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 چکیده 
و درجه  خارجی مستقیم گذاریسرمایه جریان از دو شاخص استفاده در ایران، با پناهگاه آلودگی فرضیه آزمون و بررسی بهمطالعه حاضر  در

گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی، شده است. در این مطالعه اثر متغیرهای سرمایه پرداخته مدل قالب دو باز بودن اقتصاد در
زیست، در به عنوان شاخصی از کیفیت محیط گاز دی اکسیدکربنمصرف انرژی، درجه باز بودن اقتصاد و درصد شهرنشینی بر روی انتشار 

بررسی شده است. وجه تمایز این  1350-1394های های ساله از داده( با استفادARDL) های گستردهمدل خود توضیحی با وقفه قالب
های سری زمانی در ایران، لحاظ شکست ساختاری محیطی با استفاده از دادهتحقیق با سایر مطالعات انجام گرفته مربوط به مباحث زیست

دار وجود زیست رابطه مثبت و معنیی و آلودگی محیطباشد. نتایج نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درصد شهرنشینمتغیرها می
گذاری مستقیم خارجی علیرغم تأثیر مثبت بر انتشار گاز محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار گرفت. متغیر سرمایهدارد. همچنین فرضیه زیست

صادق نیست. اما اثر شاخص درجه باز بودن  گیپناهگاه آلود باشد. لذا بر اساس این متغیر فرضیهدار نمیدی اکسیدکربن از نظر آماری معنی
شود در واردات کاالها پناهگاه آلودگی در ایران صادق است. بنابراین پیشنهاد می باشد و فرضیهدار میاقتصاد بر انتشار سرانه مثبت و معنی

 محیطی توجه شود.به مسائل زیست
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Abstract 

 In this study, to investigate and test Pollution Haven Hypothesis (PHH) in Iran, using the two 

indexes flow of foreign direct investment and economic openness has been studied in two 

models. In this study, the effects of foreign direct investment, GDP, energy consumption, 

openness of economy and urbanization percent variables on carbon dioxide emissions (CO2) 

as an indicator of environmental quality, in the form model of an Autoregressive Distributed 

Lag Cointegration (ARDL) using data from the years 1971-2015 have been investigated. The 

distinction of this research with other studies on environmental issues using time series data 

in Iran, the structural break of variables is considered. The results showed that there is a 

positive and significant relationship between economic growth, energy consumption and 

urbanization percent and environmental pollution. Also, the environmental Kuznets 

hypothesis has also been confirmed. Foreign direct investment variable, despite having a 

positive impact on CO2 emissions is not statistically significant. Therefore, based on this 

variable, Pollution Haven Hypothesis is not true. But the effect of the index of openness of 

the economy on the on carbon dioxide emissions per capita is positive and significant and the 

PHH does exist in Iran. 
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 مقدمه -1

 جذب و تجاری آزادسازی میان ارتباط ،اخیر دهه دو طی
 استانداردهای به دستیابی میزان خارجی و مستقیم گذاریسرمایه
 در محیطیزیست مالحظات رعایت تعبیری به و محیطیزیست
)بهلولی و همکاران،  است گرفته قرار پژوهشگران توجه کانون
 خارجی مستقیم گذاریکه سرمایه آنجا از(. He, 2006؛ 1392
کشوری  هر اقتصادی رشد بر تأثیرگذار کلیدی عوامل از یکی
 آلودگی و کلیدی متغیر این بین ارتباط لذا بررسی باشد،می

 هاگیریدرتصمیم و است برخوردار خاصی اهمیت از زیستمحیط
 در کند.می بازی را مهمی نقش اقتصادی هایگذاریسیاست و

و  تجاری آزادسازی و خارجی مستقیم گذاریبا سرمایه رابطه
 مورد در خصوصا های متفاوتیدیدگاه زیستیمحیط کیفیت

 تواننمی آنها بندیجمع با که دارد وجود حال توسعه در کشورهای
و باز خارجی  مستقیم گذاریسرمایه ورود که کرد بیان راحتی به

 هاآالینده میزان بر اثری چه میزبان کشور بهبودن درجه اقتصاد 
 ,Zhu et al) است منفی یا و مثبت ارتباط این آیا و دارد

2016.)   
 و قوانین وضع اثرات تبیین به که هایینظریه ترینمهم از یکی

 1آلودگی پناهگاه فرضیهپرداخته،  محیطیزیست هایسیاست
 اعمال دنبال به توسعه، حال در کشورهای از برخی در. است

 اجرای در سختگیری عدم یا و ترمالیم محیطیزیست قوانین
 و گردیده منتقل کشورها این به کنندهآلوده صنایع مربوطه، قوانین
 کنندهآلوده صنایع برای پناهگاهی به کشورها این است شده سبب

 سختگیری و تجاری آزادسازیو یا به نوعی  شوند تبدیل جهان در
 تولید در یافته توسعه کشورهای که شودمی سبب محیطی زیست
کننده آلوده کاالی تولید در توسعه حال در کشورهای و پاک کاالی

 در کننده آلوده صنایع برای به پناهگاهی و کرده پیدا تخصص
 ازاین فرضیه یا  .(Cheng et al, 2017) شوند تبدیل جهان
 از کنندهآلوده صنایع جاییجابه و خارجی گذاریسرمایه طریق

 طریق ازو یا  توسعه حال در کشورهایبه  یافتهتوسعه کشورهای
 حال در کشورهای در موجود آالینده صنایع توسعه و گسترش
 در توسعه حال در کشورهای دیگر عبارت به افتد،می اتفاقتوسعه 
 دهقانو  اسالملوئیان) کنندمی پیدا نسبی مزیت هکنندآلوده صنایع

 (. Lau et al, 2014؛ 1394، منشادی
 کیفیت بر خارجی مستقیم گذاریسرمایه اثرگذاری نحوه

 توسعه حال در مورد کشورهای در مخصوصا محیطیزیست
 Stern (2005) مانند دانشمندان از برخی .است متفاوت

 بر اثرگذاری علت به خارجی مستقیم گذاریمعتقدند که سرمایه
بگذارد. این  اثر زیست محیطی کیفیت بر تواندمی اقتصادی رشد

                                                           
1. Pollution Haven Hypothesis 

ورود  که گیرندمی دانشمندان با بیان فرضیه پناهگاه آلودگی نتیجه
 منجر توسعه حال در کشورهای به خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 دیگر سوی از .شودمی زیست تخریب محیط و آلودگی افزایش به
 ورود که گیرندمی نتیجه ی پورئرنظریه قبول با انمحقق از برخی

 کیفیت بهبود و کاهش آلودگی به خارجی مستقیم گذاریسرمایه
 اساس بر که چرا. کندمی کمک میزبان کشورهای یستزمحیط

 یک عنوان به خارجی مستقیم گذاریسرمایهورود  این نظریه،
 شده کشور میزبان اقتصادی رشد تسریع باعث تولید عامل

 از حفاظت در کارا تکنولوژی به میزبان کشور دسترسی همچنین
 پاک هایتکنولوژی به دسترسی که کندمی را فراهم زیستمحیط

زیست کمک محیط کیفیت بهبود به زیستمحیط دوستدار و
؛ Zhang & Zhou, 2016؛ Dinda, 2005)کند می

Cheng et al, 2017 .) 
 تحوالت از اثرپذیری بر عالوه کشور هر زیستاز طرفی محیط

 نیز خارجی تجارت در عرصه تغییرات معرض در داخلی، اقتصاد
از  عمدتاً خارجی تجارت با زیستمحیط تعامل این. دارد قرار

 می از سویی تجارت .گیردمی صورت تجاری آزادسازی طریق
 ثروت رهگذر این از و گردد رفاه افزایش و ثروت ایجاد باعث تواند
 منافع و گیرد قرار استفاده مورد زیستبرای محیط شده ایجاد

 تولید کمتر و منابع از کمتر استفاده معنای به تجارت از حاصل
 به معنای تجارت محیطیزیست منظر از دیگر، سوی از. باشد زباله
 خواهد بیشتر محیطیزیست خسارات ایجاد و بیشتر کاالی تولید

شود )فطرس و همکاران، نمی زیستمحیط بهبود باعث لزوما و بود
در رابطه با بررسی و . (Zhang & Zhou, 2016؛ 1391

مطالعات متعددی انجام شده است  آلودگی پناهگاه آزمون فرضیه
 .( آورده شده است1که تعدادی از این مطالعات در جدول )
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 ای از مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه پناهگاه آلودگیخالصه -1جدول 

فرضیه پناهگاه  نتایج روش  دوره زمانی  کشور نویسنده
 آلودگی

اصغری و عاملی 
(1389) 

کشورهای منتخب 
خلیج فارس و 
 اتحادیه اروپا

مدل اثرات ثابت و  2001 -2010
 تصادفی

 کیفیت سبب بهبود FDI ورود

 .است شده منطقه این زیستمحیط

 بله

 بله شود.زیست میباعث آلودگی محیط ARDL FDI 1357 -1387 ایران (1392بهلولی )

اسالموئیان و 
منشادی دهقان 

(1394) 

عضو  کشور 28 
OECD 

مدل اثرات ثابت و   2001 -2010
 تصادفی

کشورهای  محیطی بازیست بین عملکرد
 گذاریسرمایه خروج جریان و درآمد باال

 معنادار وجود دارد. و مستقیم رابطه آنها

 بله

هافمن و 
 (2005همکاران )

در کشورهای دارای درآمد  FDI ورود VAR   1971-1999 کشور  112
 CO2پایین یا متوسط باعث افزایش 

 شود.می

 بله

باعث افزایش  FDIیک درصد افزایش در  GMM 1994 -2011 چین (2006هی )
 شودمی SO2درصد انتشار  098/0

 بله

باعث  FDIیک درصد افزایش در جریان  جمعیتحلیل هم 1980 -2003 هند  (2009آشاریا )
 CO2درصدی انتشار 86/0افزایش 

 شود. می

 بله

الئو و همکاران 
(2014) 

آزمون کرانه و تست    1970-2008 مالزی
 گرانجر 

FDI  و تجارت منجر به افزایش تخریب
 شود. زیست میمحیط

 بله

زکریا و همکاران 
(2015) 

جمعی و همتحلیل  1990-2012 کشورهای بریکس
 تست گرانجر پانل

FDI در بلندمدت باعث افزایش انتشار 

CO2 شود. می 

 بله

ایسکلند و 
 (2015هریسون )

ونزوئال، مراکش و 
 مکزیک 

1987-1988 
1988-1983 
1990-1985 
1990-1984 

مدل اثرات ثابت و 
تصادفی و مدل 

GMM 

های خارجی آلودگی کمتری نسبت به بنگاه
 کنند.داخلی ایجاد میهای بنگاه

 خیر

ژانگ و ژائو 
(2016) 

مناطق  در CO2 باعث کاهش STIRPAT FDIمدل   1995-2010 چین 
 شود.غربی می

 خیر

ژائو و همکاران 
(2016) 

ASEAN-5 2011-1981  مدل رگرسیون پانل
 کوانتیل

FDI  اثر منفی بر انتشار کربن و باال بودن
درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش انتشار 

 شود.جابجایی کربن می

 خیر

چنج و همکاران 
(2017) 

های فضایی پانل مدل   1997-2014 چین 
 پویا 

FDI  کربن را کاهش اما پیشرفت
 باشد. تکنولوژی معنادار نمی

 خیر

 گذاریشود متغیرهای سرمایه( مالحظه می1با توجه به جدول )
خارجی و باز بودن درجه اقتصاد دارای اثرات متفاوتی بر  مستقیم

 باشد.میزیست آلودگی ناشی از انتشار و در نتیجه کیفیت محیط
 با پناهگاه آلودگی فرضیه آزمون و بررسی به تحقیق این در

و درجه باز بودن  خارجی مستقیم گذاریسرمایه جریان از استفاده
شود. وجه تمایز این می پرداخته متمایز الگوی دو اقتصاد در

تحقیق با سایر مطالعات انجام گرفته در ایران این است که در اکثر 
های محیطی با استفاده از دادهمباحث زیست مطالعات مربوط به

سری زمانی به شکست ساختاری متغیرها توجه نشده است. از 
آنجایی که در صورت نادیده گرفتن شکست ساختاری متغیرها در 

تواند های سری زمانی نتایج برآوردی اریب خواهد بود و نمیدوره
در این  ، لذاتصویر درستی از وضعیت دنیای واقعی به دست دهد

پژوهش بعد از مشخص شدن شکست ساختاری متغیرها به برآورد 
 مدل پرداخته شده است.  

 

 روش انجام تحقیق -2
گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص اثر سرمایهدر مطالعه حاضر، 

داخلی، مصرف انرژی، درجه باز بودن اقتصاد و درصد شهرنشینی 
کنیم. همه می بررسیدر ایران را  کربندی اکسیدرا بر روی انتشار 

 شده است: تعریف( 2متغیرها در جدول )
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 تعریف متغیرهای مورد استفاده -2جدول 1

 واحد تعریف نام متغیر
𝐄𝐭  دی اکسید کل انتشار

 کربن سرانه
 تن متریک

𝐆𝐃𝐏𝐭  تولید ناخالص داخلی
 سرانه

بر حسب دالر آمریکا به 
 2011قیمت ثابت 

𝐅𝐃𝐈𝐭 گذاری جریان سرمایه
 مستقیم خارجی

درصدی )%( از تولید 
 ناخالص داخلی

𝐎𝐄𝐭  درجه باز بودن
 اقتصاد

- 

𝐄𝐔𝐭  کیلوگرم معادل نفت سرانهمصرف انرژی 
𝐔𝐑𝐭 درصدی )%( از کل  سطح شهرنشینی

 جمعیت

 
 شودرابطه رگرسیونی بلندمدت به صورت زیر تصریح می

(Tamazian and Rao, 2010 ؛Zakarya et al, 

 :(Xu et al, 2017؛ 2015

tt
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(1)  
متغیر موهومی که در آن  Dلگاریتم طبیعی و  ln(، 1در رابطه )

GDPtمتغیر دوره شکست ساختاری اتفاق افتاده است. همچنین، 
2 

 ( نیز وجود دارد. GDP)توان دوم 
 مکان بررسی( اARDLهای گسترده )خود توضیحی با وقفه روش
 کند.مدت میان متغیرها را فراهم میاثرات بلندمدت و کوتاه توأم

بلندمدت و به عبارت دیگر این روش توانایی تخمین اجزای 
 .باشدرا به طور همزمان دارا می مدتکوتاه

 گرانجر-مبتنی بر روش انگل یجمعهای همهای تحلیلمحدودیت
روش فوق غلبه بر نواقص منظور  شد تا برخی از مطالعات به باعث

 بلندمدتدر جهت دستیابی به رهیافتی بهتر برای تحلیل رابطه 
توان به مطالعه جمله این مطالعات می زبین متغیرها برآیند. ا

Pesaran et al., (1995)  وPesaran & Shin 

اشاره نمود. رهیافت ارائه شده توسط ایشان عالوه بر  (1996)
امکان بررسی توأم  ،متغیرهارفع نیاز به اطالع از جهت رابطه بین 

 ایستاها در سطح ای از آنکه پاره رابطه میان متغیرها در حالتی
شوند را می ایستا یریگلای دیگر با یک بار تفاضو پاره هستند

است.  ARDLموسوم به رهیافت این رهیافت  .کندفراهم می
توان آن را بدون توجه که میمزیت عمده این استراتژی این است 

به ایستا بودن متغیرها در سطح یا ایستا بودن پس از یک بار 
شود با مشکل ی به کار گرفت و این مزیت باعث میریتفاضل گ

جمع ایستا در سطح و ایستا پس های همتفکیک متغیرها به گروه
 & Pesaranنباشیم ) ی مواجهریگتفاضلاز یک بار 

Pesaran, 1997.) 
مدت و بلندمدت را به طور توانایی تخمین اجزای کوتاه این روش

ها عموماً باشد و ضمناً به دلیل اینکه این مدلهمزمان دارا می
زایی عاری از مشکالتی چون خودهمبستگی سریالی و درون

و کارآ خواهند  بیارها ناهای به دست آمده از آنهستند تخمین
 (.Siddiki, 2000بود )

بر اساس الگوی مطالعه حاضر را  1تعمیم یافته ARDLمدل 
 توان به صورت زیر نوشت:می
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itX،،  i بین در بلندمدت روابط زیهر بهین   باشد.باشد.امین متغیر مستقل میامین متغیر مستقل می یر  در بلندمدت روابط ز

   ::متغیرهای حاضر در مدل صادق خواهد بودمتغیرهای حاضر در مدل صادق خواهد بود
(4      ) 

qtititipttt XXXYYY −−−− ====== ,1,,1 ...,... 

به امین وقفهه مربهوط بهه q عبارت از عبارت از   qکه در رابطه آخری که در رابطه آخری  بوط  فه مر مین امهین i امین وق ا
تواند به صورت زیر تواند به صورت زیر رابطه بلندمدت بین متغیرها میرابطه بلندمدت بین متغیرها می  باشد.باشد.متغیر میمتغیر می
 بیان شود:بیان شود:
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1. Augmented ARDL  

2. Lag operator  
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((77)) 

له )ضرایب برآورد شهده از معادلهه )و و   که در آن که در آن  شده از معاد شند. باشهند. ( می( می11ضرایب برآورد  با

),1( p  باشد که سرعت تعدیل را باشد که سرعت تعدیل را ضریب جزء تصحیح خطا میضریب جزء تصحیح خطا می
هایمتغیرههای  ازاز  ایایمجموعهمجموعه  بینبین  همگراییهمگرایی  وجودوجود  کند.کند.گیری میگیری میاندازهاندازه  متغیر

  فراهمفهراهم  رارا  خطاخطا  تصحیحتصحیح  الگوهایالگوهای  ازاز  استفادهاستفاده  آماریآماری  مبنایمبنای  اقتصادیاقتصادی
ینایههن. . آوردآوردمیمهی هاالگوهها  ا هایکارهههای  دردر  الگو بیتجربهی  کار   ییااندهنههدهییفزافزا  شهرتشهههرت  ازاز  تجر

  استاست  آنآن  ECT  الگوهایالگوهای  شهرتشهرت  دلیلدلیل  ترینترینعمدهعمده. . انداندشدهشده  برخورداربرخوردار
  هاهاآنآن  مدتمدتبلندبلند  تعادلیتعادلی  مقادیرمقادیر  بهبه  رارا  متغیرهامتغیرها  مدتمدت  کوتاهکوتاه  نوساناتنوسانات  کهکه

 ..دهنددهندمیمی  ارتباطارتباط
لهتهوان از یهک روش دو مرحلههبرای تخمین رابطه بلندمدت میبرای تخمین رابطه بلندمدت می یک روش دو مرح ای ای توان از 

بین استفاده نمهود. در مرحلهه اول وجهود یهک رابطهه بلندمهدت بهین  مدت  طه بلند یک راب جود  له اول و مود. در مرح استفاده ن
سی شود مهورد بررسهی به وسیله تئوری بیان میبه وسیله تئوری بیان میمتغیرهای مدل را که متغیرهای مدل را که  مورد برر شود 

سی ، به منظهور بررسهی Pesaran et al., (2001)  ..گیردگیردقرار میقرار می ظور برر ، به من
مون وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها در چهارچوب رهیافهت آزمهون  فت آز چارچوب رهیا وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها در 

 آزمون کرانهآزمون کرانهقبل از به کار بردن   ( استفاده نمود. ( استفاده نمود. 1کرانه )باند تستکرانه )باند تست
 ها تخمهین زده شهودمدلبایست ابتدا میبرای مدل تصحیح خطا، 

(Sun et al, 2017): 
(8) 
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(9) 

اپراتور تفاضل مرتبه اول است و فرضیه صفر  ∆(، 8که در رابطه )
جمعی بین متغیرها وجود ندارد. به عبارتی کند رابطه همبیان می

0543210رابطه دیگر  ======   برقرار

 Sun et) شوداست روابط کوتاه مدت به صورت زیر تعریف می

al, 2017): 
( 10از از رابطه ) درجه باز بودن اقتصادهمچنین برای شاخص 

 استفاده شده است:
(10      ) 

t

tt
t

GDP

MX
OE

+
= 

تولید ناخالص  𝐺𝐷𝑃واردات و  𝑀صادرات،  𝑋ه در اینجا ک
 باشد.می 1389داخلی به قیمت سال 

                                                           
1. Bounds Test 

و درجه باز گذاری مستقیم خارجی در مقاله حاضر از تأثیر سرمایه
بر انتشار گاز دی اکسیدکربن برای بررسی وجود یا  بودن اقتصاد

شود. از طرفی، عدم وجود فرضیه پناهگاه آلودگی استفاده می
انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 

شود. محیطی و اقتصادی به کار برده میعنوان شاخص زیست
GDPtهمچنین 

 محیطیبرای آزمون وجود فرضیه زیست 2
 شود.  کوزنتس استفاده می

عه از دادهآمار و اطالعات مورد استفاده در ایهن مطالعهه از داده ین مطال ماری ههای آمهاری آمار و اطالعات مورد استفاده در ا های آ
شده ( و مرکز آمار ایهران اسهتخراج شهده World Bankبانک جهانی )بانک جهانی ) ستخراج  یران ا ( و مرکز آمار ا

سالاست. دوره مطالعه این تحقیق، سهال شد. باشهد. میمی  13501350-13941394های های است. دوره مطالعه این تحقیق،  با
  استفاده شدهاستفاده شده  Eviews   10ها از نرم افزارها از نرم افزاربرای تجزیه و تحلیل دادهبرای تجزیه و تحلیل داده

 است.است.
 

 نتایج -3
از جمله موضوعاتی که الزم است قبل از برآورد مدل، مورد بررسی از جمله موضوعاتی که الزم است قبل از برآورد مدل، مورد بررسی 
یز از قرار گیرد موضوع ایستایی متغیرهاسهت. در واقهع بهرای پرهیهز از  برای پره قع  ست. در وا قرار گیرد موضوع ایستایی متغیرها
ها رگرسیون کاذب الزم است قبل از برآورد الگو از ایستایی متغیرهها  رگرسیون کاذب الزم است قبل از برآورد الگو از ایستایی متغیر

ظور از بهه همهین منظهور از   .در دوره مورد بررسی اطمینان حاصل گردددر دوره مورد بررسی اطمینان حاصل گردد مین من به ه
ته )آزمون دیکی فولر تعمیم یافتهه ) یسس( و فلیهسسADFآزمون دیکی فولر تعمیم یاف ( ( P-Pپرون )پهرون )  -( و فل

  است.است.( نشان داده شده ( نشان داده شده 33استفاده شده است که نتایج آن در جدول )استفاده شده است که نتایج آن در جدول )
شان( نتهایج ایسهتایی نشهان33با توجه به جدول )با توجه به جدول ) ستایی ن تایج ای بین دههد کهه از بهین میمی ( ن که از  هد  د

سرمایهمتغیرهای مهورد بررسهی، بهه جهز متغیهر لگهاریتم سهرمایه گاریتم  یر ل جز متغ به  سی،  مورد برر گذاری گذاری متغیرهای 
پس از باشد بقیهه متغیرهها پهس از که در سطح ایستا میکه در سطح ایستا می خارجیخارجیمستقیم مستقیم  ها  یه متغیر باشد بق

عات باشد و بهه پیهروی از مطالعهات گیری ایستا میگیری ایستا میانجام یکبار تفاضلانجام یکبار تفاضل یروی از مطال به پ باشد و 
های رهیافت تحلیل همجمعی های رهیافت تحلیل همجمعی موجود و همچنین با توجه به ویژگیموجود و همچنین با توجه به ویژگی

 از این روش استفاده گردید.از این روش استفاده گردید.  ARDLموسوم به موسوم به 
های ابتدا الزم است آزمون وجود رابطهه بلندمهدت در بهین متغیرههای  بین متغیر مدت در  طه بلند ابتدا الزم است آزمون وجود راب
مون موجود صورت گیرد. برای بررسی وجود رابطه بلندمهدت از آزمهون  مدت از آز موجود صورت گیرد. برای بررسی وجود رابطه بلند

قادیر محاسباتی با مقهادیر   Fاست. آماره است. آماره کرانه )باند تست( استفاده شده کرانه )باند تست( استفاده شده  محاسباتی با م
( مقایسه گردید ( مقایسه گردید 20012001بحرانی بیان شده توسط پسران و همکاران )بحرانی بیان شده توسط پسران و همکاران )

که است. بها توجهه بهه اینکهه زارش شدهزارش شده( گ( گ44که نتایج آن در جدول )که نتایج آن در جدول ) به این جه  با تو است. 
پذیر، از پذیر، از های امکانهای امکانمحاسباتی برای هر دو مدل از بین مدلمحاسباتی برای هر دو مدل از بین مدل  Fآماره آماره 

صفر رد باشد، لذا فرضیه صهفر رد میمی  ترتربزرگبزرگدرصد درصد   55کرانه باال در سطح کرانه باال در سطح  باشد، لذا فرضیه 
طه بلنگردد و وجود رابطهه بلنمیمی ید میدمهدت میهان متغیرهها تاییهد میگردد و وجود راب ها تای یان متغیر مدت م شود.شهود.د
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 (P-P) پرون –و فلیسس ( ADF) با استفاده از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته ی مدلبررسی ایستایی متغیرها  -3جدول 

 ADF P-P Intercept Trend هامتغیر
T-statistic Lag Adj. t-stat Bandwidth 

𝐥𝐧𝐄𝐭 33/2- 1 12/2- 1 بله بله 
∆𝐥𝐧𝐄𝐭 ***38/5- 1 ***21/5- 4 بله بله 
𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏𝐭 41/1- 3 16/1- 1 بله بله 
∆𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏𝐭 ***21/4- 2 **55/3- 8 بله بله 
𝐥𝐧𝐅𝐃𝐈𝐭 ***07/5- 0 ***15/5- 3 بله بله 
𝐥𝐧𝐎𝐄𝐭 13/2- 0 27/2- 1 بله بله 
∆𝐥𝐧𝐎𝐄𝐭 ***69/5- 0 ***74/5- 2 بله بله 
𝐥𝐧𝐄𝐔𝐭 05/3- 0 96/2- 3 بله بله 
∆𝐥𝐧𝐄𝐔𝐭 ***09/8- 0 ***96/7- 3 بله بله 
𝐔𝐑𝐭 73/2- 1 97/1- 4 بله بله 
∆𝐔𝐑𝐭 ***68/4- 1 **23/3- 2 بله بله 

بر  ADFدر نظر گرفته شده است. وقفه بهینه تست  4. همچنین ماکزیمم وقفه هستند درصد 1و  5داری در سطح به ترتیب معنی*** و **های تحقیق )مأخذ: یافته
 .(استفاده شده استNewey-West Bandwidth از P-P انتخاب شد. برای آزمون بیزین اساس معیار شوارتز

 
 مدت )آزمون کرانه(بررسی وجود رابطه بلند -4 جدول

 هامدل F مقادیر بحرانی

01/0 05/0 10/0 
I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0)   

68/4 41/3 79/3 62/2 35/3 26/2 ***95/3 lnE = f(lnFDI, lnGDP, lnOE, lnEU, lnUR) 

 

05/4 66/2 24/3 04/2 87/2 75/1 ***07/4 lnE = f(lnFDI, lnGDP, lnOE, lnEU, lnUR, ln GDP2) 
 

 های مطالعه: یافتهمأخذ

های سری زمانی که شکست ساختاری در دادههنگامیاز طرفی 
های ریشه واحد معمولی ناپایدار است. لذا، وجود دارد قدرت آزمون

( 5بایستی آزمون نقطه شکست ریشه واحد انجام گیرد. جدول )می
دهد که فرضیه صفر ریشه واحد برای اکثر متغیرها در نشان می

ها یکبار تفاضل گرفته که از متغیرشود. اما زمانیسطح رد نمی
شود. همچنین با شود فرضیه صفر برای همه متغیرها رد میمی

های درصد شکست 66شود حدود توجه به نتایج مشخص می
ای که کشور با جنگ افتد. دههاتفاق می 1360ساختاری در دهه 

شود متغیرهای روبرو بوده است. بنابراین مالحظه می
(𝐸𝑡 , 𝐺𝐷𝑃𝑡 , 𝑂𝐸𝑡 , 𝑈𝑅𝑡 ) افتد و با شکست اتفاق می 1362در سال

توجه به اینکه بیشتر شکست متغیرهای مطالعه حاضر در این سال 
تر بودن اثر متغیرها بر متغیر وابسته، سال افتد برای کاملاتفاق می

در ادامه  شود.به عنوان متغیر موهومی در نظر گرفته می 1362
ین متغیرهای در هر دو نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت ب

با توجه به این که تمامی . خالصه شده است (6)مدل در جدول 
متغیرها به شکل لگاریتمی هستند بنابراین پارامترهای تخمینی از 

با توجه به جدول  ی کشش است.معادالت بلندمدت نشان دهنده
ضرایب متغیرهای تولید ناخالص اول در مدل شود ( مالحظه می6)

و درصد شهرنشینی  ، مصرف انرژیداخلی، درجه باز بودن اقتصاد
داری بر انتشار گاز دی یر مثبت و معنیدر سطح یک درصد تأث

 رشد اقتصادی بین مثبت به عبارت دیگر، رابطهکربن دارند. اکسید
اما  .گیردمی قرار تائید مورد افزایش انتشار گاز دی اکسیدکربن و

م خارجی تأثیر گذاری مستقیسرمایه شود متغیرمالحظه می
د و همچنین ضریب کربن ندارگاز دی اکسیدداری بر انتشار معنی

در هر دو مدل  علیرغم تأثیر مثبت بر متغیر وابسته،این متغیر 
از طرفی در بسیار پایین و نزدیک به صفر به دست آمده است. 

را متغیر درجه باز بودن اقتصاد بیشترین ضریب را دامدل اول 
دهد که با بازتر شدن باشد و مثبت بودن این ضریب نشان میمی

 یابد.درجه اقتصاد انتشار گاز دی اکسیدکربن افزایش می
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 آزمون نقطه شکست ریشه واحد -5جدول

 تفاضل مرتبه اول سطح متغیرها

 T-statistic نقطه شکست T-statistic نقطه شکست

𝐥𝐧𝐄𝐭 1376 (1 )29/3- 1362 (1) ***86/5- 
𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏𝐭 1362 (1 )65/3- 1367 (2 )**98/4- 
𝐥𝐧𝐅𝐃𝐈𝐭 1369 (0 )***93/11- 1371 (0) ***40/11- 
𝐥𝐧𝐎𝐄𝐭 1362 (8 )***97/6- 1365 (0 )***00/6- 
𝐥𝐧𝐄𝐔𝐭 1389 (0 )21/3- 1366 (0)***59/8- 
𝐔𝐑𝐭 1385 (1 )87/3- 1362 (1)***11/8- 

در نظر گرفته شده است. نقطه شکست بر اساس روش  4درصد هستند. همچنین ماکزیمم وقفه  1و  5داری در سطح به ترتیب معنی*** و **های تحقیق )مأخذ: یافته

Dickey-Fuller min-t  .)انتخاب گردید که طول وقفه بر اساس معیار شوارتز بیزین تعیین شده است. همچنین وقفه بهینه در داخل پرانتز آورده شده است 

دهد که کشش بلندمدت می( برای مدل دوم نشان 6نتایج جدول )
است. بنابراین، افزایش یک  94/1درآمد سرانه و بین انتشار سرانه 

درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه سبب افزایش انتشار سرانه 
درصد خواهد شد. نتایج  94/1گاز دی اکسید کربن به میزان 

دار بین انتشار سرانه همچنین حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی
، مصرف کربن و متغیرهای درجه باز بودن اقتصاددی اکسید گاز

 متغیر همچنین همانند مدل اول و درصد شهرنشینی است. انرژی
بر انتشار گاز دی داری گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنیسرمایه

دهد که یک درصد ن نشان مینتایج همچنید. اکسیدکربن ندار
ار درصدی در انتش 07/0افزایش در جمعیت شهری باعث افزایش 

ثیر این متغیر در مقایسه با سایر سرانه خواهد شد هرچند میزان تأ
 برای بررسیتوان میاز طرفی از مدل دوم  .متغیرها کمتر است

 (EKCمحیطی کوزنتس )زیست یا عدم وجود فرضیهوجود 
توان دوم تولید ناخالص داخلی در در همین راستا،  استفاده نمود.

ی غیرخطی بین انتشار شده است تا وجود رابطه اضافهمدل دوم 
ی گاز دی اکسیدکربن و درآمد بررسی شود. نتایج وجود رابطه

دهد به عبارت دار بین درآمد و انتشار را نشان میمثبت و معنی
گاز دی اکسیدکربن به دیگر درآمد باالتر منجر به انتشار بیشتر 

شود. ضریب توان دوم تولید ناخالص داخلی منفی زیست میمحیط
ی غیرخطیِ ی وجود رابطهدهندهدار شده است که نشانو معنی

 Uمنفی بین توان دوم درآمد و انتشار در ایران است که  رابطه 

را تایید  EKCمعکوس بین دو متغیر را آشکار کرده و فرضیه 
کند. به عبارت دیگر ارتباط درجه دو بین این دو متغیر حاکی از می

این است که سرانه انتشار گاز دی اکسیدکربن تا یک سطح معینی 
از تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش یافته و پس از آن کاهش 

مطالعات انجام شده در این حوزه همسو یابد. که نتایج با اغلب می
در هر دو مدل حاضر، متغیر موهومی اضافه شده  همچنین، است.

داری بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن به مدل اثر منفی و معنی
دهد این متغیر باعث کاهش انتشار سرانه دارد که نشان می

 شود.  می

 

 کربندی اکسید انتشارنتایج رابطه بلندمدت معادله  -6جدول 

  tآماره ضریب            متغیر
 مدل اول

𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏𝐭 ***42/0 76/4 
𝐥𝐧𝐅𝐃𝐈𝐭 0001/0 83/0 
𝐥𝐧𝐄𝐔𝐭 ***41/0 48/2 
𝐥𝐧𝐎𝐄𝐭 ***54/0 66/2 
𝐔𝐑𝒕 ***08/0 6/5 
 𝐃 **24/0- 69/2- 

 63/0=2R  

 مدل دوم
𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏𝐭 ***94/1 4/7 

𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷𝒕
𝟐
 ***09/0- 52/5- 

𝐥𝐧𝐄𝐔𝐭 ***24/0 95/2 
𝐥𝐧𝐅𝐃𝐈𝐭 004/0 05/0 
𝐥𝐧𝐎𝐄𝐭 **47/0 32/2 
𝐔𝐑𝒕 ***07/0 56/5 
𝐃 **21/0- 28/2 

  78/0=2R  

 مأخذ: یافتههای تحقیق )**و *** به ترتیب معنیداری در سطح 5 و 1 درصد( 

 
طاخطها  تصحیحتصحیح  الگویالگوی  بهبه  مربوطمربوط  نتایجنتایج( ( 77))  جدولجدول  دردر ئهارائههمدل مهدل دو   خ   ارا

مدل است. بیشترین ضهریب بهرآوردی در مهدل شدهشده برآوردی در  ضریب  مدتکوتهاه مهدتاول اول است. بیشترین  تاه    ،،کو
لیتولید ناخالص داخلهیمربوط به لگاریتم مربوط به لگاریتم  ست.اسهت.  تولید ناخالص داخ برآوردی ضهریب بهرآوردی   ا ضریب 

انتشار سرانه انتشار سرانه   متغیر مورد نظر در کوتاه مدت مثبت و بیانگر افزایشمتغیر مورد نظر در کوتاه مدت مثبت و بیانگر افزایش
مده با توجه به میزان مطلق کشش بدست آمهده است. است.  یان بیهان   توانتهوانییممبا توجه به میزان مطلق کشش بدست آ ب

سیدکربنگهاز دی اکسهیدکربن  انتشارانتشار  افزایشافزایش  نمودنمود ید نسهبت بهه رشهد تولیهد   گاز دی اک شد تول به ر سبت  ن
فزایش ناخالص داخلی در کوتاه مدت کشش ناپذیر است و با افهزایش    1010ناخالص داخلی در کوتاه مدت کشش ناپذیر است و با ا
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سرانهانتشهار سهرانه، ، تولید ناخالص داخلیتولید ناخالص داخلیدرصد در میزان درصد در میزان  شار  عادل معهادل   انت   11//9494م
نین همچنهین   یابد.یابد.درصد افزایش میدرصد افزایش می ین ایهن همچ شان نتهایج کوتهاه مهدت نشهان ا مدت ن تاه  تایج کو ن

نیدهد که عالمت و معنهیمیمی لت داری ضهرایب متغیرهها مشهابه حالهت دهد که عالمت و مع شابه حا ها م ضرایب متغیر داری 
بلندمدت است. از طرفی همانند برآورد مدل بلندمدت ضریب متغیر بلندمدت است. از طرفی همانند برآورد مدل بلندمدت ضریب متغیر 

شار گذاری مستقیم خارجی علیرغم تأثیر مثبت بر میزان انتشهار سرمایهسرمایه گذاری مستقیم خارجی علیرغم تأثیر مثبت بر میزان انت
سیارگههاز دی اکسههیدکربن مقههدار آن بسههیار قدار آن ب سیدکربن م ماری پههایین و از لحههاظ آمههاری   گاز دی اک حاظ آ پایین و از ل

تاه متغیر موهومی اضافه شهده بهه مهدل در کوتهاه باشد. باشد. دار نمیدار نمیمعنیمعنی مدل در کو به  شده  متغیر موهومی اضافه 
نیمههدت نیههز اثههر منفههی و معنههی فی و مع ثر من یز ا گاز دی داری بههر میههزان انتشههار گههاز دی مدت ن شار  یزان انت بر م داری 

   اکسیدکربن دارد.اکسیدکربن دارد.
  استفادهاستفاده  مدل مبنایمدل مبنای  متغیرهایمتغیرهای  بینبین  همگراییهمگرایی  رابطهرابطه  وجودوجودهمچنین همچنین 

در در   ECTضریب برآوردی ضریب برآوردی   ..آوردآوردفراهم میفراهم می  رارا  خطاخطا  تصحیحتصحیح  الگویالگوی  ازاز
نیاز نظر آماری معنهیمدل اول مدل اول  سبتا دار و بیهانگر سهرعت تعهدیل نسهبتا از نظر آماری مع عدیل ن سرعت ت یانگر  دار و ب

شد به عبارت دیگر روند تغییهرات کوتهاه مهدت رشهد . . باشدباشدییممباالیی باالیی  مدت ر تاه  یرات کو به عبارت دیگر روند تغی
با . در واقع بها ددیینمانماییمم  جهتجهتهمهمانتشار سرانه را با روند بلند مدت آن انتشار سرانه را با روند بلند مدت آن  . در واقع 

هر دوره توان گفت که در ههر دوره توجه به ضریب جمله تصحیح خطا، میتوجه به ضریب جمله تصحیح خطا، می توان گفت که در 
بین درصد انحرافهات متغیهر انتشهار گهاز دی اکسهیدکربن از بهین   8484 سیدکربن از  گاز دی اک شار  یر انت فات متغ درصد انحرا
 رود. رود. میمی

 کربنانتشار دی اکسیدمعادله نتایج رابطه کوتاه مدت  -7جدول

 tآماره  ضریب مدل اول

𝐂 ***08/0 32/6 
∆(𝐥𝐧𝐅𝐃𝐈) 01/0 8/0 
∆(𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏) ***94/0 21/4 
∆(𝐥𝐧𝐄𝐔) 19/0 84/0 
∆(𝐥𝐧𝐎𝐄) 09/0 5/0 

∆(𝐥𝐧𝐎𝐄(−𝟏)) *32/0 85/1 
∆(𝐥𝐧𝐔𝐑) ***07/0 53/3 
∆(𝐃) ***20/0- 49/2- 
𝐄𝐂𝐓𝐭−𝟏 ***84/0- 37/4- 

   

 tآماره  ضریب مدل دوم

𝑪 ***04/0 68/5 
∆(𝒍𝒏𝐆𝐃𝐏) ***06/2 25/5 

∆(𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏(−𝟏)) 21/0- 95/0- 
∆(𝐥𝐧𝐄𝐔) ***19/0 96/2 
∆(𝐥𝐧𝐅𝐃𝐈) 0003/0 5/0 
∆(𝐥𝐧𝐎𝐄) 14/0 73/0 
∆(𝐥𝐧𝐔𝐑) ***06/0 40/3 

∆(𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷𝟐(−𝟏)) ***07/0- 89/3 
∆(𝐃) **17/0- 19/2- 
𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏 ***82/0- 14/4- 

مأخذ: یافتههای تحقیق )*و**و *** به ترتیب معنیداری در سطح 10، 5 و 1 

  (درصد

ثراکثهر( حاکی از آن اسهت کهه 7جدول )نتایج همچنین  متغیرههای  اک
داری بهر میهزان اثهر معنهی دوم در کوتاه مدت نیزدوم در کوتاه مدت نیزموجود در مدل 

داشته و در این بین، بیشهترین مقهدار مطلهق داشته داشته   انتشار آلودگی
 0606/22ضریب برآوردی مربوط بهه متغیهر تولیهد ناخهالص داخلهی )

شینیدرصههد شهرنشههینیدرصههد( و کمتههرین آن مربههوط بههه متغیههر  صد شهرن و  در
خارجیگذاری مستقیم خهارجیسرمایهسرمایه هومی همچنهین متغیهر موههومی   اسهت. گذاری مستقیم  یر مو نین متغ همچ

شده متغیر موهومی اضافه شهده   اضافه مشابه مدل اول در کوتاه مدت،اضافه مشابه مدل اول در کوتاه مدت، متغیر موهومی اضافه 
شار داری بر میهزان انتشهار به مدل در کوتاه مدت نیز اثر منفی و معنیبه مدل در کوتاه مدت نیز اثر منفی و معنی یزان انت داری بر م

نیهز   ((ECT))ضریب جمله تصحیح خطها گاز دی اکسیدکربن دارد. گاز دی اکسیدکربن دارد. 
درصهد  11درصد بدست آمده است که در سطح قابل قبهول  -8282/0

 ..است دومدومتعدیل در الگوی  باالیباالیدار و بیانگر سرعت معنی
( و CUSUMهای مجموع تجمعی )آزموندر نهایت استفاده از 

 پایداری فرضیهنشان داد که  (QCUSUMمجموع مجذور تجمعی )

 توانمی و کرد رد تواننمیداری درصد معنی 5 سطح در را ضرایب

در نمودارهای باشند. می ثبات با برآوردی هایمدل که گرفت نتیجه
آورده  QCUSUMو  CUSUMهای آزمون( به ترتیب 2( و )1)

های فوق در آماره آزموننمودار گرفتن شده است. با توجه به قرار 
 ، ضرایب برآوردی مدل پایدار هستند. درصد 95فاصله اطمینان 

CUSUM 5% Significance 

(CUSUMمجموع تجمعی ) آزمون -1نمودار 

CUSUM of Squares 5% Significance 

 (QCUSUMمجموع مجذور تجمعی ) آزمون -2نمودار 
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 گیری نتیجه  -4

دو  از استفاده در ایران با آلودگی پناهگاه فرضیه تحقیق این در
و درجه باز بودن  خارجی مستقیم گذاریسرمایه شاخص جریان

 .گرفت قرار آزمون و بررسی مورد متمایز دو الگوی اقتصاد در
 قالب در اقتصادسنجی الگوی یک اساس بر تحقیق عملی روش

باشد. می (ARDL)گسترده  هایوقفه توضیحی با خود الگوی
نتایج آزمون کرانه وجود دو الگوی بلندمدت پایدار بین 

هر  بررسی کند. دررهای انتخاب شده در مدل را تأیید میمتغی
 مدل برآوردی هر دو  و بلندمدت برای مدت کوتاه دو الگوی

که همه متغیرهای موجود داری عالمت مورد انتظار  یابیمدرمی
دار بوده و ضریب اکثر متغیرها از نظر آماری معنی باشند ومی

از نظر آماری در هر دو مدل،  خطا تصحیح برآوردی الگوی
 به توجه با .باشدیمدار و بیانگر سرعت تعدیل باالیی معنی

 نیز دارمعنی تولید ناخالص داخلی سرانه که مثبت متغیر ضریب
 زیستمحیط آلودگی و اقتصادی رشد بین مثبت رابطه باشدمی

 در و زیست محیط کیفیت به توجهی بی وجود دارد که بیانگر
 .است کشور در باال با آالیندگی صنایع روزافزون توسعه نتیجه

(؛ 1387گلعذانی ) و بهبودی هاییافته راستای در نتیجه این
( و 1388اسماعیلی ) و (؛ واثقی1391فطرس و همکاران )

Alam et al, (2007) ی عالوه بر این، رابطه .دباشمی
غیرخطی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و درآمد سرانه نشان 

دهد انتشار گاز دی اکسیدکربن تا یک سطح معینی از درآمد می
یابد و فرضیه سرانه افزایش یافته و پس از آن کاهش می

گیرد. در ادامه نتایج محیطی کوزنتس مورد تأیید قرار میزیست
داری بر درصد شهرنشینی تأثیر مثبت و معنی دهد کهنشان می

 انتشار سرانه و انرژی مصرف بین که آنجا انشار سرانه دارد. از
 در الزم بایستی اقداماتمی دارد دار وجودو معنی مثبت یرابطه
با  تا صورت پذیرد کشور در انرژی مصرف الگوی اصالح جهت

 شود. هکاست کربن اکسید دی انتشار وری ازافزایش بهره
 انرژی مصرف کاهش جهت در شود می یشنهاد همچنین

 و تجدیدپذیر پاک هایگرایش به سمت تولید و مصرف انرژی
متغیر  .افزایش یابد کشور در خورشیدی انرژی مانند

گذاری مستقیم خارجی علیرغم تأثیر مثبت بر انتشار گاز سرمایه
آماری دی اکسیدکربن، دارای ضریب بسیار پایین و از نظر 

گذاری داری سرمایهباشد. لذا با توجه به عدم معنیدار نمیمعنی
مستقیم خارجی در افزایش انتشار سرانه، فرضیه پناهگاه آلودگی 

های مورد بررسی در این باشد و طی سالدر ایران صادق نمی
تأثیر قابل توجهی بر  خارجی گذاریسرمایه جریان تحقیق ورود

ان نداشته است. این یافته برخالف کیفیت محیطزیست در ایر
( و بهلولی 1394منشادی )دهقان نتیجه مطالعه اسالملوئیان و 

گذاری مستقیم باشد. البته با توجه به اینکه سرمایه( می1392)
ها حتی مقدار منفی نیز داشته خارجی در ایران در بعضی از سال

ذکر  ای دور از انتظار نبوده است.است لذا حصول چنین نتیجه
این نکته نیز ضروری است که نتایج با توجه به وضعیت کنونی 

گذاری مستقیم خارجی به دست آمده است. اما چه بسا با سرمایه
های آینده این رابطه نیز گذاری خارجی در سالافزایش سرمایه

مثبت و  نیز اقتصاد بودن باز متغیر همچنین ضریب .تغییر کند
 نشان و باشددی قابل توجه میبوده و از لحاظ عد دارمعنی

افزایش  زیستآلودگی محیط اقتصاد شدن بازتر با که دهدمی
 Levinson &  Taylorیابد که با نتایج مطالعاتمی

 & Taylorو  Antweiler et al, (2001) ؛ (2008)

Scott (2004) باشد. بنابراین بر مبنای شاخص سازگار می
پناهگاه آلودگی در ایران صادق درجه اقتصاد فرضیه  بودن باز
باشد. البته دلیل مثبت بودن درجه باز بودن اقتصاد بر افزایش می

تواند ناشی از آلودگی ناشی از کاالهای وارداتی انتشار سرانه می
شود در واردات کاالها به مسائل باشد. لذا پیشنهاد می

 محیطی توجه شود. زیست
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