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 96تاریخ پذیرش:            96تاریخ دریافت: 

 چکیده

بررسی تاثیر رشد  مقالهگذار بر آن از مباحث مهم در هر اقتصادی می باشد. هدف اصلی این  آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیر بررسی
می  1395تا  1365اقتصادی، مصرف فرآورده های نفتی، توسعه مالی و باز بودن اقتصاد بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سالهای 

مدل استخراج و این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط  (EKCو.نتز )در این ارتباط ابتدا منحنی آلودگی محیط زیست کباشد. 

 –و روش جوهانسون  (ARDLآلودگی محیط زیست با روش های جدید اقتصاد سنجی نظیر الگوی پویای خود توضیح با وقفه های گسترده )
ی درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست را نشان می دهد. بین مربع نتایج وجود رابطه مثبت بین متغیرهامورد برازش قرار می گیرد. جوسلیوس 

درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست نیز رابطه منفی وجود دارد. لذا فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق بوده و ایران در قسمت 

بطه مثبت وجود دارد. هر چند بین دو متغیر توسعه قرار دارد. بین مصرف فرآورده های نفتی و آلودگی محیط زیست نیز را EKCصعودی منحنی 
 مالی و باز بودن اقتصاد با آلودگی محیط زیست هیچ رابطه مشخصی بدست نیامد.

 

 کلمات کلیدی

 .شاخص توسعه مالی مصرف فرآورده های نفتی، کوزنتس، آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی، فرضیه زیست محیطی 

 مقدمه. 1

 و علم این از است. آگاهی منابع از بهینه ه یاستفاد علم اقتصاد
 نحو به طبیعت کمیاب منابع از تا می سازد قادر را آن بشر از استفاده

 نفع الزاماً که داشت توجه نکته این به اما باید نماید. استفاده مطلوب

 جهت، استفاده ی همین به .ندارد قرار جامعه منافع راستای در فرد

 منافع با لحاظ و جمعی منافع استایر در باید طبیعی منابع از بهینه

محیط زیست  آلودگی و تخریب رسانیدن حداقل به و آتی نسلهای
 دو واکنشی محیط زیست و اقتصاد بین کلی طور به پذیرد. صورت

 مواد جمله از اقتصادی منابع از استفاده با وجود دارد. بنگاه ها طرفه

 فرآیند این در و می کنند یدتول را و خدمات کاالها انرژی، و اولیه

 و ضایعات عنوان به را در تولید استفاده مورد از نهاده های قسمتی
 به عمدتاً ضایعات که این می گردانند. باز محیط زیست به پسماند

 و اکسید سولفور ید اکسیدکربن، دی مونواکسیدکربن، گازهای شکل
 یا دگی هاآلو بروز موجب می باشد، فاضالب و جامد زائد یا مواد

 مالحظه ترتیب بدین می گردد. جامعه به هزینه های خارجی تحمیل

 یا فرصت هزینه ی با در اقتصاد تصمیم هر اتخاذ که می شود

      است. رو به رو رفته دست از فرصت های
همزمان با اینکه هدف اصلی بسیاری از سیاستهای اقتصادی، 

مخاطرات زیست  دستیابی به سطح رشد اقتصادی باالترمی باشد،
محیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی به یک موضوع بحث انگیز 
تبدیل شده است. با توجه به این موضوع طی دهه های اخیر، برخی 

آزاد و  با تجارت« شکست بازار»از دیدگاه  از طرفداران محیط زیست
رشد اقتصادی مخالفت کرده و دخالت دولت را ضروری دانسته اند. از 
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، کسانی معتقدند برای دستیابی به محیط زیست سالم تر طرف دیگر
و ریشه کن کردن فقر، رشد اقتصادی الزم است. لذا رفته رفته 
موضوع تعارض میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به یکی 
از موضوعات مورد بحث در حوزه اقتصاد محیط زیست تبدیل شد؛ به 

یست محیطی پی برده طوری که امروزه کشورها به اهمیت مسائل ز
و حسب احساس نیاز و متقابالً خطر نسبت به این مسأله، به وضع 
برخی قوانین در سطح ملی و یا تنظیم توافقنامه های بین المللی 
پرداخته اند. به نظر می رسد کشورها در این راستا به دنبال کاهش 
ضایعات زیست محیطی و همزمان، طی نمودن مراحل توسعه می 

های مختلفی از توسعه پایدار را دنبال می  به تعبیری ویرایشباشند و 
کنند. رشد اقتصادی، هدف اصلی بسیاری از سیاستهای اقتصادی 
دولتهاست. با این حال، رشد اقتصادی سریع، معموالً باعث ایجاد 

زیانهای جدی بر محیط زیست )به علت استفاده فزاینده از منابع 
آالینده ها( می شود. از این رو، یک  طبیعی و انتظار حجم بیشتری از

تضاد بالقوه بین سیاستهای اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود 
دارد.  حال باید به این سوال پاسخگو بود که آیا کنترل زیست 

کی محیطی و محدود کردن فعالیت های اقتصادی با توجه به اینکه ی
کاهش  از محصوالت جانبی این فعالیت ها آلودگی است که موجب

رفاه انسان ها در بلندمدت و گاه حتی در کوتاه مدت می شود، 
ضرورت دارد؟ البته این سوال طی مطالعات بسیاری از جوانب 
مختلف مورد تحلیل قرار گرفته ولی مرکزیت این بررسی ها خود را 

 ( می یابند.EKCدر بحث فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس )
 

 

 روش انجام تحقیق .2

 مورد مطالعه محدوده 

در این تحقیق با استفاده از مدل مطرح شده در مقاله عبدالجلیل از 
عظم کشور پاکستان و مت فریدون از دانشگاه ادانشگاه قائد 

، اقدام به بررسی اثرات 2011خاورمیانه شرقی کشور ترکیه در سال 
 یکسری متغیر های کالن اقتصادی بر آلودگی محیط زیست کشور

 فرم کلی مدل بکار رفته و نام متغیرها در این یم پرداخت.ایران خواه 
 تحقیق بشکل زیر خواهد بود. 

(1:)                                                                                ,...),,,,( 2

2 ttttt openjfdeveyyfCo                                                             

)( ینجاکه در ا 2Co ،آلودگی محیط زیست)( ty (،درآمد ملی سرانه
2

ty،مربع درآمد سرانه ))( te  مصرف کل فرآورده های

)(نفتی، tfdevتوسعه مالی)( topenj باز بودن اقتصاد 
  می باشد 
 ذا با توجه به توضیحات ارائه شده در باال، شکل کلی مدل بصورت زیر معرفی می گردد: ل

  

(2:) 

 مدل اصلی با حذف توسعه مالی (:3)

 با حذف باز بودن اقتصاد قبلی مدل (:4)

 با حذف عرض از مبدأ قبلیمدل  (:5)

 

 آزمون ایستایي متغیر های الگو 

tttttt fdevopenjeyyCo   543

2

2102

tttt eyyCo   3

2

2102

tttt eyyCo   3

2

212

ttttt openjeyyCo   43

2

2102
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یرهای الگو به وسیله آزمون در بررسی حاضر آزمون ایستایی متغ
فولر تعمیم یافته در سطح متغیرها با وجود  -متداول دیکی

متغیرهای برون زای عرض از مبدأ و عرض از مبدأ و روند زمانی 

صورت می گیرد. نتایج مربوط به این آزمون درسطح و تفاضل 
 مرتبه اول برای کلیه متغیرهای بکار رفته در مدلهای مطرح شده

( آورده شده است.1درجدول )

 فولر تعمیم یافته -( بررسی ایستایی متغیرهای الگو براساس آزمون دیکی1جدول )

 

 (C+T)و روند با عرض از مبدأ  (C)با عرض از مبدأ 
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مقادیر بحرانی  
 %5در سطح 

جه
نتی

 

فه
 وق

ول
ط

 
 

 0 - -6027/3 -2206/2 1 - -9850/2 9492/1 انتشار گاز دی اکسید کربن

 I(1) 0 9780/7- 6119/3- I(1) 0 -9907/2 -9609/6 تفاضل مرتبه اول انتشار گاز دی اکسید کربن

 I(0) 2 0677/5 6027/3- I(0) 2 -9850/2 2503/5 درآمد سرانه

 I(0) 2 8800/4 6027/3- I(0) 4 -9850/2 0742/7 مربع درآمد سرانه

 2 - -5943/3 -0007/3 1 - -9798/2 -8621/0 مصرف فراورده های نفتی

 I(1) 0 5616/3- 6027/3- I(1) 0 -9850/2 -5828/3 تفاضل مرتبه اول مصرف فراورده های نفتی

 I(0) 1 5197/1 5943/3- I(0) 1 -9798/2 4581/3 شاخص توسعه مالی

 4 - -6027/3 9338/0 4 - -9850/2 3867/1 شاخص باز بودن

 I(1) 2 3657/3 6119/3- I(1) 2 -9907/2 0293/6 تفاضل مرتبه اول شاخص باز بودن

درصد مالک عمل خواهد بود و همچنین اگر آزمون  95یرد، سطح معنی داری *. در بررسی ایستایی و ارائه نتایج آن اگر آزمون ریشه واحد بر روی سطح داده ها انجام گ
 (2006درصد نیز مورد قبول است. )چانتاناوات و همکاران،  90ریشه واحد بر روی تفاضل اول داده ها انجام شود، سطح معنی داری 

 درصد ایستا نیست. 95. در سطح -

I(1) یستا و مرتبه ایستایی آن یک است.درصد ا 90یا حداکثر  95. در سطح معنی داری 

 

( مشاهده می شود متغیر های درآمد 1همانطور که در جدول )
سرانه و مربع آن و همچنین شاخص توسعه مالی در سطح خود 
ایستا بوده ولی متغیرهای انتشار گاز دی اکسید کربن، مصرف 
فراورده های نفتی و شاخص باز بودن اقتصاد با یک بار تفاضل 

 یستا می شوند و جمعی از درجه یک می باشند.گیری ا

معمولی  OLSهمانطور که می دانیم در این حالت استفاده از روش 
برآورد باعث بوجود آمدن رگرسیونهای کاذب می شود لذا برای 

استفاده شود. این روش نسبت به  ARDLاز روش  بهتر استالگو 

ر نظر درجه همجمعی متغیرهای توضیحی حساس نبوده و بدون د

هستند بکار برده می شوند و  I(1)یا  I(0)گرفتن اینکه متغیرها 
با انتخاب وقفه مناسب در مدل، می توان برآورد سازگاری از 
ضرایب  کوتاه مدت و بلند مدت بدست آورد. برای بررسی ارتباط 
بلند مدت بین متغیر های الگو بدلیل ایستایی برخی متغیرها و 

متغیرهای دیگر می توان از روش  جمعی از مرتبه یک یکسری
جوهانسون جوسلیوس نیز بهره خواهیم جست. در این تحقیق از 
هردو روش برای برسی این ارتباط استفاده نموده و نتایج حاصله با 

 .همدیگر مورد مقایسه قرار می گیرد

  الگوی کوتاه مدت برآورد 
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از معیار در الگوی کوتاه مدت، برای تعیین تعداد وقفه های بهینه 
شوارتز بیزین استفاده می شود. معیار شوارتز بیزین در انتخاب وقفه 
های بهینه حداقل وقفه را مالک عمل قرار می دهد. بر اساس این 

معیار متغیر وابسته انتشار دی اکسید کربن با یک وقفه و سایر 
متغیرها بدون وقفه در مدل انتخاب شده اند. نتایج مربوط به الگوی 

 ( آورده شده است.2مدت در جدول )کوتاه 

 

 (ARDL(: نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت آلودگی محیط زیست با استفاده از روش )2جدول )

 منبع: یافته های تحقیق

با توجه به ضریب مثبت متغیر درآمد سرانه و ضریب منفی مربع 
این متغیر، که معنادار نیز می باشند رابطه مثبت بین رشد اقتصادی 
و آلودگی محیط زیست مورد تائید قرار می گیرد. بعالوه فرضیه 

ا که کوزنتس محیط زیست برای ایران صادق می باشد و از آنج
ضریب متغیر درآمد سرانه مثبت و مربع درآمد سرانه منفی     می 

 باشد ایران هنوز در قسمت صعودی این منحنی واقع شده است. 

بیانگر ضریب مثبت و معنی دار متغیر مصرف فرآورده های نفتی 
با افزایش مصرف فرآورده های نفتی آلودگی محیط این است که 

د.ضریب متغیر توسعه مالی هر چند زیست نیز افزایش پیدا می کن
مثبت است ولی با توجه به بی معنی بودن این متغیر نمی توان به 

با توجه به بی معنی  ارتباط مشخص بین این دو متغیر پی برد.

شدن ضریب متغیر باز بودن اقتصاد نمی توان به یک ارتباط 
مشخص بین باز بودن اقتصاد و آلودگی محیط زیست در ایران پی 

می باشد که نشان دهنده قدرت توضیح  98/0ضریب تعیین  رد.ب

برای الگو کامالً معنی  Fدهندگی بسیار باالی الگو است و آماره 
 دار می باشد. یعنی هیچ کدام از ضرایب الگو همزمان صفر نیست.
بر اساس نتایج به دست آمده به استثنای متغیر های توسعه مالی و 

رها )درآمد سرانه، مربع درآمد سرانه، باز بودن اقتصاد بقیه متغی
مصرف فرآورده های نفتی( از ضرایب معنی داری برخوردار می 
باشند. حال برای پی بردن به اینکه کدام یک از متغیرهای بی 
معنی زاید می باشد، آزمون حذف متغیرهای بی معنی را در مدل 

شده اصلی انجام داده ایم که نتایج مربوطه در جدول زیر آورده 
است. 

 

 مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول 

 tآماره       ضرایب    tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب متغیرها

 انتشاردی اکسید کربن با وقفه

 سرانه درآمد

 مربع درآمد سرانه

 مصرف فرآورده های نفتی

 شاخص توسعه مالی

 شاخص باز بودن

 عرض از مبدأ

364/0 

2/17143 

13/110- 

89/133 

30412 

41/0- 

1/47991- 

04/2 

65/2 

75/1- 

86/3 

84/0 

59/1- 

73/0- 

424/0 

6/15402 

31/120- 

24/130 

- 

31/0- 

7/4779 

6/2 

53/2 

96/1- 

81/3 

- 

36/1- 

26/0 

53/0 

7/7855 

71/157- 

81/118 

- 

- 

6/2969- 

67/3 

06/3 

82/2- 

52/3 

- 

- 

17/0- 

525/0          90/3 

5/8041         54/3 

54/160-       07/3- 

88/116         77/3 

-             - 
-             - 

-             - 

 ضریب تعیین

Fآماره 
 

982/0 

13/198 

 981/0 

65/240 

 979/0 

02/290 

 979/0 

32/402 
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 ( نتایج حاصل از انجام آزمون حذف متغیر3جدول)

  حذف عرض از مبدأ   حذف شاخص باز بودن حذف شاخص توسعه مالی نام متغیر

سطح معنی  نام آزمون
 داری

سطح معنی  آماره آزمون
 داری

 آماره آزمون سطح معنی داری آماره آزمون

 LMآزمون 

 LRآزمون 

 Fآزمون 

341/0 

337/0 

409/0 

90669/0 

92116/0 

71003/0 

141/0 

134/0 

186/0 

1642/2 

2492/2 

8549/1 

853/0 

853/0  

868/0 

3422/0 

3442/0 

2835/0 

 منبع: یافته های تحقیق

با انجام آزمون حذف متغیرهای بی معنی در مدل اصلی، سه آماره 

LR (Likelihood ratio statistic)  F (F Statistic),   و

LM (Lagrange Multiplier Statistic)  در جدول ارائه شده
 است. 

با توجه به سطح معنی داری حذف شاخص توسعه مالی و حذف 

مبنی بر زاید  0Hشاخص باز بودن اقتصاد درمی یابیم که فرضیه 

بودن متغیرهای مورد بررسی را  نمی توان رد کرد. پس می توان 
ید می باشند. لذا ما هر کدام از  گفت هر دو متغیر مورد بررسی زا

این متغیرها را یکی یکی از مدل اصلی حذف کرده و مدل دوم و 
سوم را بر این اساس برآورد کرده، و نتایج مربوط به برآورد هر سه 

( آورده ایم. نهایتاً بدلیل بی معنی بودن عرض 2در جدول ) مدل را
از مبدأ، مدل بدون عرض از مبدأ نیز مورد برازش قرار گرفت. با 
حذف متغیر های زاید عالمت ضرایب متغیرهای باقی مانده در 
مدل چهارم هیچ تغییری نکرده و مقدار آنها نیز آنچنان تغییر 

 نیافت.

 الگوی بلند مدت  آوردبر 

ال وجود و عدم وجود رابطه بلند مدت را در هر یک از ح
مدلهای برآوردی با استفاده از آزمون ارائه شده توسط بنرجی، 
دوالدو و مستر مورد بررسی قرار می دهیم. در این حالت فرضیه 
صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلند مدت در مقابل فرضیه صفر 

ورد آزمون قرار می مبنی بر وجود رابطه بلند مدت بشکل زیر م
  گیرد.

(6                        :)

0
1

1
1

1 0

1 0

P

i
i

P

i
i

H a

H a





  

  




 

 

میت آماره مورد نیاز برای انجام آزمون فوق به صورت زیر ک
 محاسبه می شود:

 (ARDL(: نتایج آزمون بنرجی، دوالدو و مستر برای بررسی وجود روابط بلند مدت در الگوی )4جدول )

 مدل چهارم                مدل سوم                مدل دوم                مدل اول                                    

 آماره آزمون

مقدار بحرانی در 

 %5سطح 

56/3- 

35/3- 

 60/3- 

35/3- 

 36/3- 

35/3- 

 52/3- 

35/3- 

 منبع: یافته های تحقیق
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دوالدو و مستر  از آنجا که کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی،
است، لذا آماره محاسباتی  -35/3درصد برابر  95در سطح اطمینان 

برای هر سه مدل از نظر قدر مطلق از مقدار بحرانی ارائه شده در 
بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود  جدول بزرگتر می باشد.

رابطه بلند مدت رد می شود و نتیجه می گیریم که یک رابطه 
مدت بین متغیرهای الگو در ایران وجود دارد. این  تعادلی بلند

 ( نشان داده شده است.5رابطه بلند مدت در جدول )

 

 ARDL( نتایج برآورد مدل بلند مدت آلودگی محیط زیست با استفاده از روش 5جدول )

 مدل چهارم        مدل سوم مدل دوم مدل اول 

 tآماره  ضرایب tماره آ ضرایب tآماره  ضرایب tآماره  ضرایب متغیرها

 73/6 9/16950 24/6 5/16834 89/3 1/26774 30/4 7/26995 درآمد سرانه

 -55/4 -41/338 -38/4 -96/337 -08/2 -14/209 -77/1 -42/173 مربع درآمد سرانه

 28/19 38/246 92/4 61/354 38/5 40/226 22/5 83/210 مصرف فرآورده های نفتی

 - - - - - - 90/0 2/47890 شاخص توسعه مالی

 - - - - -55/1 -53/0 -93/1 -64/0 شاخص باز بودن

 - - -16/0 -7/6363 27/0 6/8308 -76/0 -3/75572 عرض از مبدأ

 منبع: یافته های تحقیق

( وجود ارتباط بلند مدت بین متغیر ها تائید 5-4با توجه به جدول )
( ارائه شده 6-4و نتایج ارتباط بلند مدت بین متغیر ها در جدول )

است. نتایج ارتباط مثبت و معنی دار بین درآمد سرانه و آلودگی 
محیط زیست را در تمامی الگوها نشان می دهد. ضریب مربع 
درآمد سرانه نیز در تمامی الگوها منفی ولی معنی دار است. لذا 

فرضیه کوزنتس آلودگی در بلند مدت نیز برای ایران تائید می شود. 
فرآورده های نفتی نیز تاثیر مثبت و معنی دار بر  بعالوه مصرف

آلودگی محیط زیست ایران دارد. پس نتایج بدست آمده در بلند 
همانند نتایج بدست آمده در کوتاه مدت می باشد. مدت دقیقاً

 

 بررسي الگوی تصحیح خطا 

( و 6با توجه به ضریب تصحیح خطای ارائه شده در جدول شماره ) 
 سرعت تعدیل نیز در حد متوسط است.معنی داری آنها 

 ( ضرایب تصحیح خطا در مدلهای برآوردی6دول)ج

 مدل چهارم  مدل سوم   مدل دوم   مدل اول 

 ضریب تصحیح خطا

 آماره آزمون

 سطح معنی داری

635/0- 

55/3- 

002/0 

  575/0- 

52/3- 

002/0 

  466/0- 

22/3- 

004/0 

 474/0- 

52/3- 

002/0 

 حقیقمنبع: یافته های ت



 

  454-463، صفحه 1396مطالعات علوم محیط زیست، دوره دوم، شماره سوم، پاییز

460 

 

وجود رابطه همگرایی بین متغیر های مدل مبنای استفاده از الگوی 
تصحیح خطا را فراهم می آورد. عمده ترین دلیل استفاده از این 
الگو آن است که نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر بلند 

این امکان وجود دارد  ARDLمدت آنها ارتباط می دهد و در مدل 
طا مرتبط با آن نیز ارائه می شود. باتوجه به که الگوی تصحیح خ

جدول تخمین تمام ضرایب الگو برای هر چهار مدل معنی دار می 
،برای -635/0باشد. ضرایب جمله تصحیح خطا برای مدل اول 

و برای مدل چهارم  -466/0، برای مدل سوم -575/0مدل دوم 
می باشد که نشان می دهد که الگوی تصحیح خطا در  -474/0

هر چهار مدل با سرعت متوسط سعی در تعدیل خود دارد و 
، برای مدل دوم 635/0همچنین نشان می دهد که در مدل اول 

از عدم  474/0و برای مدل چهارم  466/0، برای مدل سوم 575/0
 تعادل یک دوره در دوره بعد تعدیل می شود.

 نتایج . 3

   زیستجوسلیوس برای مدل آلودگي محیط  -آزمون جوهانسن 

ابتدا وقفه بهینه مدل آلودگی محیط زیست را با استفاده از معیار 
ذیل کنیم. در جدول انتخاب میاطالعاتی شوارتز بیزین و آکائیک 

وقفه  4بر طبق این معیارها، و با توجه به معیار آکائیک تعداد 
 بعنوان وقفه بهینه انتخاب می شود. 

  

 ن جوهانسن جوسیلیوس( انتخاب وقفه بهینه در آزمو7جدول )

 Order  LL AIC SBC 

4 6491/447- 6491/515- 4244/558- 
3 8341/470- 8341/522- 5446/555- 

2 4668/497- 4664/533- 1125/556- 

1 9867/525- 9867/545- 5677/558- 

0 9741/705- 9741/709- 4903/712- 

 های تحقیقمأخذ : یافته                             

 شود.ارهای همگرایی تخمین زده میسپس با آزمون جوهانسن جوسیلیوس تعداد بردارهای همگرایی تعیین شده و برد

 ( تعیین تعداد بردارهای همجمعی در مدل آلودگی محیط زیست8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماره و مقادیر بحرانی                   تعداد بردارهای همجمعی نوع آزمون

 
0H

 1H مقدار بحرانی  آماره
 %95درسطح

مقداربحرانی در 
 %90سطح

 

 

 

 

max 

 r =0  r =1 1868/33 9200/23 5800/21 

r <=1 r =2 9489/20 6800/17 5700/15 

r <=2 r =3 3259/13 0300/11 2800/9 

r <=3 r =4 4425/7 1600/4 0400/3 

trace 

 r =0  r >=1 9040/74 8100/39 6900/36 

r <=1 r >=2 7173/41 0500/24 4600/21 

r <=2 r >=3 7683/20 3600/12 2500/10 

r <=3 r >=4 4425/7 1600/4 0400/3 
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 یافته های تحقیق مأخذ:

tو  maxبا توجه به آزمون r a ce  تعداد بردارهای همگرایی عدد

به دست می آید، که پس از تخمین بردارهای همگرایی وجود  4
 رابطه بلند مدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 ( تخمین بردارهای همگرایی برای مدل آلودگی محیط زیست9جدول)

 بردار چهارم بردار سوم بردار دوم بردار اول 

ها
یر

متغ
 

 مجمعی بردار ه
بردارهمجمعی 
 نرمالیزه شده

 بردارهمجمعی 
بردارهمجمعی 
 نرمالیزه شده

 بردار همجمعی 
بردارهمجمعی 
 نرمالیزه شده 

 بردارهمجمعی
بردارهمجمعی 
 نرمالیزه شده

Co2 

Yt 

Yt2 

Et 

 

000009/0 

 

1- 000016/0 1- 000017/0- 1- 000012/0 1- 

075670/0 8325- 97797/0 61484 96109/0- 1/55295- 24623/0- 9/20937 

13791/0- 1/15172 29626/0- 9/18735- 23328/0 4/13421 084749/0- 6/7206 

0016575/0- 
3511/182 

0029569/0 
9947/186 

00433967/0 
9599/252 0030697/0- 

0030697/0- 

 های تحقیق مأخذ: یافته 

ی تفسیر یابیم که بردار دوم دارابا مشاهده نتایج بدست آمده درمی
باشد و منطبق با نتایج حاصل از برآورد  اقتصادی مطابق تئوری می

می باشد. یعنی حجم آلودگی محیط زیست با درآمد  ARDLمدل 

با  سرانه رابطه مستقیم و با مربع درآمد سرانه رابطه معکوس و
 مصرف انرژی رابطه مثبت دارد.

 

 نتیجه گیری. 4
ل های برآوردی در می یابیم در بررسی الگوی کوتاه مدت برای مد

که، با توجه به ضریب مثبت متغیر درآمد سرانه و ضریب منفی 
مربع این متغیر، که معنادار نیز می باشند رابطه مثبت بین رشد 
اقتصادی و آلودگی محیط زیست مورد تائید قرار می گیرد. بعالوه 
فرضیه کوزنتس محیط زیست برای ایران صادق می باشد و از 

که ضریب متغیر درآمد سرانه مثبت و مربع درآمد سرانه منفی آنجا 
می باشد ایران هنوز در قسمت صعودی این منحنی واقع شده 

 است. 

با توجه به ضریب مثبت و معنی دار متغیر مصرف فرآورده های 
نفتی فرضیه دوم نیز در کوتاه مدت مورد تائید واقع می شود. یعنی 

نفتی آلودگی محیط زیست نیز با افزایش مصرف فرآورده های 
 افزایش پیدا می کند.

ضریب متغیر توسعه مالی هر چند مثبت است ولی با توجه به بی 
معنی بودن این متغیر نمی توان به ارتباط مشخص بین این دو 

متغیر پی برد. با توجه به بی معنی شدن ضریب متغیر باز بودن 
از بودن اقتصاد و اقتصاد نیزنمی توان به یک ارتباط مشخص بین ب

 آلودگی محیط زیست در ایران پی برد.

می باشد که نشان دهنده قدرت توضیح  98/0ضریب تعیین 

برای الگوهای برآوردی  Fدهندگی بسیار باالی الگو است و آماره 
 نشان می دهد که هیچ کدام از ضرایب الگو همزمان صفر نیست.

زمون بنرجی دوالدو در بررسی الگوی بلند مدت، با توجه به نتاج آ
مستر  برای مدل های برآوردی وجود ارتباط       بلند مدت بین 
متغیر ها تائید شده است. در ضمن نتایج ارتباط مثبت بین درآمد 
سرانه و آلودگی محیط زیست را در تمامی الگوها نشان می دهد. 
ضریب مربع درآمد سرانه نیز در تمامی الگوها منفی است. لذا 

زنتس آلودگی در بلند مدت نیز برای ایران تائید می شود. فرضیه کو
بعالوه مصرف فرآورده های نفتی نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر 

 آلودگی محیط زیست ایران دارد.
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با توجه به ضرایب تصحیح خطای ارائه شده که برای هر سه مدل  
مورد بررسی معنی دار می باشند، سرعت تعدیل در حد متوسط 

 است.

رای بررسی ارتباط بلند مدت بین متغیرها از مدل جوهانسون ب
جوسلیوس نیز استفاده شده است با توجه به بردار دوم انتخابی 
رابطه مثبت بین درآمد سرانه و آلودگی محیط زیست و رابطه منفی 
مربع درآمد سرانه با آلودگی محیط زیست و رابطه مثبت بین 

حیط زیست مورد تایید قرار مصرف فراورده های نفتی و آلودگی م
می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل جوهانسون جوسلیوس تایید 

 .می باشد ARDLکننده نتایج حاصله از مدل 
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