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چکیده
 بویژه در، بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای و آثار محیط زیستی آن.انتشار گازهای گلخانه ای از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب میشوند
 هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تولید. اهمیت فراوانی دارد،شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانهای با روند صعودی در حال افزایش است
- باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست (انتشار دی اکسید کربن) در ایران با استفاده از داده، توسعه مالی، مصرف انرژی،ناخالص داخلی واقعی
 جهت بررسی رابطه بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرهای پژوهش از الگوی خودتوضیح برداری با وقفههای. میباشد1370-1397 های فصلی در طی دوره
 و، درصد معنادار هستند95  نتایج نشان داد که تمامی ضرایب در سطح اطمینان.( استفاده گردیدECM) ) و روش تصحیح خطاARDL( توزیعی
 و متغیرهای تولید ناخالص داخلی. نرخ شهرنشینی رابطه مثبت با انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت دارد، درجه باز بودن اقتصاد،متغیرهای مصرف انرژی
 با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد میشود سیاستگذاری جایگزینی انرژی.واقعی و توسعه مالی رابطه منفی با انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت دارد
. افزایش راندمان انرژی و افزایش استفاده از منابع انرژی پاک را مورد بررسی قرار دهند، کاهش شدت انرژی،مانند توسعه استراتژیهای حفظ انرژی
کلمات کلیدی
." "ایران،")ARDL(  "الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی،")EKC( "منحنی زیست محیطی کوزنتس
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Abstract
Greenhouse gas emissions are a major contributor to climate change. It is important to examine the
economic aspects of greenhouse gas emissions and its environmental impacts, especially in the current
context of increasing volumes of greenhouse gases..The purpose of this study was to investigate the
relationship between CO2 emissions, real GDP, energy consumption, financial development, economic
openness and urbanization in Iran using seasonal data during the period 1991-2019. To investigate the
long-run and short-run relationship between the research variables, ARDL and ECM methods were used.
The results showed that all coefficients are significant at 95% confidence level, and the variables of
energy consumption, degree of openness of economy, urbanization rate have a positive relationship with
CO2 emission in the long run. And the variables of real GDP and financial development have a negative
relationship with CO2 emissions in the long run. Based on the results of the present study, it is suggested
to consider alternative energy policies such as developing energy conservation strategies, reducing energy
intensity, increasing energy efficiency and increasing the use of clean energy sources.
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 -1مقدمه
در دهههای اخیر ،آلودگی به یكی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها
تبدیل شده است؛ به طوری که کشورها عالوه بر سیاستها و اقدامات
درون مرزهای خود ،ساماندهی آلودگی را در حوزه بینالمللی نیز دنبال
میکنند .از میان مصادیق آلودگی ،آلودگیهای ناشی از گازهای گلخانه-
ای یكی از تهدیدهای جدی پیش روی بسیاری از کشورها میباشد .که
با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان
محسوس است (شجری و همكاران .)1392 ،بر اساس گزارش هیئت
میان دولتی تغییر اقلیم ( 1)IPCCدر سال  ،2014دی اکسید کربن 76
درصد کل گازهای گلخانهای را به خود اختصاص داده است .بر این
اساس میتوان عنوان کرد که کاهش انتشار دی اکسید کربن نقش
مهمی در محافظت از محیط زیست و توسعه پایدار دارد ( Omri,
 .)2013با توجه به این مهم در بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی به
شناسایی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن پرداختهاند به طوری
که با شناسایی این عوامل بتوان اقدامات الزم برای دستیابی به توسعه
پایدار را فراهم کرد .به طور کلی ،شكل اصلی فرضیه منحنی زیست
محیطی کوزنتس ) (EKCهیچ اشاره صریح به رابطه احتمالی بین
سطح تخریب محیط زیست و توزیع درآمد ندارد .اولین دیدگاه پیشنهادی
توسط دیندا و کوندو ( )Dinda & Coondoo, 2008نشان داد که
رابطه خسارت زیست محیطی و درآمد ممكن است به عنوان یک فرم
تابع درجه دوم بر اساس منحنی انگل برای خسارتهای زیست محیطی
مشاهده شود .اگرچه در دهه گذشته مساله مطالعات فرضیه زیست
محیطی کوزنتس ( )EKCوجود داشته است ،اما هنوز هم تحقیقات
زیادی الزم است که در زمینه اثر متغیر حذف شده در رابطه بین تولید
گازهای گلخانهای و درآمد کشف شود ( Coondoo, & Dinda
 .)2008در این سطح ،برخی از مطالعات مانند آخمات و همكاران
( )Akhmat et al., 2014ثابت کرد که آالیندههای محیط زیست
به طور قابل توجهی با مصرف انرژی ارتباط دارند ،و برخی دیگر به
عنوان مثال ،آپرگیس و پاین (،)Apergis & Payne, 2009
آروری و همكاران ( ،)Arouri et al., 2012لیان و اسمیت ( Lean
 )& Smyth, 2010میزان مصرف انرژی را در رابطه بین انتشار دی
اکسید کربن و درآمد به عنوان یک متغیر وارد کرده اند تا اثر متغیر حذف
شده در برخی مطالعات از بین رود .این مدل با توجه به بهبود نتایج
نظری و تجربی هنگامی که متغیر مصرف انرژی به مقادیر انتشار
آلودگی و درآمد وارد میشود ،مناسب تلقی شده است .عالوه بر این،
آنتویلر و همكاران ( )Antweiler et al., 2001و کول و الیوت
( )Cole & Elliott, 2003و آنگ ( )Ang, 2009در مطالعات
خود به این نتیجه رسیدند که میتوان تأثیر زیست محیطی تجارت
(آزادسازی تجارت) را به سه اثر تقسیم کرد -1 :مقیاس (اندازه اقتصاد)،

Intergovernmental Panel on Climate Change

 -2تكنیک (روشهای تولید) ،و  -3ترکیب (تخصیص منابع) .بنابراین،
تأثیر هر یک بر محیط زیست ممكن است تغییر قابل توجهی ایجاد کند
و همچنین ممكن است بر اقتصاد (های) کشور منتخب (های) تأثیر
بگذارد .با توجه به این روش ،جیانتكوماران و همكاران
( )Jayanthakumaran et al., 2012و فرهانی و همكاران
( )Farhani, 2014به منظور کاهش مشكالت ناشی از تاثیر متغیر
حذف شده ،متغیر تجارت را در مدل نهایی خود وارد کردند .حسین
( ،)Hossain, 2011شرما ( )Sharma, 2011و فرهانی و
همكاران ( )Farhani et al., 2013بر اهمیت شهرنشینی در تعیین
سطح تولید گازهای گلخانهای نیز تأکید کردهاند .به عنوان مثال ،آنها
پیشنهاد کردند که انتشار دی اکسید کربن به عنوان متغیر وابسته در نظر
گرفته شود و این متغیر باید توسط متغیرهای درآمد ،مصرف انرژی،
تجارت و شهرسازی توضیح داده شود .از طرف دیگر ،مطالعات اخیر
توسعه مالی را به عنوان یک عامل مهم درگیر کرده است که ممكن
است به میزان قابل توجهی انتشار گازهای گلخانهای را تحت تأثیر قرار
دهد (Tamazian et al., 2009؛ Sadorsky, 2010
Tamazian & Rao,؛ Zhang, 2011؛ Ozturk and
Acaravci, 2013؛  .)Shahbaz et al., 2013ترابلسی و
بولیال (  ) Trabelsi & Boulila, 2004نتیجه گرفتند که توسعه
مالی رابطه معنیدار با رشد اقتصادی دارد .از آنجا که تنها تعداد
محدودی از شواهد تجربی برای تاثیر توسعه مالی بر تخریب محیط
زیست وجود دارد ،این پژوهش با در نظر گرفتن ادبیات موجود به بررسی
رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی ،مصرف انرژی ،توسعه مالی ،باز
بودن تجارت و شهرنشینی با انتشار دی اکسید کربن به عنوان شاخص
تخریب محیط زیست در ایران در طی دوره زمانی  1370تا 1398
پرداخته است.
 -2مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
مبانی نظری به سه قسمت به شرح زیر قابل تقسیم است :اول ،اشاره
میشود که بهبود رابطه انتشار -تولید ناخالص داخلی (یا درآمد) با
استفاده از انرژی تعیین میشود ،جایی که تمام مقادیر انرژی استفاده
شده برای مصرف ممكن است سطح درآمد را بهبود بخشد .درآمد و
همچنین نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را مدیریت کند ( Ang,
 .)2007دوم ،نشان میدهیم که آسیبهای زیست محیطی ممكن است
تحت تأثیر الگوی مرتبط با مصرف انرژی و باز بودن تجارت باشد
(Liu, 2013؛ .)Dinda & Coondoo, 2008سوم ،اینكه
گنجاندن شهرنشینی در رابطهای که مربوط به انتشار  ،CO2تولید
ناخالص داخلی ،مصرف انرژی و تجارت است ،میتواند نتایج جالبی را به
همراه آورد (Hossain, 2011؛ Sharma, 2011؛ Farhani
.)et al., 2013
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• انتشار  ،CO2تولید ناخالص داخلی و انرژی
آلودگی به مقدار انرژی مصرفی کامالً مرتبط است ،مصرف انرژی بیشتر
باعث تولید بیشتر و توسعه اقتصادی میشود ،ولی به قیمت انتشار
گازهای آالینده بیشتر (Lean & Smyth, 2010؛ & Ozturk
 .)Acaravci, 2013انگ ( )Ang, 2007روابط علّی بین تولید
گازهای گلخانهای ،مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی واقعی برای
فرانسه در دوره زمانی  1960تا  2000را مورد بررسی قرار داد .نتایج
تجربی شواهدی برای رابطه طوالنی مدت بین این متغیرها ارائه کرد .از
نظر علیت ،یافتهها حاکی از آن بود که تولید ناخالص داخلی در طوالنی
مدت باعث استفاده از انرژی و هم باعث تولید گازهای گلخانهای می-
شود ،در حالی که یک علیت یک طرفه که از مصرف انرژی به تولید
ناخالص داخلی منجر میشود در کوتاه مدت شناسایی میشود .اوزتورک
و آکارواچی (  )Ozturk & Acaravci, 2010رابطه علی بین
انتشار  ،CO2تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف انرژی را برای
کشورهای منتخب اروپایی در دوره زمانی  2005-1960مورد بررسی
قرار دادند .نتایج حاصل با استفاده از رویكرد  ARDLشواهدی از وجود
رابطه طوالنی مدت بین متغیرهای تحقیق برای دانمارک ،آلمان ،یونان،
ایسلند ،ایتالیا ،پرتغال و سوئیس دارد .به طور دقیقتر ،نتایج بیانگر رابطه
بلندمدت از میزان انتشار گازهای گلخانهای با توجه به مصرف انرژی
فقط برای دانمارک ،آلمان ،یونان ،ایتالیا و پرتغال وجود دارد .عالوه بر
این ،نتایج حاکی از آن بود که تولید ناخالص داخلی واقعی و انتشار کربن
رابطه منفی دارند .این بدان معنی است که یافتهها موید فرضیه EKC
فقط برای دانمارک و ایتالیا است .در همین راستا ،لیان و اسمیت
( )Lean & Smyth, 2010رابطه علّی بین انتشار  ،CO2تولید
ناخالص داخلی واقعی و مصرف برق را برای پنج کشور آسه آن در دوره
زمانی  2006-2006بررسی کردند .این یافتهها برآورد رابطه بلند مدت
مثبت قابل توجهی از میزان انتشار گازهای گلخانهای را در رابطه با
مصرف برق به دست میآورد و اعتبار فرضیه  EKCرا نیز تایید می-
کند .از نظر علیت ،یافتهها حاکی از آن است که یک علیت یک طرفه
وجود دارد که از میزان تولید گازهای گلخانهای و مصرف برق به تولید
ناخالص داخلی واقعی در درازمدت منتهی میشود و همچنین یک علیت
یک طرفه را پیشنهاد میکند که در کوتاهمدت از تولید گازهای گلخانه-
ای گرفته تا مصرف برق جریان دارد .با گسترش مطالعات لیو ( Liu,
 ،)2005آنگ ( ،)Ang, 2007پاین ( )Payne, 2010و آروری و
همكاران ( )Arouri et al., 2012به تازگی روشهای تلفیق را
برای بررسی علّی پیشنهاد کردهاند .آنها به بررسی رابطه بین انتشار
 ،CO2مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی واقعی برای  12کشور
خاورمیانه و شمال آفریقا ) (MENAطی دوره زمانی 2005-1981
پرداختند .یافتههای آنان نتایج لین و اسمیت ( Lean & Smyth,
 )2010را از نظر برآورد کشش بلند مدت تولید گازهای گلخانهای با
توجه به مصرف برق و اعتبار فرضیه  EKCتایید میکند.

• انتشار  ،CO2تولید ناخالص داخلی ،انرژی و تجارت
آنگ ( )Ang, 2009تخمین عملكرد آلودگی چین را با استفاده از
انتشار  CO2به عنوان متغیر درونزا ،تولید ناخالص داخلی ،مصرف
انرژی و باز بودن تجارت (به عنوان متغیر برونزا) طی دوره ساالنه
 2006-2003مورد بررسی قرار داد .یافتهها حاکی از آن است که مصرف
انرژی بیشتر ،تولید ناخالص داخلی و باز بودن تجارت منجر به انتشار
بیشتر  CO2میشود .به همین روش ،هالیسیوگلو ( )2009روابط علی
و معلولی پویا بین انتشار  ، CO2تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی و
تجارت خارجی در ترکیه را در دوره زمانی  2005-1960انجام داده است.
یافتههای وی با استفاده از بهکارگیری رویكرد  ARDLحاکی از آن
است که رابطه بلندمدت بین تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی،
تجارت خارجی و میزان انتشار  CO2و همچنین رابطه علیت یک طرفه
از انتشار  ،CO2مصرف انرژی و تجارت خارجی به تولید ناخالص
داخلی وجود دارد .نتایج علیت گرنجر نشان میدهد که انتشار  CO2به
خوبی توسط تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی و تجارت خارجی
توضیح داده میشود و توجه بیشتری به نقش حیاتی تولید ناخالص
داخلی در کاهش تولید گازهای گلخانهای شده است .نتایج محمود و
جلیل ( )Mahmud & Jalil, 2009با استفاده از یک رابطه درجه
دوم بین تولید ناخالص داخلی و انتشار  ،CO2حاکی از تایید فرضیه
EKCدارد .این یافتهها همچنین حاکی از آن است که انتشار  CO2را
میتوان با تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی تعیین کرد ،در حالی که
تجارت تأثیر ناچیزی در انتشار  CO2در طوالنی مدت دارد .از نظر
علیت ،نتایج آزمایش علیت گرنجر ،یک رابطه علّی را نشان میدهد که
از تولید ناخالص داخلی تا انتشار دی اکسید کربن جریان دارد.
جیانتكوماران و همكاران ()Jayanthakumaran et al., 2012
روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین انتشار  ،CO2رشد ،استفاده از انرژی،
تجارت ،و ایجاد ساختاری بطور درونزا تعیین شده برای هر دو کشور
چین و هند را برای دوره زمانی  2007-1971آزمون کرده است .با
استفاده از رویكرد  ARDLیافتهها حاکی از آن است که انتشارCO2
در چین توسط تولید ناخالص داخلی واقعی ،مصرف انرژی و تغییرات
ساختاری تعیین میشود ،در حالی که هیچ رابطه علت و معلولی برای
هندوستان تشخیص داده نمیشود زیرا  -1اقتصاد غیر رسمی هند بسیار
بزرگتر از چین است و  -2هند تعداد زیادی از شرکتهای خرد را
حمایت میکند که برای دستیابی به بازارهای بینالمللی به اندازه کافی
رقابت ندارند .فرهانی و همكاران ( )Farhani, 2014این ادبیات را با
بررسی رابطه پویا بین انتشار دی اکسید کربن ،تولید (تولید ناخالص
داخلی) ،مصرف انرژی و تجارت با استفاده از روش  ARDLبرای
تونس در طی دوره  1981-1971انجام دادهاند .نتایج تجربی وجود دو
رابطه بلند مدت علی را بین متغیرها نشان میدهد .در کوتاه مدت ،آنها
وجود سه رابطه علیت گرانجر یک طرفه را اثبات میکنند که از تولید
ناخالص داخلی ،تولید ناخالص داخلی واقعی و مصرف انرژی به سمت
انتشار  CO2است.
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• تولید گازهای گلخانهای ،تولید ناخالص داخلی ،انرژی،
تجارت و شهرنشینی
براساس مطالعات مارتینز -زارزوزو و ماروتی ( Martínez-
 ،)Zarzoso & Maruotti, 2011گنجاندن شهرنشینی در
عملكرد محیط زیست ،بحث و گفتگو جدی را برای بحث ،خصوصاً از
نظر توسعه محیط زیست و منطقهای ،مطرح میکند .با این وجود ،تنها
دو اثر وجود دارد (Hossain, 2011؛ Sharma, 2011؛
 )Farhani et al., 2013که اهمیت گنجاندن شهرنشینی در رابطه
بین انتشار  ،CO2رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و تجارت را اثبات
کردهاند .حسین ( )Hossain, 2011روابط علی پویا بین این متغیرها
را برای کشورهای تازه صنعتی ) (NICدر دوره زمانی 2007-1971
بررسی کرده است .با استفاده از دادههای سری زمانی ،یافتهها حاکی از
وجود ضرایب مهم انتشار  CO2با توجه به مصرف انرژی در بلند مدت
و کوتاه مدت است .از نظر علیت ،نتایج یافته حاکی از چندین رابطه علّی
کوتاه مدت یک طرفه است که از تولید ناخالص داخلی و باز بودن
تجارت به انتشار  ،CO2از تولید ناخالص داخلی تا مصرف انرژی ،از باز
بودن تجارت به تولید ناخالص داخلی ،از شهرنشینی به تولید ناخالص
داخلی و از باز بودن تجارت به شهرنشینی نشان میدهد .شرما
( )Sharma, 2011تعیین کننده میزان انتشار  CO2برای یک
صفحه جهانی متشكل از  69کشور با استفاده از یک مدل داده پانل پویا
در دوره زمانی  2005-1985بررسی کرده است .یافتهها حاکی از آن
است که باز بودن تجارت ،تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی
تأثیرات مثبتی بر انتشار  CO2دارد .به نظر میرسد که شهرنشینی
تأثیر منفی بر انتشار  CO2دارد .به گفته فرهانی و همكاران
( )Farhani et al., 2013کار آنها برای ترکیب دو رویكرد استفاده
میشود )1( :رویكرد هالیسیگلو ( ،)Halicioglu, 2009جلیل و
محمود ( )Jalil & Mahmud, 2009و جیانتكوماران و همكاران
( )Jayanthakumaran & et al., 2012که شامل معرفی
مصرف انرژی و تجارت در عملكرد محیطی (انتشار  CO2به عنوان
متغیر درون زا) و دوم رویكرد حسین ( )Hossain, 2011است که در
مورد نقش شهرنشینی به عنوان روشی برای حل مشكل متغیر حذف
شده بحث میکند .مطالعه فرهانی و همكاران ( )Farhani, 2013دو
دوره برای  11کشور  MENAدر طول دوره  2009-1980موازی
است .نتایج تجربی اعتبار فرضیه  EKCرا تایید کرده و با ذکر توجه
بیشتر به نقش گنجاندن شهرنشینی در عملكرد محیطی ،تأثیر معنی
داری از متغیرها بر انتشار  CO2را نشان میدهد.
• تولید گازهای گلخانهای ،تولید ناخالص داخلی ،انرژی،
توسعه اقتصادی ،تجارت و شهرسازی
ضریب توسعه مالی از طریق مطالعات جلیل و فریدون ( Jalil and
 ،)Feridun, 2011اوزتورک و آکارواچی ( & Ozturk
 )Acaravci, 2013و شهباز ( )Shahbaz, 2013در عملكرد
محیط زیست گنجانده شده است .مطالعه جلیل و فریدون ( & Jalil

 )Feridun, 2011در مورد تأثیر رشد اقتصادی ،مصرف انرژی ،باز
بودن تجارت و توسعه اقتصادی بر انتشار کربن در چین از سال  1953تا
 2006مورد مطالعه قرار گرفته است .با استفاده از یک روش ،ARDL
یافتهها نشان داد که توسعه مالی تأثیر معنیداری بر انتشار کربن در
طوالنی مدت ندارد ،در حالی که رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و باز
بودن تجارت تأثیر قابل توجهی در انتشار کربن نشان میدهد .عالوه بر
این ،یافتههای آنها فرضیه  EKCرا تأیید کرد .به تازگی ،اوزتورک و
آکارواچی ( )Ozturk & Acaravci, 2013رابطه علی بین انتشار
کربن ،تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی ،باز بودن تجارت و توسعه
مالی در ترکیه را برای دوره زمانی  2007-1960بررسی کردهاند .نتایج
رابطه بلندمدت را نشان میدهد که افزایش باز بودن تجارت منجر به
افزایش انتشار کربن میشود ،در حالی که توسعه اقتصادی تأثیر معنی-
داری بر انتشار کربن در درازمدت نداشته است .این یافته همچنین از
تایید فرضیه  EKCحكایت دارد .سرانجام ،ما به مطالعه شهباز
( )Shahbaz, 2013اشاره میکنیم .این مطالعه رابطه بین بیثباتی
مالی و تخریب محیط زیست با حضور تولید ناخالص داخلی ،مصرف
انرژی و باز بودن تجارت در پاکستان در دوره زمانی  2001-1971را
بررسی کرده است .با استفاده از روش  ARDLو  ECMبرای بررسی
پویاییهای بلند مدت و کوتاه مدت ،به ترتیب ،یافتههای تجربی نشان
میدهد که رابطه بلندمدت بین متغیرها قابل شناسایی است و همچنین
عدم ثبات مالی ممكن است باعث کاهش تخریب محیط زیست شود.
بنابراین این مقاله را به کمک ادبیات موجود به بررسی رابطه بین انتشار
گاز  ،CO2تولید ناخالص داخلی واقعی ،مصرف انرژی ،توسعه مالی ،باز
بودن تجارت و شهرنشینی در ایران در طی دوره زمانی  1370تا 1398
پرداخته است .وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات این است که در
این مطالعه به بررسی رابطه بین انتشار گاز  ،CO2تولید ناخالص داخلی
واقعی ،مصرف انرژی ،توسعه مالی ،باز بودن تجارت و شهرنشینی در
ایران پرداخته شده که تاکنون مطالعهای در این خصوص صورت
نپذیرفته است.
 -3روش انجام تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی،
مصرف انرژی ،توسعه مالی ،درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی و
تخریب محیط زیست (انتشار دی اکسید کربن) در ایران است .بنابراین
در این پژوهش از روش الگوی خود توضیح با وقفههای توزیع شده یا
 ARDLاستفاده میشود .این روش یكی از الگوهای پویای متناسب با
رابطه ایستای بلندمدت است که برآوردهای به نسبت بدون تورش از
ضرایب بلند مدت به دست میدهد .برخالف سایر تكنیکهای رایج در
روش تحلیل هم انباشتگی ،همانند روش انگل و گرنجر ( Engle and
 ،)Granger, 1987در این مدل از ابتدا نیازی به آگاهی از درجه
انباشتگی متغیرهای مورد مطالعه نیست .ضمن این که روش ARDL
قادر به برآورد هم زمان ضرایب بلند مدت و کوتاه مدت و تعیین جهت
علیت بین متغیرهای الگوست .بكارگیری تكنیکهای سنجی ،مبتنی بر
فرض ساکنپذیری متغیرهای سری زمانی است .بر اساس این فرض
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میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان ثابت بوده و مستقل از زمان
بوده و کوواریانس بین هر دو متغیر از سری زمانی نیز تابع از زمان نمی-
باشد .اکثر بررسیهای انجام گرفته موید این مطلب است که در بسیاری
از موارد متغیرهای سریهای زمانی وابسته به زمان بوده و غیر ساکن
میباشند ،لذا آمارهها  tو  fحاصله گمراه کننده بوده و در حالت کلی
نتایج بدست آمده از رگرسیون نادرست و غیر قابل اطمینان میباشند .در
چنین شرایطی بایستی از روش جدید هم جمعی به منظور آزمون وجود
رابطه بلند مدت بین متغیرها و تخمین پارامترهای مربوطه استفاده نمود.
یک راه متداول و ساده برای تبدیل یک سری غیر ساکن به ساکن به
دست آوردن تفاضل اول ارقام سری غیر ساکن میباشد .معموال
تفاضلگیری اول ،یک یا چند بار ،یک سری غیر ساکن را به ساکن
تبدیل مینماید .به یک سری غیر ساکن که با  dبار تفاضلگیری اول
به یک سری ساکن تبدیل شود هم جمع از درجه  dگفته میشود و به
) I)dنمایش داده میشود .دو آزمون دیكی فولر ( )DFو دیكی فولر
تعمیم یافته ( )ADFاز رایج ترین آزمونهای تعیین درجه همگرایی
سری های غیر ساکن میباشند .برای آزمون ساکن پذیری سریهای
مورد مطالعه از آماره ،آزمون دیكی فولر تعمیم یافته استفاده شده است.
یک الگو ) ARDL (p,q1, q2, …, qkدر شكل ساده به صورت
زیر نشان داده میشود.
()1

+ Wt + t
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it
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 ( L, P)Yt =  0 +

i =1

 ( L, P) = 1 −  1 L −  2 L2 − ... − − p L p
 i ( L, q i ) = 1 −  i1 L −  i 2 L2 − ... − −  iq Lq i = 1,2,..., k

تعداد وقفههای بهینه برای هریک از متغیرهای توضیحی را میتوان با
کمک یكی از ضوابط آکائیک ،شوارتزبیزین و حنان کوئین تعیین کرد .در
Yt = Yt −1 = ... = Yt − p
و
مدت
بلند
 X it = X it −1 = ... = X it−qاست ،که  Yt − pبیانگر وقفه Pام
از متغیر  Yاست و  X it −qبیانگر وقفه qام از متغیر i ،Xام است.
بدین ترتیب معادله بلند مدت برای الگوی  ARDLبه صورت زیر بیان
میشود:
()3

که در این رابطه:
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نرم افزار  Eviewsمدل فوق را بر اساس  OLSو به تعداد m (k+1
 )+1بار برآورد می کند .حداکثر تعداد وقفهها ( )mتوسط محقق تعیین
شده و  kبیانگر متغیرهای توضیحی در مدل میباشد که بر اساس یكی
از ضوابط آکائیک یا شوارتزبیزین یكی از رگرسیونهای فوق انتخاب
میشود .چنانچه مجموعه ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیرهای
وابسته کوچکتر از یک باشد ،الگوی پویا به سمت الگوی تعادلی بلند
مدت گرایش خواهد یافت .بنابراین برای آزمون هم جمعی الزم است
آزمون فرضیه زیر صورت گیرد.
p
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آماره مورد نظر برای آزمون فرضیه فوق (به عنوان آماره  )tبه صورت
زیر است:
p

که در آن  α0مقدار ثابت Yt ،متغیر وابسته و  Lعملگر وقفه استWt .
برداری از متغیرهای قطعی (غیر تصادفی) ،نظیر عرض از مبدا ،متغیر
روند ،متغیر مجازی و یا متغیر های برون زا با وقفه های ثابت استP .
تعداد وقفههای به کار رفته برای متغیر وابسته و  qiتعداد وقفههای به
کار رفته برای متغیرهای مستقلند یعنی  Xitاست .همچنین در الگوی
باال:
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که مقدار آماره فوق با کمیت بحرانی ارایه شده توسط بنرجی ،دوالدو و
مستر مقایسه شده و اگر مقدار آماره فوق از کمیت بحرانی بیشتر باشد
فرضیه  H0رد شده و در نتیجه این قضیه به اثبات میرسد که الگوی
پویا به سمت الگوی تعادلی بلند مدت گرایش خواهد یافت (رهبر و
رباطی .)1389 ،در صورتی که در مرحله اول روش  ،ARDLوجود
رابطه بلند مدت تایید شود .در مرحله دوم ،دو گام دیگر برای تخمین
الگوی  ARDLطی میشود .در اولین گام تعداد وقفههای الگوی
 ،ARDLبراساس یكی از معیارهای آکائیک ،شوارتزبیزین و حنان
کوئین تعیین میشود و در گام دوم ،الگوی انتخاب شده با استفاده از
روش حداقل مربعات معمولی برآورد میشود.
بنابراین میزان انتشار گازهای گلخانهای توسط تولید ناخالص داخلی،
مصرف انرژی ،تجارت و شهرسازی به وسیله مدل زیر تعیین شده است
()7

CO 2 = AGDP 1 EC  2 TO 3URB  4

با گرفتن لگاریتم طبیعی ) (lnاز معادله معادله زیر بدست آورده میشود:

ln CO 2 =  0 + 1. ln GDP +  2 . ln EC

i =1

()8
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پیروی از نظریه های اصلی  Koopو  Tamazian ،)2008( Toleو
همكاران ( Tamazian ،)2009و  ،)2010( Raoیک ایده تجربی که
اخیرا توسط جلیل و فریدون پیشنهاد شده است ( Ozturk ،)2011و
 ،)2013( Acaravciشهباز ( )2013منجر به معرفی توسعه مالی در
رویكرد  EKCمیشود .موارد باال باعث میشود تا مدل نهایی را به
فرم زیر تنظیم شود:
()9
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 6 . ln CO 2t −1 +  7 . ln GDPt −1 +  8. ln ECt −l

t +  3 . ln

که در آن  β0 ،tو  εبه ترتیب زمان ،اثر کشور ثابت و اصطالح اختالل
تصادفی نویز سفید را نشان میدهند .عالوه بر این ،β1 ، β0 = lnA
 β5 ،β4 ،β3 ،β2به ترتیب ،کششهای بلندمدت تولید ناخالص داخلی
( ،)GDPمصرف انرژی ( ،)ECتوسعه مالی ( ،)FDباز بودن درجه
اقتصاد یا تجارت ( )TOو شهرنشینی ( )URBاست .همانطور که برای
عالمت مورد انتظار در معادله باال انتظار میرود که در صورت صحت
فرضیه  EKCضرایب  β1و  β2به ترتیب مثبت و منفی باشند.
انتظار میرود عالمت β3مثبت باشد زیرا افزایش قابل توجه در مصرف
انرژی باعث افزایش فعالیت اقتصادی و تحریک انتشار  CO2میشود
( .)Kohler, 2013انتظار میرود عالمت  β4مثبت باشد ( Ozturk
 .)& Acaravci, 2013و با جزئیات بیشتر در مقاله حاضر بحث
خواهد شد .عالمت مورد انتظار  β5مخلوط است زیرا بستگی به سطح
مرحله توسعه اقتصادی یک کشور دارد ( .)Halicioglu, 2009برای
اکثر کشورهای توسعه یافته ،انتظار میرود این عالمت منفی باشد زیرا
این کشورها از استراتژی تولید مقادیر کمی از کاالهای وارداتی آلوده به
کشور استفاده میکنند ،در حالی که استراتژی اساسی شامل واردات این
نوع کاالها از سایر کشورها با قوانین محافظت از محیط زیست کمتر
محدود است .در مقابل ،برای بیشتر کشورهای در حال توسعه ،این
عالمت به این دلیل که آنها تمایل دارند بدون داشتن ابزار یا وسیلهای
برای حفاظت از محیط زیست تولید کنند ،برعكس میشود .بنابراین ،این
امر منجر به ایجاد صنایع کثیف با سهم سنگین آالیندهها میشوند
( .)Farhani et al., 2014این همچنین بدان معنی است که به
دلیل تولید آلوده تحت مقررات ضعیف محیطی کشورهای در حال
توسعه ،سطح باالتر باز بودن تجارت باعث افزایش آلودگی خواهد شد
( .)Jayanthakumaran et al., 2012سرانجام ،عالمت β6
توسط حسین ( ،)Hossain, 2011شرما ()Sharma, 2011
پیشنهاد شده است .که اشاره کرد که کشورهای با درآمد متوسط و نسبتاً
متوسط نسبت به کشورهایی با درآمد باال از نظر شهری کمتر هستند.
این بدان معناست که عالئم مورد انتظار شهرنشینی بسته به سطح
توسعه اقتصادی یک کشور مربوط یا یک رفتار از کشور ترکیب می
شود .اساساً ،رویكرد  ARDLبرای ادغام به دو مرحله ،برای برآورد
رابطه بلند مدت ضروری است .گام اول شامل بررسی رابطه درازمدت در
بین کلیه متغیرها در معادله باال است .بنابراین ،مدل ARDLارائه شده
به صورت زیر است:

t −i

1

 ln CO 2t =  0 +

i =1

j =0

ln CO 2 t =  0 +  1 . ln GDPt +  2 . ln EC
FDt +  4 . ln TO t +  5 . ln URB t +  t

p

+  9 . ln FDt −1 +  10 . ln T 0t −1 + 11. ln URBDt −1 + t

()10

جایی که  Δنشان دهنده از دوره اول تفاوت و  μtجمله اخالل است و
فرض بر این است که دارای یک مقدار متوسط صفر بوده و با متغیرهای
مستقل در ارتباط نیست .با توجه به آزمون معنیداری مشترک که در
نظر گرفته فرضیه صفر عدم وجود هم انباشتگی ( ;H0:βi=0
 )∀i=8,…,14در برابر فرضیه جایگزین ( ∀ ;H1:βi≠0
 )i=8,…,14باید برای معادله باال اعالم شود .این مرحله بر اساس
انتخاب طول وقفه مناسب و بهینه پیشنهاد شده توسط معیارهای مختلف
از جمله معیار اطالعات آکائیک ) (AICو معیار اطالعات شوارتز
)(SICاست .مرحله دوم شامل انجام الگوی تصحیح خطا از مدل
 ARDLانتخاب شده است:
p

q

GDPt − j +

2 . ln


j =0

+

t −i

  . ln CO2
1

i =1

TO t − n

5 . ln

n =0

s

v

w



 ln CO 2 t =  0 +

FDt − m +

4 . ln



EC t −l +

3 . ln

m =0

+  .ECTt −1 +  t


l =0

z

6 . ln URB t − 0



+

o =0

()11

که در آن  λپارامتر تصحیح خطا و  ECTt-1باقیمانده مانده است که از
معادله رابطه بلند مدت تخمین زده میشود .معادله شماره  11به شرح
زیراست:
ECTt −1 = ln CO2t −1 − ˆ1. ln GDPt −1 − ˆ 3 . ln ECt −1
()12
− ˆ 4 . ln FDt −1 − ˆ 5 . ln TOt −1 − ˆ 6 . ln URBt −1
 -4نتایج
در این قسمت رابطه بین آلودگی هوا ،تولید ناخالص داخلی واقعی،
مصرف انرژی (میزان مصرف نفت خام) ،توسعه مالی (نسبت نقدینگی به
تولید ناخالص داخلی) ،درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و
واردات به تولید ناخالص داخلی) و شهرنشینی (میزان جمعیت شهری) در
ایران بررسی میشود .برای این منظور از دادههای فصلی استفاده شده و
متغیرهای موجود در مدل ابتدا از نظر ایستایی بررسی و سپس از روش
 ARDLبرای برآورد معادالت استفاده شده است .نتایج آزمون دیكی
فولر تعمیم یافته در جدول  ،1نشان از ناایستایی همه متغیرهای مدل در
سطح و ایستا بودن آنها با یكبار تفاضلگیری دارد.
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جدول  -1نتایج آزمون پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF

متغیر

سطح
مقدار
آماره
محاسباتی
ADF

لگاریتم انتشار دی اکسید کربن
لگاریتم مصرف انرژی
لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی
لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد
لگاریتم نرخ شهرنشینی
لگاریتم توسعه مالی

0/33
1/63
1/53
0/79
2/92
0/97

تفاضل مرتبه اول

مقدار
بحرانی
%1

مقدار
بحرانی
%5

مقدار
بحرانی
%10

3/49
3/49
3/49
3/49
3/49
3/49

2/88
2/88
2/88
2/88
2/88
2/88

2/58
2/58
2/58
2/58
2/58
2/58

مقدار
آماره
محاسباتی
ADF

4/61
10/50
10/39
10/41
8/04
10/44

مقدار
بحرانی
%1

مقدار
بحرانی
%5

مقدار
بحرانی
%10

3/49
3/49
3/49
3/49
3/49
3/49

2/88
2/88
2/88
2/88
2/88
2/88

2/58
2/58
2/58
2/58
2/58
2/58

منبع :محاسبات تحقیق

آکائیک ،شوارتز بیزین و حنان کوئین تعیین میگردد .معموالً SBC
در تعداد وقفهها صرفه جویی میکند و در این تحقیق تعداد وقفه های
بهینه بر اساس  SBCانتخاب میشود که با توجه به جدول  ،2وجود
یک وقفه ،وقفه بهینه در این مدل میباشد.

تعیین وقفه بهینه مدل
برای تعیین تعداد وقفههای بهینه ،معیارهای مختلفی از جمله
معیارهای نسبت درست نمایی ،آکائیک ،شوارتز بیزین و حنان کوئین
وجود دارد .با توجه به مطالب گفته شده ،وقفه بهینه توسط معیارهای

جدول  -2تعیین وقفه با استفاده از سه معیار آکائیک ،شوارتز ،حنان کوئین
وقفه

آزمون نسبت درستنمایی ()LR

آکائیک ()AIC

شوارتز بیزین ()SBC

0
1
2
3

NA
1486/84
17/07
32/37

-10/46
-25/09
-24/59
-24/28

-10/31
*-24/03

-22/61
-21/38

حنان کوئین ()HQC

-10/40
-24/66
-23/79
-23/10

منبع :محاسبات تحقیق

ARDLیا وقفههایی که توسط معیار شوارتز -بیزین به وسیله سیستم
تعیین میشود ،تخمین زده میشود .این معیار ،به متغیر انتشار دی اکسید
کربن و متغیر نرخ شهرنشینی وقفه یک و به سایر متغیرها وقفه صفر
میدهد .با مشخص شدن متغیرهای الگو ،نتیجه برآورد مدل به روش
 ARDLدر جدول ( )3نشان داده شده است:

یكی از مزیتهای بزرگ  ARDLنسبت به دیگر روشهای همجمعی
این است که توانایی برآورد روابط بلندمدت و کوتاهمدت را در شرایطی
که حتی متغیرهای مدل پایا از مرتبه صفر نباشند و پایا از درجه یک
باشند را نیز دارا میباشند و برآوردهای کارآمد و سازگاری را ارائه می-
دهد.در این مرحله ،برای اطمینان از وجود رابطه بلند مدت ،مدل پویای

جدول  -3نتایج حاصل از آزمون همگرایی شرطی الگوی پویای )ARDL(1,0,0,0,0,1
متغیر

ضریب برآورد شده

انحراف معیار

آماره ( Tاحتمال)

)LnCO2 (-1
LnENERGY
LnFD
LnTO
LnRGDP
LnURB
)LnURB(-1
C
2
R = 0/81

0/820234
0/017345
-0/003858
0/019565
-0/007652
2/002006
-1/665764
-0/695398

0/050955
0/034308
0/001850
0/010207
0/005897
0/249784
0/269944
0/220758

(16/09718)0/0000
(0/505556)0/0042
(-2/085550)0/0395
(1/916827)0/0080
(-1/297635)0/0073
(8/014949)0/0000
(-6/170772)0/0000
(-3/150045)0/0021

R 2 = 0/79

DW= 2/81

(F= 4154/211)0/000000
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رد میشود در نتیجه رابطه بلندمدت وجود دارد .از طرفی برای ارزیابی
روش خودبازگشتی با وقفههای توزیعی ،رابطه بلندمدت میان متغیرها را با
آزمون همجمعی یوهانسون نیز مورد بررسی قرار داده شده است .برای
انجام آزمون یوهانسون باید تمامی متغیرهای مدل از درجه انباشتگی
یكسانی برخوردار باشند .نتایج آزمون یوهانسون در جدول  ،4خالصه شده
است :

ح ال بالفاصله بعد تخمین معادله پویا باید آزمون وجود یا عدم وجود رابطه
بلندمدت را انجام داد .برای انجام این آزمون باید مجموع ضرایب با وقفه
متغیر وابسته ( )CO2از یک کسر و بر انحراف معیارش تقسیم شود .آماره
محاسباتی  -3/52به دست میآید .به دلیل آن که این عدد ( )-3/52از
نظر قدر مطلق از مقدار بحرانی جدول بنرجی ،دوالدو و مستر ()-3/27
بزرگتر است .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت

جدول  -4نتایج آزمون یوهانسون

مقادیر بحرانی

آزمون حداکثر مقدار ویژه

مقادیر بحرانی

آزمون Trance

فرضیه

28/58808
28/299962
15/89210
9/164546

72/29057
23/81730
9/594312
4/394198

54/07904
44/19275
20/26184
9/164546

110/0964
37/80581
13/98851
4/394198

R=0
R≤1
R≤2
R≤3

تأیید میشود اما در سطرهای بعد نمیتوان فرضیه صفر را رد نمود؛
بنابراین آزمون یوهانسون وجود یک رابطه بلندمدت میان متغیرها را تأیید
مینماید .پس از اطمینان از وجود رابطه بلند مدت این رابطه همجمعی
توسط مدل  ARDLبا وقفههای مشخصی به صورت زیر تخمین زده
شده است .نتایج تخمین رابطه بلند مدت در جدول  ،5نشان داده شده
است :

با توجه به جدول باال آزمون یوهانسون نیز وجود یک رابطه بلندمدت
میان متغیرها را تأیید مینماید .فرضیه صفر در آزمون یوهانسون عدم
وجود رابطه بلندمدت میباشد .همانطور که در سطر اول مشخص است؛
مقدار آزمون محاسبه شده از مقادیر بحرانی در سطح خطا  0/05بزرگتر
است و این یعنی فرضیه صفر آزمون رد شده و وجود یک رابطه بلندمدت

جدول  -5نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت )ARDL(1,0,0,0,0,1

متغیر
LnEC
LnRGDP
LnTO
LnURB
LnFD
C

انحراف معیار
0/188957
0/028467
0/047702
0/183309
0/008637
0/605031

ضریب برآورد شده
0/138506
-0/039063
0/112535
1/821446
-0/022219
-3/805326

آماره ( Tاحتمال)
(0/732999 )0/0065
(-1/3721998 )0/0030
(2/359144 )0/0202
(9/936483 )0/0000
(-2/572481 )0/0115
(-6/289469 )0/0000

منبع :محاسبات تحقیق

نتایج حاکی از آن است که تمامی ضرایب در سطح اطمینان  95درصد
معنادار هستند ،ضریب متغیر رشد مصرف انرژی رابطه مثبت با انتشار
 CO2در بلندمدت دارد .یعنی چنانچه این متغیر یک واحد افزایش یابد
انتشار  CO2به میزان  0/052882واحد افزایش مییابد .ضریب متغیر
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه منفی با انتشار  CO2در بلندمدت
دارد .یعنی چنانچه این متغیر یک واحد افزایش یابد انتشار  CO2به
میزان  -0/039063کاهش مییابد .ضریب متغیر رشد درجه باز بودن
اقتصاد رابطه مثبت با انتشار  CO2در بلندمدت دارد .یعنی چنانچه این
متغیر یک واحد افزایش یابد انتشار  CO2به میزان  0/112535افزایش

مییابد .ضریب متغیر رشد نرخ شهرنشینی رابطه مثبت با انتشار  CO2در
بلندمدت دارد .یعنی چنانچه این متغیر یک واحد افزایش یابد انتشار
 CO2به اندازه  1/821446واحد افزایش مییابد .و نهایتا ضریب متغیر
رشد توسعه مالی رابطه منفی با انتشار  CO2در بلندمدت دارد .یعنی
چنانچه این متغیر یک واحد افزایش یابد انتشار  CO2به اندازه
 -3/805326واحد کاهش مییابد .همچنین در صورت ،وجود رابطه هم
جمعی بین مجموعهای از متغیرها میتوان از الگوی تصحیح خطای
برداری یا  ECMاستفاده کرد ،که رابطه کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر
تعادلی بلند مدت آنها ارتباط میدهد.
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جدول  -6نتایج ضرایب مدل تصحیح خطا ()ECM

متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب

 tآماره

انتشار ( CO2آلودگی)

عرض از مبدا
)ECM(-1
تفاضل لگاریتم مصرف انرژی
تفاضل لگاریتم توسعه مالی
تفاضل لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد
تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی
تفاضل لگاریتم نرخ شهرنشینی

0/007404
-0/035239
0/016749
0/000243
-0/016462
0/008650
-0/703764

0/00172
0/02857
0/09743
0/00568
0/04071
0/02607
0/41924

ضریب تصحیح خطای برابر با  -0/035239میباشد ،یعنی در هر سال
 0/035239از عدم تعادل تعدیل میشود و تقریبا به  28فصل زمان نیاز
است تا مدل به تعادل برسد.
• بررسی فروض کالسیک
در این قسمت برقراری فروض کالسیک مورد بررسی قرار میگیرد تا
تخمینهای برآوردی طبق فروض کالسیک بهترین تخمینزننده بدون
تورش ( )BLUEباشند .بنابراین در ادامه به بررسی فروض کالسیک
میپردازیم.

• عدم ناهمسانی واریانس
مشكالت ناهمسانی واریانس منجر به افزایش واریانس ضرایب برآوردی
عرض از مبدا میشود و از طرفی واریانس سایر متغیرهای مستقل
برآوردی را تحت تاثیر قرار میدهد و منجر به این میشود که تخمین
برآوردی از کارایی الزم برخوردار نباشد .جهت بررسی ناهمسانی واریانس
پسماندها آزمون گلجسر مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج خروجی
نرم افزار در شكل  7و  ،8به ترتیب برای آزمون گلجسر و وایت منعكس
شده است.

جدول  -7نتایج آزمون گلجسر جهت تشخیص واریانس ناهمسانی

جدول  -8نتایج آزمون وایت جهت تشخیص واریانس ناهمسانی

با توجه به مقداره احتمال که از  0/05بزرگتر میباشد و در نتیجه فرض
صفر مبنی بر عدم ناهمسانی واریانس پذیرفته میشود و نتایج دو آزمون
باال (گلجسر و وایت) بیانگر آن است که پسماندهای مدل برازش شده
دارای واریانسهای همسان میباشد .بنابراین ضرایب برآوردی مدل از
کارایی الزم برخوردار هستند.
•

منجر به تخمینهای غلطی از خطاهای معیار و در نتیجه استنباطهای
نادرست آماری برای ضرایب معادله میگردد .برای اجتناب از چنین
خطایی با استفاده از آزمون بروش-گادفری به بررسی این مسئله می-
پردازیم .نتایج آزمون بروش-گادفری در جدول  ،9مطابق خرجی نرمافزار
قابل مشاهده است.

عدم خودهمبستگی
بر اساس مباحث اقتصادسنجی ،وجود خودهمبستگی در پسماندها
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جدول  -9نتایج آزمون بروش-گادفری جهت بررسی خودهمبستگی

در آزمون باال فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی ،با توجه به
ارزش احتمال موجود در جدول (بزرگتر از  ،)0/05پذیرفته شده و بنابراین
نتایج آزمون بیانگر وجود عدم خودهمبستگی در پسماندها میباشد.
همچنین به منظور اطمینان از پایدار بودن رگرسیون برآورد شده و صحت
نتایج به دست آمده آزمون پایداری  CUSUMبرای مدل ARDL

برآورد شده صورت گرفته است .در این آزمون مقادیر آماره برآورد شده در
بین دو مقدار بحرانی در سطح  5درصد رسم میگردد و در صورتی که از
این دو کرانه خارج نگردد نمیتوان فرضیه صفر مبنی بر پایدار بودن
رگرسیون برآورد شده را رد نمود .نتایج حاصل از این آزمون در شكل ،1
نشان داده شده است.
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شکل  .1آزمون پایداری ( )CUSUMمدل  ARDLتخمین زده شده ،متغیر وابسته LnCO2

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی رابطه بین آلودگی هوا ،تولید ناخالص داخلی
واقعی ،مصرف انرژی ،توسعه مالی ،درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی در
ایران طی دوره  1370تا  1397با استفاده از الگوی  ARDLپرداخته
شد .یكی از مزیتهای بزرگ مدل  ARDLنسبت به دیگر روشهای
همجمعی این است که توانایی برآورد روابط بلندمدت و کوتاهمدت را در
شرایطی که حتی متغیرهای مدل پایا از مرتبه صفر نباشند و پایا از درجه
یک باشند را نیز دارا میباشند و برآوردهای کارآمد و سازگاری را ارائه
میدهد .نتایج حاکی از یک رابطه یكنواخت منفی بین انتشار  CO2و
تولید ناخالص داخلی واقعی را نشان میدهد؛ که موید فرضیه کوزنتس
( )EKCدر اقتصاد ایران است .عالوه بر این  ،میزان رابطه بلندمدت از
انتشار کربن با توجه به مصرف انرژی ،باز بودن تجارت و شهرنشینی
مثبت و با توسعه مالی منفی است .نتایج به دست آمده از این قسمت با
نتایج مطالعات جلیل و فریدون ( ،)Jalil & Feridun, 2011
اوزتورک و آکارواچی (  ،)Ozturk & Acaravciشهباز
( ،)Shahbaz, 2013شهباز و همكاران ( Shahbaz et al.,
 ،)2013مطابقت دارد .بنابراین در این سطح ،ایمنی فرآیند و حفاظت از
محیط زیست باید فراخوانی شود ،زیرا انتشار  CO2به عنوان عامل اصلی

آلودگی محیط زیست با مصرف انرژی ،توسعه مالی ،درجه باز بودن اقتصاد
و شهرنشینی ارتباط دارد .لذا سیاستگذاران باید توسعه استراتژیهای
حفظ انرژی ،کاهش شدت انرژی ،افزایش راندمان انرژی و افزایش
استفاده از منابع انرژی پاک را مورد بررسی قرار دهند .این امر منجر به
کاهش تولید گازهای گلخانهای و بهبود فاکتور توسعه مالی میشود.
عالوه بر این ،دولت ایران باید سیاستهای زیست محیطی مؤثر و کارآمد
را برای تداوم توسعه اقتصادی ،تشویق واردات فنآوریهای پاک کننده
برای کاهش انتشار کربن ،و هدف قرار دادن بیشتر تفاوت بین مناطق
شهری و روستایی به ویژه از نظر مصرف انرژی هدفگذاری کند .توجه به
مصرف انرژی عامل مهمی در تضمین رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی
است .پس به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن ضرورتی ندارد
مصرف انرژی کاه یابد زیرا این امر منجر به افت تولید ناخالص داخلی
میشود بلكه بهتر است سوختهای پاک و سبز را جایگزین سوختهای
فسیلی و غیرقابل تجدید کرد تا از این طریق دو هدف تداوم رشد
اقتصادی و کاهش دی اکسید کربن تحقق یابد .بنابراین تحقیق و
سرمایهگذاری در انرژی پاک باید بخش جدایی ناپذیر فرایند کنترل انتشار
کربن باشد .برای مثال کشور ایران میتوانند از انرژی خورشیدی به
عنوان جایگزین انرژی فسیلی استفاده کنند.
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