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چکیده
 با استفاده از دو شاخص جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درجه،در مطالعه حاضر به بررسی و آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران
، تولید ناخالص داخلی، در این مطالعه اثر متغیرهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی.باز بودن اقتصاد در قالب دو مدل پرداخته شده است
 در، درجه باز بودن اقتصاد و درصد شهرنشینی بر روی انتشار گاز دی اکسیدکربن به عنوان شاخصی از کیفیت محیطزیست،مصرف انرژی
 وجه تمایز این. بررسی شده است1350-1394 ) با استفاده از دادههای سالهایARDL( قالب مدل خود توضیحی با وقفههای گسترده
 لحاظ شکست ساختاری،تحقیق با سایر مطالعات انجام گرفته مربوط به مباحث زیستمحیطی با استفاده از دادههای سری زمانی در ایران
 مصرف انرژی و درصد شهرنشینی و آلودگی محیطزیست رابطه مثبت و معنیدار وجود، نتایج نشان داد بین رشد اقتصادی.متغیرها میباشد
 متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی علیرغم تأثیر مثبت بر انتشار گاز. همچنین فرضیه زیستمحیطی کوزنتس مورد تأیید قرار گرفت.دارد
 اما اثر شاخص درجه باز بودن. لذا بر اساس این متغیر فرضیه پناهگاه آلودگی صادق نیست.دی اکسیدکربن از نظر آماری معنیدار نمیباشد
 بنابراین پیشنهاد میشود در واردات کاالها.اقتصاد بر انتشار سرانه مثبت و معنیدار میباشد و فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران صادق است
.به مسائل زیستمحیطی توجه شود
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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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دانشمندان با بیان فرضیه پناهگاه آلودگی نتیجه میگیرند که ورود
 -1مقدمه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه منجر
طی دو دهه اخیر ،ارتباط میان آزادسازی تجاری و جذب
به افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست میشود .از سوی دیگر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و میزان دستیابی به استانداردهای
برخی از محققان با قبول نظریهی پورئر نتیجه میگیرند که ورود
زیستمحیطی و به تعبیری رعایت مالحظات زیستمحیطی در
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کاهش آلودگی و بهبود کیفیت
کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است (بهلولی و همکاران،
محیطزیست کشورهای میزبان کمک میکند .چرا که بر اساس
1392؛  .)He, 2006از آنجا که سرمایهگذاری مستقیم خارجی
این نظریه ،ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یک
یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هر کشوری
عامل تولید باعث تسریع رشد اقتصادی کشور میزبان شده
میباشد ،لذا بررسی ارتباط بین این متغیر کلیدی و آلودگی
همچنین دسترسی کشور میزبان به تکنولوژی کارا در حفاظت از
محیطزیست از اهمیت خاصی برخوردار است و درتصمیمگیریها
محیطزیست را فراهم میکند که دسترسی به تکنولوژیهای پاک
و سیاستگذاریهای اقتصادی نقش مهمی را بازی میکند .در
و دوستدار محیطزیست به بهبود کیفیت محیطزیست کمک
رابطه با سرمایهگذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری و
میکند (Dinda, 2005؛ Zhang & Zhou, 2016؛
کیفیت محیطزیستی دیدگاههای متفاوتی خصوصا در مورد
.)Cheng et al, 2017
کشورهای در حال توسعه وجود دارد که با جمعبندی آنها نمیتوان
از طرفی محیطزیست هر کشور عالوه بر اثرپذیری از تحوالت
به راحتی بیان کرد که ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و باز
اقتصاد داخلی ،در معرض تغییرات در عرصه تجارت خارجی نیز
بودن درجه اقتصاد به کشور میزبان چه اثری بر میزان آالیندهها
قرار دارد .این تعامل محیطزیست با تجارت خارجی عمدتاً از
دارد و آیا این ارتباط مثبت و یا منفی است ( Zhu et al,
طریق آزادسازی تجاری صورت میگیرد .تجارت از سویی می
.)2016
تواند باعث ایجاد ثروت و افزایش رفاه گردد و از این رهگذر ثروت
یکی از مهمترین نظریههایی که به تبیین اثرات وضع قوانین و
ایجاد شده برای محیطزیست مورد استفاده قرار گیرد و منافع
سیاستهای زیستمحیطی پرداخته ،فرضیه پناهگاه آلودگی1
حاصل از تجارت به معنای استفاده کمتر از منابع و تولید کمتر
است .در برخی از کشورهای در حال توسعه ،به دنبال اعمال
زباله باشد .از سوی دیگر ،از منظر زیستمحیطی تجارت به معنای
قوانین زیستمحیطی مالیمتر و یا عدم سختگیری در اجرای
تولید کاالی بیشتر و ایجاد خسارات زیستمحیطی بیشتر خواهد
قوانین مربوطه ،صنایع آلودهکننده به این کشورها منتقل گردیده و
بود و لزوما باعث بهبود محیطزیست نمیشود (فطرس و همکاران،
سبب شده است این کشورها به پناهگاهی برای صنایع آلودهکننده
1391؛  .)Zhang & Zhou, 2016در رابطه با بررسی و
در جهان تبدیل شوند و یا به نوعی آزادسازی تجاری و سختگیری
آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی مطالعات متعددی انجام شده است
زیست محیطی سبب میشود که کشورهای توسعه یافته در تولید
که تعدادی از این مطالعات در جدول ( )1آورده شده است.
کاالی پاک و کشورهای در حال توسعه در تولید کاالی آلودهکننده
تخصص پیدا کرده و به پناهگاهی برای صنایع آلوده کننده در
جهان تبدیل شوند ( .)Cheng et al, 2017این فرضیه یا از
طریق سرمایهگذاری خارجی و جابهجایی صنایع آلودهکننده از
کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه و یا از طریق
گسترش و توسعه صنایع آالینده موجود در کشورهای در حال
توسعه اتفاق میافتد ،به عبارت دیگر کشورهای در حال توسعه در
صنایع آلودهکننده مزیت نسبی پیدا میکنند (اسالملوئیان و دهقان
منشادی1394 ،؛ .)Lau et al, 2014
نحوه اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر کیفیت
زیستمحیطی مخصوصا در مورد کشورهای در حال توسعه
متفاوت است .برخی از دانشمندان مانند )Stern (2005
معتقدند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی به علت اثرگذاری بر
رشد اقتصادی میتواند بر کیفیت زیست محیطی اثر بگذارد .این
1. Pollution Haven Hypothesis
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جدول  -1خالصهای از مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه پناهگاه آلودگی
نویسنده

کشور

دوره زمانی

روش

نتایج

اصغری و عاملی
()1389

کشورهای منتخب
خلیج فارس و
اتحادیه اروپا

2001 -2010

مدل اثرات ثابت و
تصادفی

ورود  FDIسبب بهبود کیفیت

بهلولی ()1392
اسالموئیان و
دهقان منشادی
()1394
هافمن و
همکاران ()2005

ایران
 28کشور عضو
OECD

1357 -1387
2001 -2010

ARDL
مدل اثرات ثابت و
تصادفی

 112کشور

1999-1971

VAR

هی ()2006

چین

1994 -2011

GMM

آشاریا ()2009

هند

1980 -2003

تحلیل همجمعی

الئو و همکاران
()2014
زکریا و همکاران
()2015
ایسکلند و
هریسون ()2015

مالزی

2008-1970

کشورهای بریکس

2012-1990

ونزوئال ،مراکش و
مکزیک

1987-1988
1988-1983
1990-1985
1990-1984
2010-1995

آزمون کرانه و تست
گرانجر
تحلیل همجمعی و
تست گرانجر پانل
مدل اثرات ثابت و
تصادفی و مدل
GMM

ASEAN-5

2011-1981

مدل رگرسیون پانل
کوانتیل

چین

2014-1997

مدلهای فضایی پانل
پویا

ژانگ و ژائو
()2016
ژائو و همکاران
()2016
چنج و همکاران
()2017

چین

مدل STIRPAT

با توجه به جدول ( )1مالحظه میشود متغیرهای سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و باز بودن درجه اقتصاد دارای اثرات متفاوتی بر
آلودگی ناشی از انتشار و در نتیجه کیفیت محیطزیست میباشد.
در این تحقیق به بررسی و آزمون فرضیه پناهگاه آلودگی با
استفاده از جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن
اقتصاد در دو الگوی متمایز پرداخته میشود .وجه تمایز این
تحقیق با سایر مطالعات انجام گرفته در ایران این است که در اکثر
مطالعات مربوط به مباحث زیستمحیطی با استفاده از دادههای
سری زمانی به شکست ساختاری متغیرها توجه نشده است .از
آنجایی که در صورت نادیده گرفتن شکست ساختاری متغیرها در
دورههای سری زمانی نتایج برآوردی اریب خواهد بود و نمیتواند
تصویر درستی از وضعیت دنیای واقعی به دست دهد ،لذا در این

فرضیه پناهگاه
آلودگی
بله

محیطزیست این منطقه شده است.
 FDIباعث آلودگی محیطزیست میشود.
بین عملکرد زیستمحیطی با کشورهای
درآمد باال و جریان خروج سرمایهگذاری
آنها رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
ورود  FDIدر کشورهای دارای درآمد
پایین یا متوسط باعث افزایش CO2
میشود.
یک درصد افزایش در  FDIباعث افزایش
 0/098درصد انتشار  SO2میشود
یک درصد افزایش در جریان  FDIباعث
افزایش 0/86درصدی انتشار CO2
میشود.
 FDIو تجارت منجر به افزایش تخریب
محیطزیست میشود.
 FDIدر بلندمدت باعث افزایش انتشار
 CO2میشود.
بنگاههای خارجی آلودگی کمتری نسبت به
بنگاههای داخلی ایجاد میکنند.

 FDIباعث کاهش  CO2در مناطق
غربی میشود.
 FDIاثر منفی بر انتشار کربن و باال بودن
درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش انتشار
جابجایی کربن میشود.
 FDIکربن را کاهش اما پیشرفت
تکنولوژی معنادار نمیباشد.

بله
بله

بله

بله
بله

بله
بله
خیر

خیر
خیر

خیر

پژوهش بعد از مشخص شدن شکست ساختاری متغیرها به برآورد
مدل پرداخته شده است.
 -2روش انجام تحقیق
در مطالعه حاضر ،اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تولید ناخالص
داخلی ،مصرف انرژی ،درجه باز بودن اقتصاد و درصد شهرنشینی
را بر روی انتشار دی اکسیدکربن در ایران را بررسی میکنیم .همه
متغیرها در جدول ( )2تعریف شده است:
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1جدول  -2تعریف متغیرهای مورد استفاده

نام متغیر
𝐭𝐄
𝐭𝐏𝐃𝐆
𝐭𝐈𝐃𝐅
𝐭𝐄𝐎
𝐭𝐔𝐄
𝐭 𝐑𝐔

تعریف
کل انتشار دی اکسید
کربن سرانه
تولید ناخالص داخلی
سرانه
جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی
درجه باز بودن
اقتصاد
مصرف انرژی سرانه
سطح شهرنشینی

تفکیک متغیرها به گروههای همجمع ایستا در سطح و ایستا پس
از یک بار تفاضلگیری مواجه نباشیم ( & Pesaran
.)Pesaran, 1997
این روش توانایی تخمین اجزای کوتاهمدت و بلندمدت را به طور
همزمان دارا میباشد و ضمناً به دلیل اینکه این مدلها عموماً
عاری از مشکالتی چون خودهمبستگی سریالی و درونزایی
هستند تخمینهای به دست آمده از آنها نااریب و کارآ خواهند
بود (.)Siddiki, 2000
1
مدل  ARDLتعمیم یافته را بر اساس الگوی مطالعه حاضر
میتوان به صورت زیر نوشت:

واحد
تن متریک
بر حسب دالر آمریکا به
قیمت ثابت 2011
درصدی ( )%از تولید
ناخالص داخلی
-

k
()2
)2(  ( L, p)Y =  +   ( L, p) X + u , i = 1,2,...,k
t 0
i
it t
i =1
فه2
وقفهه
که در آن   0عرض از مبدأ Yt ،متغیر وابسته و  Lعامل وق

کیلوگرم معادل نفت
درصدی ( )%از کل
جمعیت

رابطه رگرسیونی بلندمدت به صورت زیر تصریح میشود
(Tamazian and Rao, 2010؛ Zakarya et al,
2015؛ :)Xu et al, 2017
ln Et =  0 ln FDI t +  2 ln GDPt +

شهود .ب نابراین
نهابراین
یف می شود
تعریهف
میباشد که به صورت  LjYt = Yt − jتعر
خواهیم داشت:
1
p
()3
 ( L, p) = 1 − L − ... −  p L
 i ( L, q) =  i 0 +  i1L +  i 2 L2 + ... +  iq Lqi

,

 3 ln EU t +  4 ln OEt +
 5URt +  6 D +  t

یر بهین
بین
 i ، X itامین متغیر مستقل میباشد .در بلندمدت روابط ززیهر
متغیرهای حاضر در مدل صادق خواهد بود:
()4
Y = Y = ... = Y ,
X = X = ... = X

در رابطه ( ln ،)1لگاریتم طبیعی و  Dمتغیر موهومی که در آن
دوره شکست ساختاری اتفاق افتاده است .همچنین ،متغیر GDPt 2
(توان دوم  )GDPنیز وجود دارد.
روش خود توضیحی با وقفههای گسترده ( )ARDLامکان بررسی
توأم اثرات بلندمدت و کوتاهمدت میان متغیرها را فراهم میکند.
به عبارت دیگر این روش توانایی تخمین اجزای بلندمدت و
کوتاهمدت را به طور همزمان دارا میباشد.
محدودیتهای تحلیلهای همجمعی مبتنی بر روش انگل-گرانجر
باعث شد تا برخی از مطالعات به منظور غلبه بر نواقص روش فوق
در جهت دستیابی به رهیافتی بهتر برای تحلیل رابطه بلندمدت
بین متغیرها برآیند .از جمله این مطالعات میتوان به مطالعه
) Pesaran et al., (1995و Pesaran & Shin
) (1996اشاره نمود .رهیافت ارائه شده توسط ایشان عالوه بر
رفع نیاز به اطالع از جهت رابطه بین متغیرها ،امکان بررسی توأم
رابطه میان متغیرها در حالتی که پارهای از آنها در سطح ایستا
هستند و پارهای دیگر با یک بار تفاضلگیری ایستا میشوند را
فراهم میکند .این رهیافت موسوم به رهیافت  ARDLاست.
مزیت عمده این استراتژی این است که میتوان آن را بدون توجه
به ایستا بودن متغیرها در سطح یا ایستا بودن پس از یک بار
تفاضل گیری به کار گرفت و این مزیت باعث میشود با مشکل

به  iاامهین
مین
بوط بهه
مربهوط
فه مر
وقفهه
که در رابطه آخری  qعبارت از  qامین وق
متغیر میباشد .رابطه بلندمدت بین متغیرها میتواند به صورت زیر
بیان شود:
k

Y =  +   i X i + vi
,
= 0
) (1, p
i =1
q
()5

()1

i ,t −1

i ,t − q

ut

) (1, p

i ,t

= , vi

t −1

t− p

i

) i (1, q
j =0
=
) (1, p)  (1, p

t

= i

معادله تصحیح خطای مدل  ARDLبه صورت زیر نوشته میشود:
p
k



Yt =  0 −   j Yt − j +   i 0 X it −

()6

i =0

j =2

X i ,t − j −  (1, p) ECTt −1 + u t


i ,t − j

q

k


i =1 j = 2

تعریهف
یف
یر تعر
صورت ززیهر
که در آن  ECTجزء تصحیح خطا بوده و ببصهورت
میشود:
k


ECT = Yt −  −   i X it
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()7
له ( )1میبا شند.
باشهند.
معادلهه
شده از معاد
که در آن  و  ضرایب برآورد شهده
)  (1, pضریب جزء تصحیح خطا میباشد که سرعت تعدیل را
اندازهگیری میکند .وجود همگرایی بین مجموعهای از متغیر های
متغیرههای
اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح خطا را فراهم
فهراهم
ندهای
شهرت فزاینههده
تجربهی از شهههرت
کارهههای تجر بی
الگوهها در کار
ین الگو ها
مهیآورد .اایههن
می
برخوردار شدهاند .عمدهترین دلیل شهرت الگوهای  ECTآن است
که نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها
ارتباط میدهند.
لهای
مرحلهه
یک روش دو مرح
توان از یهک
برای تخمین رابطه بلندمدت میتهوان
مدت بهین
بین
بلندمهدت
طه بلند
رابطهه
یک راب
جود یهک
له اول ووجهود
مرحلهه
مود .در مرح
استفاده ننمهود.
بررسهی
سی
مورد برر
متغیرهای مدل را که به وسیله تئوری بیان میشود مهورد
بررسهی
سی
ظور برر
منظهور
قرار میگیرد ،Pesaran et al., (2001) .به من
فت آزآزمهون
مون
رهیافهت
چارچوب رهیا
وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها در چهارچوب
کرانه (باند تست )1استفاده نمود .قبل از به کار بردن آزمون کرانه
برای مدل تصحیح خطا ،میبایست ابتدا مدلها تخمهین زده شهود
(:)Sun et al, 2017
()8
k

k

 ln Et =  +   0 ln Et −1 +  1 ln FDIt −i +
i =1

i =0

k

k

k

i =0

i =0

i =0

  2 ln GDPt −1 +  3 ln EUt −1 +   4 ln OEt −i +
+ 0 ln Et −i + 1 ln FDIt −i +

k

   ln UR

t −i

5

i =0

2 ln GDPt −i + 0 ln Et −i + 1 ln FDIt −i + 2 ln GDPt −i +
+ 3 ln EUt −i + 4 ln OEt −i + 5 ln URt −i +  6 D +  t
()9
که در رابطه ( ∆ ،)8اپراتور تفاضل مرتبه اول است و فرضیه صفر
بیان میکند رابطه همجمعی بین متغیرها وجود ندارد .به عبارتی
دیگر رابطه  0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 0برقرار
است روابط کوتاه مدت به صورت زیر تعریف میشود ( Sun et
:)al, 2017
همچنین برای شاخص درجه باز بودن اقتصاد از از رابطه ()10
استفاده شده است:
()10
X + Mt
OE t = t
GDPt
که در اینجا 𝑋 صادرات 𝑀 ،واردات و 𝑃𝐷𝐺 تولید ناخالص
داخلی به قیمت سال  1389میباشد.

در مقاله حاضر از تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درجه باز
بودن اقتصاد بر انتشار گاز دی اکسیدکربن برای بررسی وجود یا
عدم وجود فرضیه پناهگاه آلودگی استفاده میشود .از طرفی،
انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به
عنوان شاخص زیستمحیطی و اقتصادی به کار برده میشود.
همچنین  GDPt 2برای آزمون وجود فرضیه زیستمحیطی
کوزنتس استفاده میشود.
های آآمهاری
ماری
عه از دادهههای
مطالعهه
ین مطال
آمار و اطالعات مورد استفاده در اایهن
ستخراج شهده
شده
یران ااسهتخراج
بانک جهانی ( )World Bankو مرکز آمار اایهران
سالهای  1350-1394میبا شد.
باشهد.
است .دوره مطالعه این تحقیق ،سهال
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  Eviews 10استفاده شده
است.
 -3نتایج
از جمله موضوعاتی که الزم است قبل از برآورد مدل ،مورد بررسی
یز از
پرهیهز
برای پره
قع بهرای
ست .در واواقهع
متغیرهاسهت.
قرار گیرد موضوع ایستایی متغیرها
متغیرهها
ها
رگرسیون کاذب الزم است قبل از برآورد الگو از ایستایی متغیر
ظور از
منظهور
مین من
به ههمهین
در دوره مورد بررسی اطمینان حاصل گردد .بهه
پرون ()P-P
یسس -پهرون
ته ( )ADFو فلفلیهسس
یافتهه
آزمون دیکی فولر تعمیم یاف
استفاده شده است که نتایج آن در جدول ( )3نشان داده شده است.
که از بهین
بین
هد کهه
شان میددههد
ستایی ننشهان
تایج ایایسهتایی
با توجه به جدول ( )3ننتهایج
سرمایهگذاری
گاریتم سهرمایه
یر للگهاریتم
متغیهر
جز متغ
به جهز
سی ،بهه
بررسهی،
مورد برر
متغیرهای مهورد
پس از
ها پهس
متغیرهها
یه متغیر
مستقیم خارجی که در سطح ایستا میباشد بقبقیهه
مطالعهات
عات
یروی از مطال
به پپیهروی
انجام یکبار تفاضلگیری ایستا میباشد و بهه
موجود و همچنین با توجه به ویژگیهای رهیافت تحلیل همجمعی
موسوم به  ARDLاز این روش استفاده گردید.
متغیرههای
های
بین متغیر
مدت در بهین
بلندمهدت
طه بلند
رابطهه
ابتدا الزم است آزمون وجود راب
مدت از آزآزمهون
مون
بلندمهدت
موجود صورت گیرد .برای بررسی وجود رابطه بلند
کرانه (باند تست) استفاده شده است .آماره  Fمحاسباتی با ممقهادیر
قادیر
بحرانی بیان شده توسط پسران و همکاران ( )2001مقایسه گردید
اینکهه
که
به این
جه بهه
توجهه
که نتایج آن در جدول ( )4گزارش شدهاست .بهابا تو
آماره  Fمحاسباتی برای هر دو مدل از بین مدلهای امکانپذیر ،از
صفر رد
کرانه باال در سطح  5درصد بزرگتر میباشد ،لذا فرضیه صهفر
ید می شود.
شهود.
تاییهد
ها تای
متغیرهها
یان متغیر
مدت ممیهان
طه بلنددمهدت
رابطهه
میگردد و وجود راب

1. Bounds Test
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جدول  -3بررسی ایستایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته ( )ADFو فلیسس – پرون ()P-P

متغیرها
𝐭𝐄𝐧𝐥
𝐭𝐄𝐧𝐥∆
𝐭𝐏𝐃𝐆𝐧𝐥
𝐭𝐏𝐃𝐆𝐧𝐥∆
𝐭𝐈𝐃𝐅𝐧𝐥
𝐭𝐄𝐎𝐧𝐥
𝐭𝐄𝐎𝐧𝐥∆
𝐭𝐔𝐄𝐧𝐥
𝐭𝐔𝐄𝐧𝐥∆
𝐭 𝐑𝐔
𝐭 𝐑𝐔∆

ADF
T-statistic

Intercept

P-P
Lag

Adj. t-stat

Bandwidth

1
1
3
2
0
0
0
0
0
1
1

-2/12
***-5/21
-1/16
**-3/55
***-5/15
-2/27
***-5/74
-2/96
***-7/96
-1/97
**-3/23

1
4
1
8
3
1
2
3
3
4
2

-2/33
***-5/38
-1/41
***-4/21
***-5/07
-2/13
***-5/69
-3/05
***-8/09
-2/73
***-4/68

بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله

Trend

بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله

(**و *** به

ترتیب معنیداری در سطح  5و  1درصد هستند .همچنین ماکزیمم وقفه  4در نظر گرفته شده است .وقفه بهینه تست  ADFبر
مأخذ :یافتههای تحقیق
اساس معیار شوارتز بیزین انتخاب شد .برای آزمون P-Pاز  Newey-West Bandwidthاستفاده شده است).
جدول  -4بررسی وجود رابطه بلندمدت (آزمون کرانه)
F

مقادیر بحرانی
0/05

0/01

مدلها

0/10

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

4/68

3/41

3/79

3/35 2/62

2/26

***3/95

)lnE = f(lnFDI, lnGDP, lnOE, lnEU, lnUR

4/05

2/66

3/24

2/87 2/04

1/75

***4/07

) lnE = f(lnFDI, lnGDP, lnOE, lnEU, lnUR, ln GDP 2

مأخذ :یافتههای مطالعه

از طرفی هنگامیکه شکست ساختاری در دادههای سری زمانی
وجود دارد قدرت آزمونهای ریشه واحد معمولی ناپایدار است .لذا،
میبایستی آزمون نقطه شکست ریشه واحد انجام گیرد .جدول ()5
نشان میدهد که فرضیه صفر ریشه واحد برای اکثر متغیرها در
سطح رد نمیشود .اما زمانیکه از متغیرها یکبار تفاضل گرفته
میشود فرضیه صفر برای همه متغیرها رد میشود .همچنین با
توجه به نتایج مشخص میشود حدود  66درصد شکستهای
ساختاری در دهه  1360اتفاق میافتد .دههای که کشور با جنگ
روبرو بوده است .بنابراین مالحظه میشود متغیرهای
( 𝑡𝑅𝑈  )𝐸𝑡 , 𝐺𝐷𝑃𝑡 , 𝑂𝐸𝑡 ,در سال  1362شکست اتفاق میافتد و با
توجه به اینکه بیشتر شکست متغیرهای مطالعه حاضر در این سال
اتفاق میافتد برای کاملتر بودن اثر متغیرها بر متغیر وابسته ،سال
 1362به عنوان متغیر موهومی در نظر گرفته میشود .در ادامه
نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرهای در هر دو
مدل در جدول ( )6خالصه شده است .با توجه به این که تمامی
متغیرها به شکل لگاریتمی هستند بنابراین پارامترهای تخمینی از

معادالت بلندمدت نشان دهندهی کشش است .با توجه به جدول
( )6مالحظه میشود در مدل اول ضرایب متغیرهای تولید ناخالص
داخلی ،درجه باز بودن اقتصاد ،مصرف انرژی و درصد شهرنشینی
در سطح یک درصد تأثیر مثبت و معنیداری بر انتشار گاز دی
اکسیدکربن دارند .به عبارت دیگر ،رابطه مثبت بین رشد اقتصادی
و افزایش انتشار گاز دی اکسیدکربن مورد تائید قرار میگیرد .اما
مالحظه میشود متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر
معنیداری بر انتشار گاز دی اکسیدکربن ندارد و همچنین ضریب
این متغیر علیرغم تأثیر مثبت بر متغیر وابسته ،در هر دو مدل
بسیار پایین و نزدیک به صفر به دست آمده است .از طرفی در
مدل اول متغیر درجه باز بودن اقتصاد بیشترین ضریب را دارا
میباشد و مثبت بودن این ضریب نشان میدهد که با بازتر شدن
درجه اقتصاد انتشار گاز دی اکسیدکربن افزایش مییابد.
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جدول -5آزمون نقطه شکست ریشه واحد

متغیرها

سطح

𝐭𝐄𝐧𝐥
𝐭𝐏𝐃𝐆𝐧𝐥
𝐭𝐈𝐃𝐅𝐧𝐥
𝐭𝐄𝐎𝐧𝐥
𝐭𝐔𝐄𝐧𝐥
𝐭 𝐑𝐔

تفاضل مرتبه اول

نقطه شکست

T-statistic

نقطه شکست

T-statistic

1376
1362
1369
1362
1389
1385

(-3/29 )1
(-3/65 )1
(-11/93*** )0
(-6/97*** )8
(-3/21 )0
(-3/87 )1

1362
1367
1371
1365
1366
1362

(-5/86*** )1
(-4/98** )2
(-11/40*** )0
(-6/00*** )0
(-8/59***)0
(-8/11***)1

(**و *** به

ترتیب معنیداری در سطح  5و  1درصد هستند .همچنین ماکزیمم وقفه  4در نظر گرفته شده است .نقطه شکست بر اساس روش
مأخذ :یافتههای تحقیق
 Dickey-Fuller min-tانتخاب گردید که طول وقفه بر اساس معیار شوارتز بیزین تعیین شده است .همچنین وقفه بهینه در داخل پرانتز آورده شده است).

نتایج جدول ( )6برای مدل دوم نشان میدهد که کشش بلندمدت
بین انتشار سرانه و درآمد سرانه  1/94است .بنابراین ،افزایش یک
درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه سبب افزایش انتشار سرانه
گاز دی اکسید کربن به میزان  1/94درصد خواهد شد .نتایج
همچنین حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین انتشار سرانه
گاز دی اکسیدکربن و متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد ،مصرف
انرژی و درصد شهرنشینی است .همچنین همانند مدل اول متغیر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر معنیداری بر انتشار گاز دی
اکسیدکربن ندارد .نتایج همچنین نشان میدهد که یک درصد
افزایش در جمعیت شهری باعث افزایش  0/07درصدی در انتشار
سرانه خواهد شد هرچند میزان تأثیر این متغیر در مقایسه با سایر
متغیرها کمتر است .از طرفی از مدل دوم میتوان برای بررسی
وجود یا عدم وجود فرضیه زیستمحیطی کوزنتس ()EKC
استفاده نمود .در همین راستا ،توان دوم تولید ناخالص داخلی در
مدل دوم اضافه شده است تا وجود رابطهی غیرخطی بین انتشار
گاز دی اکسیدکربن و درآمد بررسی شود .نتایج وجود رابطهی
مثبت و معنیدار بین درآمد و انتشار را نشان میدهد به عبارت
دیگر درآمد باالتر منجر به انتشار بیشتر گاز دی اکسیدکربن به
محیطزیست میشود .ضریب توان دوم تولید ناخالص داخلی منفی
و معنیدار شده است که نشاندهندهی وجود رابطهی غیرخطیِ
منفی بین توان دوم درآمد و انتشار در ایران است که رابطه U
معکوس بین دو متغیر را آشکار کرده و فرضیه  EKCرا تایید
میکند .به عبارت دیگر ارتباط درجه دو بین این دو متغیر حاکی از
این است که سرانه انتشار گاز دی اکسیدکربن تا یک سطح معینی
از تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش یافته و پس از آن کاهش
مییابد .که نتایج با اغلب مطالعات انجام شده در این حوزه همسو
است .همچنین ،در هر دو مدل حاضر ،متغیر موهومی اضافه شده
به مدل اثر منفی و معنیداری بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن
دارد که نشان میدهد این متغیر باعث کاهش انتشار سرانه
میشود.

جدول  -6نتایج رابطه بلندمدت معادله انتشار دی اکسیدکربن

متغیر

ضریب

آماره t

مدل اول
𝐭𝐏𝐃𝐆𝐧𝐥

***0/42

𝐭𝐈𝐃𝐅𝐧𝐥

0/0001
***0/41
***0/54
***0/08
**-0/24
R2=0/63

𝐭𝐔𝐄𝐧𝐥
𝐭𝐄𝐎𝐧𝐥
𝒕 𝐑𝐔
𝐃

4/76
0/83
2/48
2/66
5/6
-2/69

مدل دوم
𝐭𝐏𝐃𝐆𝐧𝐥
𝟐 𝒕𝑷𝑫𝑮𝒏𝒍
𝐭𝐔𝐄𝐧𝐥
𝐭𝐈𝐃𝐅𝐧𝐥
𝐭𝐄𝐎𝐧𝐥
𝒕 𝐑𝐔
𝐃

***1/94
***-0/09
***0/24
0/004
**0/47
***0/07
**-0/21
R2=0/78

7/4
-5/52
2/95
0/05
2/32
5/56
2/28

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

ارائهه
ئه
مهدل ارا
خطها دو مدل
در جدول ( )7نتایج مربوط به الگوی تصحیح خ طا
مدت،
تاه مهدت
کوتهاه
مدل اول کو
برآوردی در مهدل
ضریب بهرآوردی
شدهاست .بیشترین ضهریب
ضریب بهرآوردی
برآوردی
اسهت .ضهریب
لی ا ست.
داخلهی
مربوط به لگاریتم تولید ناخالص داخ
متغیر مورد نظر در کوتاه مدت مثبت و بیانگر افزایش انتشار سرانه
تهوان ب یان
بیهان
مده می توان
است .با توجه به میزان مطلق کشش بدست آآمهده
تولیهد
ید
شد تول
به ررشهد
سبت بهه
سیدکربن ننسهبت
گاز دی اکاکسهیدکربن
نمود افزایش انتشار گهاز
فزایش 10
ناخالص داخلی در کوتاه مدت کشش ناپذیر است و با اافهزایش
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معهادل 1/94
سرانه م عادل
شار سهرانه
انتشهار
درصد در میزان تولید ناخالص داخلی ،انت
مدت ننشهان
شان
تاه مهدت
کوتهاه
تایج کو
ایهن ننتهایج
همچنهین ا ین
درصد افزایش مییابد .همچ نین
حالهت
لت
شابه حا
ها ممشهابه
متغیرهها
ضرایب متغیر
نیداری ضهرایب
معنهی
میدهد که عالمت و مع
بلندمدت است .از طرفی همانند برآورد مدل بلندمدت ضریب متغیر
انتشهار
شار
سرمایهگذاری مستقیم خارجی علیرغم تأثیر مثبت بر میزان انت
حاظ آآمههاری
ماری
پایین و از للحههاظ
سیار پههایین
قدار آن ببسههیار
سیدکربن ممقههدار
گاز دی اکاکسههیدکربن
گههاز
کوتهاه
تاه
مدل در کو
به مهدل
شده بهه
معنیدار نمیباشد .متغیر موهومی اضافه شهده
گاز دی
شار گههاز
انتشههار
یزان انت
بر ممیههزان
نیداری بههر
معنههی
فی و مع
منفههی
ثر من
یز ااثههر
مدت ننیههز
مههدت
اکسیدکربن دارد.
همچنین وجود رابطه همگرایی بین متغیرهای مدل مبنای استفاده
از الگوی تصحیح خطا را فراهم میآورد .ضریب برآوردی  ECTدر
عدیل ننسهبتا
سبتا
سرعت تتعهدیل
یانگر سهرعت
نیدار و ببیهانگر
معنهی
مدل اول از نظر آماری مع
مدت ررشهد
شد
تاه مهدت
کوتهاه
یرات کو
تغییهرات
باالیی میباشد .به عبارت دیگر روند تغی
انتشار سرانه را با روند بلند مدت آن همجهت مینماید .در واقع بهابا
هر دوره
توجه به ضریب جمله تصحیح خطا ،میتوان گفت که در ههر
سیدکربن از بهین
بین
گاز دی اکاکسهیدکربن
شار گهاز
انتشهار
یر انت
متغیهر
فات متغ
انحرافهات
 84درصد انحرا
میرود.
جدول -7نتایج رابطه کوتاه مدت معادله انتشار دی اکسیدکربن

مدل اول
𝐂
)𝐈𝐃𝐅𝐧𝐥(∆
)𝐏𝐃𝐆𝐧𝐥(∆
)𝐔𝐄𝐧𝐥(∆
)𝐄𝐎𝐧𝐥(∆
))𝟏∆(𝐥𝐧𝐎𝐄(−
)𝐑𝐔𝐧𝐥(∆
)𝐃(∆
𝟏𝐄𝐂𝐓𝐭−

ضریب
***0/08
0/01
***0/94
0/19
0/09
*0/32
***0/07
***-0/20
***-0/84

آماره t
6/32
0/8
4/21
0/84
0/5
1/85
3/53
-2/49
-4/37

ضریب
***0/04
***2/06
-0/21
***0/19
0/0003
0/14
***0/06
***-0/07
**-0/17
***-0/82

آماره t
5/68
5/25
-0/95
2/96
0/5
0/73
3/40
3/89
-2/19
-4/14

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

اکثهر متغیرههای
همچنین نتایج جدول ( )7حاکی از آن اسهت کهه اک ثر
موجود در مدل دوم در کوتاه مدت نیز اثهر معنهیداری بهر میهزان
انتشار آلودگی داشته داشته و در این بین ،بیشهترین مقهدار مطلهق
ضریب برآوردی مربوط بهه متغیهر تولیهد ناخهالص داخلهی (2/06
شینی و
شهرنشههینی
صد شهرن
درصههد
درصههد) و کمتههرین آن مربههوط بههه متغیههر در
موههومی
هومی
یر مو
متغیهر
نین متغ
همچنهین
خارجی اسهت .همچ
سرمایهگذاری مستقیم خهارجی
اضافه مشابه مدل اول در کوتاه مدت ،متغیر موهومی اضافه شهده
شده
انتشهار
شار
یزان انت
به مدل در کوتاه مدت نیز اثر منفی و معنیداری بر ممیهزان
گاز دی اکسیدکربن دارد .ضریب جمله تصحیح خطها ( )ECTنیهز
 -0/82درصد بدست آمده است که در سطح قابل قبهول  1درصهد
معنیدار و بیانگر سرعت باالی تعدیل در الگوی دوم است.
در نهایت استفاده از آزمونهای مجموع تجمعی ( )CUSUMو
مجموع مجذور تجمعی ( )QCUSUMنشان داد که فرضیه پایداری
ضرایب را در سطح  5درصد معنیداری نمیتوان رد کرد و میتوان
نتیجه گرفت که مدلهای برآوردی با ثبات میباشند .در نمودارهای

( )1و ( )2به ترتیب آزمونهای  CUSUMو  QCUSUMآورده
شده است .با توجه به قرار گرفتن نمودار آماره آزمونهای فوق در
فاصله اطمینان  95درصد ،ضرایب برآوردی مدل پایدار هستند.

5% Significance

مدل دوم
𝑪
)𝐏𝐃𝐆𝒏𝒍(∆
))𝟏∆(𝐥𝐧𝐆𝐃𝐏(−
)𝐔𝐄𝐧𝐥(∆
)𝐈𝐃𝐅𝐧𝐥(∆
)𝐄𝐎𝐧𝐥(∆
)𝐑𝐔𝐧𝐥(∆
))𝟏∆(𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷𝟐 (−
)𝐃(∆
𝟏𝑬𝑪𝑻𝒕−

CUSUM

نمودار  -1آزمون مجموع تجمعی ()CUSUM

5% Significance

CUSUM of Squares

نمودار  -2آزمون مجموع مجذور تجمعی ()QCUSUM
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( )1392میباشد .البته با توجه به اینکه سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در ایران در بعضی از سالها حتی مقدار منفی نیز داشته
است لذا حصول چنین نتیجهای دور از انتظار نبوده است .ذکر
این نکته نیز ضروری است که نتایج با توجه به وضعیت کنونی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دست آمده است .اما چه بسا با
افزایش سرمایهگذاری خارجی در سالهای آینده این رابطه نیز
تغییر کند .همچنین ضریب متغیر باز بودن اقتصاد نیز مثبت و
معنیدار بوده و از لحاظ عددی قابل توجه میباشد و نشان
میدهد که با بازتر شدن اقتصاد آلودگی محیطزیست افزایش
مییابد که با نتایج مطالعات Levinson & Taylor
)(2008؛ ) Antweiler et al, (2001و & Taylor
) Scott (2004سازگار میباشد .بنابراین بر مبنای شاخص
باز بودن درجه اقتصاد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران صادق
میباشد .البته دلیل مثبت بودن درجه باز بودن اقتصاد بر افزایش
انتشار سرانه میتواند ناشی از آلودگی ناشی از کاالهای وارداتی
باشد .لذا پیشنهاد میشود در واردات کاالها به مسائل
زیستمحیطی توجه شود.

 -4نتیجهگیری
در این تحقیق فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران با استفاده از دو
شاخص جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن
اقتصاد در دو الگوی متمایز مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.
روش عملی تحقیق بر اساس یک الگوی اقتصادسنجی در قالب
الگوی خود توضیحی با وقفههای گسترده ( )ARDLمیباشد.
نتایج آزمون کرانه وجود دو الگوی بلندمدت پایدار بین
متغیرهای انتخاب شده در مدل را تأیید میکند .در بررسی هر
دو الگوی کوتاه مدت و بلندمدت برای هر دو مدل برآوردی
درمییابیم که همه متغیرهای موجود داری عالمت مورد انتظار
میباشند و اکثر متغیرها از نظر آماری معنیدار بوده و ضریب
برآوردی الگوی تصحیح خطا در هر دو مدل ،از نظر آماری
معنیدار و بیانگر سرعت تعدیل باالیی میباشد .با توجه به
ضریب مثبت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه که معنیدار نیز
میباشد رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و آلودگی محیطزیست
وجود دارد که بیانگر بی توجهی به کیفیت محیط زیست و در
نتیجه توسعه روزافزون صنایع با آالیندگی باال در کشور است.
این نتیجه در راستای یافتههای بهبودی و گلعذانی ()1387؛
فطرس و همکاران ()1391؛ واثقی و اسماعیلی ( )1388و
) Alam et al, (2007میباشد .عالوه بر این ،رابطهی
غیرخطی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و درآمد سرانه نشان
میدهد انتشار گاز دی اکسیدکربن تا یک سطح معینی از درآمد
سرانه افزایش یافته و پس از آن کاهش مییابد و فرضیه
زیستمحیطی کوزنتس مورد تأیید قرار میگیرد .در ادامه نتایج
نشان میدهد که درصد شهرنشینی تأثیر مثبت و معنیداری بر
انشار سرانه دارد .از آنجا که بین مصرف انرژی و انتشار سرانه
رابطهی مثبت و معنیدار وجود دارد میبایستی اقدامات الزم در
جهت اصالح الگوی مصرف انرژی در کشور صورت پذیرد تا با
افزایش بهرهوری از انتشار دی اکسید کربن کاسته شود.
همچنین یشنهاد می شود در جهت کاهش مصرف انرژی
گرایش به سمت تولید و مصرف انرژیهای پاک و تجدیدپذیر
مانند انرژی خورشیدی در کشور افزایش یابد .متغیر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی علیرغم تأثیر مثبت بر انتشار گاز
دی اکسیدکربن ،دارای ضریب بسیار پایین و از نظر آماری
معنیدار نمیباشد .لذا با توجه به عدم معنیداری سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در افزایش انتشار سرانه ،فرضیه پناهگاه آلودگی
در ایران صادق نمیباشد و طی سالهای مورد بررسی در این
تحقیق ورود جریان سرمایهگذاری خارجی تأثیر قابل توجهی بر
کیفیت محیطزیست در ایران نداشته است .این یافته برخالف
نتیجه مطالعه اسالملوئیان و دهقان منشادی ( )1394و بهلولی
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