهـا، متغيرهـاي    گـذاري مسـتقيم خـار   كمتر با دنياي خارج و نيـز مقـدار كـم سـرمايه    

ثيرگـذار بـر   أاثرگذاري در روند ايجاد آلودگي نباشند. مصرف انرژي نيز يكي ديگر از متغيرهاي ت

رود كه سطوح باالتر مصرف انرژي، فعاليت اقتصادي بيشتر و انتشار انتظار ميانتشار آلودگي است. 

آلودگي هوا در نظر گرفته شده اسـت؛  نيز به عنوان شاخص 2COانتشار را نتيجه دهد.2COبيشتر 

عامل اصلي گرم شدن زمين است.2COچرا كه اعتقاد بر اين است كه 

هـاي  در دست اسـت و از طرفـي داده  1971هاي مربوط به مصرف انرژي در ايران از سال داده

2007ل بازبودن تجاري تا سـا موجود بوده و آمار مربوط به درجه1973قانوني از سال نرخ ذخيره

خواهـد  2007تـا  1971زمـاني از سـال   هاي برآوردي دورهدر دسترس است. بنابراين در اكثر مدل

1. www.worldbank.org 
2 .www.cbi.ir
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كنـد، شـروع   مالي ايفاي نقش مـي قانوني به عنوان شاخص توسعههايي كه نرخ ذخيرهبود. در مدل

.خواهد بود1973زماني از سال دوره

. معرفي مدل2-4
يات موضوع و مباني نظري، به معرفي مدل پرداخته خواهد شد. هـدف  در اين قسمت با توجه به ادب

در ايـران  2COمالي روي انتشار اصلي اين مقاله بررسي اثر رشد اقتصادي، مصرف انرژي و توسعه

محيطـي كـوزنتس نيـز بـه بررسـي اثـر عوامـل        زيستاست. به عالوه اين مقاله در چارچوب فرضيه

زد. شاخص رشد اقتصادي، مصرف انرژي، توسعه مـالي و درجـه   پردامي2COمذكور روي انتشار 

در چارچوب چند مدل اقتصادسنجي به صورت زيـر در نظـر گرفتـه    2COبازبودن تجاري و انتشار 

شود.مي

محيطي كوزنتس بـه  اولين مدل استفاده شده در اين مقاله با در نظر گرفتن فرضيه منحني زيست

صورت زير است:

ttttttt TRFDEGDPGDPCO εαααααα ++++++= 543
2

2102 )(

tCOكــه در آن  لگــاريتم ســرانه توليــد tGDPاكســيدكربن اســت، لگــاريتم ســرانه انتشــار دي2

tTRمـالي و توسـعه لگـاريتم انـدازه  tFDمصـرف انـرژي،   لگاريتم سـرانه tEناخالص داخلي، 

واردات بـه توليـد ناخـالص    بازبودن تجاري است كه از نسبت مجمـوع صـادرات و  لگاريتم درجه

جزء اخالل مدل است.tεآيد. همچنين دست ميداخلي ب

محيطـي  دومين مدل استفاده شده در ايـن مقالـه بـدون در نظـر گـرفتن فرضـيه منحنـي زيسـت        

كوزنتس به صورت زير است:

tttttt TRFDEGDPCO εααααα ++++++= 432102

)(گـذاري مسـتقيم خـارجي   هايي متغير سـرمايه همچنين در مدل tFDI     نيـز بـه صـورت زيـر وارد

شود.مي

tttttttt FDITRFDEGDPGDPCO εααααααα +++++++= 6543
2

2102 )(

اند.هاي باال به صورت لگاريتمي در نظر گرفته شدهتمامي متغيرها در مدل
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برآورد مدل و تفسير نتايج. 5
و متغيرهـاي توضـيحي رشـد    2COتعادلي بلندمدت بين انتشار ه منظور بررسي رابطهدر اين مقاله ب

اسـتفاده شـده اســت.   ARDLثيرگـذار، از رويكـرد   مـالي و ديگـر متغيرهــاي تأ  اقتصـادي، توسـعه  

هاي همگرايي، سه مزيت مهـم دارد؛ اول ايـن كـه در ايـن     نسبت به ساير تكنيكARDLرويكرد 

و يا تركيبي از ايـن دو باشـند.   0I)(و صفر 1I)(هاي يك نباشته از درجهتوانند اروش متغيرها مي

تــري نسـبت بــه ســاير  نتـايج مناســب ARDLهـاي كوچــك، روش  دوم ايـن كــه بـا وجــود نمونــه  

هـاي مناسـب،  بـا اتخـاذ وقفـه   ARDLهاي همگرايي به همراه دارد. سوم اين كه رويكـرد  تكنيك

دهد.زايي را كاهش ميمشكالت همبستگي سريالي و درون

دست آمده از آزمون اساس نتايج بدر اولين مرحله بايد مانايي متغيرها مورد برسي قرار گيرد. بر

هـاي  و تمـام شـاخص  GDP)(2CO ،TR،GDP،2، متغيرهاي)ADF(يافته ديكي فولر تعميم

0I)(انباشته از درجه صفر يا EوFDIهستند. متغيرهاي1I)(يك مالي انباشته از درجهتوسعه

آمـده  1مانـايي در جـدول   هستند. به عبارت ديگر اين متغيرها در سطح مانا هسـتند. نتـايج آزمـون   

است.

. نتايج مربوط به آزمون مانايي متغيرهاي مدل1جدول

ADFاول متغيرهاتفاضل مرتبهADFسطح متغيرها
-73/52CO∆-62/12CO
-34/3GDP∆-46/2GDP
-35/32)(GDP∆-43/22)(GDP

-E∆-36/3E
-42/6DOM∆-96/1DOM
-56/6PRI∆-82/1PRI
-07/53M∆-65/13M
-50/4RR∆-10/1RR

-FDI∆-25/4FDI
-47/4TR∆-28/2TR
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بلندمدت ميان متغيرها مورد آزمون اين است كه وجود رابطهARDLاولين مرحله در تكنيك 

متغير وابسته كسر كرده و بر قرار گيرد. براي اين منظور بايد عدد يك را از مجموع ضرايب با وقفه

افـزار اين آزمون توسـط خـود نـرم   مجموع انحراف معيار ضرايب مذكور تقسيم كرد. مقدار آماره

صـفر در ايـن حالـت    اسـت. فرضـيه  ECMداري ضريب معنيtآزمون محاسبه شده و همان آماره

مقابـل بيـانگر   بلندمدت ميان متغيرها وجود ندارد و فرضيهانباشتگي يا رابطهبيانگر اين است كه هم

مطلق ده از قدردست آمبtانباشتگي يا بلندمدت است. در اين حالت اگر قدرمطلق وجود رابطه هم

صفر رد شده و وجود بزرگتر باشد، فرضيه1ه شده توسط بنرجي، دوالدو و مسترمقادير بحراني ارائ

شود.بلندمدت پذيرفته ميرابطه

، مقدار اين آمـاره  t-student) در قسمت آماره  2ها (جدول در جداول مربوط به برآورد مدل

بلندمدت ميـان متغيرهـا در   كنندهانباشتهمبه طور مجزا گزارش شده است كه بيانگر وجود رابطه

ها است.تمام مدل

تـوان مـدل را   بلندمـدت ميـان متغيرهـا، مـي    بعد، پس از مشخص شدن وجـود رابطـه  در مرحله

بيـزين  -برآورد نمود. براي اين كار ابتدا بايد طول وقفه بهينه را براساس يكي از معيارهاي شـوارتز 

)SBC(آكاييك ،)AIC(ان كويين و يا هن)HQ(بهينه مشخص نمود. به منظور انتخاب طول وقفه

استفاده شده است. اين معيار به عنـوان يـك   )SBC(هاي برآوردي، از معيار شوارتز بيزين در مدل

هايي با حجم كـم از  كند. معموالً در نمونهممكن را انتخاب ميجو، كمترين طول وقفهمعيار صرفه

شود.بهينه استفاده ميول وقفهاين معيار براي تعيين ط

مـالي و همچنـين   توان مدل را برآورد كرد. با وجود معيارهـاي مختلـف بـراي توسـعه    حال مي

مـدل مختلـف بـرآورد    18در ايـران،  )EKC(محيطي كوزنتسمنحني زيستآزمون وجود فرضيه

ه بودنـد. تنهـا تفـاوت    ها اغلب مشـاب مدت و بلندمدت تمام مدلشده است. نتايج برآوردهاي كوتاه

مدت و بلندمدت در مقدار عددي ضرايب آنها است كه در اكثر حـاالت، ضـرايب   هاي كوتاهمدل

هـا در زيـر آورده شـده    مدت كوچكتر از بلندمدت هستند. بنابراين تنها نتايج بلندمدت مـدل كوتاه

كار رفتـه  مالي بتوسعهقانوني به عنوان شاخص هايي كه در آنها نرخ ذخيرهاست. دوره زماني مدل

است. دوره2007تا 1973هاي در دسترس، از سال )، به علت داده15و 12، 10، 6هاي است (مدل

هـا  نيز در تمـام مـدل  ECMباشد. همچنين نتايج مربوط به مدل مي1971-2007ها مدلزماني بقيه

مـدت،  ر كوتـاه دهد كـه در صـورت بـروز يـك شـوك د     برآورد شده است. اين ضريب نشان مي

1. Banerjee, Dolado and Master
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هاي تشخيص و ثبات نيز بـراي  سرعت تعديل به تعادل بلندمدت به چه ميزان است. همچنين آزمون

هاي تشخيص، خودهمبستگي سريالي، فرم ها انجام شده است. آزموناطمينان از خوبي برازش مدل

نيـز شـامل   هـاي ثبـات  دهـد. آزمـون  تبعي، نرماليتي و ناهمساني واريانس را مورد بررسي قـرار مـي  

ــاي  ــاي  CUSUMSQو CUSUMنموداره ــر نموداره ــت. اگ CUSUMSQو CUSUMاس

صفر، مبني بر ثبات تمـام ضـرايب   داري قرار گيرند، فرضيه% معني5درون پيوندهاي بحراني سطح 

CUSUMSQو CUSUMتوان رد كرد. براسـاس نتـايج نمودارهـاي    در مدل رگرسيوني را نمي

هـا،  آوردي باثبات است. نتايج مربوط به ضرايب بلندمـدت تمـام مـدل   هاي برضرايب در تمام مدل

آورده شده است.2هاي تشخيص در جدول و آزمونECMضريب 

ــد ناخــالص   در مــدل ــه تولي هــاي اول، دوم، هفــدهم و هجــدهم، نســبت تعهــدات نقــدينگي ب

)(داخلي 3M ت. ضـريب ايـن متغيـر در ايـن     به عنوان شاخص توسعه مالي در نظر گرفته شده اسـ

است. به عنوان مثـال در مـدل اول، در حـالي كـه     -36/0و -38/0، -36/0، -39/0مدلها به ترتيب 

)(دارشود، ضريب منفي و معنيرد ميEKCفرضيه 3Mافـزايش در نسـبت   1دهد كه نشان مي %

درصـد كـاهش انتشـار سـرانه    39/0ب به طور متوسط در بلندمدت سـب GDPتعهدات نقدينگي به 

2COمالي از طريق افزايشگردد. بنابراين افزايش ميزان توسعهمي)( 3Mتواند منجر در ايران مي

دار شود. از طرفي ضرايب درآمد سرانه و مجذور درآمد سرانه در مدل معني2COبه كاهش انتشار 

محيطـي كـوزنتس در ايـران صـادق نيسـت. همچنـين       يسـت منحنـي ز نيست. بدين معني كه فرضيه

دار است. بدين معني كه در بلندمدت بوده و مثبت و معني52/0ضريب مصرف انرژي در مدل اول 

2COدرصـد افـزايش در انتشـار    52/0يك درصد افزايش در مصرف انرژي به طور متوسط سبب 

اين اسـت كـه   دهندهنشانTR)(اريدار درصد بازبودن تجشود. همچنين ضريب منفي و معنيمي

درصدي 19/0بازبودن تجاري در ايران به طور متوسط سبب كاهش يك درصد افزايش در درجه

دست آمده اسـت. بـدين معنـي    ب-ECM ،63/0شود. همچنين در اين مدل ضريب مي2COانتشار 

ه تعادل بلندمـدت در هـر دوره بـه    مدت، سرعت تعديل بكه در صورت بروز يك شوك در كوتاه

هاي دوم و هفـدهم و هجـدهم نيـز بـه لحـاظ      در مدلECMدرصد است. ضريب 63طور متوسط 

هـاي تشـخيص نيـز    عددي و تفسير تقريباً مشابه مدل اول است. همچنين در اين مدل نتـايج آزمـون  

رم تبعي نامناسب، نشانگر خوبي برازش مدل است. بدين معني كه در مدل خودهمبستگي سريالي، ف

عدم نرماليتي و ناهمساني واريانس وجود ندارد.
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هاي سوم، هفتم، يـازدهم و شـانزدهم، نسـبت اعتبـارات داخلـي اعطـا شـده بـه بخـش          در مدل

به عنوان شاخص توسعه مالي در نظر گرفته شده اسـت.  PRI)(خصوصي به توليد ناخالص داخلي

اسـت. بـه   -27/0و -33/0،-35/0، -3/0هاي مذكور بـه ترتيـب   مدلضريب عددي اين متغير در 

دار آن بدين معني است كه يك درصـد افـزايش در   عنوان مثال در مدل سوم، ضريب منفي و معني

2COدرصدي در انتشار 3/0مالي از طريق افزايش اين نسبت، به طور متوسط سبب كاهش توسعه

بـه طـور   2COافـزايش يـك درصـدي درآمـد سـرانه، انتشـار       شود. در اين مدل بادر بلندمدت مي

دار يابـد. همچنـين ضـريب مثبـت و معنـي     درصـد افـزايش مـي   27/1متوسط در بلندمدت به ميزان 

دهد كه يك درصد افزايش در مصرف انرژي به طور متوسط در بلندمدت مصرف انرژي نشان مي

دار ازبودن تجـاري در ايـن مـدل معنـي    شود. درجه بـ مي2COدرصد افزايش در انتشار 61/0سبب 

است كه نشانگر سرعت تعديل كمتري نسبت به دو مدل -49/0در اين مدل ECMنيست. ضريب 

و -54/0، -5/0هاي هفتم، يازدهم و شانزدهم به ترتيب در مدلECMاول است. همچنين ضريب 

است. نتايج آزمون تشخيص نيز در اين مدل مناسب است.-27/0

ميـزان آلـودگي محيطـي كـاهش يابـد؛ امـا       FDIرود با افـزايش انتظار مي،فته شدچنانكه گ

FDIدار نيست. بدين معنـي كـه  هاي برآوردي معنيدرايران در هيچ كدام از مدلFDIضريب

ي در ايران ندارد. با توجـه بـه حجـم كـم     اي در تغيير آلودگي محيطكنندهدر بلندمدت نقش تعيين

در FDIثيرگفت كه نتايج مدل در مورد عدم تأتوانگذاري مستقيم خارجي در ايران ميسرمايه

در FDIميزان آلودگي محيطي، منطقـي اسـت. بـه عنـوان مثـال در مـدل چهـارم ضـريب متغيـر          

چنين در اين مدل، متغيرهاي درآمد سرانه و مصرف انرژي با اندكي تغيير شود. همبلندمدت رد مي

، ECMشـود. در ايـن مـدل ضـريب     نيز مانند مدل سوم رد ميTRمشابه مدل سوم است. ضريب

هاي قبل كمتر است. اين نتيجه بـا  شده كه نشانگر اين است كه سرعت تعديل نسبت به مدل-37/0

رسد.منطقي به نظر ميTRوFDIرد ضرايبتوجه به 

بخـش  هاي پنجم، نهم، سيزدهم و چهاردهم، نسبت كل اعتبارات ايجاد شده به وسـيله در مدل

. مالي، در نظر گرفته شده اسـت به عنوان شاخص توسعهDOM)(بانكي به توليد ناخالص داخلي

اسـت. بـه   -25/0و -26/0، -27/0، -26/0هاي مذكور به ترتيـب  ضريب عددي اين متغير در مدل

بدين معني است كـه بـا افـزايش يـك     DOMدارعنوان مثال در مدل پنجم ضريب منفي و معني

كـاهش  درصـد  26/0به طور متوسط در بلندمدت به ميـزان  2COدرصدي اين نسبت، ميزان انتشار 
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هـاي قبلـي مقـدار    است كه نسبت به مـدل 78/0يابد. همچنين در اين مدل ضريب درآمد سرانه مي

عددي اين ضريب كوچكتر است. ضريب مصرف انرژي نيز در اين مدل تقريباً مشابه مـدل چهـارم   

معني كه با افـزايش  دار است. بدين در اين مدل مانند دو مدل اول منفي و معنيTRاست. ضريب

درصـد كـاهش   16/0بـازبودن تجـاري، ميـزان انتشـار آلـودگي بـه ميـزان        يك درصدي در درجه

-7/0، -69/0، -69/0هاي پنجم، نهم، سيزدم و چهاردهم به ترتيب در مدلECMيابد. ضريب مي

دي آن ها تقريباً مشابه دو مدل اول اسـت. امـا مقـدار عـد    در اين مدلECMاست. ضريب -7/0و 

ها است.سرعت تعديل بيشتر در اين مدلدهندههاي قبلي بيشتر است كه نشاننسبت به مدل

به RR)(قانونيهاي ششم، دهم، دوازدهم و پانزدهم، انحراف از ميانگين نرخ ذخيرهدر مدل

ار عددي ضرايب مالي)، در نظر گرفته شده است. مقدعنوان شاخص سركوب مالي (عكس توسعه

است. به عنوان مثال در مـدل ششـم   007/0و 007/0، 008/0، 008/0هاي مذكور به ترتيب در مدل

ايـن  دهنـده است. مقدار اين ضريب بسيار كوچك است كه نشان008/0قانوني ضريب نرخ ذخيره

درصـدي در انتشـار  008/0قـانوني سـبب افـزايش    است كه يـك درصـد افـزايش در نـرخ ذخيـره     

قانوني نقش نـاچيزي در انتشـار   شود كه مقدار بسيار ناچيزي است. در واقع نرخ ذخيرهآلودگي مي

2COقانوني و در نتيجه افـزايش سـركوب   كند. بنابراين در اين حالت با افزايش نرخ ذخيرهايفا مي

مصـرف  يابـد. ضـريب درآمـد سـرانه و     افزايش مـي 2COمالي)، انتشار مالي (كاهش ميزان توسعه

TRدار است و ضريب هاي فاقد مجذور درآمد سرانه، در اين مدل نيز معنيانرژي مانند تمام مدل

ها تقريباً مشـابه  نيز در اين مدلECMمعني است. ضريب در اين مدل مشابه مدل سوم و چهارم بي

دو مدل اول است.

ARDLل. نتايج بلندمدت مربوط به برآورد مد2جدول
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