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مقدمه

طیسالهایاخیرباافزایشگازهایگلخانهاینظیرمتان،دیاکسیدکربن،بخارآبواکساید
نیتروژندرجوزماین،دماایکارهزماینافازایشیافتاهاساتکاهایانامارباعاثایجاادت ییارا 
ناخوشاینددرمحیطزیستشدهاست.ازاینرودرسال1997پیماانکیوتاو)(Kyoto Protocol
پسازمذاکرا سنگینباهدفکااهشانتشاارگازهاایگلخاناهایکاهازعواماتمهامماثرربار
ت ییرا آبوهواییهستند،بهامضارسید1ش.)Halicioglu, 2009کشورهایصادرکنندهنفاتاز
یکطرفبهلحاظاتکایاقتصادشانبهنفت،منابعفسیلیومعدنیخودرابرایمصاارفداخلای
ونیزصادرا استخراجمیکنندوازطرفدیگربرایدستیابیبهرشادوتوساعهبااالتر،ساعیدر
گس ترشبخشصنعتدارندکهبرایاینکااربعضاابباهصانایعیکاهبسایارآالینادههساتند،روی
آوردهاند.بنابراینانتظاربرایناستکهدراینکشورهانیزانتشاارگازهاایگلخاناهایوتخریا 
محیطزیستافزایشیابدوازاینرومنجربهگسترشمشکال زیساتمحیطایدرایانکشاورها
گردد .
مروریبرادبیا اقتصادمحیطزیستداللتبراینداردکاهتوساعهماالیبارکیفیاتمحایط
زیستکشورهاتأریرگذاراست.بهنظرمیرسد،توسعهمالیمیتواندنقشمهاموتأریرگاذاریدر
کاهشانتشارآالیندههاداشتهباشد.ازیکسوبهدلیتاینکاهتوساعهبیشاتربخاشماالیمایتواناد
انگیزههایمالیواعتباریالزمرابرایبنگاههافراهمکنادتااازتکنولاوژیهاایدوساتدارمحایط
زیستدرفرآیندتولیداستفادهکنند.همچنینبخشمالیتوسعهیافتهمیتوانادازطریاقتخصای



بهینهمنابعمالی،بهعنوانیکمحرکمهمدرافازایشرشاداقتصاادیعماتکنادکاهدرساطو 
درآمدیباالترمیتواندمنجربهکاهشتخری هایزیستمحیطیشود.اماازسویدیگاربرخای
________________________________________________________________
-1براساساینپیماندرطولدوره2008-2012سطحگازهایگلخانهایبایددستکمباه5%پاایینتارازساطحایانگازهاادرساال1990
برسد .
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محققانمانندجنسنش)Jensen, 1999بیانمیکنندکهتوسعهبیشتربخشمالیاگرچهممکناست
رشداقتصادیرابهبودببخشدامامیتواندمنجربهافزایشآلودگیهایصنایعوافازایشتخریا -
هایزیستمحیطیشودش .)Tamazian et al., 2009
مفهومتوسعهمالیپسازطار مفهاومسارکوبماالی،دردهاههفتاادمایالدی،ماوردتوجاه
بیشتریقرارگرفتهاستش.)Heshmati Molaei, 2004توسعهمالیازطریاقکاناالهاایمختلاف
میتواندبرکیفیتمحیطزیستماثررباشاد:ش)1توساعهماالیازطریاقتاأمینسارمایهالزمبارای
فعالیااتهااایصاانعتیوکارخانااهایممکااناسااتمنجااربااهآلااودگیهااایزیسااتمحیطاایگااردد
ش،)Sadorsky, 2010ش)2واسطههایمالیممکناستباهتکنولاوژیهاایدوساتدارمحیطزیسات
یتواندبهبودمحیطزیساتراباههماراهداشاتهباشادش Tamazian et al.,
دسترسیپیداکنندکهم 

،)2009ش)3توسعهمالیممکناستمنابعمالیبیشتریراباهزینههاایماالیکمتارازجملاهبارای
پروژههایمحیطزیستفراهمکندش .)Tamazian & Rao, 2010; Tamazian et al., 2009
کشورهایصادرکنندهنفتمیتوانندازدرآمدهاینفتیبهعنوانیکمنبعاضافیبرایتوساعه
بخشمالیاستفادهنمایند.اگرایاندرآمادهاباهصاور هدفمنادودرراساتایبااالباردنساطح
تکنولوژیبنگاههامورداستفادهقرارگیرند،میتواندبهطورقابتتاوجهیانتشاارآالینادههاارادر
اینکشورهاکاهشدهد.درمقابت،سوقدادناینمنابعبهسمتصانایعآالینادهبادونتوجاهباه
مسائتزیستمحیطیمیتواندخسارا جبرانناپذیریبارمحایطزیساتایانکشاورهاواردکناد.
بنابراینبخشماالیکشاورهاازجملاهعواماتمهمایهساتکاهبارکیفیاتمحایطزیساتتاأریر
میگذاردوبایددرتحلیتهاموردتوجهقرارگیرد .

ازطرفدیگر،آب،زمین،جنگتوتنوعزیستیهمهجزوداراییهایبشربهحسابمایآیناد
کهارزشحیاتیدارندوچنانچهاقداما محافظتیکافیدرموردآنهاصاور نپاذیرد،خساارا 
فاجعهباریبهدنبالخواهدداشت.دراینبینبایدبهایننکتهتوجهداشتکهدولاتهاایماردم-
ساالراحتماالببیشترازدولتهایخودکامه،آمادگیپذیرشتقاضاایسابزهاواعماالسیاساتهاای
زیستمحیطیراخواهندداشتش .)Logerne, 2003درسالیاناخیر،حکمرانایخاوبتبادیتباه
موضوعیداغدرمدیریتبخشدولتیشدهاستواینبهواسطهنقشمهمیاستکاهحکمرانای
درتعیینسالمتاجتماعایفامیکند.ازطرفیهامفراینادرشادوتوساعهاقتصاادیکشاورهاطای
دهههایاخیربهگونهایبودهکهچالشهاایزیساتمحیطایباهیکایازمهامتاریندغدغاههاای
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سیاستگذارانتبدیتشدهاست.بنابراینباتوجهبهمنابعزیستمحیطی،حکمرانایخاوبیعنای
شیوهایکهدرآن،مدیریتتصمیمگیریهابهترویتتوسعهپایادارشکاهشاامتحفا اتازمحایط
زیستاست)بیانجامد( .)Lashkarizadeh & Ashrafi, 2011
شایانسکراستبرخیمطالعا اخیرنشانمیدهدکهتوسعهمالیاررمستقیمبرمصرفانرژی
داردشبهعنوانمثالمطالعه)Sadorsky, 2010وبهاینترتی برانتشاارگازهاایگلخاناهایتاأریر
میگذاردش.)Tamazian et al., 2009ازسویدیگر )1999( Jensenنشااندادکاهتوساعهماالی
انتشارگازهایگلخانهایراازطریقرشدصنعتیافزایشمیدهد .
بحثفوقنشاندهندهیایناستکهاررتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیست،بهشرایطخاص
کشاورهابساتگیداردش)Shahbaz et al., 2011ودرکشاورهایمختلاف،باهدلیاتتفااو هاای
توسعهای،نهادیو...اررگذاریمتفاوتیممکناستداشاتهباشاد.بناابرایندرمطالعاهحاضار،بار
شاخ

حکمرانیخوببهعنوانیکیازمت یرهاینهادیتأکیدشدهاست .

حکمرانیخوببهعنوانفرصتیبرایامنیتاقتصاادی،بهباودمحایطکسا وکااروجاذب
سرمایهگذاریداخلیوخارجیازطریقشاششااخ

کنتارلفسااد،حاکمیاتقاانون،کیفیات

قوانینومقررا ،ارربخشیدولت،ربا سیاسیوحقا هارنظروپاسخگوییتوسطنهادهایباین-
یشود.
المللیبررسیم 
همچنینمطالعا متعددیبرایبررسیعوامتمثرربرآلودگیمحیطزیستازتحلیاتفرضایه
منحنیزیستمحیطیکوزنتسش1)EKCاستفادهکردهاند.براسااسایانفرضایه،درمراحاتاولیاه
توسعهاقتصادی،باافزایشدرآمد،میزانآلودگیوتخری زیستمحیطیبیشترشادهوساپسباا
واردشدنتدریجیبهمراحتمیانیوپایاانیتوساعهاقتصاادی،میازانآلاودگیوتخریا زیسات
محیطیکاهشمی یابد.درواقعمنحنیزیستمحیطایکاوزنتس،مباینیاکارتبااشباهشاکتU
معکوسبینآلودگیزیستمحیطیورشداقتصادیاست .
دراینتحقیقسعیشدهاستتأریرتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیستباتأکیدبرحکمرانای
خوبدرکشورهایمنتخ صادرکنندهنفاتطایدورهزماانی1996-2014ماوردبررسایقارار
________________________________________________________________
1- Environmental Kuznets Curve
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گیرد.باتوجهبهبحث هایکنونیدررابطهباگارمشادنکارهزماین،کیفیاتهاواوساایرمساائت
جدیزیستمحیطی،درکبهتریازرابطهبینتوسعهمالیومحیطزیستمیتواندبرنامهریازانو
سیاستگذارانکشورهارادرتعیینوتصوی سیاستهایزیستمحیطییاریدهد .
دربسیاریازمطالعا صور گرفتهدراینحوزه،میزانانتشارگازدیاکسایدکاربنجهات
بیانآلودگیمحیطزیستبهکاررفتهاست،دراینپژوهشنیزمیازانانتشاارایانگاازباهعناوان
آلودگیمحیطزیستشمت یروابسته)درنظرگرفتهشدهاست .

شاخ

دراینراستااینمق الهازپنتبخشتشکیتشادهاسات.پاسازمقدماهدربخاشدومباهبیاان
مطالعا انجامگرفتهپیرامونموضوعتحقیقپرداختهایم.آنگاهدربخشسومبهبیانمباانینظاری
موضوعپرداختهشدهاست.دربخشچهارم،مدلمورداستفادهومت یرهایمادلمعرفایگردیاده
استوبهبیاننتایتبرآوردمدلپرداختهایم،دربخشپنجمنیزبهبیانجماعبنادیونتیجاهگیاری
پرداختهشدهاست .

پيشينه تحقيق

مطالعا تجربیانجامگرفتهدررابطهباموضوعپژوهشبهدودستهتقسیمشمطالعاا خاارجی
ومطالعا داخلی)شدهاست.درهرکدامازاینتقسیمبندی،مطالعاتیکهاررتوساعهماالیرابار
آلودگیمحیطزیستبررسیکرده اندوهمچناینمطالعااتیکاهنقاشحکمرانایرابارآلاودگی
محیطزیستبررسیکردهاند،سکرشدهاست .

الف -مطالعات خارجي

یتوانادتحاتتااریرارر
(2004) Copeland & Taylorبیانداشتکهشاد نشارآلاودگیما 
یشودقرارگیرد.درساطو 
سیاسییعنیقوانینوالزاما زیستمحیطیکهتوسطدولتهااعمالم 
یباشاندوارارکمایرویکااهش
پایینفعالیتاقتصادی،قوانینمبارزهباآلودگیتقریبابغیرکارام 
یباشایم.در
آلودگیدارند.چراکهبرایتنظیمیکسیستمقانونمندکاهشآلودگینیازمندهزینهم 
سطو پاییندرآمدیتمایتپرداختهزینهکاهشآلودگیکمترازمقادارتعیاینشادهاسات.در
اینحالتتنظیمیکسیستمقانونمندکاهشآلودگیارزشیناداردوباانباودچناینسیساتمینیاز
آلودگیمطمئنابهمراهبارشداقتصادیافزایشماییاباد.اماادرساطو بااالیدرآمادیوبعاداز
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رسیدناقتصادبهیکآستانهدرآمدی،شد نشرآلودگیکاهشمییابادکاهدرمرحلاهکااهش
آلودگیسیاستهایمبارزهباآلودگیبهاجرادرآمدهویاتشدیدشادهاناد.بناابراینانتظاارمایرود
همراهبارشداقتصادیوافزایشدرآمدها ،شد انتشارآلودگیباهعلاتوضاعواجارایقاوانین
زیستمحیطیکاهشیابد .
مقالهایتحاتعناوان"حاکمیاتقاانون،حکمرانایخاوبو
 (2005)Morita & Zaelkeدر 
توسعهپایدار"بهبررسیرابطهبینحاکمیتقاانون،حکمرانایخاوبوتوساعهپایادار،باهعناوان
ابزارهاییکهتوسطسازماندرمسایرتوساعهیاافتگیقاباتاساتفادهاسات،مایپاردازد.ایانمقالاه
تالشهایانجامشدهتوسطسازمانهایمختلفبرایترویتحاکمیتقانونوحکمرانیخاوبرا
توصیفکردهونشانمیدهدبهمنظوردستیابیبهتوسعهپایدار،تقویتورعایتواجارایقاانون
موردنیازاست.اتفاقنظراستکهحاکمیتقانونوحکمرانیخوبشالودهایبارایدساتیابیباه
اهدافتوسعهپایدارهستند.درطولسالهایاخیرطر هایزیادیدرتارویتحاکمیاتقاانونو
یشرفتهایقاباتتاوجهی

حکمرانیخوبدرسراسرجهانتوسطنهادهایمختلفانجامگرفتهوپ
یندهایازقوانینومقررا زیسات
تالشهاوتعدادفزا 
حاصتشدهاست.بااینحالوباوجوداین 
محیطی،کیفیتمحیطزیستوبهداشتعمومیسیرنزولایداشاتهاسات.ایانمقالاهبخاشقابات
توجهیازاینشکسترابهدلیتعدماجرایقانون،ویاعدممطابقتقانوناجراشادهبااقاوانین
یتاوانبارایان
موجودشوضعشده)میداند.باتالشوتقویتتمرکزبراطاعتواجارایقاانونما 
مشکال غلبهکرد.بنابراینوجودیکقانونعملیقوی،یکسرمایهگذاریحیاتیبرایپیشابرد
توسعهپایداراست.
(2005)Harmanدرمقالهایتحاتعناوان"رابطاهباینحکمرانایخاوبوانطبااقواجارای
زیستمحیطی"بهبررسیاصولحکمرانیخوبوبیانشاواهدتجربایدرزمیناهیتااریرا ایان
یگیردکهطیفگساتردهای
الگودرتصمیمگیریدرستزیستمحیطیپرداختهاست؛ونتیجهم 
ازابزارهاوروشهابرایحمایتازمحیطزیستوجوددارندکهمیتوانندبهکارگرفتهشوند،اما
آنهابایدبااصولحکمرانایخاوب
برایمثرربودنوکمکبهسازگاریباتوسعهمحیطزیست ،
ترکی شوند،وطبقمشاهدا بانکجهانیبیانمیکندکهمقررا منجربهبیفایدهبودنرقابت
نمیشودوبرخالفبرداشتهایرایت،استانداردهایباالیزیستمحیطیدرکشورهایصانعتی،
سب پایینترآمدنرقابتهایبینالمللیشاننشدهاست .
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 (2009) Tamazian et al.,اررتوسعهاقتصادیومالیرابرانتشااردیاکسایدکاربنرابارای
24اقتصاددرحالگذار،طیدوره1993-2004بررسیکردند.آنهابهمنظورتخمینازدادههای
پانتوازمنحنیزیستمحیطیکوزنتساستفادهنمودهاند.مدلمورداستفادهآنانبرگرفتهازمقاله
تالوکدرومیزنرش)2001میباشاد.آنهااازرویکاردفارمتعادیتیافتاهاساتاندارد1بهارهباردهاناد.
مت یرهایاستفادهشدهدرتحلیتکهنشانگرتوسعهمالیاستشاامتSMVA:شااخ

ارزشباازار

یدهادFDI،سارمایه
سهاماستکهدرواقعسهمکتسهاممبادلهشدهنسابتباهGDPرانشاانما 
گذاریمستقیمخارجیDBA،نرخسپردهبانکیCAC،حسابسرمایهFL،مت یرموهاومیبارای
آزادیمالیوFOبازبودنمالیمیباشند.نتایتآناننشانمیدهدتوسعهاقتصادیوتوساعهماالی
منجربهکاهشانتشاردیاکسیدکربنمیشود.همچنینازدیگرنتایتایانمطالعاهایاناساتکاه
آزادسازیتجاریواصالحا بخشمالیبهکاهشانتشاردیاکسیدکربنکماکشاایانیمای-
کند .
(2010) Tamazian & Raoبااستفادهازرویکرد،GMMبهبررسیپیوندبینتوساعهماالیو
کیفیتزیستمحیطیوتوسعهمالیوکیفیتنهادیدر24اقتصاددرحالگاذار،طایساالهاای
1993-2004پرداختهاند.نتایتاینمقالهحاکیازتأییدفرضیهمنحنیزیساتمحیطایکاوزنتسو
اهمیتتوسعهمالیوکیفیتنهادیدرکاراییزیستمحیطیاست.
 (2010)Bello & Abimbolaبهبررسیاررتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیستبرایکشاور
یباشد.همچنین
نیجریهپرداختند.نتایتآنانبیانگراررمثبتتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیستم 
یباشادوافازایشسارمایهگاذاری
آناننشاندادندمنحنیکوزنتسبرایماوردنیجریاهبرقارارنما 
یگردد .
مستقیمخارجیباعثکاهشانتشارگازCO2م 
 (2011)Jalil & Feridunدرمقالهخوداررتوسعهماالی،رشاداقتصاادیومصارفانارژیرا
رویآلودگیزیستمحیطیدرچینبااستفادهازروشARDLموردبررسیقراردادهاند.هادف
اصلیاینمقالهبررسیوجودرابطهتعادلیبلندمد بینتوساعهماالیوآلاودگیزیساتمحیطای
است.براساسنتایتاینمقالهضری توسعهمالیمنفیاستکهنشاندهندهیعدمشرکتتوساعه
________________________________________________________________
1- Standard reduced-form
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مالیدرمخارجآلودگیزیستمحیطایباودهوتوساعهماالیمنجارباهکااهشآلاودگیزیسات
محیطیشدهاست.نتایتحاکیازوجودمنحنیزیستمحیطیکوزنتسدرموردچیناست .
 (2010)Richardبهبررسیبیربااتیباازارماالیوانتشااردیاکسایدکاربندر36کشاورباا
استفادهازروشپنتدیتاطیدوره1981-2007پرداخت.نتایتمطالعهبیانگرارارا مفیادوماثرر
بنگاههاراباانگیازهافازایشارزشساهامباه
ربا مالیبرمحیطزیستاست.چراکهتوسعهمالی ،
حفظبهترمحیطزیسترهنمونمیشود.همچنین،بازارسارمایهکارآمادامکااناجارایآساانتار
پروژههایهمسوبامحیطزیسترافراهمکردهومشکال ناشیازاطالعاا نامتقاارنراکااهش
میدهد.
 (2010)ShahbazبااستفادهازروشARDLبهبررسیارربیرباتیماالیبارآلاودگیمحایط
زیستپاکستانطیدوره1972-2009میپردازد.نتایتاینمطالعهبیانگرارتباشبلندمد ومثبات
بیرباتیمالیبرآلودگیمحیطزیستاست.
(2011)Shahbaz et al.,بااستفادهازروشARDL1بهبررسیتأریرتوسعهماالیبارمصارف
انرژیوانتشاردیاکسیدکربنپاکساتانطایدوره1974-2009پرداختناد.نتاایتتخماینبیاانگر
رابطه یبلندمد بینتوسعهمالیومصرفانرژیوانتشاردیاکسیدکربناسات.همچنایننتاایت
تحقیقوجودمنحنیزیستمحیطیکوزنتسراتأییدمیکند.براساسیافتههایاینمطالعه،تمرکز
سیاستهابرتوسعهمالیبهکاهشآلودگیمحیطزیستکمکشایانیمیکند.
(2011)Shahbaz et al.,بهبررسیاررتوسعهماالی،رشاداقتصاادی،مصارفساوختوبااز
بودنتجاریبرمحیطزیستآفریقایجنوبیباااساتفادهازروشARDLطایدوره1965-2008
پرداختند.نتایتمطالعهبیانگررابطهبلندمد مت یرهایاست.همچنینبیانمیدارندرشداقتصاادی
تولیدگازهایگلخانه ایراافازایشدادهاسات.امااتوساعهماالیموجا کااهشتولیادگازهاای
یگاردد.زیارامصارف
گلخانه ایگردیدهووجودمنحنایزیساتمحیطایکاوزنتسنیازتأییادما 
سوختمنجربهایجاداررا مخربیبرمحیطزیستمایگاردد.براسااسنتاایتتخماینباازباودن
تجاریمنجربهکاهشرشدآالیندههایزیستمحیطیمیگردد .
________________________________________________________________
1- Autoregressive Distributed Lag
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(2011)Shahbaz et al.,بهبررسیرابطهبلندمد تعادلیبینتولیدگازهایگلخانهای،CO2
توسعهمالی،رشاداقتصاادی،مصارفا نارژیورشادجمعیاتدرپاکساتانباااساتفادهازالگاوی
ARDLطیدوره1974-2009پرداختند.نتایتنشاندهندهرابطهبلندمد بینمت یرهاسات.هام-
چنینبیانداشتندتوسعهمالیباعثکاهشانتشارگازهایگلخانهایCO2ورشداقتصاادی،رشاد
گلخانهایCO2اعالمکردند.

جمعیتومصرفانرژیرابهعنوانعوامتاصلیبرایتولیدگاز
(2011) ZhangدرمطالعهخودبهبررسیاررتوسعهمالیبرانتشارگازCo2درچینطیدوره
1994-2009پرداختوازتکنیکهاییمانندبردارهمجمعییوهانسن،آزمونعلیاتگرنجاریو
تجزیهواریانساستفادهکارد.نتاایتنشااندادکاهتوساعهماالیچایندرافازایشتولیادگازهاای
گلخانهایبهعنوانیکمحرکمهمعمتمیکند.همچنینانادازهومقیااسواساطههاایماالیاز
دیگرشاخ

هایتوسعهمالیاهمیتبیشتریدارد.امااارارکاارآییواساطههاایماالیباهمراتا 

ضعیفتراستواندازهومقیاسبازارسهامچینارارنسابتاببازر تاریرویانتشاارکاربنداردو
FDIبهعلتسهمکوچکآنازGDPکمترینتأریررویانتشارکربندارد.
 (2013) Ozturk & Acaravciبهبررسیاررتوسعهمالی،تجار ،رشاداقتصاادیومصارف
انرژیبرانتشارCo2دردوره1960-2007درترکیهبااستفادهازهمجمعیپرداختناد.نتاایتنشاان
داددربلندمد تجار ،رشداقتصادیومصرفانارژیباعاثافازایشانتشاارCo2مایشاوندو
مت یرتوسعهمالیبیمعنااست.همچنینفرضیهEKC1درترکیهتأییدشد .
 (2013a)Shahbaz et al.,بهبررسیاررتوسعهماالیباارشاداقتصاادیومصارفانارژیبار
انتشارCo2دردوره1971-2011درمالزیپرداختند.نتایتنشاندادتوسعهماالیدرماالزیساب 
کاهشومصرفانرژیورشداقتصادیموج افزایشانتشارCo2شدهاست.
(2013b)Shahbaz et al.,درمطالعهایدیگربهبررسیاراررشاداقتصاادی،مصارفانارژی،
توسعهمالیوباازباودنتجاار بارانتشاارCo2دردوره1975-2011درانادونزیپرداختناد.در
مطالعهآن هاسرانهاعتبارحقیقیداخلیبهبخاشخصوصایباهعناوانمعیاارتوساعهماالیدرنظار
گرفتهشد.نتایتنشاندادکهرشداقتصادیومصرفانرژیدراندونزیباعثافزایشانتشارCo2
________________________________________________________________
-1فرضیهوجودمنحنیکوزنتس
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میشوددرحالیکهتوسعهمالیوتجار سب کاهشآنمیشوند.همچناینرابطاهUبارعکس
بینتوسعهمالیوانتشارCo2نیزتأییدشد.

ب -مطالعات داخلي

Lotfali Pur et al.,ش)2014بهبررسیتأریررشداقتصادی،تجار وتوساعهماالیبارکیفیات
محیطزیستدرایرانطیدوره 1970-2011پرداختند.نتایتاینمطالعهنشااندادتوساعهماالیو
رشداقتصادیسب افزایشتخری محیطزیساتمایگاردد.همچناینافازایشدرجاهباازباودن
یشود .
تجاریدرایرانمنجربهکاهشتخری محیطزیستم 

مباني نظري

ازآنجاییکهبررسیموضوعاررتوسعهمالیبرمحیطزیست،اخیارابماوردتوجاهقارارگرفتاه
است،دراینقسمتازخاللمطالعاتیکهاشارهایبهرابطهتوسعهمالیومحیطزیستداشتهاندو
نیزبراساسمطالعا اندکیکهرابطهتوسعهمالیومحیطزیسترابررساینماودهاناد،مایتاوان
کانالهایاررگذاریتوسعهمالیبرمحیطزیسترابهصور زیربیاننمود :

اولینکسانیکهاررتوسعهمالیبرمحیطزیسترابهصور جدیبررسیکردندTamazian

et al.,بودند.آناندرسال2009اررتوسعهاقتصادیومالیرابرانتشاردیاکسیدکربنبارای24
اقتصاددرحالگذار،بررسینمودند.آنانبهایاننتیجاهرسایدندتوساعهاقتصاادیوتوساعهماالی
منجربهکاهشانتشاردیاکسیدکربنمی شود.ازنظارآنهااتوساعهماالیباهطاورکلایازطریاق
تجمیعوتجهیزمنابعسرمایهایونیزتخصی

یگاذارد.نظاام
بهینهاینمنابعبررشداقتصادیاررم 

کارآیمالی،نقشواسطهایرابازیمیکنادوسارمایهراازپاساندازکننادگانباهوامگیرنادگان
انتقالدادهوبهسویپروژههایسرمایهگذاریمولدوسوددههوودایتمیکند.هرچاهبهارهوری
سرمایهگذاریبیشترباشد،نرخرشداقتصادنیزباالترخواهدبود .
بنابراینتوسعهبخشمالیموج بهبودتصمیمگیریدرزمینهمالیوتوزیعبهتارمناابعماالیو
تسریعرشداقتصادیوکاهشآالیندههایزیستمحیطیمیشود.توسعهمالیباهعناوانمجرایای
درجهتفناوریهایهمسوبامحیطزیستاست.ازنظارSadorskyش)2010نیازتوساعهماالیدر
واقعتصمیمیککشوربرایاجازهوافزایشفعالیتهاییماننادافازایشسارمایهگاذاریمساتقیم
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یتهایبازارسهاماست .
خارجی،افزایشفعالیتهایبانکیوافزایشفعال 
یکننادکاهپیشارفتفنااوری
 (1995) Antle & Heidebrinkدرخااللمطالعاهخاودبیاانما 
موج ت ییردرترکی کاالهایتولیدیونهادههایجانشینکمترآلودهکنندهبهجاینهادههاای
مخربمحیطزیستوکاهشآلودگیمیشود.ت ییرفناوریبراینباورتاکیدداردکهملاتفقیار
برایباالبردندرآمدخودتمایتبهآلودهکردنمحیطزیستدارناد.درمراحاتابتاداییتوساعه،
شهرونداندرتالشبرایدستیابیبهرشددرآمدیبااالترموجا آلاودگیهارچاهبیشاترمحایط
زیستمیشوند.درمقابت،درسطو درآمدیباالترافزایشتوانمالیملتها،متداولشدناستفاده
ازفناوریکمترآلودهکنندهوبهرهگیاریازفناونجدیادهماراهباارشاددرآماد،ساب کااهش
یشود .درعینحالبااافازایشساطحدرآماد،تقاضاابارایکیفیاتمحایطزیساتنیاز
آلودگیم 
یرود .
ییابد،زیراکیفیتمحیطزیستدراینمرحلهیککاالیلوکسبهشمارم 
افزایشم 
ازطرفدیگر،نقشدولتدراقتصادمحیطزیستبیشازهارچیازباهنحاوهارائاهکاالهاای
یگردد.اماروزه رفیاتدولاتهاا
عمومیشمانندحفا تازمحیطزیست)وکیفیتآنهامربوشم 
درفراهمنمودنکاالهایعمومی،محدودتلقیمیشود.زیراسیاستگاذاریعماومیباهتقویات
فضایسرمایهگذاریمطلوببرایسرمایهفراملیمتمرکزشدهاست.یعنیفراهمآوریکاالهایی
مانندسرمایهانسانی،تقویتزیرساختها،حمایتازتکنولوزیهاایناو،فاراهمساازیخادما 
عمومیضروریجهتیککیفیتزندگیوبرقرارییکمحایطمناسا سیاساتگذاریعماومی
برایسرمایهگذاریدردستورکاردولتهاقرارگرفتهاست.درسالهایاخیربهدلیتگساتردگی
آرارخارجیشآلودگیوتخری )ضرور انجاماقادامازساویدولاتکمتارماوردتردیادقارار
گرفتهاست .
دولتهاا،شناساایی

بهاعتقادبیلیوبرایانتکانونمباحثپیراموننقشمخربزیستمحیطی
وتصدیقتعارضساتیومستمردرکارکرددولتاست.درواقعدولتازیکطرفنقشتوساعه
گروازطرفدیگرنقشحمایتگر،محافظومسئولمحیطزیستطبیعیرابایستیایفاانمایاد،
دولتهایکشورهایدرحاالتوساعهپاسازجنا

یههاوکارکردهای
واینتضادموجوددررو 



جهانیدوممیباشد )(Bryant & Bailey, 1997وبااوجگیریفرآیندهایرشدوتوسعهوشکت
گیریبرنامههایتوسعهصنعتیدرکشورهایدرحالتوسعهوضعیتمحیطزیساتایانکشاورها
کنندهایقرارگرفتهاست .
دروضعیتنگران 
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یباشاند.درعاینایان
دربسیاریازموارددولتهاخودعامتتخری وانحطاشمحیطزیستما 
کهماعاد داریمتصورکنیمکهاقداما دولتهابایستیتمامابصحیحباشند،امادرنظرنمیگیریم
کهسیاستهایدولتدر اهرارتباطیبامحیطزیستندارندوایانرا«ناکاامیدولاتدرمواجهاه
بامسائتزیستمحیطی»گویند.بدیهیاست،ازآنجاییکاهبازارهاانیازدرایانارتبااشنااموفق
میمانند،بنابراینسیاستکلیبایدمبتنیبریافتنتوازنمناسابیباینبازارهااوماداخال دولتای،
باشد .

معرفي متغيرهاي مدل

هدفپژوهشحاضربررسیاررتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیستمیباشد.ازآنجاکهایان
پژوهشیکمطالعهیبینکشوریمیباشد،ازدادههایپناتدیتاادرگاروهکشاورماوردمطالعاه
شکشورهایبرگزیدهصادرکنندهنفت)طیدورهی1996-2014استفادهشدهاست .
بدینمنظورمت یرهایرشداقتصادی،توسعهمالی،مصارفسارانهانارژی،حکمرانایخاوبو
انتشاردیاکسیدکاربنرادرچهاارچوبیاکمادلساادهچنادمت یاریباهپیارویازمطالعاا 
)2010( Tamazian& Rao ،)2009( Tamazian et al.,درنظرگرفتهشادهاسات.همچناینباه
پیاارویازSelden & SongشGrossman & Krueger،)1994ش & Getzner ،)1995
FriedlشShahbaz et al.,،)2003ش )2010ازیکتصریحخطیلگاریتمیجهتبررسیاررتوسعه
مالیبرآلودگیمحیطزیستاستفادهشدهاست.تصریحخطیلگاریتمینسبتبهتصاریحخطای
سادهبرتریدارد،چراکهدرمقایسهباتصریحخطیسادهیافتههایتجربیساازگاروماثررتریرا
فراهممی کند.همچناینمت یارحکمرانایخاوبراباهپیارویازمطالعاا Copeland & Taylor
ش)2004وMorita & Duewoodش )2007درمعادلاهواردکاردهایام.نگااهیگاذراباهمطالعاا 
صور گرفتهدراینحوزهنشانازاهمیتفراوانوغیرقاباتانکاارایانموضاوعوفضاایخاالی
کارهایبیشتردارد.بطوریکهبرخیازمطالعا اررتوسعهمالیبرمحیطزیسترامثباتوبرخای
منفیدرنظرگرفتهاندبنابراینهنوزفضایابهامآمیزبراررایندومت یروجوددارد.ایانمطالعاا 
چهدرحوزهداخلیوچهدرحوزهخارجیتالشکردهانداینارررادرمادلهاایمختلفایچاون
،ARDL،GMMپانتدیتاو...همچناینازطریاقاساتفادهازشااخ هاایمتفااو درمحاسابه
توسعهمالیونیزدرطیسالهایمختلفوباتوجهبهمادلدرگاروهکشاورهایمختلافبررسای
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نمایند.آنانازاینطریقسعینمودندبهمدلیتاحدامکانجامعبادرنظرگرفتنتمامیمت یرهای
تأریر گذارومدلیکمنق

دستیافتهتابااعتمادبیشتریدرمورداررمنفییامثبتتوساعهماالی

برمحیطزیستنظردهند.عالوهبراینباتوجهبهمبانیموجودمبنیبرارریاکمحایطحکمرانای
مطلوبدرتأریرمنفیتوسعهمالیبرمحیطزیستدراینمطالعهسعیگردیدهخالءعادماساتفاده
همزمانازدومت یرحکمرانیشبهعنوانیکمت یرنهادینشاندهنادهمحایطنهاادیکشاورها)و
توسعهمالیدرتابعمحیطزیستراپرنمودهوهمچنینبااآوردنمت یارارارمتقاباتحکمرانایبار
توسعهمالیهمبستگیاحتمالیموجودبینایندومت یرمستقترامرتفعگرداند .
بنابراینپیرومطال بیانشده،نوآوریمطالعهحاضاررامایتاواناینگوناهبیااننماودکاهایان
مطالعهبادرنظرگرفتنهمزماندومت یرمهموتاأریرگاذارتوساعهماالیوحکمرانایبارمحایط
زیستدریکیازمدلهایسنجیباخصوصیتجامعیتوپایینبودناحتمالخطااشپاناتدیتاا)و
همچنینباانتخابگروهکشوریمناس شکهباتوجاهباهموضاوعماوردمطالعاهازهمگنایبسایار
باالییبرخوردارمیباشد)سعینمودهبااعتمادبیشتریدرمورداررتوسعهماالیبارمحایطزیسات
سخنبگوید.باتوجهبهمطال مذکور،معادلهیموردنظردردورهزمانی1996-2014بهصور 
زیرقابتارائهاست :
)(1

 log CO 2 it  C   1  log GDPPit   2  log GDPP2 it   3  log EN it    4  log GII it   5 LogFI it  U it
i  1, 2........
t  1,.....n

معادلهفوقبهصور نرخرشدمحاسبهشدهاستوعبار ∆Logپایشازنااممت یرهااگاواه
اینمطل است.دراینمعادله   log CO2itمت یروابستهاست،کهنشاندهندهرشدانتشاردیاکسید
کربنبهعنوانشاخ

ت تولیادناخاال
آلاودگیزیساتمحیطایاسات.مت یرهاایمساتقتشاام 

داخلیسرانهش،)GDPPتواندومتولیدناخال
ش،)ENشاخ

حکمرانیخوبش)GIIوشاخ



داخلایسارانهش،)GDPP2مصارفسارانهانارژی
توسعهمالیش)FIمیباشاد.دراداماهباهتعریاف

هریکازمت یرهامیپردازیم .
شاخ

گلخانهایCO2بهعنوانشاخ

میزانانتشارگاز

بیانکننادهآلاودگی،باهایانعلات

انتخابشدهاستکهاوالبحدود60درصدازآرارگلخانهایناشیازفعالیتهاایبشارمرباوشباه
انتشارCO2میباشد.منبعاصلیانتشاراینگازمیزانسوختهایفسیلیاستکهمتأسفانهدرحاال
یباشد.صانعتیشادنمنجارباهبهاره
حاضرابزاراصلیتولیدانرژیدرنظامهایاقتصادیصنعتیم 
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برداریفشردهازسوختهای فسیلیزغال،گاازونفاتجهاتتولیادوحماتونقاتشادهاسات.
احتراقسوختهایفسیلیموج آزادشدنCO2بهاتمسفرمیگارددوغلظاتایانگاازازساال
1800تاکنون%33افزایشیافتهاستواینمثلفهیکیازمهمترینگازهاییمیباشدکاهمنجارباه
گرمشدنکرهزمینشدهبهاینجهتبهعنوانآلودگیفرامرزیشناختهمیشود.ازدالیاتدیگار
انتخاباینشاخ

،میتوانبهدردسترسبودناطالعا آنبارایدورهزماانیطاوالنیوبارای

بیشترکشورهااشارهکرد.درمطالعا زیادیازآماروارقاماینمت یربهعناوانشااخ

آلاودگی

یتاوانازمطالعاه Barqi
محایطزیساتاساتفادهشادهاسات.ازجملاهایانمطالعاا درایارانما 

 )2008( Oskoueiو  )2007( Pajouyan & Moradhaselو...نامبرد.واحدانادازهگیاریایان
مت یرتنمیباشدکهدرمطالعهحاضربهصور سرانهمشخ
GDPPش:)GDPP2درمطالعهحاضرتولیدناخال

شدهاست .

داخلیسارانهباهقیماتراباتساال2010

شبرحس دالرآمریکا)ازآمارواطالعا بانکجهانی1استخراجشدهاست.
: ENمصرفسرانهانرژیبهعنوانیکشااخ

مهامدربخاشانارژیازتقسایمکاتانارژی

مصرفینهاییبرجمعیتبهدستمیآید.واحدآنهزارتننفتخاامباهازایهارنفارمایباشاد.
دادههایاینشاخ

ازبانکاطالعاتیجهانیاستخراجشدهاست .

:GIIانتخابشاخ

حکمرانیخوببرایاندازهگیریاررسیاسایباراسااسایاننکتاهمهام

است،کههیچسیاستزیستمحیطیدرپاسخباهبحاثهاایمحایطزیساتتاازماانیکاهماردم
آگاهیپیدانکردهوخواستارمحیطزیستبهترنباشندصور نمیگیردوبهبودمحیطزیساتدر
اینحالتتحتتأریرواکنشمثرردولتهادرمقابتنیازهایمردمبرایداشتنمحایطزیساتپااک
یدهندورسیدنباه
است.دولتهایبابلوغسیاسیباال،جامعهرادرجهتترجیحا مردمسوقم 
یتاوانحکمرانایرابیاانگرمیازان
اینبلوغسیاسایدرگاروحکمرانایخاوباسات.بناابراینما 
پاسخگوییدولتبهنیازهایمردمدرمقابتمسائتزیستمحیطیدانست.اینشاخ
6شاخ

ازمیاانگین

قدر پاسخگویی،ربا سیاسی،حاکمیتقانون،کیفیتمقررا ،مبارزهبافساادوارار

بخشیدولتبهدستآمدهاست ) .(Ashrafi Pour, 2012
________________________________________________________________
1- www.worldbank.org
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:FIدرمطالعاهحاضارباهپیارویاز)،(Demirgüç-Kunt & Levine, 1996ازشااخ
مرک براساسدوشاخ

ماالی

)1اعتبارا مالیمهیاشدهبرایبخشخصوصیبهصاور درصادی

از)2،GDPاعتبارا مالیمهیاشدهتوسطبخشبانکیبهصور درصدیازGDPاستفادهشده
کهبهصور زیرمحاسبهشدهاست :
M 

 F j , it 

 
 *100
 j 1 

 Fj 


ش )2
کهدرآن  FIشاخ
Mتعدادشاخ

توسعهمالیمرک  F ،شاخ
J

1
M

FI 

مالیjام F ،میانگینشااخ هاایFjو
J

توسعهمالیش)2است .

الف)اعتبارا مالیمهیاشدهبرایبخشخصوصیباهصاور درصادیاز:GDPمهامتارین
مزیتاینشاخ

آناستکهاعتبارا بخشدولتایدرمحاسابهآنمنظاورنمایشاود.بناابراین،

نقشواسطههایمالیدرجهتدهیوجاوهماالیباهسارمایهگاذارانبخاشخصوصایوهمچناین
مشارکتبخشخصوصیرابهترنشانمیدهد .
ب)اعتبارا مالیمهیاشدهتوسطبخشبانکیبهصور درصدیاز:GDPباتوجهباهاینکاه
دربخشغیربانکیکشورهایدرحالتوسعه،اطالعا ونوآوریدرتوسعهمالیچشمگیاروقابات
مالحظهنیست،چگونگیاعطایاعتبارا سیستمبانکیبهبخشخصوصیمیتواندمعیاارمناسابی
برایتوسعهمالیاینکشورهاباشد .
دراینمطالعهدورهمشاهدا ازسال1996تا2014میباشد.همچنینکشورهایموردبررسی
16کشوربرگزیدهصادرکنند هنفاتشاامتکشاورهایالجزایار،بحارین،اکاوادور،مصار،ایاران،
اردن،کویت،لیبی،نیجریه،عمان،قطر،عربستان،سوریه،امارا ،ونزوئال،یمنمیباشد .
تجزيه و تحليل مدل

پیشازارائهنتایتبهدستآمدهازبارآوردمادل،باهنظارمایرسادارائاهآمااریتوصایفیاز
مت یرهایبهکار رفتاهدرمادلشانتشااردیاکسایدکاربن،درآمادسارانه،مصارفسارانهانارژی،
شاخ

حکمرانیخوب،شاخ

توسعهمالی)مفیدباشد.جدولش)1خالصاهایازشااخ هاای

آمارتوصیفیمت یرهایبکاررفتهدرمدلرابرایتمامیکشورهاارائاهمایدهاد.هماانطورکاهدر
یشااود،بیشااترینمیااانگینانتشااارساارانهآلااودگیش،)54/05درآماادساارانه
جاادولش)1مشاااهدهما 
ش)64849/33ومیزانمصرفسرانهانرژیش)18497/58مربوشبهکشاورقطارمایباشاد.ازساوی
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دیگراردنبیشترینمیانگینشاخ
شاخ

توسعهمالیش)75/5وامارا متحادهعربایبیشاترینمیاانگین

دادهاند.کمترینمیانگینانتشاارآلاودگیش)0/58و
حکمرانیش)3/18رابهخوداختصاص 

کمترینمیانگینشاخ

حکمرانیش)1/54مربوشبهنیجریهاست.درحالیکاهکمتارینمیاانگین

درآمدسرانهش،)1161/39مصرفانرژیش)287/46وشاخ

توسعهمالیش)5/92مربوشبهکشور

یمنمیباشد.بیشترینانحرافمعیارانتشارسرانهآلودگیش)9/73مربوشبهکشورقطاروبیشاترین
میاازانانحاارافمعیااارشاااخ

حکمراناایش)0/29وتوسااعهمااالیش)16/77بااهترتیا مربااوشبااه

کشورهایسوریهوامارا متحدهعربیمیباشد.همچناینکمتارینانحارافمعیاارشااخ هاای
انتشارسرانهآلودگیش،)0/11درآمدسرانهش)70/74وتوسعهمالیش)1/38مربوشبهکشوریمانو
کمترینمیزانانحرافمعیارشاخ
صعودیمیباشد.

حکمرانیخوبش)0/06بهترتی مربوشباهکشاورعربساتان



بهمنظوربررسیایستابودنمت یرهادرطولزماان،مایبایساتیکاهآزماونریشاهواحادبارای
مت یرهاانجامشود.دراینمقاله،سهنوعآزمونریشهواحدمختلافبارایبررسایمانااییمت یرهاا
مورداستفادهقرارگرفتهاست،اینآزمونهاعبارتنداز:آزمونریشهواحدلوین،لاینودیگاران،1
شازاینبهبعدباعنوانLLCدرمقالهآوردهشدهاست)آزموندیکیفولرتعمیمیافتاه2کاهتحات
عنوانADFدرمقالهآمدهاست؛آزمونایموپسران3کهباناامIPSدرمقالاهآمادهاسات.فارض
اساسیِآزمونLLCوجودیکفرآیندریشهواحددربینمقاطعاست،درحاالیکاهآزماونIPS
اینامکانرافراهممیسازدکهناهمگونیدربیناررا فردیوجودداشتهباشدبههمایندلیاتباه
آزمونIPSآزمونریشهواحدنااهمگان 4گویناد.درایانبخاشازمعیاارآکایاکتعمایمیافتا ه5
ش)MAICمعرفیشدهتوسطانجیوپارون 6بمنظاورتعیاینوقفاهبهیناهاساتفادهشادهاسات.نتاایت
شدهاند .
حاصتازتخمینهایریشهواحدبرایمت یرهایتحقیقدرجدولش)2گزارش 
________________________________________________________________
1- Levin, Lin et al.
2- Augmented Dickey Fuller Test
3- Im, Pesaran et al.
4- Heterogeneous Panel Unit Root Test
5- Modified Akaike’s Information Criterion
6- Ng & Perron
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جدول ( :)1برخي آمارههاي توصيفي متغيرهاي مدل (قبل از گرفتن لگاريتم) براي دوره 1996-2014
(FDشاخص

( GIIشاخص

( ENهزار تن بشکه

توسعه مالی)

حکمرانی)

نفت خام)

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

( GDPبر حسب دالر
آمریکا به قیمت ثابت
)2010
انحراف
معیار

میانگین

( CO2متریک تن
سرانه)
انحراف
معیار

کشور

میانگین

4/38
2/90
2/89
10/47
14/48
7/20
10/10
6/33
7/75
5/97
6/65

11/12
22/73
22/73
43/77
38/05
75/50
57/24
15/20
16/06
38/81
36/62

0/16
0/15
0/13
0/20
0/15
0/08
0/11
0/21
0/08
0/11
0/21

1/77
2/80
1/99
2/17
1/72
2/66
2/88
1/57
1/54
2/96
3/15

160/52
790/38
68/36
125/43
461/83
92/90
881/98
231/03
32/42
1558/04
1870/10

1008/33
11170/86
736/66
748/06
2348/69
1004/34
9997/64
2966/63
737/96
4711/99
18497/58

485/97
703/13
559/83
322/11
839/15
401/18
4824/88
1946/59
493/84
776/61
4000/75

4046/91
21890/54
4344
2200/62
5171/36
3239/93
40899/03
9282/48
1826/37
18159/74
64849/33

0/30
3/07
0/35
0/32
1/23
0/25
1/97
0/69
0/15
3/63
9/73

3/15
24/15
2/15
2/11
6/59
3/15
29/02
8/79
0/58
12/60
54/05

7/15

32/78

0/06

2/32

855/48

5518/32

1239/13

19079/85

2/79

15/70

3/06

12/30

0/29

1/68

143/20

966/69

120/07

1553/59

0/49

2/79

16/77

48/98

0/10

3/18

1613/77

9486/17

11145/61

51199/29

5/14

23/67

8/10
1/38

17/59
5/92

0/28
0/16

1/69
1/59

1430/19
2223/77
125/64
70/74
287/46
41/07
مأخذ :یافتههای پژوهش

12830/62
1161/39

0/60
0/11

6/40
0/88

الجزایر
بحرین
اکوادور
مصر
ایران
اردن
کویت
لیبی
نیجریه
عمان
قطر
عربستان
صعودی
سوریه
امارات
متحده
عربی
ونزوئال
یمن


برطبقنتایتحاصتازجدولش)2شواهدناشیازانجامآزمونهایمختلافعمادتابداللاتبار
وجودریشهواحددرسطحاطمینان99درصدبرایاکثرمقادیرمت یرهادرسطح یااتفاضاتمرتباه
اولدارند.الزمبهسکراستکهجهتبررسیوجودیاعدموجودهمجمعیبینمت یرهاازآزماون
کائو1استفادهشدهاست.وقفهبهینهتوسطمعیارآکائیکتعمیمیافتهمشخ

شدهاست.درگاروه

کشورهایموردمطالعه،مقدارآمارهtبرابرباش)-6/3276درآزمونکائومیباشدکهسطحاحتمال
مربوشبهآنهادرجدولش)3سکرشدهاست.باتوجهبهسطحاحتمالمربوطه،وجودهمجمعایرا
________________________________________________________________
1- Kao
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درگروهکشورموردمطالعهتأییدمیشودوبنابراینیاکرابطاهتعاادلیبلندماد میاانآلاودگی

محیطزیستومت یرهایمستقتوجوددارد.

جدول( :)2نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد کشورهاي منتخب صادرکننده نفت
با عرض از مبداء

تصریح

بدون عرض از مبداء و

با عرض از مبداء و روند

روند

آزمون ریشه
واحد

IPS

LLC

ADF

IPS

LLC

ADF

LLC

ADF

متغیر
LCo2
ΔLCo2
LGDPP
ΔLGDPP
LGDPP2
ΔLGDPP2
LEN
ΔLEN
LGII
ΔLGII
LFI
ΔLFI

**

-7/421

**

-4/319

**

70/163

**

-4/773

**

**

-3/987

69/493

-----*0/162
**-3/938
*0/150
**-2/935
*-1/405
**-8/332
*0/590
**-4/359
*-0/859
**-7/154

-----*35/126
**50/668
*27/894
**57/667
*39/769
**117/745
*37/665
**94/746
*36/488
**91/656

*

2/829
**-13/061
*5/286
**-7/068
*5/275
**-7/051
*3/582
**-11/878
*3/444
**-9/117
*0/578
**-14/189

--------------------*-0/805
*26/243
*3/346
*-0/570
**-4/776
**89/188
**-5/620
**-7/736
*-0/665
*27/985
*3/448
*-0/2765
**
**
**
-4/806
86/975
-5/607
**-6/645
**
*
*
-2/456
23/708
1/179
*-1/561
-----**178/18** -12/629** -11/988
*
-0/620
*38/934
*0/785
*0/764
**
**
**
-9/380
118/91
-7/180
**-7/576
**
*
*
-3/175
45/643
-1/156
**-1/678
-----**143/87
**-8/955
-----مأخذ :یافتههای پژوهش
فرض صفر مورد آزمون قرار گرفته درآزمون ریشه واحد عبارت است از وجود ریشه واحد در سریهای زمانی.
** بیانگر معناداری در سطح  99درصد میباشند.
* بیانگر معناداری در سطح  95و  90درصد میباشند.

*

15/576
**187/85
*5/795
**128/947
*6/976
**129/689
*8/901
**216/456
*36/538
**146/167
*19/548
**289/899


جدول ( :)3بررسي وجود همجمعي ميان متغيرهاي تحقيق
مقادیر بحرانی

سطح

سطح

کائو

احتمال

معناداري

-6/3276

0/0000

%1

گروه کشور مورد مطالعه

نام متغیر وابسته

کشورهای منتخب صادرکننده
نفت

شاخص آلودگی محیط
زیست
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجه
همجمع


همچنیننتایتآزمونهاسمنبرایتشخی
است .


اررا رابتیااتصاادفینیازدرجادولزیارآماده
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جدول ( :)4نتايج آزمون هاسمن در کشورهاي مورد مطالعه
نوع آزمون
هاسمن

آماره
35/68

سطح معنی داري
0/0000
مأخذ :یافتههای پژوهش

نتیجه
رد فرض  H0و تأیید روش اثرات ثابت


باتوجهبهجدولش)4نتایتحاصتازآزمونهاسمنگویایبرآوردمدلبهروشارارا رابات
است .
1

برایبررسیاررا یکجانبهیادوجانبهمقطعییازمانیازآزمونهایینظیرباروش-پاگاان و
F-ANOVAمیتواناستفادهنمود.آزمونبروش-پاگانبراساسالگویآرارتصادفیتعیینشده
وفرضصفردراینآزمون،روشدادههاایترکیبایش)δ2μ=δ2λ=0مایباشاد.باهعباارتیدرایان
آزمونتنهاروشدادههایترکیبیدرمقابتروشدادههایتابلوییسنجیدهمیشود؛اماآزماونF-

ANOVAبراساسالگویآراررابتبودهوعالوهبرمقایسهروشدادههایترکیبیباروشداده-
هایتابلویی،انواعروشهایتابلوییرانیزبایکدیگرمقایسهمیکند.همچنینقابتسکراساتکاه
هردویاینآزمونهاازنوعحداکثرراستنمایی2میباشند).(Baltagi, 2008بناابراینمعیاارماورد
استفادهدراینمطالعهآزمونF-ANOVAمایباشادوفرضایههاایبررسایشادهدرایانآزماون
عبارتنداز :
H0a: δμ2 = 0فرضصفرالگویدادههایترکیبیوفرضیاکدادههاایتاابلویییاکجانباه
مقطعی 
H0b: δλ2 = 0فرضصفرالگویدادههایترکیبیوفرضیاکدادههاایتاابلویییاکجانباه
زمانی
0

=δλ2

= δμ2

c

H0 :فرضصفرالگویدادههایترکیبایوفارضیاکدادههاایتاابلویی

دوجانبه
H0d: δμ2 = 0/ δλ2 > 0فرضصفرالگویدادههایتاابلویییاکجانباهزماانوفارضیاک
دادههایتابلوییدوجانبه 
________________________________________________________________
1- Breusch-Pagan
2- Maximum Likelihood
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H0e:δλ2= 0/ δμ2> 0فرضصفرالگویدادههایتابلویییکجانبهمقطعیوفرضیکداده-
هایتابلوییدوجانبه
الزمبهسکراستکهدرجهآزادیوآمارهمربوشبهاینآزمونباتوجهباهفارضصافرت ییار
میکندشبالتاجی.)2008،

جدول ( :)5نتايج آزمون تشخيص آثار مقطعي و زماني
آزمون فرض

H0a
δμ2 = 0

آزمون
F-ANOVA

98/27
()0/01

صفر

H0b
δλ 2 = 0

H0c
2
δμ =δλ2=0

e

H0d
2
δμ =0/δλ2>0

H0
δλ =0/δμ2>0
2

103/95
()0/00

126/96
18/93
18/55
()0/33
()0/00
()0/65
اعداد داخل پرانتز نشاندهنده مقادیر بحرانی در سطح  %5میباشند.


جدولش)5بیانگراررا رابتمقطعیمیباشد .
نتایتتخمینمدلبرایکشورهایبرگزیدهصادرکنندهنفتدرجدولش)5گزارششدهاست.
ستوندومنشاندهندهضرای تخمینمدلمیباشد.جهت جلوگیری و پرهیز از مشکال

احتمالی

واریانس ناهمسانی دربین مقاطع و کشورها،درمدلاررا رابتمقطعیبهمقاطعوزندادهشدهو
برآورد حداقت مربعا وزنی GLSصور گرفتهاست .
باتوجهبهجدولش)6درکشورهایمنتخ صادرکنندهنفت،بایکدرصدت ییردرمت یرهاای
توضیحیشامترشدتولیدناخال

سرانهداخلی،رشدتواندومتولیدناخال

سرانهداخلی،رشد

سرانهمصرفانرژی،رشدحکمرانیخوبورشدتوساعهماالیمیازانت ییاردرانتشااردیاکساید
کربنبهترتی بهانادازهش،)0/51ش،)-0/008ش،)0/11ش)-0/14وش)-0/04درصادمایباشاد.نتاایت
بدستآمدهازبرآورداینمدلحاکیازوجودیکرابطهمنفیباینتوساعهماالیومیازانانتشاار
دیاکسیدکربنمیباشد .
کششرشدتولیدناخال

داخلیسرانهنسبتبهمیزانانتشارمعادلبا0/51درصدودرساطح

معناداری%1معنادارمیباشد.یعنیبایکدرصدافازایشدررشادتولیادناخاال

داخلایسارانه،

میزانانتشاردیاکسیدکربنحاصتازآن0/51درصدافزایشمییابد.بررسیضارای GDPباه
عنوانشاخ

رشدکشورهانشانمیدهد کهرشاداقتصاادیبااایجاادوتشادیدآلاودگیهماراه

است.باتوجهبهنتایتبدستآمدهازتخمینمدلمشااهدهمایشاودکاهضارای مت یرهاایرشاد
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تولیدناخال

سرانهداخلی،رشادتاواندومتولیادناخاال

سارانهداخلایدرساطحاطمیناان95


درصدمعنادارمیباشند.بااتوجاهباهضاری مثباتGDPوضاری منفای GDP2وجاودمنحنای
کوزنتسشرابطه-Uشکتبینآلودگیمحیطزیستورشاداقتصاادی)بارایگاروهکشاور ماورد
مطالعهتأییدمیشود .
کششمیزانمصارفانارژیسارانهنسابتباهمیازانانتشااربرابارباا0/11درصادودرساطح
معناداری،%1معنادارمیباشد.بهعبار دیگر،بایکدرصدافزایشدررشدمصرفانرژیسرانه
میزانانتشاردیاکسیدکربندراینگروهازکشاورها0/11درصادافازایشخواهادیافات.شاایان
سکراست،برایاینگروهکشورها،بهعلتهزینههایبااالدرفنااوری،سااختارمصارفانارژیو
ساختاراقتصادیآنهاوموانعتکنولوژیکی،بهبوددرکارآییانرژیدربلندمد رخخواهادداد.
بنابراینرابطهبینمقدارانتشاربامصرفانرژیمثبتخواهدبود .
کشششاخ

حکمرانایخاوبنسابتباهمیازانانتشااربرابارباا-0/14درصادودرساطح

معناداری،%1معنادارمیباشد.اینارتباشمنفیبینشاخ
اکسیدکربن،اینفرضیهکاهبهباودشااخ

حکمرانیخوبباامیازانآالینادهدی

حکمرانایخاوب،بااتوجاهباهتاأریرآنبارواکانش

یدهناددر
دولتهادربرابرخواستهمردمبرایبهبودکیفیتزیستمحیطی،آلودگیراکااهشما 
قال مطالعهحاضرتأییدگردید.بهعبار دیگر"حکمرانیخوب"یکیازعوامتبهباودکیفیات
یباشد .
زیستمحیطیم 
کششرشدتوسعهمالینسبتبهانتشاربرابربا-0/04درصدودرسطحمعنااداری%1معناادار
میباشد.بهعبار دیگر،بایکدرصدافزایشدررشدتوسعهماالیمیازانانتشااردیاکسایدکربن
دراینگروهازکشورهامعادلبا0/04درصدکاهشخواهدیافت.همانطورکاهانتظاارمایرفات
شاخ

توسعهمالیسب کاهشآلودگیمحیطزیستدرکشورهایبرگزیدهصاادرکنندهنفات

دردوره1996-2014شدهاست.توسعهبخشمالی،هزینههاایاساتقراضشوام)راکااهشدادهو
منجربهترویتسرمایهگذاریورشداقتصادیوفناوریهایهمسوبامحیطزیستمیگردد .
باتوجهبهمیزانآمارهدوربینواتسون1ش)1/96میتوانگفتکهدرتخمینمدلفاوق ،فرضایه
________________________________________________________________
1-Durbin-Watson
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عاادموجااودخودهمبسااتگیسااریالیباایناجاازاءاخاااللشفرضاایهصاافر)ردنماایشااود،یعناای
خودهمبستگیسریالیبینجمال اخاللوجودندارد .
جدول( :)6نتايج تخمين مدل در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت طي دوره ( 1996-2014متغير وابسته آلودگي
محيط زيست)
کشورهاي برگزیده صادرکننده نفت
|P>|z

Z

0/000
0/021
0/000
0/000
0/000
0/000

8/18
-2/31
20/42
-20/92
-8/21
-11/35

Std.err

متغیرها
ضریب
0/51
-0/008
0/11
-0/14
-0/04
-2/89

0/061
0/004
0/005
0/007
0/004
0/25
0.99
304
44058/55
0/000
1/96
16

تولید ناخالص داخلی سرانه
توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه
مصرف سرانه انرژی
حکمرانی خوب
توسعه مالی
عرض از مبدأ
R2
مشاهدات
آماره F
Probe
دوربین واتسون
تعداد کشورها

مأخذ :یافتههای پژوهش

نتيجهگيري و پيشنهادih

هدفپژوهشحاضربررسیتأریرشاخ

توسعهمالیبرآلودگیمحیطزیستدر16کشاور

برگزیدهصادرکنندهنفاتدردوره1996-2014باااساتفادهازروشپاناتدیتاااسات.بسایاریاز
اقتصاددانانمعتقدندبهبودتوسعهمالییکایازمثلفاههاایاساسایبارایکااهشآلاودگیمحایط
زیستاست.دراینرابطه،یافته هایپاژوهشحاضاربیاانگرارارمنفایومعناادارتوساعهماالیبار
آلودگیمحیطزیستمیباشد.لذاتوسعهمالیباکاهشانتشاردیاکسایدکاربنمایتوانادنقاش
مثرریدرجهتبهبودکیفیتمحیطزیستوجلوگیریازتخری بیشترآنایفاکند .
براساسبرآوردهایانجامشدهدرپژوهشحاضر،ضرای مربوشبهرشاداقتصاادی،مصارف
ط
بودهاند کهحاکیازوجاودرابطاهمساتقیمایانمت یرهاابااآلاودگیمحای 
انرژیباعالمتمثبت 
زیستاست.بهعبار دیگررشداقتصادیدراینکشورهاهمراهباتخری بیشاترمحایطزیسات
بوده،همچنینمصرفبیرویهانرژیدرروندرشداقتصادی،موج تخری بیشترمحیطزیسات
شدهاست.حالچنانچهرشداقتصادیتوأمباتوسعهمالیصور پذیرد،میتوانادعاکردتوساعه
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مالیدربلندمد بهپیشرفتتکنولوژیمیانجامدکهنتیجهآنمصرفکمترانرژیوانتشارکمتار
آلودگیخواهدبود .
ازطرفیضری مربوشبهحکمرانیخوبمنفیمیباشد،بیانگراینمطل استکهحکمرانی
یباشد.بهبودشاخ
خوبیکیازعوامتبهبودکیفیتزیستمحیطیم 

حکمرانیخوبشاکاف

بی نمردمودولترادرمساائتزیساتمحیطایکااهشدادهومنجارباهکااهشآلاودگیمحایط
زیستمیگردد .
درراستایتوسعهبازارمالیوکاهشآلودگیمحیطزیستتوصیهمیگردد :
-1اتخاسسیاستهایمناس جهتتوسعهبخشمالیوکاهشآلودگیمحیطزیست
-2تجهیز منابع بهمنظور اجرایپروژههای حفا ت از محیطزیست که غالباب از سوی دولت و
سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی اجرامیشود و نیازمند تأمین منابع مالی است.
-3بهدلیتکمبودسرمایهدرکشورهایباکیفیتنهادیپایین،اصال زیرساختهاایماالیو
نهادیباهمنظاورجاذبوورودسارمایهشبااوضاع مقاررا  زیساتمحیطایواولویاتدهای باه
تکنولوژیهای سازگارتر بامحیطزیست)بهاینکشورهاتوصیهمیگارددتااازایانطریاقساطح
توسعهمالیبهبودیابد.
-4سیاستگذارانبایدبهایننکتهتوجهکنندکهاصالحا بخشمالیرابایدگامباهگاامو
بادقتزیادیاجرانمایندتاازبیرباتیمالیوتأریرآنبرتخری محیطزیستجلوگیریشود.
-5رابطااهمثبااتبااینتولیاادناخااال

داخلاایساارانهوانتشااارساارانهگااازدیاکساایدکربندر

کشورهایبرگزیدهصادرکنندهنفت،راتاحدودیمیتوانبهعدمکاراییکافیدربخشتولیدو
نیزعدمدسترسیبهتکنولوژیپیشرفتهدراینبخشنسبتداد،باتوجهباهایانماواردمایتاوانباا
پیشرفتهکردنتکنولوژیتولیدونوسازیبخاشتولیادوازدورخاارجکاردنتکنولاوژیهاایباا
آالیندگیباالتاحدودزیادیازآلودگیمحیطزیستجلوگیریکرد.
-6رابطهمثبتبینسرانهمصرفانارژیوآلاودگیمحایطزیساتراتاحادودیمایتاوانباه
استفادهزیادانرژیدربخشهایتجاریوخانگیوحمتونقتکهدراینبخشهامصارفبهیناه
ازانرژیوکاراییکافیدراستفادهازانرژیصور نمیگیرد،نسبتداد.باتوجهبهاینمایتاوان
باسیاستهایبهینهسازیمصرفانرژیوارتقایسطحآگاهیماردمدرماوردخطارا زیسات-
محیطیمصرفباالیانرژیازآلودگیمحیطزیستجلوگیریکرد .
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