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چکیده
تالش کشورها در دستیابی به رشد سریع اقتصادی و عدم توجه کاایی باه ایاایی تییاتاحیطی ساب
شده تا در سالهای اخیر ،احیطتییت کشورها با آسی های جدی اواجه شود .ات ایا رو بررسای عوااای
اؤثر بر کیفیت احیطتییت ،اهمیت تیادی دارد .هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی همتااا رابطاههای
کوتاهادت و بلندادت بی تولید ناخالص داخلی ،اصرف انرژی و تجارت با آلودگی هاوا ششااخص کیفیات
احیطتییت) در کشورهای انطقه انا با استفاده ات دادههاای دورهی تااانی  2991-1122اسات .باه ایا
انظور ،بر اساس افروضات تییتاحیطی کوتنتس ادل تصریح و عاالوه بار آتاو هاای امماول ریشاه
واحد و همانباشتگی پانی ،ات آتاو های ریشه واحد و همانباشتگی که وابیتگی اقطمی در دادههاای پانای را
در نظر ایگیرند ،استفاده شد .باهانظاور بارآورد ضارای

کوتاهاادت و بلنداادت نیاو روش ایاانگی

گروهی تلفیقی ) (PMGبهکار برده شد .نتایج ،نشا دهنده تأیید یرضایه  EKCدر بلنداادت و کوتاهاادت
برای کشورهای انطقه انا است؛ بهگونهای که هماکنو بیشتر ایا کشاورها در قیامت صامودی انحنای
کوتنتس قرار دارند .همچنی اثر اصرف انرژی و تجارت روی آلودگی هوا در کوتاهادت و بلندادت در
کشورهای انطقه انا اثبت است .بنابرای ایتوا گفت که در ای کشورها ایوایش رشد اقتصادی ،اصرف
انرژی و تجارت ،تخری

احیطتییت را بههمراه خواهد داشت.

واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،مصرف انرژی ،تجارت ،آلودگی هوا ،میانگین گروهی تلفیقی ).(PMG

 -9مقدمه
طی دهههای اخیر ،انرژی در کنار سایر عوامل تولید ،نقش

شدن ،موجت افزایش تقاضا و مصرف انرژی شدهاست .از

تعیینکنندهای در رشد اقتصادی کشورها داشته و اهمیتت

آنجاکه بسش زیادی از این افزایش تقاضا از منابع فسیلی

آن همچنان رو به افزایش است .وابستتگی روزافتزون بته

تأمین میشود و مصرف آنها انتشار گازهای گلسانتهای و

انتترژی موجتتت تعامتتل ایتتن بستتش بتتا ستتایر بسشهتتای

آلوده شتدن هتوا را بتههمراه دارد ،در نگتاه اولیته بتهنظر

اقتصادی شده و سرعت در روند رشد و توسعه اقتصتادی

میرس تد رشتتد اقتصتتادی ستتدت آلتتودگی زیستتتمحیطی

را وابسته به سطح مصرف انرژی کرده استت ،بهطوریکته

میشود .اما رشد اقتصادی لزوماً محیطزیستت را تسریتت

طی دهههای اخیر ،رشد اقتصادی جهان و رونتد نتنعتی

نمیکند .شواهد و مطالعات تجربی نشان میدهند که تنهتا

*نویسنده مسئول
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در مراحل اولیه رشد ،افزایش سریع مصرف انرژی اتفتا

ستتالمتتتر نیتتز افتتزایش متتییابتتد (درگتتاهی و بهرامتتی

میافتتتد و رشتتد اقتصتتادی ستتدت آلتتودگی محیطزیستتت

غالمی.)9012 ،

میشود ،در حالیکه طی مراحل بعدی رشد ،با بروز اثرات

در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد رابطته بتین رشتد

ستتتوی زیستتتتمحیطی و ارتقتتتای ستتتطح آگتتتاهی و

اقتصادی ،مصرف انرژی و تجارت را بتا آلتودگی هتوا در

حساستتیتهای عمتتومی ،مستتایل زیستتتمحیطی اهمیتتت

کشورهای منطقه منا(9خاورمیانه و شما آفریقتا) بررستی

بیشتری پیدا کرده و روند افزایش مصترف انترژی بتهدلیل

کند .چرا که با توجه به بحثهای کنونی در رابطه با گتر

استفاده کارا و بهینه از آن ،کاهش و آلودگی زیستمحیطی

شدن ،کیفیت هوا و ستایر مستایل جتدی زیستتمحیطی،

هتتم کمتتتر میشتتود .در حقیقتتت در ایتتن مرحلتته ،رشتتد

درک بهتتتری از رابطتته بتتین مصتترف انتترژی ،تجتتارت و

اقتصادی نهتنها سدت تسریتت محتیط زیستت نمیشتود،

محیطزیست ،میتواند برنامهریزان و سیاستتگذاران ایتن

بلکه به بهدود آن نیز کمک خواهد کرد .چنتین رونتدی بتا

کشتتورها را در تعیتتین و تصتتویت سیاستتتهای زیستتت

توجه به ساختار کشتورهای درحا توستعه و توستعهیافته

محیطی و تجاری یاری دهد .بهعالوه ،وجود ذخایر عظیم

(از نظر برخورداری از منتابع انترژی) و عملکترد ایتن دو

انتترژی در منطقتته منتتا و جایگتتاه ژآوپلتیتتک آن ،اهمیتتت

گروه (از نظر زیرساختهای فنی و تکنولوژیکی) متفاوت

جایگاه ایران در این منطقه و سهم باالی نادرات انترژی،

است (محمدباقری.)9081 ،

بهویژه نادرات نفتی از تجارت این منطقه ،لتزو بررستی

از سویی دیگر ،مروری بتر ادبیتات اقتصتاد محیطزیستت

موضوع پژوهش را دوچندان میکند.

گویتتای آن استتت کتته بتتازبودن تجتتاری نیتتز بتتر کیفیتتت
محیطزیست کشورها تأثیرگذار است .در اواختر دهته 02

 -1-1ادبیات موضوع

میالدی مسایل مربتو بته تجتارت و محتیطزیستت او

 -1-1-1مبانی نظری

گرفت و نشستهای متعددی در این زمینه برگزار شد کته

از دیدگاه مکاتت مستلو اقتصادی ،عوامل مؤثر بتر رشتد

در آن گروههتای مستالو و موافتج تجتارت آزاد نظترات

اقتصتتادی کتته در توابتتع رشتتد در نظتتر گرفتتته میشتتوند،

خود را مطرح کردند .گروه مسالو تجارت آزاد معتقدنتد

عدارتانتتد از :انتتواع ستترمایه و انتتواع نیرویکتتار اعتتم از

که با آزادستازی تجتاری ،حجتم فعالیتتهتای اقتصتادی

متسصص و غیرمتسصص .در الگوهای جدید رشد عالوه

افزایش و استفاده از انترژیهتای تجدیدناپتذیر بتهشتکل

بر این عوامتل تولیتد ،عامتل انترژی نیتز وارد شتده ولتی

نامناسدی افزایش مییابتد .از ستوی دیگتر ،بتا بازترشتدن

اهمیت آن در مد های مستلو یکستان نیستت (آقتایی و

اقتصتادها ،رقابتتت بنگتتاههتتای داخلتتی و رقدتتای ختتارجی

همکاران .)9019 ،برای تحلیل بیشتر این موضوع نسستت

افزایش یافته و تنظیمات زیستمحیطتی در اولویتتهتای

دیدگاه چند تن از نظریهپردازان در این زمینه مورد بررسی

بعدی قرار میگیترد .گتروه موافتج ،بازترشتدن اقتصتاد را

قترار میگیترد Berndt and Wood (1975) .از اقتصتاد

حتی عاملی برای ارتقتای کیفیتت محتیطزیستت معرفتی

دانان نئوکالسیک ،بیان میکنند که انرژی یکتی از عوامتل

کردهاند .به اعتقاد این گروه ،آزادسازی تجاری و افتزایش

تولید در تابع تولید کل و بهنورت ]Q f [G (K,E), L

فشارهای رقابتی ،به استفاده بهینه و کاراتر از منابع انترژی

است .به ایننورت که انرژی و سترمایه بتا هتم ترکیتت

منجر شده و بتا کتاهش اتتالف انترژی ،انتشتار گازهتای

شده ،عامل تولید  Gرا ایجاد میکنند و پس از ترکیتت بتا

آالینده کاهشمییابد .این گروه سیاست آرمانی را حتذف

نیرویکار ،محصو بهدست میآید .بنابراین ،انرژی ارتدا

تجارت نمیدانند ،چرا که معتقدند بتا افتزایش تجتارت و

تفکیکپذیر ضعیفی با نیرویکتار دارد .گروهتی دیگتر از

بهرهمندی از رفاه باالتر ،تمایتل بته داشتتن محتیطزیستت

اقتصتتتاددانان نئوکالستتتیک ماننتتتد ) Berndt (1983و
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) Denison (1979, 1985معتقدنتتد کتته انتترژی ،نقتتش

زیستمحیطی و  ،...رشد اقتصادی با افزایش تسریتهتای

اندکی در رشد اقتصادی دارد و بیشتر یک نهاده واسطهای

زیستمحیطی همراه خواهد بود .اما بعد از رسیدن به یک

و مکمل نهادههای نیرویکار و سرمایه محسوب میشود.

سطح مشسصی از درآمد سرانه ،این رابطه معکوس شده و

) Stern (1993بتته نقتتل از اقتصتتاددانان اکولوژیستتت از

افزایش رشد اقتصادی منجر به بهدود کیفیت محیطزیستت

جمله ) Ayres and Nair (1984نقل میکند کته انترژی

خواهد شد که دلیل آن میتواند باال رفتن سطح تکنولوژی

تنها عامل و مهمترین عامل رشد است ،بنتابراین کاالهتای

تولید ،افتزایش آگتاهیهتای زیستتمحیطتی ،تصتویت و

تولیدی در اقتصاد ،حتی نیتروی انستانی آمتوزش دیتده و

اجرای قوانین ستستگیرانته زیستتمحیطتی و  ...باشتد.

غیرمتسصص با نرف مقادیر فراوان انرژی ،حانل شتده

همچنتین در ستطوح درآمتدی بتاالتر ،ستاختار اقتصتادی

و در تولید بهکار گرفته متیشتوند .در چتارچوب مکتتت

کشورها بهسمت نتنایع و فنتاوریهتای پتاک و توستعه

نئوکالسیک نیتز ) Stern and Cleveland (2004رابطته

بسش خدمات تیییر میکند که این خود میتواند یکتی از

بین مصرف انرژی و فعالیت های اقتصادی را بتهنتورت

دالیل کاهش آلودگی در سطوح درآمدی باالتر باشد.

تابع تولید زیر بیان کردهاند:

همتانطتور کته ) Lopez and Mitra (2000در مطالعته

()9

Q1,  , Qm   f A, X1,  , Xn , E1,  , Ep 

خود به آن اشاره کردهاند ،در کشورهای فقیر بهدلیل پایین

 :تولیتتد کاالهتتا و ختتدمات مستلتتو : X i ،نهتتادهه تای

بودن درآمد سرانه ،مرد نسدت به ستایر نیازهتای رفتاهی

مستلو تولیدی از قدیل :سرمایه ،نیرویکار : Ei ،نهادههتای

خود ،ارزش کمتری برای محیطزیست قاآتل هستتند ،امتا

و  : Aوضتعیت

وقتی کشورها به یک سطح کافی از درآمد سرانه میرسند،

تکنولوژیکی یا شاخص بهرهوری کل عوامل است .در این

مرد به محیطزیست توجته بیشتتری متیکننتد ،چتون بتا

تابع ،رابطه بین انرژی و تولید کل بهوسیله عواملی از قدیل

افزایش درآمد کشش درآمدی تقاضا بترای محتیطزیستت

جانشتتینی بتتین انتترژی و دیگتتر نهتتادههتتا ،تیییتترات

مطلوب بیشتر از یک بوده و محیطزیست در این کشورها

تکنولوژیکی ،تیییر ترکیت عوامل انرژی و تیییتر ترکیتت

بهعنوان یک کاالی لوکس تلقی میشتود .ایتن امتر باعتث

محصو تولیدی تحت تأثیر قرار میگیرد .به این ترتیت و

میشود کته ستاختار سیاستی کشتورها از طریتج تتدوین،

بر اساس الگوهای جدید رشد اقتصادی ،انترژی بتهعنوان

تصتتویت و اجتترای قتتوانین زیستتتمحیطتتی مناستتت،

یک عامل مؤثر در تولید مطرح است که بدون آن حرکتت

سیاستهای مالیاتی و یارانهای مناست و سایر اقداماتی که

بهسمت رشد اقتصادی میسر نمیباشد .اما با توجه به آثتار

منجر به بهدتود محتیطزیستت متیشتود ،در مقابتل مترد

ستتوی زیستتتمحیطی ناشتتی از مصتترف انتترژی ،توجتته

پاسخگو باشد .الز به ذکر است که ادبیات  EKCبتا کتار

نظریتتههای اقتصتتادی بتته ارتدتتا بتتین رشتتد اقتصتتادی و

انتلی ) Grossman and Krueger (1991آغتاز شتده

تسریتتت محیطزیستتت معطتتوف شتتدهاستتت .در ادبیتتات

است .آنها رابطه بین کیفیت هوا و رشتد اقتصتادی را در

اقتصادی ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه (شاخص

 40کشور بررسی و به این نتیجه رسیدند کته رابطته بتین

رشد اقتصادی) و تسریت محیط زیستت (ماننتد آلتودگی

رشد اقتصادی و غلظت ذرات معلج در هتوا و دیاکستید

هوا) بهنورت  Uمعکتوس ،بته منحنتی زیستت محیطتی

گوگرد بهشکل  Uمعکوس است.

کوزنتس )EKC( 0معروف است .بر اساس این منحنی ،در

در متتورد رابطتته بتتین آزادستتازی تجتتاری و کیفیتتت

مراحل اولیه توسعه اقتصادی بهدلیل عوامل مستلو ماننتد

محیطزیست دیدگاههای مستلفتی وجتود دارد .بته عقیتده

اولویت باالی تولید و اشتیا نسدت به محیطزیست پاک،

طرفداران محیطزیست ،در اثر آزادستازی تجتاری ،حجتم

پایین بودن تکنولوژی تولید ،پایین بودن سطح آگاهیهتای

فعالیتتهتای اقتصتتادی (از جملته فعالیتتتهتای آالینتتده)

متفاوت انرژی ماننتد نفتت ،زغتا ستن
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گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی بهشکل نامناسدی

است .در این فرضیه استانداردهای زیستمحیطتی کمتتر،

افزایش پیدا میکنتد .هتمچنتین گستترش تجتارت آزاد و

مندعی برای ایجاد مزیت نسدی و تیییر در الگوی تجتارت

افزایش فشارهای رقابتی بین بنگاههتای داخلتی و رقدتای

است .ایتن فرضتیه در ستا  9114توستط Taylor and

خارجی ،به مالیمتر شتدن سیاستتهتای زیستتمحیطتی

 Koplandمطرح شد .ایتن محققتین بیتان متیکننتد کته

مناست منتهی میشود و حتی تصتویت و اجترای قتوانین

استانداردهای زیستمحیطی شدید در کشورهای نتنعتی،

زیستمحیطی ملی را در مواجهه با فزآیندهسازی تجتاری

منجتتر بتته انتقتتا نتتنایع آالینتتده بتته کشتتورهایی بتتا

با تأخیر همراه میکند .در مقابل ،طرفتداران تجتارت آزاد،

استانداردهای زیستمحیطتی پتایینتتر میشتود .در ایتن

آزادسازی تجاری را موجت بهدود وضعیت محتیطزیستت

فرضیه ،کشورهایی با سیاستهای زیستمحیطی مالیمتر،

معرفی میکنند .بتر استاس استتدال آنهتا ،بتا توجته بته

کشورهایی با درآمد پایین هستند (متفکترآزاد و محمتدی

واکنش کشورها بته فشتارهای رقتابتی ناشتی از گستترش

خانقاهی.)9019 ،

تجارت آزاد و دسترسی به مزیت نسدی ،استتفاده از منتابع

 -2-1-1مروری بر منتخبی از مطالعات انجامشده

کارا شده و بدین ترتیت اتالف منابع و انرژی و آالینتدگی

) Iwata et al. (2011منحنی زیستمحیطی کتوزنتس را

مربو به آن کاهش متییابتد (برقیاستکویی .)9080 ،در

برای گاز دیاکسید کربن در  08کشور عضتو و غیرعضتو

مطالعتته ) Grossman and Krueger (1991آثتتتار

 OECDمورد آزمون قرار دادهاند .نتتای ایتن تحقیتج بتا

آزادسازی تجاری بر محیطزیست به اثر مقیاس ،ترکیت و

استفاده از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی ) (PMGحاکی

فناوری ،تفکیک شده است .آنها اثتر مقیتاس را بیتانگتر

از وجود رابطهای به شکل  Uمعکوس بین رشد اقتصتادی

تیییر در اندازه فعالیتهای اقتصادی ،اثر ترکیت را بیانگر

و انتشار گاز دیاکسید کربن در کشورهای عضتو و تأییتد

تیییر در ترکیت یا سدد کاالهای تولیدی و اثتر فنتاوری را

منحنی کوزنتس در این کشورهاستت .ایتن در حالیاستت

بیانگر تیییر در فناوری تولیتد بتهویتژه تیییتر بته ستمت

کتته رابطتته بتتین ایتتن متییرهتتا در کشتتورهای غیرعضتتو

فناوریهای پاک معرفی کردهاند .بنابراین اثر مقیاس تتأثیر

بهنورت  Uشکل بهدست آمده است.

منفی و اثر فناوری تأثیر مثدتت بتر کیفیتت محتیطزیستت

) Saboori et al. (2012اثر رشتد اقتصتادی را بتر روی

خواهد داشت .تأثیر اثر ترکیت به نوع مزیت نسدی بستگی

انتشار گاز دیاکستید کتربن در کشتور متالزی طتی دور

دارد .اگر کشوری در کاالهای آالینده مزیت داشته باشد و

زمانی  9182-0221مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این

در تولید آنها تسصتص یابتد ،در آننتورت اثتر ترکیتت

پژوهش با استتفاده از روش ختود توضتیح بتا وقفتههای

بهواسطه تیییر ترکیت کاالهای تولیتدی کشتور بتهستمت

گسترده ) (ARDLنشاندهنده وجود رابطهای بهشتکل U

کاالهای آالینده ،آثتار منفتی بتر محتیطزیستت بتر جتای

معکوس بین انتشار دیاکسید کربن و رشتد اقتصتادی در

میگذارد .بهطور کلی بهدندا آزادسازی تجاری ،اگتر اثتر

بلندمتتتدت و کوتاهمتتتدت و در نتیجتتته تأییتتتد منحنتتتی

فناوری بر اثر مقیاس و ترکیت (در حالتیکه کشور مزیتت

زیستمحیطی کوزنتس در این کشور است .نتتای آزمتون

نسدی در ننایع آالینده دارد) غالت شود و یا اگر فنتاوری

علیت گرنجری بر اساس الگوی تصحیح خطتای بترداری

و ترکیت بر اثر مقیاس (در حالتیکه کشتور مزیتت نستدی

) (VECMنیز نشان میدهد که در بلندمدت یتک رابطته

در تولید کاالهای پتاک دارد) غالتت شتود ،در آننتورت

علیت یکطرفه از رشد اقتصادی به انتشار دیاکسید کربن

آزادسازی تجاری به نتتای زیستتمحیطتی مثدتت منجتر

وجود دارد ،در حالیکه در کوتاهمدت بین ایتن دو متییتر

میشود .فرضتیهای کته بیشتتر در زمینته محتیطزیستت و

رابطة علیتی وجود ندارد.

تجارت بهکار میرود ،فرضیه پناهگتاه آلتودگی(PHH) 0
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) Ozcan (2013رابطه بین انتشار گتاز دیاکستید کتربن،

درحا توستتعه و  02کشتتور عضتتو  OECDطتتی دورهی

مصرف انرژی و رشد اقتصادی را در  90کشور خاورمیانه

زمانی  9182 -0222بررسی کردند .یافتههای این پژوهش

طتتی دور زمتتانی  9112-0228بررستتی کتترده استتت.

در قالت تحلیل دادههتای پانتل و روشهتای بترآورد گتر

یافتههای این پژوهش در قالتت تحلیتل دادههتای پانتل و

حداقل مربعات معمولی کامالً انالحشتده ) (FMOLSو

روشهتتای برآوردگتتر حتتداقل مربعتتات معمتتولی کتتامالً

اثتترات ثابتتت ) (FEداللتتت بتتر وجتتود منحنتتی کتتوزنتس

انالحشتتده ) (FMOLSو متتد تصتتحیح خطتتای پویتتا

زیستتتمحیطی بتترای هتتر دو گتتروه از کشتتورها دارد،

) (DECMنشان میدهتد کته التو) بتر ختالف فرضتیه

بهگونهای که در کشورهای درحا توسعه ،رشتد اقتصتادی

زیستمحیطی کوزنتس ،رابطه رشتد اقتصتادی و آلتودگی

بتتاالتر تسریتتت بیشتتتر محیطزیستتت را بتتههمراه خواهتتد

هوا بهشکل  Uاست (نه  Uمعکوس) .ب) در کوتاهمتدت

داشتتت ،در حالیکتته در کشتتورهای گتتروه دو  ،رشتتد

یک رابطه علیت از سمت رشد اقتصادی به مصرف انرژی

اقتصادی منجر به بهدود کیفیت محیطزیست میشود.

وجود دارد ) .در بلندمتدت رشتد اقتصتادی و مصترف

فطرس و همکاران ( )9081رابطته آلتودگی هتوا و رشتد

انرژی علت گرنجری انتشار دیاکسید کربن هستند.

اقتصادی کشورهای نادرکننده نفت را طی دورهی زمانی

) Farhani et al. (2014تأثیر تولیتد ،مصترف انترژی و

 9122-0222مورد بررسی قرار دادهاند .به ایتن منظتور از

تجارت را بر انتشار گاز دیاکسید کربن در کشور تتونس

دیاکسید کربن سرانه بهعنوان شتاخص آلتودگی و تولیتد

طی دورهی زمانی  9109-0228بررسی کردهاند .یافتههای

ناخالص داخلی سرانه بتهعنوان شتاخص رشتد اقتصتادی

این پژوهش با استفاده از روش خود توضیح بتا وقفتههای

استفاده شده است.

گسترده ) (ARDLو آزمتون علیتت گرنجتری مدتنتی بتر

نتای این پژوهش در قالت دادههای پانل و بتا استتفاده از

الگوی تصحیح خطتای بترداری ) ،(VECMنشتاندهنده

روش حداقل مربعات معمولی پویا ) (DOLSنشتاندهنده

برقتتراری فرضتتیه زیستتتمحیطی کتتوزنتس ،تتتأثیر مثدتتت

تأیید فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در این کشورهاست.

مصرف انرژی در بلندمتدت و کوتاهمتدت و تتأثیر مثدتت

باللی و همکاران ( )9010رابطه رشد اقتصادی و آلتودگی

تجارت در کوتاهمدت بر انتشتار گتاز دیاکستید کتربن و

زیستمحیطی در بسش نفت را بتا تأکیتد بتر نوستانهای

همچنین وجود رابطته علیتت یکطرفته در کوتاهمتدت از

قیمت آن برای اقتصاد ایران طی دور زمانی 9001-9088

سمت تولیتد ناختالص داخلتی ،مجتذور تولیتد ناختالص

بررسی کردهاند .به این منظور مد سازی نوسانات قیمتت

داخلی و مصرف انرژی به انتشار گاز دیاکسید کتربن در

نفت بتا بهرهگیتری از روش واریتانس ناهمستان شترطی

این کشور است.

خودرگرسیو ) (ARCHو مد ستازی رابطته کتوزنتس از

پورکاظمی و ابراهیمی ( )9080در مطالعتهای بته بررستی

طریج خودتوضیح با وقفههای گسترده ) (ARDLنورت

منحنی زیستمحیطی کوزنتس در خاورمیانته طتی دورهی

گرفتهاست .نتای این پتژوهش نشتاندهنده تأییتد فرضتیه

زمانی  9182-0220پرداختهانتد .نتتای ایتن پتژوهش در

کوزنتس در بستش انترژی و همچنتین تتأثیر معنتیدار و

قالت دادههای پانل و با استفاده از روشهای اقتصادسنجی

معکوس قیمت نفت بر انتشار دیاکسید کربن است.

اثرات ثابتت ) (FEو اثترات تصتادفی ) (REنشتاندهنده

در جمعبندی مطالعات تجربی ذکر شده و تفاوت مطالعته

تأیید فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در این کشورهاست.

حاضر با این مطالعات ،نرفنظر از مکتان و بتاز زمتانی

سلیمیفر و دهقانی ( )9088رابطته بتین آلتودگی و رشتد

پژوهش میتوان گفت که :الو) در مد سازی بستیاری از

اقتصادی را در قالت فرضیه منحنتی زیستت محیطتی

مطالعات تجربی باال (بسصتو

مطالعتات بینکشتوری)،

کوزنتس برای دو گروه از کشورها متشکل از  04کشور

تنها اثر رشد اقتصادی (در قالت منحنتی  )EKCبتر روی
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گلخندان و محسنینیا

کیفیتتت محیطزیستتت بررستتی و تتتأثیر ستتایر متییرهتتای

که در رابطته فتو  LnEلگتاریتم طدیعتی شتاخصهای

تأثیرگذار بر روی آن ،نادیتده گرفتته شتدهاستت .در ایتن

زیستتت محیطتتی LnY ،لگتتاریتم طدیعتتی درآمتتد و LnZ

راستتتا در مد ستتازی پتتژوهش حاضتتر عتتالوه بتتر رشتتد

لگاریتم طدیعی بتردار ستایر متییرهتای متؤثر بتر کیفیتت

اقتصادی ،اثر مصرف انرژی و تجارت نیز بر روی کیفیتت

محیطزیستتت کتته در انتتطالح متییرهتتای کنتتتر نامیتتده

محیطزیست بهطور همزمتان بررستی شتدهاستت .ب) در

میشوند .همچنین

اثتر

تحلیلهتتای اقتصادستتنجی بستتیاری از مطالعتتات تجربتتی

ثابت زمان t ،دوره زمانی i ،تعداد مقاطع و

بینکشوری فو  ،به احتما وجود وابستگی مقطعتی بتین

است .در این مقاله با توجته بته مدتانی نظتری و الهتا از

دادهها توجهای نشده ،اما مطالعه حاضر بتهمنظور اطمینتان

مطالعات تجربی پیشین ،متییرهتای فتو بهنتورت زیتر

از وجود رابطته تعتادلی بلندمتدت بتین متییرهتای متد ،

تعریو شدهاند:

عالوه بر آزمونهای معمو ریشته واحتد و همانداشتتگی

 -شاخصهای زیست

پانلی ،از آزمونهای ریشه واحد و همانداشتگی پتانلی کته

میزان انتشار سرانه دیاکسید کربن (

وجود وابستگی مقطعی بین دادهها را در نظر میگیرند نیز

بهعنوان شاخصی برای کیفیت محیطزیست و آلودگی هوا

استفاده نمودهاست.

استفاده شده است .دلیل انلی این انتساب آنست که

اثر ثابت مقاطع (کشتورها)،

جزی خطتا

محیطتی ) :(Eدر ایتن مقالته از
) (بر حست تن)

) پژوهش حاضر بهمنظور برآورد رابطه تعادلی بلندمدت

مهمترین گاز گلسانهای بوده و بیشترین ستهم را در میتان

بین متییرهای مد  ،از رویکرد میتانگین گروهتی تلفیقتی

آنها داراست .بنابراین در بیشتر مطالعات تجربتی از ایتن

) (PMGاستفاده کتردهاستت .استتفاده از ایتن برآوردگتر

شاخص در بررسی وضعیت آلودگی محیطزیست استفاده

مهمترین وجه تمایز مطالعه حاضر بتا ستایر پژوهشهتای

شدهاست (محمدباقری.)990 :9081 ،

داخلتتی گذشتتته در زمینتته موضتتوع آن استتت .برآوردگتتر

 -درآمتتد ) (Yو مجتترور درآمتتد

 PMGعالوه بر اراآه ضرایت بلند متدت ،ضترایت کوتتاه

انتتدازهگیری درآمتتد ،از تولیتتد ناختتالص داخلتتی ستترانه

مدت را نیز در دادههای پتانلی محاستده میکنتد .موضتوع

) (GDPبه قیمت ثابت سا ( 0222بر حستت  PPPدالر

مهمی که در مطالعات بین کشتوری گذشتته متورد توجته

آمریکا) استفاده شدهاست .در مطالعات تجربی مستلفتی از

قرار نگرفته است.

ایتتن شتتاخص بتتهعنوان معیتتاری بتترای نشتتاندادن رشتتد

 :بتتهمنظور

اقتصتتادی استتتفاده شدهاستتت (Balte and Soest,

 -2روشها

) .2001بتتر استتاس ضتترایت درآمتتد و مجتتذور درآمتتد،

 -1-2مدل پژوهش

حالتهای گوناگونی برای شکل نتوع وابستتگی درآمتد و

در مطالعات تجربتی انجتا شتده ،بترای نمتایش فرضتیه

شتاخصهای زیستتتمحیطی قابتل پیشبینتتی استت .اگتتر

منحنتتی زیستتت محیطتتی کتتوزنتس ) (EKCاز متتد های

باشد ،بهمعنی عد ارتدتا بتین درآمتد

مستلفتتی (بهنتتورت توابتتع درجتته دو و ستته و بهشتتکل

(رشد اقتصادی) و کیفیت محتیط زیستت (انتشتار سترانه

لگاریتمی و غیرلگتاریتمی) استتفاده شتده استت .در ایتن

و

دیاکستتید کتتتربن) در متتتد استتتت .اگتتتر

مطالعه ،انجا آزمتون والتد روی ضترایت نشتان داده کته

باشد ،بهمعنی وجود ارتدا خطی بین متییرهای

بهترین مد برای برآورد این فرضیه ،شکل درجته دو آن

مذکور است ،کته چنانچته

ایتن ارتدتا خطتی

است .همچنین متییرها بهنتورت لگتاریتم طدیعتی متورد

افزایشی و چنانچه

استفاده قرار گرفتهاند.

است .اگتر

این ارتدتا خطتی کاهشتی
و

است .در این حالت چنانچه
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بهمعنی ارتدتا  Uشتکل بتین رشتد اقتصتادی و انتشتار

این مد در مطالعات تجربی ماننتد )Halicioglu (2009

و

و ) Shahbaz et al. (2012متورد استتفاده قترار گرفتته

باشد ،نشاندهنده ارتدا  Uشکل معکوس بتین

است .مندع دادههای متییرهای این پژوهش ،شتاخصهای

متییرهای مذکور و تأیید فرضیه زیستتمحیطی کتوزنتس

توسعه جهتانی (WDI) 4استت .در جتدو ( )9خالنته

) (EKCاست .در ایتن حالتت میتتوان نقطته بازگشتت

آماری مفیدی از این متییرها برای کتل کشتورهای متورد

(متتاکزیمم) تتتابع را بهنتتورت

مطالعه آمده است.

دیاکستتید کتتربن استتت .در حالیکتته اگتتر

محاسده کرد ).(Saboori et al., 2012

جدول  .1شاخص های آماری متغیرهای مورد استفاده تحقیق برای

 -متغیرهای کنترل ) :(Zاز آنجا که آلودگی محیط زیست

کشورهای منطقه منا ()1551-2111

تنها متأثر از رشد اقتصادی ندوده و متییرهای دیگتری نیتز
در تعیین آن نقش دارند ،حتذف ایتن متییرهتا از متد و

متغیر

برآورد نرف مد کوزنتس ،ممکن است مسالهی تتورش

انتشار سرانه دیاکسید کربن

ناشی از حذف متییرهتا را بتهوجود آورد .در ایننتورت

(برحست متریک تن)

نتتتای بهدستتت آمتتده قابتتلاطمینتتان نیستتتند (محمتتد

میانگین

90/008

انحراف
معیار
99/922

ضریب
تغییرات
(درصد)

80/249

تولید ناخالص داخلی سرانه به
قیمت ثابت سا 0222

باقری.)9081 ،

1024/900

8082/212

19/990

(برحست  PPPدالر آمریکا)

بههمین دلیل بر اساس مدانی نظتری و مطالعتات تجربتی

سرانه مصرف انرژی
(برحست کیلوگر معاد نفتی)

انجا شتده در زمینته عوامتل متؤثر بتر آلتودگی هتوا ،از

باز بودن تجاری (درند)

متییرهای سرانه مصرف انترژی )( (Eبرحستت کیلتوگر

4220/200

4249/122

88/221

80/020

00/422

08/040

مأخذ :محاسدات تحقیج با استفاده از دادههای WDI

معاد نفتتی) و شتاخص تجتارت یعنتی درجته بتازبودن
تجتتاری )( (Tمجمتتوع نتتادرات و واردات بتته تولیتتد

 -2-2روش پژوهش

ناختتالص داخلتتی) بتتهعنوان متییرهتتای کنتتتر استتتفاده

نسست با استفاده از آزمونهتای ریشته واحتد پتانلی ،بته

شدهاست.

بررسی مانایی دادهها پرداختته شتد .ست س ،همانداشتتگی

 -9بر اساس مدانی نظری و مطالعات تجربی اراآه شده در

دادهها با استفاده از آمارههای همانداشتگی پتانلی آزمتون و

قسمت قدلی مقاله ،انتظار بر آنستت کته عالمتت ضتریت

در آختتر نیتتز بتتردار همانداشتتتگی ،توستتط روش میتتانگین

متییر سترانه مصترف انترژی مثدتت باشتد ،امتا در متورد

گروهی تلفیقی( (PMG) 2که دارای ویژگیهتای مناستدی

عالمت تجارت از پیش نمیتوان قضاوت قطعتی داشتت.

نسدت به سایر برآوردگرهتای دادههتای پتانلی بتوده و در

همچنین  iنشاندهنده کشورهای منطقه منا )(i 1,…,14

مطالعات داخلی گذشتته کمتتر متورد توجته قترار گرفتته

(در جدو پیوست ( ،)9این کشتورها بته همتراه خالنته

استتت) استتتسرا شتتد .اکنتتون بتته تشتتریح ایتتن روش

آمتتاری از دادههتتای متتورد استتتفاده آنهتتا آمدهانتتد) و t

پرداختهمیشتتود .متتد های پانلدیتتتای پویتتا را میتتتوان

نشاندهنده بازهی زمانی ( )9112-0299است .با توجه بته

بهوسیله روشهای مستلفی مانند اثرات ثابت ) ،(FEاثرات

توضیحات اراآه شده فو و نوع متییرهای کنتر انتستاب

تصتتادفی ) (REو گشتتتاورهای تعمتتیم یافتتته )(GMM

شده در این پژوهش ،مد نهایی بهنورت زیر در میآید:

برآورد کرد .در این روشها فقط جزی عتر

از مدتدد در

()0

بین مقتاطع متفتاوت استت و ضترایت بترآوردی نیتز ،در
نورت بزرگ بودن بتاز زمتانی منجتر بته نتتای گمتراه
کنندهای میشتوند ) .(Bangake and Eggoh, 2011در
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علوم و مهندسی محیط زیست -سال اول -شماره  -3پاییز 9314

گلخندان و محسنینیا
راستای رفع این محتدودیتهاPesaran et al. (1999) ،

()8

برآوردکننده میانگین گروهی تلفیقی( (PMG) iیتا همتان

که در رابطه فتو

 ARDLپانلی) ،که امکتان بررستی همگرایتی و تصتحیح

ضتترایت بلندمتتدت

عد تعاد را میسر میکند ،پیشتنهاد کردهانتد .علتت ایتن

یکسان هستند .همچنین،

نا گذاری آنست که این برآورد کننتده هتم شتامل تلفیتج

درنتتورتیکه

استتت .بتتهمنظور تشتتریح ایتتن روش ،بتتر استتاس مطالعتته

غیرخطی است ،با استتفاده از روش حتداکثر راستتنمایی

()4

میتوان ضرایت بلند مدت و ضرایت تصحیح خطای هتر

که در رابطة فو  iبه تعداد گروهها یا مقاطع (کشورها)t ،
برای گروه ،i

گروه را برآورد کرد.

متییرهتای توضتیحی

با توجه به توضیحات ارایه شده فو و با توجه بته وقفته

بته

جمله خطای هر گروه،

بته ضترایت وقفتههای متییتر

به بتردار

ضترایت بتا وقفته و بتدون

وابسته و

باشتتد از وجتتود رابطتتة

مطمتتئن میشتتویم .از آنجتتا کتته رابطتته ( )4یتتک رابطتته

پانلی بهنورت زیر در نظر گرفته میشود:

به جملته اثترات ثابتت گروههتا،

در رابطه ( )8بهنورت یتک

تصحیح خطا کته رویکتردی بته بحتث همگرایتی استت،

) ،Pesaran et al. (1999متد )ARDL(p,q,q,…,q

به دور زمانی،

 ،در بتتین گروههتتا

جملة تصحیح خطتا یتا تصتحیح تعتاد عمتل میکنتد و

) (Poolingو هتتم شتتامل میتتانگینگیری )(Averaging

 :بتردار

یتک فرآینتد نوفته ستفید استت و

بهینه یتک ،معادلته ) ARDL (1,1,1,1,1متد پتژوهش
(رابطه ( ))0را میتوان بهنورت زیر نوشت:
() 1

وقفه متییر مستقل اشاره دارد .اگر تددیل متییر:
()2
برای هر متییر انجا شود ،میتوان رابطه ( )2را بهنورت

با پارامتربندی مجدد رابطه ( )1بر اساس معادله تصحیح

زیتتر و بتتر استتاس معادلتته تصتتحیح خطتتا پارامتربنتتدی

خطا خواهیم داشت:

مجدد کرد:

()92

()2

که در رابطه فو ):(Pesaran et al., 1999

که در ٱن:

()0

()99

با در نظر گرفتن یکسری فرو

از جمله این فر

ریشتتههای چنتتد جملتتهای

کته
همگتتی

شایان ذکر است که در مقابتل ایتن روش ،روش میتانگین

خار از دایره واحد قرار میگیرنتد ،متد  ARDLفتو
پایدار است .این فر

باعث میشود که

گروهی ) (MGقرار دارد که در آن ابتدا بترای هتر گتروه

و یتک

یک رگرسیون جداگانه برآورد میشود و ست س میتانگین

رابطه بلند مدت متییرهتای متد بهنتورت زیتر وجتود

ضرایت گروهها محاستده و بتهعنوان ضتریت مربتو بته

داشته باشد ).(Ibid
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دادههای پانل معرفی میشوند .بنتابراین بایتد بتین  MGو
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استقال مقطعتی 8دارنتد .ایتن پیشفتر

 PMGتفتتاوت قاآتتل شتتد .بتته ایتتن منظتتور میتتتوان از

هماننتد ستایر

آزمونهای هاسمن 2یا نسدت راستتنمایی 0استتفاده کترد

فرو

) (Simoes, 2011کته در ایتن مقالته از آزمتون هاستمن

دادههای پانل تأیید شتود ،استتفاده از روشهتای مرستو

استفاده شد .رد نشتدن فرضتیه نتفر در آزمتون هاستمن

ریشه واحد پانلی مانند آزمونهتای  IPSو  LLCاحتمتا

حاکی از کتاراتر بتودن برآوردگتر  PMGدر مقابتل MG

وقوع نتای ریشه واحد کاذب را افزایش خواهد داد .برای

است و بالعکس .برآوردگر  PMGهمانند برآوردگر MG

رفع این مشکل آزمونهای ریشه واحد پانلی متعتددی بتا

از مددد و ضترایت کوتاهمتدت در

وجتتود وابستتتگی مقطعتتی پیشتتنهاد شتتده کتته یکتتی از

بین مقاطع مستلو باشد و ماننتد برآوردگتر  FEضترایت

مشتتهورترین آنهتتا ،آزمتتون ریشتته واحتتد تعمتتیم یافتتته

میکنتتتد

مقطعیای هستیم ،پسران و شین ( )CIPSاست که توسط

) .(Blackburne and Frank, 2007بنتابراین ،میتتوان

) Pesaran (2007اراآه شده است .آماره ایتن آزمتون بتر

گفت کته ایتن برآوردگتر بتین دو برآوردگتر  MGو FE

اساس میانگین آمارههای  ADFمقطعی فردی به نتورت

قرار دارد.

زیر است:

در این مقاله بهمنظور انجا تجزیه و تحلیلهای آمتاری و

()90

اقتصادسنجی از نر افزارهتای ( EXCELبتهمنظور انجتا

که در آن،

تحلیلهتتتای آمتتتاری)( EVIEWS ،بتتتهمنظور انجتتتا

انفرادی در پانل استت ) .(Pesaran, 2007مقتدار آمتاره

آزمونهای معمو مانایی و همانداشتگی پانلی)STATA ،

فو با مقادیر بحرانتی محاستده شتده توستط (Pesaran

(بهمنظور انجا آزمون همانداشتگی با وابستگی مقطعتی) و

 (2007مقایسه و در نورت بزرگتر بودن ایتن آمتاره از

( GAUSSبهمنظور انجا آزمون ریشه واحد با وابستتگی

مقادیر بحرانتی ،فرضتیه نتفر (نامانتا بتودن) متییتر رد و

مقطعی و برآورد بردارهای همانداشتتگی بتهروش )PMG

مانایی متییر مورد پذیرش قترار خواهتد گرفتت .خالنته

اجازه میدهد که عر

بلندمتتتدت را بتتتین مقتتتاطع یکستتتان فتتتر

استفاده شده است.

میتواند برقرار نداشد .هرگاه وابستگی مقطعتی در

آماره الگوی  ADFمقطعی برای هتر مقطتع

نتای این سه آزمون با فر

وجود متییر عر

از مددد و

بهتفکیک ،در جدو ( )0اراآه شده است .با توجه به نتای

 -5نتایج

این جدو و سطوح احتما محاسده شده ،میتوان نتیجته

روشهتتای معمتتو اقتصادستتنجی در کارهتتای تجربتتی

گرفت که کلیه متییرهای مد  ،در سطح احتما  9درنتد

مانایی متییرهای مورد مطالعته استتب بته

نامانا بودهاند ،اما پس از یک بار تفاضلگیری این متییرهتا

مدتنیبر فرو

این دلیل که امکان ساختگیبودن برآورد با متییرهای نامانا

در سطح  9درند مانا شدهاند.

وجود دارد و استناد به نتای چنین برآوردهتایی بته نتتای

برآورد مد در حالت نامانتا بتودن متییرهتا باعتث ایجتاد

گمراهکنندهای منجتر خواهتد شتد ) .(Baltagi, 2005از

رگرسیون کاذب در مد میشود .برای جلوگیری از اتکتا

اینرو قدل از استفاده از این متییرها الز است نستدت بته

به رگرستیون کتاذب روشهتای تفاضتلگیری و آزمتون

مانایی و نامانایی آنها اطمینان حانل کرد .در این مطالعه

همانداشتگی وجتود داردب امتا هنگتا استتفاده از تفاضتل

بهمنظور بررسی مانایی متییرها از آزمونهای زیر استتفاده

متییرها در برآورد ضرایت الگو اطالعتات ارزشتمندی در

شد ) Im, Pesaran and Shin (IPS) (2003و Levin,

رابطه با سطح متییرها از دست میرود .بنابراین این روش

) .Lin and Cho (LLC) (2002فرضتیه نتفر در ایتن

بترای جلتوگیری از اتکتا بته رگرستیون کتاذب مناستت

آزمونها مدتنیبر وجود یک ریشته واحتد استت .در ایتن

نمیباشتد .میتتوان بترای رفتع ایتن مشتکل از آزمتون

آزمونها فتر

همانداشتگی استفاده کرد.

بتر آنستت کته دادههتای متورد استتفاده
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گلخندان و محسنینیا
جدول  .2آزمونهای مانایی
متغیر
Ln

Ln

Ln

Ln

آزمون IPS

آزمون LLC

آزمون CADF

درجه مانایی

آماره

آماره

آماره

)I(d

(-2/92 )2/402

(-9/49 )2/201

(2/92 )2/228

(-94/49 )2/222

(-92/08 )2/222

(-4/41 )2/222

(4/24 )9/222

(9/12 )2/102

(9/00 )2/888

(-0/44 )2/222

(-2/22 )2/222

(-4/94 )2/222

(2/02 )2/218

(9/11 )2/180

(2/40 )2/282

(-1/29 )2/222

(-2/22 )2/222

(-2/90 )2/222

(0/21 )2/111

(2/89 )2/012

(2/098 )2/202

(-99/00 )2/222

(-99/20 )2/222

(-0/12 )2/220

(2/80 )2/821

(2/09 )2/284

(-9/90 )2/901

(-2/90 )2/222

(-0/08 )2/222

(-2/90 )2/222

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

*اعداد داخل پرانتز نشاندهنده ارزش احتما هستند.
مأخذ :محاسدات تحقیج

مفهو همانداشتگی تداعیکننده وجود یتک رابطته تعتادلی

و فرضیه مقابل آن اشتاره بته همانداشتتگی

بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طو زمان بهسمت

بین متییرهای مد دارد.

آن حرکت میکند (نوفرستی .)9081 ،درنورت نامانتایی

نتای این آزمون با وجود عر

متییرهای مد اگر بین آنها همانداشتگی برقرار باشد ،نتای

قسمت باالیی جتدو ( )0آمتده استت .همتان طتور کته

حانل از برآورد مد قابل اعتمتاد خواهتد بتود .در ایتن

مالحظه میشود ،بر استاس نتتای ارایته شتده در جتدو

مقالتته بتتهمنظور بررستتی آزمتتون همانداشتتتگی پتتانلی در

مذکور ،همانداشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت بتین

مد های مورد استفاده از روش ارایهشده توسط Pedroni

متییرهای مد  ،در دو آماره پانل  PPو  ADFو سه آماره

) (2004و ) Kao (1999استفاده شدهاست.

گتتروه  PP ،rhoو  ADFدر ستتطح  92درنتتد پذیرفتتته

بهمنظور تشریح آزمون همانداشتگی پدرونی بین متییرهای

میشود.

مد  ،معادله رگرسیونی زیر را مورد بررسی قرار میدهیم:

بتتهمنظور تأییتتد نتتحت نتتتای ب تهدستتتآمده از آزمتتون

()94

) Pedroni (2004مدنیبر همانداشتگی متییرهای متد از

دادههای پانلی دو نوع آماره آزمون را پیشنهاد دادهاست:

آزمون همانداشتگی ) Kao (1999نیز استفاده شده استت.

نوع او مدتنی بر رویکرد درونگروهی 1و شامل چهار

این آزمون با استفاده از آماره آزمونهای ریشه واحتد DF

) Pedroni (2004برای انجا آزمون همانداشتگی آماره

و  ADFانجا میشود .در این آمارهها فرضیه نفر برابتر

پانتتل  PP ،rho ،vو  ADFاستتت .ایتتن آمارههتتا بیتتانگر

وجود نداشتن همانداشتگی و فرضتیه مستالو آن وجتود

متوسط آماره آزمونهای سریزمانی همانداشتگی پانلی در

همانداشتتگی بتین متییرهتای متد استت .نتتای آزمتون

طو مقاطع هستند.

همانداشتگی کاآو با استتفاده از آمتاره  ADFبترای معادلته

آزمون دو پدرونی مدتنی بر روش بینگروهی 92و شتامل

تسمینی ،در قستمت پتایینی جتدو ( )0نشتان داده شتده

سه آماره گروه  PP ،rhoو  ADFاست .فرضیه نفر تما

است .این آماره با توجه به معادله رگرسیونی:

آمارههای این آزمون نشان دهنده عد هم انداشتگی

()92
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از مددد و متییر رونتد در
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رابطه بلندمدت نیز وجود ندارد .فرضیه نتفر بترای تمتا

و به نورت زیر تعیین میشود:

مقاطع موجود در پانل عدارت است از:

()92
بر اساس نتای این آزمتون نیتز وجتود همانداشتتگی بتین

برای

تما

 ،در حالیکه فرضیه مقابل برابتر استت

بتتا:

بتترای

و

بتترای

 .بر اساس فرضیه مقابل،

متییرهای مد پذیرفته میشود.

در بتین

مقاطع مستلو ،متفتاوت استت ).(Eggoh et al., 2011

در نورت تأیید وابستگی مقطعی ،استتفاده از روشهتای

) ،Westerlund (2007چهار آماره مستلتو را بتهمنظور

مرسو همانداشتگی پانلی نیتز ماننتد ) Pedroni (2004و

بررسی همانداشتگی پانل بتر استاس برآوردهتای حتداقل

) Kao (1999احتما وقوع نتای همانداشتتگی کتاذب را

مربعتتات

افزایش خواهد داد .برای رفع این مشکل نیتز آزمونهتای

و آمارههتتای  tآنهتتا پیشتتنهاد دادهاستتت .دو

آزمون از این چهار آزمتون ،آزمونهتای پانتل بتا فرضتیه

همانداشتتتگی پتتانلی متعتتددی پیشتتنهاد شتتده کتته روش

مقابل همانداشتگی کتل پانتل هستتند (

پیشنهادی ) Westerlund (2007از آن جمله استت .ایتن

برای تمتا iهتا) .دو آزمتون ،آزمونهتای میتانگین گتروه

آزمون بر این اساس طراحی شده است کته فرضتیه نتفر

هستند که به آزمتون فرضتیه مقابتل مدنیبتر اینکته بترای

مدنیبر عد وجود همانداشتگی را با توجه به اینکته جتزی

حداقل یک مقطع ،شواهدی از همانداشتتگی وجتود دارد،

تصحیح خطا در مد تصحیح خطای شترطی برابتر نتفر

برای حداقل یتک  .)iآمارههتای

میپردازند (

است یا نه ،مورد بررسی و آزمون قرار میدهد .بنابراین رد

پانل

فرضیه نفر مدنی بر عد تصحیح خطا میتواند بیانگر رد

و

به آزمون فرضیه عد وجود همانداشتگی در

مقابل فرضیه وجود همانداشتتگی میپردازنتد ،درحالیکته

فرضیه نفر مدنیبر عد وجتود همانداشتتگی باشتد .ایتن

آمارههای میانگین گروه

آزمون تصحیح خطا فرآیندی بهنورت مد زیر دارد:

به آزمون فرضتیه عتد

و

وجود همانداشتگی در مقابل فرضتیه وجتود حتداقل یتک

()90

بتتردار همانداشتتتگی میپردازنتتد )Westerlund .(Ibid

) (2007در ایتن آزمتون از روشتتی تحتت عنتوان "بتتوت
استرپ" برای حذف اثرات وابستگی مقطعتی در متییرهتا
در رابطه فو ،

دربردارنده اجتزای قطعتی و

استفاده نموده است .نتای این آزمون در جدو ( )4اراآته

و

بهترتیت نشاندهنده متییر وابستته و متییرهتای توضتیحی

شده است.با توجه به نتای ایتن جتدو (مقتدار آمتاره و

مد است .معادله باال را میتوان بهنورت زیر بازنویستی

ارزش احتما محاسده شتده) میتتوان گفتت کته فرضتیه

کرد:

نفر مدنیبر عد همانداشتتگی بتین متییرهتای متد  ،بتر
اساس آماره میانگین گروه

()98

و دو آمتاره پانتل

و

رد میشود .ستون چهار جدو ( )4مقادیر احتما قتوی
آزمتتون ) Westerlund (2007را کتته بهوستتیله روش
در معادله فتو  ،پتارامتر
سیستم

نشتاندهنده سترعت تعتدیل

بهدست آمده را نشان میدهد .بر استاس ایتن مقتادیر نیتز

بهسمت تعاد بلندمتدت پتس

از وقوع یک شتوک ناگهتانی استت .اگتر
تصتتحیح خطتتا استتت و نشتتان میدهتتد کتته
همانداشته هستند .اگر

بوتاسترپ برای حذف اثر وابستگی مقطعی بین متییرهتا
فرضیه نفر مدنیبر عد همانداشتگی بین متییرهای متد ،

 ،متد

بر اساس دو آمتاره میتانگین گتروه

و

پانل

 ،تصحیح خطا و در نتیجته
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و

و

و دو آمتاره

در مد رد میشود.
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گلخندان و محسنینیا
جدول  .5نتایج آزمون همانباشتگی پانلی

گروهی تلفیقی در جدو ( )2گزارش شده است.

)Westerlund (2007
آماره

مقدار آماره

احتما

احتما قوی

جدول  .3نتایج برآورد مدل بهروش  PMGو بر اساس

-0/440

2/222

2/222

) ARDL(1,1,1,1,1پانل

-8/002

2/192

2/204

-02/004

2/222

2/222

-8/809

2/222

2/222

ضرایت بلندمدت
Ln
(4/8042 )2/222

* ماکزیمم طو وقفه بهینه با استفاده از معیار آکاآیک ) 0 ،(AICتعیتین
شتتده استتت .تعتتداد بوتاستتترپها نیتتز بتترای تعیتتین ارزش احتمتتا
بوتاسترپشتتده کتته باعتتث حتتذف اثتترات مقطعتتی در دادههتتای پانتتل
میشوند 222 ،در نظر گرفته شده است.
مأخذ :یافتههای تحقیج

Ln
(-2/0449 )2/290

(2/1482 )2/222

Ln
(2/9820 )2/222

ضرایت کوتاهمدت
(0/1409 )2/222

بنتابراین بتر استاس آزمتون همانداشتتگی Westerlund

(-2/9408 )2/240

(2/2010 )2/222

(2/2808 )2/222

ضریت تصحیح خطا

آزمون هاسمن

(-2/0001 )2/222

(2/9098 )2/001

* اعداد داخل پرانتز نشاندهنده ارزش احتما هستند.

) (2007وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متییرهای مد

مأخذ :محاسدات تحقیج

را میتوان پذیرفت.
پس از تأیید وجود همانداشتگی بین متییرهای مد  ،بدون

بر اساس این نتای کلیه ضترایت بلندمتدت و کوتاهمتدت

نگرانی از بروز مشکل رگرسیون کاذب ،میتتوان متد را

در سطح اطمینتان  12درنتد معنتادار بودهانتد و عالمتت

برآورد کرد .قدل از برآورد مد بهروش میتانگین گروهتی

ضرایت محاسده شده با توجه به مدانی نظتری و مطالعتات

تلفیقی ،بهمنظور اطمینان انتساب بین روشهتای دادههتای

تجربی ،انتظار را در برآورد مد بترآورده میکننتد .نتتای

لیمتر بتا

آزمون هاستمن ) (H.Tنیتز بتا توجته بته ارزش احتمتا

پانل و دادههای تلفیقتی(99پولینت ) از آمتاره
درجتته آزادی
است که

استتتفاده شتتده

ارایهشده نشاندهنده پتذیرش فرضتیه نتفر و استتفاده از

تعداد متییرهای توضیحی لحاظ شده در مد ،

تعداد مقاطع و

برآوردگتتر  PMGدر مقابتتل  MGاستتت .بنتتابراین نتتتای

دورهی زمانی است:

ضرایت برآوردشده از نظر آماری تأیید شده و قابل تفسیر

()91

هستند.

در رابطه فتو

مجمتوع مربعتات باقیمانتده مقیتد

حانل از تسمین مد پانل بهدستتآمده از روش

و

مجموع مربعات باقیمانده غیرمقید استت .فرضتیه

بر اساس نتای جدو ( :)2در بلند متدت ضتریت متییتر

این آزمون نشاندهنده آن است که هر یتک از

لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه مثدت و حتدود 4/80

از مدددهای یکسانی دارند (لزو استتفاده از

بهدست آمده است .عالمت مثدت این ضتریت بیتانگر آن

اشاره به ناهمسانی

است که افزایش رشد اقتصادی (درآمد سرانه) کشتورهای

از مدددهای هر یک از مقاطع دارد (لزو استفاده از

منطقه منا با ایجاد و تشدید آلودگی هوا همراه است .منفی

نفر
مقاطع عر

دادههای تلفیقی) و فرضیه مقابل
عر

 -5بحث

دادههای پانل) .از آنجا که محاسدات این پژوهش احتمتا

بودن ضریت متییر مجذور لگاریتم تولید ناخالص داخلتی

پذیرش فرضیه نفر را  2/220بهدست آورد ،فرضیه نتفر

سرانه که برابتر بتا  -2/9809استت ،نشتاندهنده قستمت

مدنی بر قابلیتت بتراورد دادههتا بهشتیوه تلفیقتی پذیرفتته

نزولی منحنی کوزنتس استت و بیتان میکنتد کته در ایتن

نمیشود و الز است مد بهروش دادههای پانل برآورده

گروه از کشورها پس از عدتور از نقطته بازگشتت ،EKC

شود .نتای

برآورد مد با استفاده از روش میانگین
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میگیرد .از آنجا که نتای بهدستآمده وجود  EKCبترای

در مورد متییتر بتازبودن تجتاری نیتز میتتوان گفتت کته

آلودگی هتوا در کشتورهای منطقته منتا را تأییتد میکنتد،

افزایش یکدرندی آن ،میزان آلودگی هوا در کشتورهای

میتوان نقطه بازگشت این منحنی را برای این کشورها در

منطقه منا را بهاندازه  2/9820درند افتزایش میدهتد کته

الگوی پژوهش تعیین نمود .با توجه بته ضترایت لگتاریتم

این یافته نشاندهنده تأیید فرضیه پناهگاه آالینتدگی بترای

تولید ناختالص داخلتی سترانه و مجتذور لگتاریتم تولیتد

این کشورها و همسو با نظریه مسالفان تجارت آزاد است.

ناخالص داخلی سرانه ،نقطه بازگشت  EKCجایی خواهد

با توجه به وابستتگی ستاختار تجتاری بیشتتر کشتورهای

بود که در آن نقطه ،درآمتد سترانه کشتورهای منطقته منتا

منطقه منا بته نتادرات انترژی و بتاالخص نفتت ،چنتین

معاد  91280/92دالر باشد .بهعدارت دیگر ،هرگاه بهطور

نتیجهای نیز دور از انتظار نیست.

متوسط کشورهای منطقه منا به درآمد سرانه حقیقی حدود

در کوتاهمدت نیز عالمت لگاریتم تولید ناختالص داخلتی

 91280دالر (بهقیمتهای ثابت سا  )0222برسند دیگتر

سرانه مثدت و معنادار و عالمت مجذور آن منفی و معنادار

افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش انتشار آلتودگی هتوا

است .این نتیجه گویای آن است که فرضیه زیستمحیطی

نسواهد شد و از آن نقطه به بعد همگا با رشد اقتصتادی،

کوزنتس برای کشورهای منطقته منتا هماننتد دور زمتانی

انتشار آلودگی هوا کاهش یافته و منجر بته حفتک کیفیتت

بلندمتتدت ،در کوتاهمتتدت نیتتز برقتترار استتت .ضتتریت

محیطزیست خواهد شد .از آنجا که بر اساس جدو (،)9

متییرهتتای لگتتاریتم مصتترف انتترژی و لگتتاریتم بتتازبودن

متوستتط درآمتتد ستترانه حقیقتتی کشتتورهای منطقتته منتتا

تجاری نیز در کوتاهمدت هماننتد دور زمتانی بلندمتدت،

 1024/900دالر بوده و از درآمد سرانه در نقطه بازگشتت

مثدت و معنادار است ،اما میزان اثرگذاری این متییرهتا بتر

منحنتتی زیستتتمحیطی کتتوزنتس کمتتتر استتت ،نتیجتته

انتشار آلودگی هوا در منطقته منتا در کوتاهمتدت کمتتر از

گرفتهمیشود که بیشتر کشورهای ایتن منطقته در قستمت

بلندمدت است ،بهگونهای کته بتا افتزایش یتک درنتدی

نعودی منحنی کوزنتس قرار گرفتهاند و هنتوز بته نقطته

مصرف انرژی و بتاز بتودن تجتاری در ایتن کشتورها در

بازگشت این منحنتی نرستیدهاند .بنتابراین افتزایش رشتد

کوتاهمدت بهترتیت میزان انتشار آلودگی هوا چیزی حدود

اقتصادی کشورهای منطقه منا تا رسیدن به نقطه بازگشت،

 2/28و  2/28درند افتزایش مییابتد .همچنتین عالمتت

منجر به افزایش تسریتهای زیستمحیطی میشود .الدتته

ضریت جملهی تصحیح خطا مطابج انتظار منفی و معنادار

نتیجتته بهدستتتآمده بتتا توجتته بتته ندتتود استتتانداردهای

است که نشان میدهد عد تعاد ها در کوتاهمدت تعتدیل

زیستمحیطی مناست ،کیفیت نهادی پتایین ،پتایین بتودن

میشوند تا رابطه تعادلی بلندمدت ایجاد شود .مقدار ایتن

تکنولوژی تولیتد ،عتد کتارایی فنتی در تولیتد و بتهویژه

ضتتریت ،حتتدود  -2/00استتت کتته بتتهمعنی تعتتدیل 00

نتتنعت و عتتد کتتارایی فنتتی در بستتش حملونقتتل ایتتن

درندی در هر دوره تا برقراری تعاد بلندمدت است.

کشورها چندان دور از انتظار نیست.
ضریت مثدت لگاریتم مصترف انترژی نشتاندهنده رابطته

 -3جمعبندی و نتیجهگیری

مستقیم بین این متییر و انتشار آلودگی هوا در کشتورهای

هدف انلی این مطالعته ،بررستی تتأثیر رشتد اقتصتادی،

منطقه منا است ،به ایننورت که با افتزایش یکدرنتدی

مصرف انرژی و تجارت بتر آلتودگی هتوا در کشتورهای

ثدات سایر شرایط

منطقه منا طتی دور زمتانی  9112-0299استت .بته ایتن

در بلندمدت میزان آلودگی هتوا  2/1482درنتد افتزایش

منظتتور نسستتت بتتر استتاس مفروضتتات زیستتتمحیطی

مییابد ،که حاکی از عد کارایی فنی در تولید و مصترف

کوزنتس مد تصریح و پس از بررستی مانتایی متییرهتا،

انرژی در کشورهای منطقه منا دارد.

وجود همانداشتگی (رابطه بلندمدت) بین متییرهتای متد

در مصرف انرژی این کشورها ،با فر
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گلخندان و محسنینیا

نیتتز تأییتتد شتتدهاستتت .ستت س بتتهمنظور بهدستتتآوردن

ارتقای تکنولوژی و تولید و مصرف این دستگاهها بایستی

رابطتتههای بلندمتتدت و کوتاهمتتدت از رویکتترد میتتانگین

از ستتوی برنامتتهریزان و سیاستتتگذاران ایتتن کشتتورها

گروهتتی تلفیقتتی ) (PMGاستتتفاده شتتد .نتتتای نشتتان

حمایتتت شتتود .همچنتتین ،میتتتوان بتتا حرکتتت بهستتمت

میدهتتتد کتتته :التتتو) در بلندمتتتدت نتتتحت فرضتتتیه

سوختهای فسیلی پاکتر و جایگزبن کردن سوختهای

زیستمحیطی کتوزنتس ،یعنتی وجتود رابطتهای بهشتکل

فسیلی با سوختهای تجدیدپذیر و پاک ،تا حد زیادی از

منحنی  Uمعکوس بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا برای

انتشار آلودگی در ایتن کشتورها (کته بیشتتر آنهتا دارای

کشورهای منطقه منا تأیید شتد .بتهگونتهای کته هماکنتون

اقتصادهای وابسته بته انرژیهتای تجدیدناپتذیر هستتند)

بیشتر کشورهای این منطقته در قستمت نتعودی منحنتی

کاست ) .در بلندمدت و کوتاهمتدت تتأثیر تجتارت بتر

کتتتوزنتس قتتترار دارنتتتد و بتتتر استتتاس پیشبینیهتتتای

آلودگی هوا در کشورهای منطقه منا مثدت و معنادار است.

نورتگرفته از سطح درآمد سرانه حقیقی حتدود 91280

بهگونهای که با افزایش یکدرندی در تجارت بتا فتر

دالر (به قیمتهتای ثابتت ستا  ،)0222رشتد اقتصتادی

ثدات سایر شرایط ،آلودگی هوا در کشورهای ایتن منطقته،

منجر به بهدود کیفیت محیطزیست (کاهش آلتودگی هتوا)

بهترتیت در بلندمدت و کوتاهمدت چیزی حتدود  2/98و

کشورهای منطقه منا میشود .درضمن ،نحت این فرضیه

 2/28درند افزایش مییابد.

در کوتاهمدت نیز تأییتد شتدهاستت .بتا توجته بته اینکته

با توجه به این نتتای بتهمنظور کتاهش آلتودگی هتوا در

کتتاهش رشتتد اقتصتتادی بتتهمنظور کتتاهش آلتتودگی هتتوا،

کشورهای منطقه منا ،تیییتر در ترکیتت واردات کاالهتای

مسالو اهتداف توستعهای کشتورهای منطقته منتا استت

سرمایهای و واسطهای بهگونهای که به انتقا فناوریهتای

(اکثر کشورهای این منطقه از جملته کشتورهای در حتا

پاک بیانجامد ،تونیه میشتود .همچنتین ،بتا متنوعستازی

توسعه محسوب میشوند) و با توجه بته زمتان بتر بتودن

نادرات اقتصادی این کشتورها (بتا توجته بته وابستتگی

کاهش آلودگی هوا از طریج دستیابی به درآمتد سترانه و

تجارت بیشتر این کشورها به انترژی ،بتاالخص نفتت) از

رشد اقتصادی باالتر ،پیشنهاد میشتود کته برنامتهریزان و

یکسو ،ترکیت کاالهتای تجتاری کشتورهای منطقته منتا

سیاستگذاران این کشورها با وضع قوانین سستگیرانه و

بهسمت کاالهایی که در فرآیند تولید آنها آلودگی کمتری

بتتهکارگیری تکنولتتوژی نتتوین و بتتا استتتفاده از ابزارهتتای

ایجتتاد میشتتود ،تیییتتر میکنتتد و از ستتوی دیگتتر تعامتتل

اقتصادی مانند مالیات ،از انتشار رو به رشد آلتودگی هتوا

جهتتانی ،بتتهکارگیری استتتانداردهای زیستتتمحیطی را

در ایتتن منطقتته جلتتوگیری کننتتد .ب) در بلندمتتدت و

الزا آور میکند.

کوتاهمتتدت تتتأثیر مصتترف انتترژی بتتر آلتتودگی هتتوا در
کشورهای منطقه منا مثدت و معنادار است .بهگونتهای کته
با افزایش یکدرندی در مصرف انرژی بتا فتر
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4. World Development Indicators
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11. Pooling Data

ستتایر شتترایط ،آلتتودگی هتتوا در کشتتورهای ایتتن منطقتته،
بهترتیت در بلندمدت و کوتاهمدت چیزی حتدود  2/12و
 2/28درنتتد افتتزایش مییابتتد .در ایتتن راستتتا ،بهدتتود
تکنولوژی و استفاده از دستگاههایی با استتاندارد بتاال کته
مصرف انرژی کمتری دارند ،میتواند بهطور قابل تتوجهی
مصرف انرژی را کاهش داده و منجتر بته کتاهش انتشتار
آالیندهها در کشورهای منطقه منا شود .گفتنتی استت کته
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