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: چکیده  

ها هاست و این سیاستهاي اقتصادي دولتبا توجه به اینکه امروزه رشد اقتصادي هدف اصلی بسیاري از سیاست

هاي زیست محیطی باشد، توجه به عواملی که منجر به بهبود عملکرد تواند داراي اثرات جانبی همچون زیانمی

شوند، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه اثرگذاري متغیرهایی همچون شدت انرژي(به  محیط زیست می

عنوان یکی از متغیرهاي رایج کارایی انرژي)، مصرف کودهاي شیمیایی، شاخص توسعه انسانی و ارزش افزوده 

وپک و بخش صنعت نسبت به ارزش افزوده کل، بر شاخص عملکرد محیط زیست براي دو گروه کشورهاي ا

اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیق،  کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه

است. نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی همچون  2014الی  2007هاي هاي تابلویی پویا طی سالمدل داده

عت، منجر به کاهش شاخص عملکرد مصرف شدت انرژي، مصرف کودهاي شیمیایی و ارزش افزوده بخش صن

و  019/0زیست خواهد شد، به طوري که افزایش یک واحد در متغیر شدت انرژي به ترتیب منجر به کاهش محیط

خواهد شد. با توجه به نتایج تحقیق،  OECDزیست در کشورهاي اوپک و واحد در شاخص عملکرد محیط 029/0

گیرانه براي آلوده کنندگان محیط زیست و نیز ایجاد مقررات سخت هایی همچون اجرايتوان با اتخاذ سیاستمی

  .محدودیت براي شدت مصرف انرژي، همراه با رشد اقتصادي، به کاهش آلودگی زیست محیطی کمک کرد
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 مقدمه .1

هاست، که البته هاي اقتصادي دولتاقتصادي هدف اصلی بسیاري از سیاستامروزه رشد 

شود، زیرا تولید، تبدیل، انتقال و مصرف هاي زیست محیطی منجر میمعموال به ایجاد زیان

انرژي همگی روي محیط زیست تاثیر گذارند. در طول سه دهه گذشته به دلیل ترکیب 

فعالیتهاي اقتصادي و صنعتی، آلودگی هاي عواملی همچون افزایش جمعیت و تقاضا و 

هاي زیست محیطی شده است. از زیست محیطی نیز افزایش یافته و منجر به تشدید آسیب

این رو افزایش رشد اقتصادي و حرکت کشورها به سمت توسعه، این نگرانی را به وجود 

  آورد.می می آورد که توسعه اقتصادي جهان صدمه جبران ناپذیري به محیط زیست وارد

رویه آن با توجه به اینکه انرژي یکی از منابع حیاتی براي بقاء انسان است، مصرف بی 

هاي اخیر منجر به بروز بسیاري از مشکالت زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، در سال

). همچنین آژانس بین المللی 2017و همکاران،   اي و غیره شده است (نیواثرات گلخانه

)، ترویج افزایش کارایی در مصرف انرژي را یک امر ضروري در جهت IEA١انرژي (

-که کشورها با اتخاذ و اجراي سیاستذخیره انرژي و تولید کارآمد پیشنهاد می کند، چنان

ها باید در جهت ارتقاي کارایی مصرف انرژي فعالیت نمایند.  در هاي کارا در تمامی بخش

ها، بیشترین مصرف بخش عت در مقایسه با دیگراکثر کشورهاي در حال توسعه، بخش صن

پایین بودن کارایی  توان نتیجهانرژي را به خود اختصاص داده است که بخشی از آن را می

اي مصرف مصرف سوخت، ناشی از عواملی چون استهالك بیش از حد تجهیزات سرمایه

). با 1383انرژي و نیز ارزان بودن سوخت مصرفی، دانست (عباسی نژاد و وافی نجار،  کننده

 یاز بخـشهـاي اساسـ یکـیعنـوان  در کشورهاي در حال توسعه به صـنعتتوجه به اینکه 

 ـزیبخـش را ن ـنیا ـازیانرژي مورد ن قسمت عمده و شودیم محسوب توسـعه نـدیدر فرآ

 جهـت کـاهش مصـرف ییاسـتفاده از راهکارهـا دهـد،یـم لیتشـک یلیفس سوختهاي

. شودی طـیمح سـتیز ییو بهبود کارا یندگیمنجر به کاهش آال تواندیمی لیفس سوختهاي

 

1  . International Energy Agency 
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اي برخوردار از آنجا که کیفیت محیط زیست و جلوگیري از تخریب آن از اهمیت ویژه

ي کارا کاست. بنابراین استفادهتوان با افزایش کارایی انرژي از شدت مصرف آن است، می

نفت که با مسائل مربوط به انرژي و  از انرژي به خصوص در کشورهاي صادر کننده

تواند از هدر رفت انرژي جلوگیري نماید و از طریق اند، میآلودگی حاصل از آن مواجه

و اي، منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد (شارکیان انتشار کمتر گازهاي گلخانه

  ). 1395پور،لطفعلی

هاي زیست محیطی متعددي براي نظارت بر فرآیندهاي تخریب محیط زیست شاخص

از سوي سازمان ملل متحد و مراکز علمی و دانشگاهی مطرح شده است. یکی از مهمترین 

ها که در حال حاضر به صورت گسترده مالك مقایسه کشورها بوده و در این شاخص

) EPI1شود، شاخص عملکرد محیط زیست (ست منتشر میخصوص حفاظت از محیط زی

شود. شاخص عملکرد محیط زیست، یک شاخص است که توسط دانشگاه ییل منتشر می

ترکیبی است که اهدافی را جهت نیل به کارایی بیشتر محیط زیست مشخص و موقعیت 

نیل به  فعلی هریک از اجزاي تشکیل دهنده این شاخص را اندازه گیري نموده و چگونگی

بر دو هدف اصلی حفاظت از  EPIکند. شاخص اهداف مورد نظر هر کشور را ارزیابی می

ها و ارتقاي محیط زیست از جمله کاهش فشارهاي زیست محیطی بر سالمت انسان

 25ها و مدیریت صحیح منابع طبیعی تاکید دارد که این دو مولفه توسط بوموضعیت زیست

محیط زیست، کیفیت هوا، کیفیت منابع آب، تنوع زیستی، زمینه سالمت  6شاخص در 

فر و رحیمی، گیري می کند (محنتکیفیت منابع طبیعی مولد و تغییرات جوي اندازه

1394 .(  

مقایسه میانگین شاخص عملکرد محیط زیست در دو گروه از کشورهاي منتخب 

OPEC  و OECD  ط شاخص حاکی از آن است که متوس 2015- 2007طی دوره زمانی

EPI  در کشورهاي توسعه یافته بیشتر از کشورهاي در حال توسعه بوده است. الزم به ذکر

 

1 .Environmental Performance Index  
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 0یک شاخص چندبعدي است که در مقیاس  EPIاست شاخص عملکرد محیط زیست یا 

اندازه گیري شده و اعداد بزرگتر نشان دهنده وضعیت بهتر عملکرد محیط زیست  100تا 

باالترین رتبه در شاخص  87,42سوئیس با شاخص  کشور 2018می باشند. در سال 

ام را در این شاخص  80رتبه  58,16عملکرد محیط زیست را داشته و ایران با شاخص کلی 

  دارا بوده است.

با توجه اهمیت کارایی انرژي و همچنین لزوم دستیابی به پایداري و بقاء محیط زیست و 

افزایش کارایی انرژي بر شاخص عملکرد  منابع طبیعی، این مطالعه در پی بررسی تاثیر

محیط زیست در دو گروه از کشورهاي اوپک و کشورهاي عضو سازمان همکاري و 

باشد. ضرورت مطالعه حاضر از آن جا است که رشد اقتصادي بدون در توسعه اقتصادي می

نظر داشتن مالحظات زیست محیطی، جهان را به مکان مناسبی براي زیست انسان تبدیل 

خواهد کرد و ضروري است ضمن در نظر گرفتن جنبه هاي مادي، ارتقاي شاخص هاي ن

کیفیت محیط زیست نیز در فرایند رشد مورد توجه قرار گیرد. امروزه این موضوعات در 

قالب مباحث توسعه پایدار مطرح می گردد که جنبه هاي مادي و غیر مادي رشد را در هم 

فاه را براي جامعه ترسیم می کند. از این رو ضروري آمیخته و تصویري کلی و بهتر از ر

است وضعیت شاخص کیفیت عملکرد محیط زیست در کشورهاي مختلف مورد بررسی 

  قرار گرفته و عوامل موثر بر بهبود این شاخص تحقیق گردد.

  

  پژوهش. پیشینه 2

تاکنون مطالعات گوناگونی در خصوص بررسی روابط متغیرهاي اقتصادي و زیست 

توان به مطالعه ي آنان میمحیطی در داخل و خارج کشور صورت پذیرفته که از جمله

 ستیز طیرابطه شاخص عملکرد مح ی) با عنوان بررس1390و احمدپور ( یمیصم يجعفر

 بین رابطه یبه بررس اشاره نمود که در آن  افتهیتوسعه  يدر کشورها يو رشد اقتصاد

با استفاده از  افتهیمنتخب توسعه  يکشورها يصادو رشد اقت ستیز طیشاخص عملکرد مح

پرداخته شده است.   2008و  2006 يهاسال يبرا ،ییتابلو يها داده یروش اقتصاد سنج
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بر عملکرد  يرشد اقتصاد افته،یتوسعه  يکه در کشورها مطالعه حاکی از آن است جینتا

  دارد. یمنف ریتاث ستیز طیمح

در  يانرژ يورو بهره ییکارا یبررس ) در مطالعه1383نجار ( ینژاد و واف یعباس

در بخش صنعت و  يانرژ یمتیو ق ياکشش نهاده نیو تخم يمختلف اقتصاد يبخشها

 يبرا يمصرف انرژ ییو کارا يوربهره يها شاخص تیوضع یبه بررس، حمل و نقل

 يانرژ متیاندك ق راتیینشان داد که تغاین پژوهش  جی. نتااختندپرد 1347- 79 يسالها

   مصرف آن در بخش حمل و نقل داشته باشد. زانیدر م یقابل توجه ریتاث تواندینم ییبه تنها

) به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی 1388بنی مهد و همکاران (

 1387الی  1380هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالدر شرکت

د و نتایج مطالعه آنها نشان داد که شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی پرداختن

  داري با شاخص عملکرد مالی ندارند. 

بررسی تاثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص  ) در مطالعه1391خوشنویس و پژویان (

توسعه انسانی در کشورهاي توسعه یافته، نتیجه گرفتند که اثرات مستقیم و غیر مستقیم 

  ودگی بر شاخص توسعه انسانی منفی و غیر قابل اغماض است. آل

) به بررسی اثر شاخص عملکرد محیط زیست بر رشد 1394فر و رحیمی (محنت

پرداختند. نتایج نشان داد رابطه بین عملکرد  1404اقتصادي کشورهاي منطقه در چشم انداز 

  ت.محیط زیست و رشد اقتصادي کشورهاي منطقه مثبت و معنادار اس

و  ستیز طیبر محرا  ییایمیش ياثرات سموم و کودهاي خود ) در مطالعه1394راد (هدایتی

 ییایمیاز مواد ش هیرویاستفاده ببررسی کرد و نتایج مطالعه نشان داد که  آلوده شدن آب ها

  باشد.ی میطیمح ستیز يهایمنابع آب و آلودگ يها یعلل آلودگ نیاز مهمتر

اي به بررسی نقش کارایی انرژي در بهبود ) در مطالعه1395(شارکیان و لطفعلی پور 

نفت پرداختند. در این مطالعه از متغیر  محیط زیست در کشورهاي منتخب صادرکننده

اکسید کربن به عنوان شدت انرژي به عنوان شاخص کارایی انرژي و از متغیر انتشار دي
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داد که مصرف انرژي و شدت  شاخص کیفیت محیط زیست استفاده شده است. نتایج نشان

  داري بر انتشار دي اکسید کربن دارند.انرژي اثر مثبت و معنی

اثر ارزش افزوده بخش صنعت  خود  ) در مطالعه1391جعفري صمیمی و همکاران (

براي کشورهاي منتخب جهان  با کاربرد روش داده هاي تابلویی را برعملکرد محیط زیست

ارزش افزوده بخش صنعت و  نیب يرابطه مثبت و معناداربررسی نمودند. نتایج نشان داد که 

است  یدر حال نیوجود دارد و ا افتهیتوسعه  يدر کشورها ستیز طیشاخص عملکرد مح

 ی است.  در حال توسعه منف يکشورها يرابطه برا نیکه ا

بررسی رابطه بلند مدت بین کارایی انرژي و عملکرد محیط ) به 2017نیو و همکاران (

هاي پانل پرداخته و نشان دادند که بین این دو زیست در سطح جهانی با استفاده از داده

  متغیر در بلندمدت رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد.

سرعت رشد بهره وري، کارایی انرژي را  ) نشان دادند که1997(1گویته و پرلمن 

) نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که 2006و همکاران ( 2. آنگ فزایش میدهدا

(یکپارچگی)، معموال منجر به افزایش کارایی انرژي میشود زیرا بنگاه  پیشرفت تکنولوژي

هاي هایی که ناکارامد هستند مجبور به ترك صنعت یا روي آوردن به نوآوري

  نجر به دستیابی به کیفیت بهتر محیط زیست خواهد شد.شوند و در نتیجه متکنولوژیکی می

را در منتخبی از کشورهاي  EPI) نیز عوامل موثر بر 2017شاه آبادي و همکاران (

اوپک مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رشد ارزش افزوده می تواند روي 

  شاخص عملکرد زیست محیطی اثرگذار باشد. 

ت مختلف داخلی و خارجی حاکی از آن است که بررسی عوامل جمع بندي مطالعا

موثر بر شاخص عملکرد محیط زیست و عوامل موثر بر آن، از موضوعات مهم در حوزه 

اقتصاد انرژي و محیط زیست بوده و تاثیر عواملی چون کارایی انرژي، تکنولوژي، رشد 

 

1 Gouyette and Perelman, 1997 
2 Ang, 2006 
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اورزي، توسعه انسانی و صنعت، استفاده از نهاده هاي شیمیایی در تولید محصوالت کش

  نظایر آن با روشهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. 

تفاوت مطالعه حاضر با سایر مطالعات مشابه در استفاده از متغیر شاخص عملکرد زیست 

محیطی به عنوان متغیر معرف کیفیت محیط زیست در دو گروه مختلف از کشورهاي 

یک شاخص ترکیبی و مناسب  EPIاست. از آنجا که شاخص  OECDاوپک و 

بازگوکننده وضعیت کیفیت محیط زیست در کشورهاي مختلف در طول سالهاي مختلف 

است، استفاده از آن به عنوان متغیر وابسته و بررسی تاثیر متغیرهاي مستقل مهمی چون 

شدت انرژي، توسعه انسانی، ارزش افزوده صنعت و مصرف نهاده هاي شیمیایی می تواند 

و کننده اثرات یکسري متغیرهاي مستقل مهم روي شاخص کیفیت محیط زیست باشد. بازگ

عالوه بر این استفاده از روش داده هاي تابلویی پویا که کمتر در مطالعات مشابه مورد 

استفاده قرار گرفته است از جمله تفاوت هاي مطالعه حاضر با مطالعات مشابه در این حوزه 

  به شمار می آید. 

  

  پژوهش . روش3

در این مطالعه براي بررسی تاثیر یکسري متغیرهاي مستقل بر شاخص عملکرد زیست 

محیطی در دو گروه کشورهاي مورد بررسی از روش داده هاي تابلویی پویا استفاده شده 

داري در شود که متغیر وابسته وقفهاست. رگرسیون با اجزاي خطاي پویا هنگامی مطرح می

  ضور داشته باشد که بدین صورت زیر خواهد بود:ها حمیان رگرس کننده

  

��� = ������ + ���� + �� + ���								� = 1,2,… , �			� = 1,2,… , � 
  

جا که اي بررسی کردند. از آن) این الگو را به طور گسترده1989(3اندرسون و هیسائو 

با اجزاي  �����خواهد بود از این رو  ��نیز تابعی از   	���ي است، وقفه ��تابعی از  	���

  اخالل همبسته است.

 

3 Anderson 1982 
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هاي تغییرات بررسی شود در این مطالعه با توجه به ماهیت متغیرها و براي آن که پویایی

هاي کاراتر از روش هاي مقطعی، به منظور تخمینو همچنین براي حذف تورش رگرسیون

به خاطر وجود ان که توضیح داده شد، هاي تابلویی پویا استفاده شده است. همچنداده

سمت  توضیحی و ارتباط وقفـه متغیـر وابسـته در متغیرهـايی ساختار پویـا و درونزایـ

، اثرات ثابت و تصادفی OLS4راست با تاثیرات مقطعی ویژه هر کشور، استفاده از روش 

بنابراین امکان استفاده ). 5،1991دهند (آرالنو وبانددار و ناسازگاري را ارائه مینتایج تورش

 GMM7ي یا گشتاورهاي تعمیم یافته 6هیسائو  2SLSاي هاي برآورد دو مرحلهاز روش

به منظور حذف تورش ناشی از وجود  GMMآرالنو و باند بررسی می گردد. در روش 

ارتباط بین متغیرهاي توضیحی و جمله اثرات ثابت، از معادله مورد بررسی تفاضل مرتبه 

شود که با این کار، جمله اثرات ثابت از مدل حذف خواهد شد. براي حل ته میاول گرف

شود. از این رو ها به عنوان ابزار استفاده میزایی متغیرهاي مستقل، از وقفه آنمشکل درون

زن ترین تخمیندهد و مناسباز طریق کاهش تورش نمونه، پایداري تخمین را افزایش می

  زن گشتاورهاي تعمیم یافته خواهد بود. لی، تخمینهاي پویاي پانبراي مدل

هاي داده GMMبرآورد  وهیبار از ش نیبراي اول ) 1996(8و همکارانش  یکاسل

مستلزم  GMMتخمین زن  هاي رشد اقتصادي استفاده کردند.در برآورد مدل ایپویی تـابلو

نیست و براي عملیاتی کردن این   ���	و	��هاي گونه دانشی از شرایط اولیه یا اخاللهیچ

شود که از هاي تفاضل گیري شده قرار داده میمقدار باقیمانده���Δ	به جاي  زنتخمین

 GMMزن زن بدست آمده را تخمینبدست آمده است. تخمین �θتخمین سازگار مقدماتی 

  نامند.اي میآرالنو و باند یک مرحله

 

4 Ordinary Least Square 
5 Arelano and band 1991 
6 Hsiao 1986 
7  Generalized Method of Moments 
8 Caselli, et al 
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 GMMهاي زنندهاز ماتریس متغیرهاي ابزاري، تخمین) با استفاده 1991آرالنو و باند (

اي را ارائه کردند. براي جمله خطاهاي داراي واریانس همسان، اي و دو مرحلهتک مرحله

آزمون سارگان به طور مجانبی داراي توزیع کاي دو است. با این فرض آرالنو و باند 

مرتبه اول جمله خطا ) را براي تفاضل AR2) و دوم (AR1خودهمبستگی مرتبه اول (

  )1392آزمون کردند (محمدي و تیرگري سراجی، 

چنانچه خطاهاي مدل واریانس ناهمسان بوده و نیز متغیرهاي توضیحی مدل مستقل از 

تفاضلی نتایج سازگاري ارائه نخواهد داد. براي رفع  GMMزمان باشند، استفاده از روش 

) را پیشنهاد S-GMMسیستمی ( GMMوش ) استفاده از ر1998این مشکل، آرالنو و باور (

ها ترکیب کردند که در قالب یک سیستم، رگرسیون در سطح را با رگرسیون در تفاضل

یابد و چون شرایط گشتاوري کند. بدین ترتیب ترکیب خطاهاي استاندارد کاهش میمی

شوند، ها وارد مدل میهاي معادله تفاضل براي تمام دورهشود و وقفهبیشتري ایجاد می

  ). 1392یابد (اسدي و همکاران، ابزارها بیشتر شده و بنابراین دقت تخمین افزایش می

به طور کلی براي برآورد تاثیر هر یک متغیرهاي مورد مطالعه بر شاخص کیفیت 

  شود:زیست از مدل زیر استفاده میمحیط

  

1(  ���(�����) = ����(�������) +����(�����) + ����(����) + ����(������) + ���
+ ��  

  

 ����، �����، �������زیست و متغیرهاي شاخص عملکرد محیط �����که در آن 

ي متغیر وابسته، شاخص توسعه انسانی، ارزش ي وقفهدهنده، به ترتیب نشان������و 

باشند. ارزش افزوده کل، و مصرف کودهاي شیمیایی میافزوده بخش صنعت نسبت به 

  اثرات ثابت براي هر کشور است.  ��جزء اخالل و  ���همچنین 

در این مطالعه به دلیل وجود واریانس ناهمسانی و جهت افزایش دقت تخمین از روش 

GMM  سیستمی استفاده شده است. براي ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده

از این روش براي برآورد مدل دو آزمون مطرح است که یکی سارگان است که براي 
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اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش از حد یعنی صحت و اعتبار متغیرهاي ابزاري به کار 

 AR(2)و مرتبه دوم  AR(1)اي مرتبه اول رود. آزمون دوم، آزمون همبستگی پسماندهمی

رود. آرالنو و است. این آزمون نیز براي بررسی اعتبار و صحت متغیرهاي ابزاري به کار می

، باید جمالت اخالل داراي همبستگی سریالی GMM) قائلند که در تخمین 1991باند (

اشند (ندیري و نب AR(2)بوده و داراي همبستگی سریالی مرتبه دوم  AR(1)مرتبه اول 

  ).1390محمدي، 

  

  آزمون مدل اثرات تجمعی و پانل .3-1

) ابتدا باید آزمون تشخیص مدل اثرات ثابت از مدل 1جهت برآورد مدل رگرسیونی (

  انجام پذیرد.  9لیمر Fهاي ترکیبی داده

) حاصل از تخمین مدل RRSSآماره آزمون با استفاده از مجموع مربعات پسماند مقید (

) حاصل از برآورد رگرسیون URSSو مجموع مربعات پسماند غیرمقید ( OLSترکیبی 

  درون گروهی به صورت ذیل معرفی شده است:

2(  � =
(���� − ����)/�

����/(� − � − 1)
~�(�,� − �) 

  

یا ترکیبی)  Poolingیکسان بودن عرض از مبداءها (روش  ��فرضیه  Fدر آزمون 

-هاي پانلی) قرار میها، (روش دادهناهمسانی عرض از مبداء ��در برابر فرضیه مخالف 

، 10شود (بالتاجیهاي پانلی پذیرفته میروش داده 	��گیرد. بنابراین در صورت رد فرضیه 

2008(.  

  بررسی مانایی متغیرها .3-2

هاي تابلویی مورد توجه قرار گیرد هاي زمانی و مدلیکی از مسائلی که باید در مورد سري

باشد. اگر متغیرهاي مورد استفاده در مدل مانا نباشند، با مسئله رگرسیون مانایی متغیرها می

 

9 .Limer`s F-Test 
10 Baltagi 2005 
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کاذب مواجه خواهیم شد. براي بررسی مانایی داده ها، ابتدا باید بررسی استقالل مقطعی و 

 11هاي پسرانتوان از طریق آزمونها را میها انجام شود. این فرضیهیا وابستگی مقطعی داده

ها ) مورد بررسی قرار داد. بسته به اینکه داده1995( 13) و فریز1937( 12)، فریدمن2004(

هاي مانایی متفاوت خواهد بود. داراي استقالل یا وابستگی مقطعی باشند، انتخاب آزمون

هاي متوازن و ل) آزمونی براي تشخیص وابستگی یا استقالل مقطعی براي پان2004پسران (

  شوند:هاي صفر و رقیب این آزمون به صورت زیر تعریف مینا متوازن ارائه کرد. فرضیه

  

��: ��� = ��� = �(������) = 0	���	���	� ≠ �																																													 

��: ��� = ��� = �(������) ≠ 0	���	���	� ≠ �																																													 
  

  به صورت زیر قابل محاسبه است: CDي آزمون هاي متوازن آمارهبراي پانل

  

3(  
�� = �

2�

�(� − 1)
(� � ����

�

�����

)																																																																

���

���

 

  

باشد. هرگاه جفت پیرسون از جمالت پسماندها میضرایب همبستگی  ����که در آن، 

محاسباتی در یک سطح معناداري معین از مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد  CDآماره 

گیري خواهد شد. بیشتر باشد در این صورت فرضیه صفر رد و وابستگی مقطعی نتیجه

هاي مرسوم ریشه تایید گردد، استفاده از روشهاي پانل هرگاه وابستگی مقطعی در داده

) و ... احتمال IPS) ، ایم، پسران و شین (LLهاي لین و لوین (واحد پانلی مانند آزمون

هاي ریشه وقوع نتایج ریشه واحد کاذب را افزایش خواهد داد. براي رفع این مشکل آزمون

از آن  CIPSواحد پانلی متعددي با وجود وابستگی مقطعی پیشنهاد شده است که آزمون 

  جمله است.

 

11 .Pesaran 2004 
12 .Friedman 1937 
13 .Frees 1995 and 2004 
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با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی،  IPSو  ADFهاي ) با تبدیل آزمون2003پسران (

آماره آزمونی براي بررسی وجود یا فقدان ریشه واحد پیشنهاد داده است که به آزمون 

CIPS  باشد:است و آماره آن به صورت زیر میمعروف  

  

)4(  
���� =

1

�
���(�, �)

�

���

																																																																																				 

  

باشد. مقدار براي هر مقطع انفرادي در پانل می CADFآماره الگوي  ��که در آن 

مقادیر بحرانی محاسبه شده توسط پسران مقایسه و در صورت آماره آزمون مذکور با 

بزرگتر بودن این آماره از مقادیر بحرانی، فرضیه صفر(نامانا بودن) متغیر رد و مانایی متغیر 

هاي فریدمن، پسران و فریز حاکی از مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. چنانچه نتایج آزمون

هایی همچون ت بررسی مانایی متغیرها از آزمونتوان جهوجود استقالل مقطعی باشند، می

IPS ،LLC  .و غیره استفاده نمود  

سال براي  8البته در این مطالعه با توجه به محدود بودن دوره زمانی مطالعه و وجود آمار 

متغیرهاي مورد بررسی، لزومی به انجام آزمون مانایی نمی باشد ولی به هر حال نتایج این 

از کشورهاي مورد بررسی در ضمیمه ذکر شده است. همچنین در این آزمون در دو گروه 

مطالعه متغیر شاخص عملکرد محیط زیست به عنوان متغیر وابسته و متغیرهاي کارایی انرژي 

)، تولید ناخالص 1395پور () و شارکیان و لطفعلی 2017بر اساس مطالعه نیو و همکاران( 

(شدت انرژي) در نظر گرفته شده است و  1ژيداخلی سرانه به ازاي هر واحد مصرف انر

زیست، شاخص توسعه ي شاخص عملکرد محیطسایر متغیرهاي توضیحی شامل وقفه

انسانی، ارزش افزوده بخش کشاورزي نسبت به ارزش افزوده کل و میزان مصرف 

هاي مربوط به شاخص عملکرد محیط زیست از سایت باشد. دادهکودهاي شیمیایی می

هاي مربوط به سایر متغیرها از سایت بانک ) و همچنین دادهYCELPامریکا ( 2موسسه ییل

 

1 GDP per unit of energy use (constant 2011 PPP $ per kg of oil equivalent) 
2 Yale Center for Environmental Law and Policy 
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هاي مذکو براي استخراج گردیده است. داده 2014تا  2007هاي براي سال 1بانک جهانی

و   OPECدو گروه کشورهاي مورد بررسی بر اساس آخرین تغییرات در سایت 

OECD کشور می 33و  12شامل ها به ترتیب و همچنین با توجه موجود بودن داده-

  نشان داده شده است.  )1(باشدکه در جدول 

  OECDو  OPECمعرفی کشورهاي  ):1(جدول 

  : OECDکشورهاي   : OPECکشورهاي 

 -اکوادور -آنگوال - الجزیره

 -کویت - عراق - ایران-گابن

امارات متحده  -عربستان -نیجریه

  ونزوال -عرب

 - دانمارك-المان-چک -شیلی-سوئیس - کانادا - بلژیک - اتریش -استرالیا

- ایتالیا- اسرائیل -ایسلند -ایرلند -مجارستان -انگلیس -فنالند -استونی -اسپانیا

 –سوئد - نیوزلند -نروژ - هلند- مکزیک - التویا - یونان - لوکزامبورگ - ژاپن

  لوانیااس-اسلواکی - پرتغال- لهستان - امارات متحده امریکا–ترکیه 

  OECDاوپک و  تارنماي منبع: 

  

  تجزیه و تحلیل نتایج. 4

هاي اوپک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس نتایج ابتدا نتایج مربوط به کشور

بررسی و در نهایت به مقایسه این دو گروه  OECDبدست آمده از گروه کشورهاي 

 )2(در جدول  قیمورد استفاده در تحق يرهایمتغ یفیتوص يآماره هاپرداخته خواهد شد. 

  نشان داده شده است.

 OPECآماره توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه پژوهش براي کشورهاي  ):2(جدول 

  ماخذ  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  واحد  متغیر

شاخص عملکرد 

 زیستمحیط
 EPIسایت  7,48 64,98 77,75  48,8  )100تا 0رتبه( 

  بانک جهانی  2,26  8,60  13,72  4,95  کیلوگرم (نفت)-مصرف/شدت  کارایی انرژي

  بانک جهانی  0,11  0,71  0,85 0,46  )1تا  0رتبه( توسعه انسانی شاخص

  بانک جهانی  1975,64  703,118  12755  3,16  کیلوگرم در هکتار مصرف کود شیمیایی

ارزش افزوده بخش 

  صنعت
  بانک جهانی  GDP 24,94  96,61  55,42  13,86درصد ارزش افزوده از 

  و بانک جهانی EPI تارنمايمنبع:  

 

1 World bank 
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که هرکدام به توصیف متغیرهاي مورد استفاده در مطالعه براي  )5(و  )2(جداول  مقایسه

دهد که به طور کلی شاخص عملکرد پردازند نشان میمی OECDو  OPECکشورهاي 

به طوري باشد می OECDکمتر از کشورهاي  OPECزیست براي کشورهاي محیط

است در حالی  OPEC ،98/64زیست کشورهاي ي شاخص کیفیت محیطمیانگین رتبه

نتایج حاصل از آزمون  3باشد. جدول می OECD ،57/83که این میانگین براي کشورهاي 

دهد که بر اساس آن برآورد مدل به صورت اثرات تجمیعی مناسب نبوده و لیمر را نشان می

) اشاره شد، فرضیه صفر این 2( رابطهگردد. همانگونه که در  باید از روش پانل استفاده

آزمون استفاده از اثرات تجمیعی است که با توجه به سطح احتمال آزمون، این فرضیه رد 

  شده و از این رو مدل باید به صورت پانل برآورد گردد. 

  )OPECنتایج انتخاب مدل اثرات ثابت یا تصادفی( ):3(جدول 

  نتیجه  Chi2  P-value  آزمون

F 10,18  0,000  panel 

  ي پژوهشهامنبع: یافته                

  

سیستمی  GMMمدل  1به دلیل وجود واریانس ناهمسانی با توجه به نتیجه آزمون والد 

تفاضلی جهت برآورد مدل رگرسیونی مطالعه ترجیح داده شده  GMMنسبت به مدل 

همانطور که در  باشد.قابل مشاهده می  )4(است که نتایج حاصل از این برآورد در جدول 

شود، تمامی متغیرهاي توضیحی داراي عالمت مورد انتظار هستند. به مشاهده می )4(جدول 

متغیرهاي مصرف کودهاي  OPECعبارت دیگر در مدل برآورد شده براي کشورهاي 

داري بر شاخص عملکرد شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت داراي اثر منفی و معنی

دار محیط زیست بوده اما متغیر کارایی انرژي بر خالف انتظار به لحاظ آماري معنی

زیست باشد در حالی که افزایش شاخص توسعه انسانی منجر به بهبود وضعیت محیطنمی

دار بر عملکرد زیست نیز داراي تاثیر مثبت و معنیدار عملکرد محیطشد. متغیر وقفهخواهد 

 

  براي هردو گروه کشورهاي مطالعه در ضمیمه گزارش گردیده است Waldآزمون نتایج  1
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زیست تنها باشد به این معنا که تغییرات در عملکرد محیطزیست در دوره جاري میمحیط

تواند بر شود بلکه کاهش و افزایش تغییرات در عملکرد میبه یک دوره ختم نمی

. مصرف کودهاي شیمیایی در این پژوهش شامل کودهاي هاي بعدي نیز موثر باشددوره

وري و تولید گردد، اما در باشد که اگرچه باعث افزایش بهرهپتاس، نیترات و فسفات می

تواند اثرات زیان باري را بر خاك و به طور کلی محیط زیست به دنبال داشته بلندمدت می

  )2017، 1باشد (ابراس و سالکوگلو

  )OPECاي (دومرحله S-GMMرآورد مدل پانل پویاي نتایج ب ):4(جدول 

 Coef  Std.Err  P-value  متغیرهاي مستقل

 0,000 0,124 0,626  زیستوقفه متغیر عملکرد محیط

  0,576  0,035  -0,019  کارایی انرژي

  0,012  0,122  0,308  شاخص توسعه انسانی

  0,000  0,001  -0,009  مصرف کودهاي شیمیایی

  0,040  0,029  - 0,06  صنعتارزش افزوده بخش 

  0,066  0,307  0,566  عرض از مبداء

  Z  Prob  هاي اعتبار ابزارهاآزمون

AR(1)  2,4253-  0,0153  

AR(2)  0,4284  0,668  

  Chi2 : 9,2027  0,998  سارگان

  ي پژوهشهامنبع: یافته     

  

-بهرهافزایش ارزش افزوده  بخش صنعت به معنی افزایش در تولید محصوالت صنعتی، 

محیطی خواهد بود. در مطالعه هاي زیستبرداري بیشتر از منابع طبیعی و نیز افزایش آالینده

حاضر نتایج حاکی از آن است که افزایش یک درصدي ارزش افزوده بخش صنعت منجر 

شود که نتیجه مذکور نیز با زیست میدرصد کیفیت عملکرد محیط 0,06به کاهش 

) نیز مطابقت دارد. همچنین افزایش 2010) و وانگ (1392مطالعات باللی و همکاران (

 

1 Ebras and Solakoglu,2017 
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درصد بهبود  0,3تواند منجر به افزایش یک درصدي در شاخص توسعه انسانی نیز می

عملکرد محیط زیست شود. تاثیر مثبت شاخص توسعه انسانی بر عملکرد محیط زیست 

هاي زیست ب نابرابريتواند موجهاي اجتماعی و اقتصادي میبیانگر این است که نابرابري

محیطی شود در نتیجه ممکن است تاثیر منفی بر عملکرد محیط زیست داشته باشد همچنین 

تواند به عنوان ابعادي از شاخص توسعه انسانی منجر بهبود وضعیت بهداشتی و آموزشی می

  ). 1393به بهبود عملکرد محیط زیست شود (احمدنیا و همکاران، 

هاي خودهمبستگی آرالنو و بانو و نتایج حاصل از آزمون 4در سه ردیف آخر جدول 

سارگان ارائه گردیده است که با توجه به این نتایج، متغیرهاي ابزاري مورد استفاده در مدل 

  باشند.اي داراي اعتبار میدوجمله S-GMMپانل پویاي 

ا ) نیز ابتدOECDهاي اقتصادي (در خصوص کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري

هاي متغیرهاي مورد استفاده در مطالعه پرداخته و سپس به توصیف آماره )5(در جدول 

باشد. همان گونه از که از نتایج جدول قابل مالحظه می )6(لیمر در جدول  نتایج آزمون

نیز فرض برآورد مدل به صورت تجمعی رد شده  OECDپیداست، براي کشورهاي  )6(

  شود.و مدل پانل پذیرفته می

  OECDآماره توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه پژوهش براي کشورهاي  ):5(جدول 

  ماخذ  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  واحد  متغیر

شاخص عملکرد 

 زیستمحیط
  EPIسایت  5,39 83,57 90,86  59,74  )100تا 0رتبه( 

 کارایی انرژي
- مصرف/شدت 

  کیلوگرم (نفت)
  جهانیبانک   2,92  9,75  18,69  2,17

  بانک جهانی  0,04  0,87  0,94 0,70  )1تا  0رتبه( شاخص توسعه انسانی

 مصرف کود شیمیایی
کیلوگرم در 

  هکتار
  بانک جهانی  272,58  215,13  2304,6  36,25

ارزش افزوده بخش 

  صنعت

درصد ارزش 

 GDPافزوده از 
  بانک جهانی  6,15  27,13  44,73  11,95

  و بانک جهانی EPIمنبع: سایت 

  



  149...   بررسی تاثیر کارایی انرژي بر شاخص عملکرد 

 

 OECDلیمر براي کشورهاي  نتایج آزمون ):6( جدول 

  نتیجه  Chi2  P-value  آزمون

F 295,85 0,000  panel 

  ي پژوهشهامنبع: یافته

  

هاي مورد بررسی در ناشی از بیشتر بودن مقاطع نسبت به سال1وجود واریانس ناهمسانی

سیستمی  GMMمطالعه، براي برآورد مدل رگرسیونی مطالعه حاضر نیز از روش 

  اشاره شده است.   )7(اي استفاده شد که نتایج در جدول دومرحله

 )OECD( S-GMMنتایج برآورد مدل پانل پویاي  ): 7(جدول 

 Coef  Std.Err  P-value  متغیرهاي مستقل

 0,000 0,022 0,482  زیستوقفه متغیر عملکرد محیط

  0,000  0,005  -0,029  شاخص کارایی انرژي

  0,000  0,061  0,558  انسانیشاخص توسعه 

  0,005  0,001  -0,003  مصرف کودهاي شیمیایی

  0,000  0,003  -0,012  ارزش افزوده بخش صنعت

  0,683  0,193  -0,079  عرض از مبداء

  Z Prob  هاي اعتبار ابزارهاآزمون

AR(1) 3,2802-  0,001  

AR(2) 0,3764  0,465  

  Chi2 : 31,1307  0,119 سارگان

  ي پژوهشهامنبع: یافته

  

شود، جهت تاثیرگذاري متغیرهاي مالحظه می )7(و  )4(همچنان که از نتایج جداول 

مشابه است. ضریب متغیر کارایی  OECDمورد مطالعه براي گروه کشورهاي اوپک و 

یک درصدي دار اختیار کرده است، به این معنی که افزایش انرژي مقداري منفی و معنی

درصد خواهد  0,029شاخص عملکرد محیط زیست به میزان  شدت انرژي منجر به کاهش

 

 نتایج مربوط به آزمون والد در ضمیمه گزارش گردیده است 1
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زیست با شد. نتایج بدست آمده در راستاي تاثیر منفی مصرف انرژي بر عملکرد محیط

تواند از طریق کاهش فرضیات تحقیق حاضر مبنی بر اینکه کاهش مصرف منابع انرژي می

ط زیست شود و هاي ایجاد شده منجر به بهبود وضعیت شاخص عملکرد محیآلودگی

)، 1395پور (همچنین مطالعات پیشین صورت گرفته از جمله مطالعات شارکیان و لطفعلی

  ) مطابقت دارد.2009( 2) و مطالعه  مصطفی عمر 2017نیو و همکاران (

همچنین افزایش مصرف کودهاي شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت منجر به 

 OECDذکر است در کشورهاي  زیست خواهد شد. الزم بهکاهش کیفیت محیط

متغیرهاي مصرف کودهاي شیمیایی و نیز ارزش افزوده بخش صنعت داراي اثرگذاري 

  باشند.زیست میبیشتري نسبت به کشورهاي اوپک بر کیفیت محیط

نتیجه حاصله براي متغیر شاخص توسعه انسانی همانند نتایج کشورهاي عضو اوپک 

عه انسانی به میزان یک درصد در کشورهاي بیانگر این است که بهبود شاخص توس

OECD درصد بر عملکرد محیط زیست خواهد گذاشت. به این  0,5، اثري مثبت به میزان

ي ترتیب که افزایش سطح آموزش و پرورش و بهداشت که از اجزاي تشکیل دهنده

توانند از طریق کاهش نرخ رشد جمعیت و ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی هستند، می

زیست سواد افراد جوامع، فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهند و سبب بهبود عملکرد محیط

زیست با متغیر وابسته متغیر وابسته عملکرد محیط دار وقفهگردند. نهایتا رابطه مثبت و معنی

زیست در دوره قبل منجر به بهبود عملکرد مدل نیز به این معناست  که بهبود عملکرد محیط

هاي خودهمبستگی آرالنو و باند زیست در دوره جاري خواهد شد. همچنین آزمونمحیط

و سارگان نیز حاکی از اعتبار متغیرهاي ابزاري مورد استفاده در مدل رگرسیونی مطالعه 

  باشند.حاضر می

  

  

 

2 Mustafa Omer 2009 
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  سیاستی گیري و پیشنهادات. نتیجه5

توسعه انسانی، مصرف در پژوهش حاضر، اثر متغیرهایی همچون کارایی انرژي، شاخص 

کودهاي شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت به کل ارزش افزوده بر شاخص عملکرد 

هاي زیست براي دو گروه کشورهاي عضو اوپک و عضو سازمان توسعه و همکاريمحیط

زیست، طی اقتصادي با توجه به اهمیت روزافزون پایداري و حفظ منابع طبیعی و محیط

-بررسی گردید. مطالعاتی که تا کنون در این زمینه صورت پذیرفته 2014الی  2007دوره 

زیست از شاخص میزان انتشار دي اند، عمدتا جهت بررسی اثر کارایی انرژي بر محیط

زیست استفاده گردیده اکسید کربن به عنوان شاخصی براي تعیین وضعیت عملکرد محیط

) متغیر شدت انرژي به 2017همکاران(است لذا در این پژوهش بر اساس مطالعه نیو و 

هاي رایج کارایی انرژي به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده عنوان یکی از شاخص

و  OPECهاي مقاطع مختلف (کشورهاي گروه است. در این مطالعه با توجه به داده

OECDساله، از روش پانل پویاي  8ي ) و در نظر گرفتن دورهGMM  سیستمی

ي استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که به طور کلی براي هر ادوجمله

دو گروه کشورها، افزایش در شدت انرژي (یا کاهش کارایی مصرف انرژي) و افزایش 

مصرف کودهاي شیمیایی و ارزش افزوده بخش صنعت منجر به کاهش شاخص عملکرد 

وسعه انسانی در هر دو گروه محیط زیست خواهد شد در حالی که افزایش شاخص ت

زیست خواهد شد که این اثر باعث بهبود وضعیت محیط OPECو  OECDکشورهاي 

بیشتر است. با وجود اینکه ضریب متغیر شدت انرژي براي  OECDدر کشورهاي 

توان از تاثیر مصرف انرژي بر دار نشده، اما نمیکشورهاي اوپک به لحاظ آماري معنی

  پوشی کرد.شمزیست چعملکرد محیط

هایی به توان با اتخاذ سیاستبه طور کلی با توجه به عوامل تاثیرگذار مذکور، می

زیست خصوص در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران، به بهبود وضعیت محیط

ترین راهکارها در خصوص سازي مصرف انرژي یکی از قابل توجهکمک کرد. بهینه

از سه روش کاهش  يمصرف انرژ يساز نهیبهود. شپایداري محیط زیست محسوب می
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 دیتجد يهایبر انرژ هیبا تک يانرژ يکردن حاملها نیگزیراندمان و جا شیمصرف ، افزا

   است. ریامکانپذ ریپذ

با حداکثر استفاده  زین يبه کاهش شدت مصرف انرژ یابیالزم جهت دست يهایاستراتژ

مصرف به منظور کاهش مصرف  يقانون اصالح الگو ژهیبو یقانون يهاو اهرم هاتیاز ظرف

وتوانمند  ریپذ دیتجد يهايو انرژ نینو يهایاستفاده از تکنولوژ عیو تسر لیتسه ،يانرژ

با هدف کسب درآمد از   يانرژ يساز نهیبه نهیزمفعال در  یخصوص يهابخش يساز

  موارد زیر اشاره نمود.توان به ها می. از جمله این استراتژيممکن است ییمحل صرفه جو

 هاي گیرانه براي استفاده از انرژي به خصوص سوختاجراي مقررات سخت

هایی فسیلی با تعیین استانداردهاي مختلف براي صنایع متفاوت و اتخاذ سیاست

 یاتیاز فرار مال يریجلوگدر راستاي 

 اقلیم و به ي معماري پایدار (معماري سبز) که بر اساس معماري مناسب با توسعه

 است. هاي فسیلی بنا شدهحداقل رساندن مصرف سوخت

 نیو توسعه آن به عنوان اول يمصرف انرژ يسازنهیمردم با فرهنگ به ییآشنا 

هایی مردم، ارائه رهنمون یها و سطح آگاهنگرش شیاقدام. در این راستا و با افزا

را در مصرف  يالگو توانیهاي مصرف صحیح انرژي مدر قالب آموزش

 .داد رییدرازمدت تغ

 دیتولي و دیبریو ه یبرق يخودروها دیتول رینظ يدیتول يخودروها تیفیارتقاء ک 

سوخت انواع  نیجهت تام یستیز يسوخت ها ایو  یدروژنیه يو استفاده از انرژ

 .مختلف خودروها

 کاهش مصرف گیري کشاورزي پایدار و ارگانیک در راستاي توسعه و جهت

مبارزه  اتی، عمل ی، از تناوب زراع ییایمیش يها و کودهاسموم ، علف کش

 يکودها ینیگزیجا زیو ن يو به نژاد یبه زراع يها وهیو استفاده از ش کیولوژیب

 یی.ایمیش يکودها يبه جا یوانیح يسبز و انواع کودها
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کارگیري زیست، با بههمچنین با توجه به اثر مثبت شاخص توسعه انسانی بر عملکرد محیط

هاي الزم جهت  هایی که منجر به سرمایه گذاري بیشتر در راستاي بهبود زیرساختسیاست

  زیست کمک کرد.توان به کاهش خسارت به محیطارتقاء آموزش و بهداشت، می

  . منابع 6

  الف) فارسی

)، تاثیر شاخص توسعه 1393احمدنیا، محمدرضا، قنواتی، طاهره و امرشکاري، مریم (

عملکرد محیط زیست (مطالعه موردي: کشورهاي منتخب اسالمی). انسانی بر شاخص 

 اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگري، منابع طبیعی و توسعه پایدار.

نفرین منابع بر  )، تاثیر پدیده1392اسدي، زیور، بهرامی، جاوید و طالبلو، رضا ( 

 ،يرشد و توسعه اقتصاد يمجله پژوهش هاتوسعه مالی و رشد اقتصادي در قالب پانل پویا، 

 .9- 26، صص 10شماره ، 3دوره

)، بررسی رابطه بین 1388بنی مهد، بهمن، طالب نیا، قدرت اله، و ازوجی، حسین (

، 1دوره ،هاي حسابداري مالی و حسابرسیپژوهشمحیطی و عملکرد مالی، عملکرد زیست

 . 174 -  149 صص ، 3شماره

)، بررسی رابطه شاخص 1390الدین (یجعفري صمیمی، احمد و احمدپور، سیدمح

فصلنامه اقتصاد محیط عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه یافته، 

  .72- 55، صص 1، شماره زیست و انرژي

اثر ارزش افزوده )، 1391(عباس ي، زیعز ومسلم ، انیرحمانجعفري صمیمی، احمد، 

: شواهد  ییتابلو يبا کاربرد روش داده ها ستیز طیبخش صنعت برعملکرد مح

روشها و کاربردها،  ،یاقتصاد سنج یالملل نیب شیهما نیمنتخب جهان، اول يکشورها

 .واحد سنندج یسنندج، دانشگاه آزاد اسالم

)، بررسی تاثیر آلودگی محیط زیست بر 1391خوشنویس مریم و پژویان، جمشید (

اره ، شم6دوره   ،فصلنامه اقتصاد مالیه یافته. شاخص توسعه انسانی در کشورهاي توسع

  .68- 39		صص، 20
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هاي مختلف اقتصادي بر )، بررسی اثر ارزش افزوده بخش1391رحمانیان، مسلم (

زیست در کشورهاي منتخب جهان، وزارت علوم، تحقیقات و شاخص عملکرد محیط

  فناوري، دانشگاه مازندران.

)، نقش کارایی انرژي در بهبود 1395شارکیان، عطیه و لطفعلی پور، محمدرضا (

مجله هاي تابلویی)، ط زیست در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت (به روش دادهمحی

  .121-145، صص 11، سال بیست و سوم، شماره اياقتصاد و توسعه منطقه

وري انرژي )، بررسی کارایی و بهره1383عباسی نژاد حسین و وافی نجار، داریوش(

یمتی انرژي در بخش صنعت و اي و قهاي مختلف اقتصادي و تخمین کشش نهادهدر بخش

، صص  66شماره   مجله تحقیقات اقتصادي،). TSLS )1379 -1350حمل و نقل با روش 

113 -137.  

)، بررسی ارتباط میان رشد 1392محمدي، حسین و تیرگري سراجی، محمد(

زیست: بررسی کشورهاي منتخب منطقه اقتصادي، آزادسازي تجاري و آلودگی محیط

 .207- 183، صص 6سال دوم، شماره  زیست و انرژي،مه اقتصاد محیطفصلناخاور میانه، 

)، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط 1394فر، یوسف و رحیمی، سیده ندا (محنت

. کنفرانس بین المللی محیط 1404زیست و رشد اقتصادي در کشورهاي منطقه چشم انداز 

 زیست، دانشگاه تهران.

) ، بررسی تاثیر ساختارهاي نهادي بر رشد 1390(ندیري، محمد و محمدي، تیمور 

، سال پنجم، فصلنامه مدلسازي اقتصاديهاي تابلویی پویا، داده GMM اقتصادي با روش

  .24- 1، صص 3شماره 

و  ستیز طیبر مح ییایمیش ياثرات سموم و کودها)، 1394هدایتی راد، علیرضا (

منابع  ،يعلوم کشاورز جیتوسعه و ترو یپژوهش یکنگره علم نیآلوده شدن آب ها، اول

  .نیادیعلوم و فنون بن جیتهران، انجمن توسعه و ترو ران،یا ستیز طیو مح یعیطب

  ب) انگلیسی
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  ضمائم

بررسی نتایج آزمون والد جهت وجود واریانس ناهمسانی. در این آزمون فرض صفر به معناي  -1

 شود که با توجه به نتیجه آزمون، فرض صفر پذیرفته شده است.وجود واریانس ناهمسانی می

  OPECوالد براي کشورهاي  جدول الف) نتایج آزمون

  ) P-valueمعنی داري (  )chi2آماره آزمون (

6/1 e+5 000/0  

  هاي تحقیقیافتهماخذ:                   

  OECDوالد براي کشورهاي  جدول ب) نتایج آزمون

  ) P-valueمعنی داري (  )chi2آماره آزمون (

37/2336 000/0  

  هاي تحقیقیافتهماخذ:              

نتایج حاصل از آزمون ایم، پسران و شین براي مانایی متغیرهاي تحقیق در دو گروه کشورهاي  -2

شود، تمامی متغیرها، در در جداول زیر گزارش شده است. همانطور که مشاهده می OECDاوپک و 

 باشند.سطح مانا می

  )OPECنتایج مانایی متغیرهاي تحقیق ( -جدول ج

  احتمال ارزش tمقدار آماره   متغیر
وضعیت 

  مانایی

 مانا  EPI(  2,43 -  007/0عملکرد محیط زیست (

  مانا  026/0  - 1,93  کارایی انرژي

  مانا  0,019  - 2,06 شاخص توسعه انسانی

  مانا  000/0  - 14/4  مصرف کود

  مانا  000/0  - 4,09  ارزش افزوده بخش صنعت

  ي پژوهشهامنبع: یافته       

  )OECDتحقیق (نتایج مانایی متغیرهاي  -جدول د

  وضعیت مانایی  ارزش احتمال tمقدار آماره   متغیر

  مانا  EPI(  2576/3 -  0006/0عملکرد محیط زیست (

  مانا  0540/0  - 6071/1  کارایی انرژي

  مانا  0072/0  - 4478/2 شاخص توسعه انسانی

  مانا  0000/0  - 7474/4  مصرف کود

  مانا  0023/0  - 8408/2  مصرف سوخت فسیلی

  مانا  0000/0  - 7262/4  داخلیتولید ناخالص 

 ي پژوهشهامنبع: یافته            


