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 چکيده

امابرخیدیگراعتقااددارنادتوساعه،شودهایمحیطیمیبرخیمعتقدندتوسعهمالیباعثکاهشآالینده
مطالعهحاضربهبررسایارارتوساعهدهد.ایراازطریقرشدصنعتیافزایشمیمالیانتشارگازهایگلخانه

باااساتفادهاز1996-2014ندهنفتطیدورهکشوربرگزیدهصادرکن16مالیبرآلودگیمحیطزیستدر
محیطزیساتآلودگیرویحکمرانیخوبعالوهبراینفاکتور،اررپردازدکههایتابلوییمیروشداده

توانباهایانصاور باتوجهبهمنابعزیستمحیطی،حکمرانیخوبرامیگیرد.نیزموردبررسیقرارمی
ها،بهسامتتارویتتوساعهپایادارشکاهشاامتحفا اتازصمیمگیریایازمدیریتتتعریفنمود:شیوه
ارارمنفایرویماالیوحکمرانایخاوبدهادتوساعهنشانمیمطالعهحاضرنتایتباشد(.محیطزیستمی

هاایمناسا .بناابرایناتخااسسیاساتدارددرکشورهایبرگزیدهصادرکنندهنفتمحیطزیستآلودگی
گردد.هشآلودگیمحیطزیستپیشنهادمیجهتتوسعهبخشمالیوکا
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توسعهمالی،آلودگیمحیطزیست،حکمرانیخوب،کشورهایبرگزیدهصادرکنندهنفات، :هاکليدواژه
 .هایتابلوییداده

 JEL :D53،E44،G34،O15بندي طبقه

 

 مقدمه

آبواکسایداکسیدکربن،بخاراینظیرمتان،دیهایاخیرباافزایشگازهایگلخانهطیسال

نیتروژندرجوزماین،دماایکارهزماینافازایشیافتاهاساتکاهایانامارباعاثایجاادت ییارا 
(Kyoto Protocol)پیماانکیوتاو1997ناخوشاینددرمحیطزیستشدهاست.ازاینرودرسال

بارماثررایکاهازعواماتمهامپسازمذاکرا سنگینباهدفکااهشانتشاارگازهاایگلخاناه

ازکشورهایصادرکنندهنفات(.Halicioglu, 2009ش1ت ییرا آبوهواییهستند،بهامضارسید
یکطرفبهلحاظاتکایاقتصادشانبهنفت،منابعفسیلیومعدنیخودرابرایمصاارفداخلای

کنندوازطرفدیگربرایدستیابیبهرشادوتوساعهبااالتر،ساعیدرونیزصادرا استخراجمی
ترشبخشصنعتدارندکهبرایاینکااربعضاابباهصانایعیکاهبسایارآالینادههساتند،رویگس
ایوتخریا اند.بنابراینانتظاربرایناستکهدراینکشورهانیزانتشاارگازهاایگلخاناهآورده

محیطایدرایانکشاورهامحیطزیستافزایشیابدوازاینرومنجربهگسترشمشکال زیسات
.گردد

مروریبرادبیا اقتصادمحیطزیستداللتبراینداردکاهتوساعهماالیبارکیفیاتمحایط 
تواندنقشمهاموتأریرگاذاریدر،توسعهمالیمیرسدیمبهنظر.زیستکشورهاتأریرگذاراست

توانادهاداشتهباشد.ازیکسوبهدلیتاینکاهتوساعهبیشاتربخاشماالیمایکاهشانتشارآالینده

هاایدوساتدارمحایطهافراهمکنادتااازتکنولاوژیهایمالیواعتباریالزمرابرایبنگاهگیزهان
توانادازطریاقتخصای زیستدرفرآیندتولیداستفادهکنند.همچنینبخشمالیتوسعهیافتهمی

بهینهمنابعمالی،بهعنوانیکمحرکمهمدرافازایشرشاداقتصاادیعماتکنادکاهدرساطو 
زیستمحیطیشود.اماازسویدیگاربرخایهایی تخرتواندمنجربهکاهشآمدیباالترمیدر
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کنندکهتوسعهبیشتربخشمالیاگرچهممکناست(بیانمیJensen, 1999محققانمانندجنسنش
-هایصنایعوافازایشتخریا تواندمنجربهافزایشآلودگیرشداقتصادیرابهبودببخشدامامی

(.Tamazian et al., 2009شزیستمحیطیشودهای
مفهومتوسعهمالیپسازطار مفهاومسارکوبماالی،دردهاههفتاادمایالدی،ماوردتوجاه

هاایمختلافتوسعهمالیازطریاقکاناال(.2004Heshmati Molaei ,شبیشتریقرارگرفتهاست

طریاقتاأمینسارمایهالزمبارای(توساعهماالیاز1تواندبرکیفیتمحیطزیستماثررباشاد:شمی
هااایزیسااتمحیطاایگاارددایممکااناسااتمنجااربااهآلااودگیهااایصاانعتیوکارخانااهفعالیاات

هاایدوساتدارمحیطزیساتهایمالیممکناستباهتکنولاوژی(واسطه2(،شSadorsky, 2010ش
 ,.Tamazian et alشبهبودمحیطزیساتراباههماراهداشاتهباشادتواندیمدسترسیپیداکنندکه

هاایماالیکمتارازجملاهبارای(توسعهمالیممکناستمنابعمالیبیشتریراباهزینه3ش(،2009

(.Tamazian & Rao, 2010; Tamazian et al., 2009شهایمحیطزیستفراهمکندپروژه
وساعهتوانندازدرآمدهاینفتیبهعنوانیکمنبعاضافیبرایتمیصادرکنندهنفتکشورهای

بخشمالیاستفادهنمایند.اگرایاندرآمادهاباهصاور هدفمنادودرراساتایبااالباردنساطح
هاارادرتواندبهطورقابتتاوجهیانتشاارآالینادههامورداستفادهقرارگیرند،میتکنولوژیبنگاه

توجاهباهاینکشورهاکاهشدهد.درمقابت،سوقدادناینمنابعبهسمتصانایعآالینادهبادون
ناپذیریبارمحایطزیساتایانکشاورهاواردکناد.تواندخسارا جبرانمحیطیمیمسائتزیست

بنابراینبخشماالیکشاورهاازجملاهعواماتمهمایهساتکاهبارکیفیاتمحایطزیساتتاأریر

هاموردتوجهقرارگیرد.گذاردوبایددرتحلیتمی
آینادمایحساببشربههایییدارایهمهجزوزیستآب،زمین،جنگتوتنوعازطرفدیگر،

نپاذیرد،خساارا درموردآنهاصاور کهارزشحیاتیدارندوچنانچهاقداما محافظتیکافی
-ماردمیهاادولاتدراینبینبایدبهایننکتهتوجهداشتکه.باریبهدنبالخواهدداشتفاجعه

هااییاساتسآمادگیپذیرشتقاضاایسابزهاواعماالساالراحتماالببیشترازدولتهایخودکامه،

درسالیاناخیر،حکمرانایخاوبتبادیتباه (.Logerne, 2003داشتشزیستمحیطیراخواهند
موضوعیداغدرمدیریتبخشدولتیشدهاستواینبهواسطهنقشمهمیاستکاهحکمرانای

رشادوتوساعهاقتصاادیکشاورهاطایکند.ازطرفیهامفرایناددرتعیینسالمتاجتماعایفامی
یهاادغدغاهینتارمهامهاایزیساتمحیطایباهیکایازایبودهکهچالشاخیربهگونهیهادهه
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سیاستگذارانتبدیتشدهاست.بنابراینباتوجهبهمنابعزیستمحیطی،حکمرانایخاوبیعنای
کاهشاامتحفا اتازمحایطهابهترویتتوسعهپایادارشگیریایکهدرآن،مدیریتتصمیمشیوه

(.Lashkarizadeh & Ashrafi, 2011)زیستاست(بیانجامد
دهدکهتوسعهمالیاررمستقیمبرمصرفانرژیشایانسکراستبرخیمطالعا اخیرنشانمی

ایتاأریر(وبهاینترتی برانتشاارگازهاایگلخاناهSadorsky, 2010داردشبهعنوانمثالمطالعه

نشااندادکاهتوساعهماالیJensen (1999) (.ازسویدیگرet al., 2009 Tamazianشگذاردمی
دهد.ایراازطریقرشدصنعتیافزایشمیانتشارگازهایگلخانه

یایناستکهاررتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیست،بهشرایطخاصبحثفوقنشاندهنده
هاایودرکشاورهایمختلاف،باهدلیاتتفااو (Shahbaz et al., 2011شکشاورهابساتگیدارد

ای،نهادیو...اررگذاریمتفاوتیممکناستداشاتهباشاد.بناابرایندرمطالعاهحاضار،بارتوسعه

شاخ حکمرانیخوببهعنوانیکیازمت یرهاینهادیتأکیدشدهاست.
وجاذبحکمرانیخوببهعنوانفرصتیبرایامنیتاقتصاادی،بهباودمحایطکسا وکاار

سرمایهگذاریداخلیوخارجیازطریقشاششااخ کنتارلفسااد،حاکمیاتقاانون،کیفیات
-ارربخشیدولت،ربا سیاسیوحقا هارنظروپاسخگوییتوسطنهادهایباینقوانینومقررا ،

 .شودیمالمللیبررسی
یاتفرضایههمچنینمطالعا متعددیبرایبررسیعوامتمثرربرآلودگیمحیطزیستازتحل

اند.براسااسایانفرضایه،درمراحاتاولیاهاستفادهکردهEKC)1منحنیزیستمحیطیکوزنتسش

توسعهاقتصادی،باافزایشدرآمد،میزانآلودگیوتخری زیستمحیطیبیشترشادهوساپسباا
واردشدنتدریجیبهمراحتمیانیوپایاانیتوساعهاقتصاادی،میازانآلاودگیوتخریا زیسات

Uیابد.درواقعمنحنیزیستمحیطایکاوزنتس،مباینیاکارتبااشباهشاکتحیطیکاهشمیم
معکوسبینآلودگیزیستمحیطیورشداقتصادیاست.
باتأکیدبرحکمرانایزیستمحیطدراینتحقیقسعیشدهاستتأریرتوسعهمالیبرآلودگی

ماوردبررسایقارار1996-2014طایدورهزماانیصادرکنندهنفاتدرکشورهایمنتخ خوب

________________________________________________________________ 

1- Environmental Kuznets Curve  
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هایکنونیدررابطهباگارمشادنکارهزماین،کیفیاتهاواوساایرمساائتگیرد.باتوجهبهبحث
ریازانوتواندبرنامهمحیطی،درکبهتریازرابطهبینتوسعهمالیومحیطزیستمیجدیزیست

.ییاریدهدمحیطهایزیستگذارانکشورهارادرتعیینوتصوی سیاستسیاست
دربسیاریازمطالعا صور گرفتهدراینحوزه،میزانانتشارگازدیاکسایدکاربنجهات

حیطزیستبهکاررفتهاست،دراینپژوهشنیزمیازانانتشاارایانگاازباهعناوانمبیانآلودگی

شاخ آلودگیمحیطزیستشمت یروابسته(درنظرگرفتهشدهاست.
الهازپنتبخشتشکیتشادهاسات.پاسازمقدماهدربخاشدومباهبیااندراینراستااینمق

سومبهبیانمباانینظاریآنگاهدربخشایم.مطالعا انجامگرفتهپیرامونموضوعتحقیقپرداخته
ومت یرهایمادلمعرفایگردیاده،مدلمورداستفادهموضوعپرداختهشدهاست.دربخشچهارم

گیاریبیانجماعبنادیونتیجاهپنجمنیزبه،دربخشایمردمدلپرداختهاستوبهبیاننتایتبرآو

.شدهاستپرداخته


 پيشينه تحقيق

مطالعا تجربیانجامگرفتهدررابطهباموضوعپژوهشبهدودستهتقسیمشمطالعاا خاارجی

هماالیرابارومطالعا داخلی(شدهاست.درهرکدامازاینتقسیمبندی،مطالعاتیکهاررتوساع
اندوهمچناینمطالعااتیکاهنقاشحکمرانایرابارآلاودگیآلودگیمحیطزیستبررسیکرده

اند،سکرشدهاست.محیطزیستبررسیکرده
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اناد.بهارهبارده1تعادیتیافتاهاساتانداردازرویکاردفارمهااآن.باشادیم(2001تالوکدرومیزنرش

شااخ ارزشباازارSMVAمت یرهایاستفادهشدهدرتحلیتکهنشانگرتوسعهمالیاستشاامت:

سارمایهFDI،دهادیمارانشاانGDPسهاماستکهدرواقعسهمکتسهاممبادلهشدهنسابتباه
مت یرموهاومیبارایFLیه،حسابسرماCACنرخسپردهبانکی،DBAگذاریمستقیمخارجی،

توسعهاقتصادیوتوساعهماالیدهدیم.نتایتآناننشانباشندیمبازبودنمالیFOآزادیمالیو
شود.همچنینازدیگرنتایتایانمطالعاهایاناساتکاهمنجربهکاهشانتشاردیاکسیدکربنمی

-دکربنکماکشاایانیمایتجاریواصالحا بخشمالیبهکاهشانتشاردیاکسیآزادسازی

کند.
Tamazian & Rao(2010) رویکردبااستفادهازGMMبهبررسیپیوندبینتوساعهماالیو،

هاایاقتصاددرحالگاذار،طایساال24کیفیتزیستمحیطیوتوسعهمالیوکیفیتنهادیدر
ساتمحیطایکاوزنتسواند.نتایتاینمقالهحاکیازتأییدفرضیهمنحنیزیپرداخته2004-1993

 اهمیتتوسعهمالیوکیفیتنهادیدرکاراییزیستمحیطیاست.

Bello & Abimbola (2010)بهبررسیاررتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیستبرایکشاور
.همچنینباشدیمنیجریهپرداختند.نتایتآنانبیانگراررمثبتتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیست

وافازایشسارمایهگاذاریباشادینماادندمنحنیکوزنتسبرایماوردنیجریاهبرقارارآناننشاند
.گرددیمCO2مستقیمخارجیباعثکاهشانتشارگاز

Jalil & Feridun (2011)مقالهخوداررتوسعهماالی،رشاداقتصاادیومصارفانارژیرادر
اند.هادفبررسیقراردادهموردARDLرویآلودگیزیستمحیطیدرچینبااستفادهازروش

اصلیاینمقالهبررسیوجودرابطهتعادلیبلندمد بینتوساعهماالیوآلاودگیزیساتمحیطای

یعدمشرکتتوساعهدهندهاست.براساسنتایتاینمقالهضری توسعهمالیمنفیاستکهنشان

________________________________________________________________ 

1- Standard reduced-form 
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آلاودگیزیساتمالیدرمخارجآلودگیزیستمحیطایباودهوتوساعهماالیمنجارباهکااهش
محیطیشدهاست.نتایتحاکیازوجودمنحنیزیستمحیطیکوزنتسدرموردچیناست.

Richard (2010)کشاورباا36ربااتیباازارماالیوانتشااردیاکسایدکاربندربهبررسیبی
رپرداخت.نتایتمطالعهبیانگرارارا مفیادوماثر1981-2007استفادهازروشپنتدیتاطیدوره

راباانگیازهافازایشارزشساهامباههابنگاهربا مالیبرمحیطزیستاست.چراکهتوسعهمالی،

تارشود.همچنین،بازارسارمایهکارآمادامکااناجارایآساانحفظبهترمحیطزیسترهنمونمی
هایهمسوبامحیطزیسترافراهمکردهومشکال ناشیازاطالعاا نامتقاارنراکااهشپروژه

 دهد.می

Shahbaz (2010)بااستفادهازروشARDLرباتیماالیبارآلاودگیمحایطبهبررسیارربی
پردازد.نتایتاینمطالعهبیانگرارتباشبلندمد ومثباتمی1972-2009زیستپاکستانطیدوره

 رباتیمالیبرآلودگیمحیطزیستاست.بی

Shahbaz et al.,(2011)1وشبااستفادهازر
ARDLتوسعهماالیبارمصارفیرتأربهبررسی

پرداختناد.نتاایتتخماینبیاانگر1974-2009انرژیوانتشاردیاکسیدکربنپاکساتانطایدوره
یبلندمد بینتوسعهمالیومصرفانرژیوانتشاردیاکسیدکربناسات.همچنایننتاایترابطه

هایاینمطالعه،تمرکزکند.براساسیافتهیتحقیقوجودمنحنیزیستمحیطیکوزنتسراتأییدم
 کند.هابرتوسعهمالیبهکاهشآلودگیمحیطزیستکمکشایانیمیسیاست

Shahbaz et al.,(2011)بهبررسیاررتوسعهماالی،رشاداقتصاادی،مصارفساوختوبااز

1965-2008طایدورهARDLبودنتجاریبرمحیطزیستآفریقایجنوبیباااساتفادهازروش
دارندرشداقتصاادیپرداختند.نتایتمطالعهبیانگررابطهبلندمد مت یرهایاست.همچنینبیانمی

ایراافازایشدادهاسات.امااتوساعهماالیموجا کااهشتولیادگازهاایتولیدگازهایگلخانه
رفگاردد.زیارامصاایگردیدهووجودمنحنایزیساتمحیطایکاوزنتسنیازتأییادمایگلخانه

گاردد.براسااسنتاایتتخماینباازباودنسوختمنجربهایجاداررا مخربیبرمحیطزیستمای

گردد.هایزیستمحیطیمیتجاریمنجربهکاهشرشدآالینده

________________________________________________________________ 

1- Autoregressive Distributed Lag 
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Shahbaz et al.,(2011)ایبهبررسیرابطهبلندمد تعادلیبینتولیدگازهایگلخانهCO2،
نارژیورشادجمعیاتدرپاکساتانباااساتفادهازالگاویتوسعهمالی،رشاداقتصاادی،مصارفا

ARDLپرداختند.نتایتنشاندهندهرابطهبلندمد بینمت یرهاسات.هام1974-2009طیدوره-

ورشداقتصاادی،رشادCO2یاگلخانهچنینبیانداشتندتوسعهمالیباعثکاهشانتشارگازهای
 اعالمکردند.CO2یاگلخانهبرایتولیدگازجمعیتومصرفانرژیرابهعنوانعوامتاصلی

(2011) Zhang درمطالعهخودبهبررسیاررتوسعهمالیبرانتشارگازCo2درچینطیدوره
جمعییوهانسن،آزمونعلیاتگرنجاریوهاییمانندبردارهمپرداختوازتکنیک2009-1994

توساعهماالیچایندرافازایشتولیادگازهاایتجزیهواریانساستفادهکارد.نتاایتنشااندادکاه
هاایماالیازچنینانادازهومقیااسواساطهکند.همایبهعنوانیکمحرکمهمعمتمیگلخانه

هاایماالیباهمراتا هایتوسعهمالیاهمیتبیشتریدارد.امااارارکاارآییواساطهدیگرشاخ 

تاریرویانتشاارکاربنداردوتاببازر تراستواندازهومقیاسبازارسهامچینارارنسابضعیف
FDIبهعلتسهمکوچکآنازGDP.کمترینتأریررویانتشارکربندارد 

 (2013) Ozturk & Acaravci بررسیاررتوسعهمالی،تجار ،رشاداقتصاادیومصارفبه
.نتاایتنشاانجمعیپرداختناددرترکیهبااستفادهازهم1960-2007دردورهCo2انرژیبرانتشار

شاوندومایCo2داددربلندمد تجار ،رشداقتصادیومصرفانارژیباعاثافازایشانتشاار
EKCچنینفرضیهمعنااست.هممت یرتوسعهمالیبی

درترکیهتأییدشد.1
Shahbaz et al., (2013a)بهبررسیاررتوسعهماالیباارشاداقتصاادیومصارفانارژیبار

درمالزیپرداختند.نتایتنشاندادتوسعهماالیدرماالزیساب 1971-2011رهدردوCo2انتشار
 شدهاست.Co2کاهشومصرفانرژیورشداقتصادیموج افزایشانتشار

Shahbaz et al.,(2013b)ایدیگربهبررسیاراررشاداقتصاادی،مصارفانارژی،درمطالعه
درانادونزیپرداختناد.در1975-2011دردورهCo2توسعهمالیوباازباودنتجاار بارانتشاار

هاسرانهاعتبارحقیقیداخلیبهبخاشخصوصایباهعناوانمعیاارتوساعهماالیدرنظارمطالعهآن

Co2گرفتهشد.نتایتنشاندادکهرشداقتصادیومصرفانرژیدراندونزیباعثافزایشانتشار

________________________________________________________________ 

 فرضیهوجودمنحنیکوزنتس-1



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولي مالي   142

بارعکسUچناینرابطاهشوند.هماهشآنمیشوددرحالیکهتوسعهمالیوتجار سب کمی
 نیزتأییدشد.Co2بینتوسعهمالیوانتشار


 مطالعات داخلي -ب

Lotfali Pur et al.,بهبررسیتأریررشداقتصادی،تجار وتوساعهماالیبارکیفیات(2014ش
وساعهماالیوپرداختند.نتایتاینمطالعهنشااندادت1970-2011 محیطزیستدرایرانطیدوره

.همچناینافازایشدرجاهباازباودنگارددیمارشداقتصادیسب افزایشتخری محیطزیسات

.شودیمتجاریدرایرانمنجربهکاهشتخری محیطزیست


 مباني نظري

ماوردتوجاهقارارگرفتاهیاراباخازآنجاییکهبررسیموضوعاررتوسعهمالیبرمحیطزیست،

واندداشتهبهرابطهتوسعهمالیومحیطزیستیااشارهاللمطالعاتیکهاست،دراینقسمتازخ
تاوانیما،انادنماودهنیزبراساسمطالعا اندکیکهرابطهتوسعهمالیومحیطزیسترابررسای

اررگذاریتوسعهمالیبرمحیطزیسترابهصور زیربیاننمود:یهاکانال

 Tamazianرمحیطزیسترابهصور جدیبررسیکردنداولینکسانیکهاررتوسعهمالیب

et al.,24اررتوسعهاقتصادیومالیرابرانتشاردیاکسیدکربنبارای2009بودند.آناندرسال

اقتصاددرحالگذار،بررسینمودند.آنانبهایاننتیجاهرسایدندتوساعهاقتصاادیوتوساعهماالی
شود.ازنظارآنهااتوساعهماالیباهطاورکلایازطریاقربنمیمنجربهکاهشانتشاردیاکسیدک
.نظاامگاذاردیمایونیزتخصی بهینهاینمنابعبررشداقتصادیاررتجمیعوتجهیزمنابعسرمایه

گیرنادگاناندازکننادگانباهوامکنادوسارمایهراازپاسایرابازیمیکارآیمالی،نقشواسطه
وریکند.هرچاهبهارهگذاریمولدوسوددههوودایتمیهایسرمایهوژهانتقالدادهوبهسویپر

.گذاریبیشترباشد،نرخرشداقتصادنیزباالترخواهدبودسرمایه
گیریدرزمینهمالیوتوزیعبهتارمناابعماالیوبنابراینتوسعهبخشمالیموج بهبودتصمیم

شود.توسعهمالیباهعناوانمجرایایحیطیمیهایزیستمتسریعرشداقتصادیوکاهشآالینده

(نیازتوساعهماالیدر2010شSadorskyهایهمسوبامحیطزیستاست.ازنظاردرجهتفناوری
ماننادافازایشسارمایهگاذاریمساتقیمهایییتفعالواقعتصمیمیککشوربرایاجازهوافزایش
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بازارسهاماست.هاییتفعالخارجی،افزایشفعالیتهایبانکیوافزایش
 (1995) Antle & Heidebrinkکاهپیشارفتفنااوریکننادیمادرخااللمطالعاهخاودبیاان

یهاانهادههایجانشینکمترآلودهکنندهبهجایموج ت ییردرترکی کاالهایتولیدیونهاده
لاتفقیار.ت ییرفناوریبراینباورتاکیدداردکهمشودیممخربمحیطزیستوکاهشآلودگی

برایباالبردندرآمدخودتمایتبهآلودهکردنمحیطزیستدارناد.درمراحاتابتاداییتوساعه،

شهرونداندرتالشبرایدستیابیبهرشددرآمدیبااالترموجا آلاودگیهارچاهبیشاترمحایط
ستفاده.درمقابت،درسطو درآمدیباالترافزایشتوانمالیملتها،متداولشدناشوندیمزیست

ازفناوریکمترآلودهکنندهوبهرهگیاریازفناونجدیادهماراهباارشاددرآماد،ساب کااهش
.درعینحالبااافازایشساطحدرآماد،تقاضاابارایکیفیاتمحایطزیساتنیازشودیمآلودگی
.رودیم،زیراکیفیتمحیطزیستدراینمرحلهیککاالیلوکسبهشماریابدیمافزایش

کاالهاایارائاهگر،نقشدولتدراقتصادمحیطزیستبیشازهارچیازباهنحاوهازطرفدی
هاادولات.اماروزه رفیاتگرددیمعمومیشمانندحفا تازمحیطزیست(وکیفیتآنهامربوش

.زیراسیاستگاذاریعماومیباهتقویاتشودیمدرفراهمنمودنکاالهایعمومی،محدودتلقی
برایسرمایهفراملیمتمرکزشدهاست.یعنیفراهمآوریکاالهاییفضایسرمایهگذاریمطلوب

،حمایتازتکنولوزیهاایناو،فاراهمساازیخادما هاساختمانندسرمایهانسانی،تقویتزیر
عمومیضروریجهتیککیفیتزندگیوبرقرارییکمحایطمناسا سیاساتگذاریعماومی

اخیربهدلیتگساتردگییهاسالارگرفتهاست.درقرهادولتبرایسرمایهگذاریدردستورکار

آرارخارجیشآلودگیوتخری (ضرور انجاماقادامازساویدولاتکمتارماوردتردیادقارار
گرفتهاست.

،شناسااییهاادولتکانونمباحثپیراموننقشمخربزیستمحیطیبیلیوبرایانتبهاعتقاد
ولتاست.درواقعدولتازیکطرفنقشتوساعهوتصدیقتعارضساتیومستمردرکارکردد

حمایتگر،محافظومسئولمحیطزیستطبیعیرابایستیایفاانمایاد،گروازطرفدیگرنقش

کشورهایدرحاالتوساعهپاسازجنا یهادولتوکارکردهایهایهروواینتضادموجوددر
گیریفرآیندهایرشدوتوسعهوشکتوبااوج)Bryant & Bailey, 1997( باشدجهانیدوممی

توسعهصنعتیدرکشورهایدرحالتوسعهوضعیتمحیطزیساتایانکشاورهایهابرنامهگیری
قرارگرفتهاست.یاکنندهدروضعیتنگران
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.درعاینایانباشاندیمادربسیاریازموارددولتهاخودعامتتخری وانحطاشمحیطزیست
گیریمینمکنیمکهاقداما دولتهابایستیتمامابصحیحباشند،امادرنظرکهماعاد داریمتصور

ناکاامیدولاتدرمواجهاه»بامحیطزیستندارندوایانراکهسیاستهایدولتدر اهرارتباطی
گویند.بدیهیاست،ازآنجاییکاهبازارهاانیازدرایانارتبااشنااموفق«بامسائتزیستمحیطی

اینسیاستکلیبایدمبتنیبریافتنتوازنمناسابیباینبازارهااوماداخال دولتای،،بنابرمانندیم

باشد.


 معرفي متغيرهاي مدل

باشد.ازآنجاکهایانهدفپژوهشحاضربررسیاررتوسعهمالیبرآلودگیمحیطزیستمی

دمطالعاههایپناتدیتاادرگاروهکشاورماورباشد،ازدادهیبینکشوریمیپژوهشیکمطالعه
استفادهشدهاست.1996-2014یشکشورهایبرگزیدهصادرکنندهنفت(طیدوره

بدینمنظورمت یرهایرشداقتصادی،توسعهمالی،مصارفسارانهانارژی،حکمرانایخاوبو

انتشاردیاکسیدکاربنرادرچهاارچوبیاکمادلساادهچنادمت یاریباهپیارویازمطالعاا 
et al., Tamazian (2009) ،Tamazian& Rao (2010)درنظرگرفتهشادهاسات.همچناینباه

   &Getzner (،1995شGrossman & Krueger(،1994شSelden & Songپیاارویاز

Friedl2003ش،).,Shahbaz et alازیکتصریحخطیلگاریتمیجهتبررسیاررتوسعه (2010ش
طیلگاریتمینسبتبهتصاریحخطایمالیبرآلودگیمحیطزیستاستفادهشدهاست.تصریحخ

هایتجربیساازگاروماثررتریراسادهبرتریدارد،چراکهدرمقایسهباتصریحخطیسادهیافته
Copeland & Taylorکند.همچناینمت یارحکمرانایخاوبراباهپیارویازمطالعاا فراهممی

نگااهیگاذراباهمطالعاا ایام.درمعادلاهواردکارده (2007شMorita & Duewood(و2004ش
صور گرفتهدراینحوزهنشانازاهمیتفراوانوغیرقاباتانکاارایانموضاوعوفضاایخاالی

کارهایبیشتردارد.بطوریکهبرخیازمطالعا اررتوسعهمالیبرمحیطزیسترامثباتوبرخای
دومت یروجوددارد.ایانمطالعاا بنابراینهنوزفضایابهامآمیزبراررایناندگرفتهمنفیدرنظر

مختلفایچاونیهاامادلانداینارررادرچهدرحوزهداخلیوچهدرحوزهخارجیتالشکرده

GMM،ARDLمتفااو درمحاسابهیهااشااخ ،پانتدیتاو...همچناینازطریاقاساتفادهاز
کشاورهایمختلافبررسایتوسعهمالیونیزدرطیسالهایمختلفوباتوجهبهمادلدرگاروه
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نمایند.آنانازاینطریقسعینمودندبهمدلیتاحدامکانجامعبادرنظرگرفتنتمامیمت یرهای
گذارومدلیکمنق دستیافتهتابااعتمادبیشتریدرمورداررمنفییامثبتتوساعهماالییرتأر

موجودمبنیبرارریاکمحایطحکمرانایبرمحیطزیستنظردهند.عالوهبراینباتوجهبهمبانی
منفیتوسعهمالیبرمحیطزیستدراینمطالعهسعیگردیدهخالءعادماساتفادهیرتأرمطلوبدر

همزمانازدومت یرحکمرانیشبهعنوانیکمت یرنهادینشاندهنادهمحایطنهاادیکشاورها(و

اآوردنمت یارارارمتقاباتحکمرانایبارتوسعهمالیدرتابعمحیطزیستراپرنمودهوهمچنینبا
توسعهمالیهمبستگیاحتمالیموجودبینایندومت یرمستقترامرتفعگرداند.

تاواناینگوناهبیااننماودکاهایاننوآوریمطالعهحاضاررامایبنابراینپیرومطال بیانشده،
هماالیوحکمرانایبارمحایطگاذارتوساعیرتاأرمطالعهبادرنظرگرفتنهمزماندومت یرمهمو

سنجیباخصوصیتجامعیتوپایینبودناحتمالخطااشپاناتدیتاا(ویهامدلزیستدریکیاز

همچنینباانتخابگروهکشوریمناس شکهباتوجاهباهموضاوعماوردمطالعاهازهمگنایبسایار
سعهماالیبارمحایطزیسات(سعینمودهبااعتمادبیشتریدرمورداررتوباشدیمباالییبرخوردار

بهصور 1996-2014زمانییموردنظردردورهتوجهبهمطال مذکور،معادلهسخنبگوید.با
زیرقابتارائهاست:

nt
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پایشازنااممت یرهااگاواهLog∆معادلهفوقبهصور نرخرشدمحاسبهشدهاستوعبار 

هاینمطل است.دراینمعادل
itCO2logدهندهرشدانتشاردیاکسیدمت یروابستهاست،کهنشان

تولیادناخاال  کربنبهعنوانشاخ آلاودگیزیساتمحیطایاسات.مت یرهاایمساتقتشاامت

(،مصارفسارانهانارژیGDPP2(،تواندومتولیدناخال داخلایسارانهشGDPPداخلیسرانهش
باشاد.دراداماهباهتعریاف(میFI(وشاخ توسعهمالیشGIIش(،شاخ حکمرانیخوبENش

پردازیم.هریکازمت یرهامی
بهعنوانشاخ بیانکننادهآلاودگی،باهایانعلاتCO2یاگلخانهشاخ میزانانتشارگاز
بشارمرباوشباههااییتفعالناشیازیاگلخانهدرصدازآرار60حدوداوالبانتخابشدهاستکه

فسیلیاستکهمتأسفانهدرحاالیهاسوخت.منبعاصلیانتشاراینگازمیزانباشدیمCO2ارانتش
.صانعتیشادنمنجارباهبهارهباشدیماقتصادیصنعتییهانظامحاضرابزاراصلیتولیدانرژیدر
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فسیلیزغال،گاازونفاتجهاتتولیادوحماتونقاتشادهاسات.یهاسوختبرداریفشردهاز
وغلظاتایانگاازازساالگارددیمبهاتمسفرCO2فسیلیموج آزادشدنیهاسوختاحتراق

کاهمنجارباهباشدیم%افزایشیافتهاستواینمثلفهیکیازمهمترینگازهایی33تاکنون1800
شود.ازدالیاتدیگارگرمشدنکرهزمینشدهبهاینجهتبهعنوانآلودگیفرامرزیشناختهمی

توانبهدردسترسبودناطالعا آنبارایدورهزماانیطاوالنیوبارایاخ ،میانتخاباینش

بیشترکشورهااشارهکرد.درمطالعا زیادیازآماروارقاماینمت یربهعناوانشااخ آلاودگی
 Barqiتاوانازمطالعاهمحایطزیساتاساتفادهشادهاسات.ازجملاهایانمطالعاا درایارانمای

Oskouei (2008 و )& Moradhasel Pajouyan (2007) گیاریایان...نامبرد.واحدانادازهو
باشدکهدرمطالعهحاضربهصور سرانهمشخ شدهاست.مت یرتنمی
GDPPشGDPP22010(:درمطالعهحاضرتولیدناخال داخلیسارانهباهقیماتراباتساال

 استخراجشدهاست.1شبرحس دالرآمریکا(ازآمارواطالعا بانکجهانی

ENمصرفسرانهانرژیبهعنوانیکشااخ مهامدربخاشانارژیازتقسایمکاتانارژی:

باشاد.آید.واحدآنهزارتننفتخاامباهازایهارنفارمایمصرفینهاییبرجمعیتبهدستمی
هایاینشاخ ازبانکاطالعاتیجهانیاستخراجشدهاست.داده

GII:نکتاهمهامباراسااسایانبرایاندازهگیریاررسیاسایخوبیانتخابشاخ حکمران
محایطزیساتتاازماانیکاهماردمیهاابحاثکههیچسیاستزیستمحیطیدرپاسخباه،است

وبهبودمحیطزیساتدرگیردینمآگاهیپیدانکردهوخواستارمحیطزیستبهترنباشندصور 

بتنیازهایمردمبرایداشتنمحایطزیساتپااکدولتهادرمقامثررواکنشیرتأرتحتحالتاین
ورسیدنباهدهندیمجامعهرادرجهتترجیحا مردمسوق،باالبابلوغسیاسییهادولتاست.

بیاانگرمیازانتاوانحکمرانایرااینبلوغسیاسایدرگاروحکمرانایخاوباسات.بناابراینمای
.اینشاخ ازمیاانگینتمحیطیدانستپاسخگوییدولتبهنیازهایمردمدرمقابتمسائتزیس

شاخ قدر پاسخگویی،ربا سیاسی،حاکمیتقانون،کیفیتمقررا ،مبارزهبافساادوارار6

. (Ashrafi Pour, 2012)بهدستآمدهاستبخشیدولت

________________________________________________________________ 

1- www.worldbank.org 

http://www.worldbank.org/
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FIدرمطالعاهحاضارباهپیارویاز:)Kunt & Levine, 1996-Demirgüç(ازشااخ ماالی،
بهصاور درصادی(اعتبارا مالیمهیاشدهبرایبخشخصوصی1شاخ مرک براساسدو

استفادهشدهGDP(اعتبارا مالیمهیاشدهتوسطبخشبانکیبهصور درصدیازGDP،2از
کهبهصور زیرمحاسبهشدهاست:

(2ش
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شاخ توسعهمالیمرک ،FIکهدرآن
JFشاخ مالیj،ام

JF هاایمیانگینشااخFjو
Mاست.2تعدادشاخ توسعهمالیش)

ینتارمهام:GDPالف(اعتبارا مالیمهیاشدهبرایبخشخصوصیباهصاور درصادیاز

ود.بناابراین،شامزیتاینشاخ آناستکهاعتبارا بخشدولتایدرمحاسابهآنمنظاورنمای
گاذارانبخاشخصوصایوهمچنایندهیوجاوهماالیباهسارمایههایمالیدرجهتنقشواسطه

دهد.مشارکتبخشخصوصیرابهترنشانمی
:باتوجهباهاینکاهGDPب(اعتبارا مالیمهیاشدهتوسطبخشبانکیبهصور درصدیاز

گیاروقاباتوآوریدرتوسعهمالیچشمتوسعه،اطالعا وندربخشغیربانکیکشورهایدرحال
تواندمعیاارمناسابیمالحظهنیست،چگونگیاعطایاعتبارا سیستمبانکیبهبخشخصوصیمی

برایتوسعهمالیاینکشورهاباشد.

باشد.همچنینکشورهایموردبررسیمی2014تا1996دراینمطالعهدورهمشاهدا ازسال
هنفاتشاامتکشاورهایالجزایار،بحارین،اکاوادور،مصار،ایاران،کشوربرگزیدهصادرکنند16

باشد.اردن،کویت،لیبی،نیجریه،عمان،قطر،عربستان،سوریه،امارا ،ونزوئال،یمنمی
 

 تجزيه و تحليل مدل

رسادارائاهآمااریتوصایفیازپیشازارائهنتایتبهدستآمدهازبارآوردمادل،باهنظارمای
رفتاهدرمادلشانتشااردیاکسایدکاربن،درآمادسارانه،مصارفسارانهانارژی،مت یرهایبهکار

هاایازشااخ یاخالصاه(1شاخ حکمرانیخوب،شاخ توسعهمالی(مفیدباشد.جدولش
دهاد.هماانطورکاهدرآمارتوصیفیمت یرهایبکاررفتهدرمدلرابرایتمامیکشورهاارائاهمای

(،درآماادساارانه05/54شااترینمیااانگینانتشااارساارانهآلااودگیش،بیشااودیماا(مشاااهده1جاادولش
باشاد.ازساویمربوشبهکشاورقطارمای(58/18497شمیزانمصرفسرانهانرژیو(33/64849ش
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وامارا متحادهعربایبیشاترینمیاانگین(5/75دیگراردنبیشترینمیانگینشاخ توسعهمالیش
و(58/0.کمترینمیانگینانتشاارآلاودگیشانددادهص(رابهخوداختصا18/3شاخ حکمرانیش

درحالیکاهکمتارینمیاانگینمربوشبهنیجریهاست.(54/1شکمترینمیانگینشاخ حکمرانی
مربوشبهکشور(92/5وشاخ توسعهمالیش(46/287مصرفانرژیش(،39/1161درآمدسرانهش
(مربوشبهکشورقطاروبیشاترین73/9رانهآلودگیشباشد.بیشترینانحرافمعیارانتشارسیمنمی

(بااهترتیاا مربااوشبااه77/16(وتوسااعهمااالیش29/0میاازانانحاارافمعیااارشاااخ حکمراناایش
یهااشااخ .همچناینکمتارینانحارافمعیاارباشدیمامارا متحدهعربیوسوریهکشورهای

مربوشبهکشوریمانو(38/1سعهمالیشتوو(74/70درآمدسرانهش،(11/0انتشارسرانهآلودگیش
بهترتی مربوشباهکشاورعربساتان(06/0شخوبحکمرانیشاخ کمترینمیزانانحرافمعیار

باشد.میصعودی

کاهآزماونریشاهواحادبارایبایساتییمابهمنظوربررسیایستابودنمت یرهادرطولزماان،
ونریشهواحدمختلافبارایبررسایمانااییمت یرهاانجامشود.دراینمقاله،سهنوعآزمامت یرها

،1عبارتنداز:آزمونریشهواحدلوین،لاینودیگارانهاآزمونمورداستفادهقرارگرفتهاست،این
کاهتحات2آزموندیکیفولرتعمیمیافتاه(درمقالهآوردهشدهاستLLCشازاینبهبعدباعنوان

درمقالاهآمادهاسات.فارضIPSکهباناام3ونایموپسراندرمقالهآمدهاست؛آزمADFعنوان
IPSوجودیکفرآیندریشهواحددربینمقاطعاست،درحاالیکاهآزماونLLCاساسیِآزمون

کهناهمگونیدربیناررا فردیوجودداشتهباشدبههمایندلیاتباهسازدیماینامکانرافراهم

5گویناد.درایانبخاشازمعیاارآکایاکتعمایمیافتاه4آزمونریشهواحدنااهمگانIPSآزمون
بمنظاورتعیاینوقفاهبهیناهاساتفادهشادهاسات.نتاایت6جیوپارونتوسطان(معرفیشدهMAICش

.اندشدهگزارش(2شدرجدولمت یرهایتحقیقهایریشهواحدبرایحاصتازتخمین
 

________________________________________________________________ 

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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 1996-2014ز گرفتن لگاريتم( براي دوره توصيفي متغيرهاي مدل )قبل ا يها آماره(: برخي 1جدول )

FD  شاخص(

 توسعه مالی(

GII  شاخص(

 حکمرانی(

EN  هزار تن بشکه(

 نفت خام(

GDP  بر حسب دالر(

آمریکا به قیمت ثابت 

2010) 

CO2  متریک تن(

 سرانه(
 کشور

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 الجزایر 15/3 30/0 91/4046 97/485 33/1008 52/160 77/1 16/0 12/11 38/4

90/2 73/22 15/0 80/2 38/790 86/11170 13/703 54/21890  بحرین 15/24 07/3 

 اکوادور 15/2 35/0 4344 83/559 66/736 36/68 99/1 13/0 73/22 89/2

 مصر 11/2 32/0 62/2200 11/322 06/748 43/125 17/2 20/0 77/43 47/10

 ایران 59/6 23/1 36/5171 15/839 69/2348 83/461 72/1 15/0 05/38 48/14

 اردن 15/3 25/0 93/3239 18/401 34/1004 90/92 66/2 08/0 50/75 20/7

 کویت 02/29 97/1 03/40899 88/4824 64/9997 98/881 88/2 11/0 24/57 10/10

 لیبی 79/8 69/0 48/9282 59/1946 63/2966 03/231 57/1 21/0 20/15 33/6

 نیجریه 58/0 15/0 37/1826 84/493 96/737 42/32 54/1 08/0 06/16 75/7

 عمان 60/12 63/3 74/18159 61/776 99/4711 04/1558 96/2 11/0 81/38 97/5

 قطر 05/54 73/9 33/64849 75/4000 58/18497 10/1870 15/3 21/0 62/36 65/6

15/7 78/32 06/0 32/2 48/855 32/5518 13/1239 85/19079 79/2 70/15 
عربستان 
 صعودی

 سوریه 79/2 49/0 59/1553 07/120 69/966 20/143 68/1 29/0 30/12 06/3

77/16 98/48 10/0 18/3 77/1613 17/9486 61/11145 29/51199 14/5 67/23 
امارات 
متحده 
 عربی

 ونزوئال 40/6 60/0 62/12830 19/1430 77/2223 64/125 69/1 28/0 59/17 10/8

 یمن 88/0 11/0 39/1161 74/70 46/287 07/41 59/1 16/0 92/5 38/1

 پژوهشهای مأخذ: یافته


مختلافعمادتابداللاتباریهاآزمونشواهدناشیازانجام(2شبرطبقنتایتحاصتازجدول

یااتفاضاتمرتباه مقادیرمت یرهادرسطحاکثردرصدبرای99وجودریشهواحددرسطحاطمینان
الزمبهسکراستکهجهتبررسیوجودیاعدموجودهمجمعیبینمت یرهاازآزماوندارند.اول
استفادهشدهاست.وقفهبهینهتوسطمعیارآکائیکتعمیمیافتهمشخ شدهاست.درگاروه1کائو

باشدکهسطحاحتمال(درآزمونکائومی-3276/6برابرباشtکشورهایموردمطالعه،مقدارآماره
(سکرشدهاست.باتوجهبهسطحاحتمالمربوطه،وجودهمجمعایرا3هادرجدولشمربوشبهآن

________________________________________________________________ 

1- Kao 
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شودوبنابراینیاکرابطاهتعاادلیبلندماد میاانآلاودگیدرگروهکشورموردمطالعهتأییدمی
 وجوددارد.محیطزیستومت یرهایمستقت


 (: نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد کشورهاي منتخب صادرکننده نفت2جدول)

بدون عرض از مبداء و 

 روند
 تصریح با عرض از مبداء با عرض از مبداء و روند

ADF LLC ADF IPS LLC ADF IPS LLC 

آزمون ریشه 

 واحد

 متغیر

576/15 * 829/2 * 493/69 ** 987/3- ** 773/4- ** 163/70 ** 319/4- ** 421/7- ** LCo2 

85/187 ** 061/13- ** ------ ------ ------ ------ ------ ------ ΔLCo2 

795/5 * 286/5 * 126/35 * 162/0 * 805/0- * 243/26 * 346/3 * 570/0- * LGDPP 

947/128 ** 068/7- ** 668/50 ** 938/3- ** 776/4- ** 188/89 ** 620/5- ** 736/7- ** ΔLGDPP 

976/6 * 275/5 * 894/27 * 150/0 * 665/0- * 985/27 * 448/3 * 2765/0- * LGDPP2 

689/129 ** 051/7- ** 667/57 ** 935/2- ** 806/4- ** 975/86 ** 607/5- ** 645/6- ** ΔLGDPP2 

901/8 * 582/3 * 769/39 * 405/1- * 456/2- ** 708/23 * 179/1 * 561/1- * LEN 

456/216 ** 878/11- ** 745/117 ** 332/8- ** ------  18/178 ** 629/12- ** 988/11- ** ΔLEN 

538/36 * 444/3 * 665/37 * 590/0 * 620/0- * 934/38 * 785/0 * 764/0 * LGII 

167/146 ** 117/9- ** 746/94 ** 359/4- ** 380/9- ** 91/118 ** 180/7- ** 576/7- ** ΔLGII 

548/19 * 578/0 * 488/36 * 859/0- * 175/3- ** 643/45 * 156/1- * 678/1- ** LFI 

899/289 ** 189/14- ** 656/91 ** 154/7- ** ------ 87/143 ** 955/8- ** ------ ΔLFI 

 پژوهشهای مأخذ: یافته
 زمانی. های یسرریشه واحد در  دفرض صفر مورد آزمون قرار گرفته درآزمون ریشه واحد عبارت است از وجو

 .باشند یمدرصد  99بیانگر معناداری در سطح  ** 
 .باشند یمدرصد  90و  95سطح  بیانگر معناداری در *


 

 (: بررسي وجود همجمعي ميان متغيرهاي تحقيق3جدول )

 نام متغیر وابسته گروه کشور مورد مطالعه
مقادیر بحرانی 

 کائو

سطح 

 احتمال

سطح 

 معناداري
 نتیجه

کشورهای منتخب صادرکننده 
 نفت

شاخص آلودگی محیط 
 زیست

 همجمع 1% 0000/0 -3276/6

 پژوهشای هیافتهمنبع:  



همچنیننتایتآزمونهاسمنبرایتشخی اررا رابتیااتصاادفینیازدرجادولزیارآماده
است.
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 (: نتايج آزمون هاسمن در کشورهاي مورد مطالعه4جدول )

 نتیجه سطح معنی داري آماره نوع آزمون

 و تأیید روش اثرات ثابت H0رد فرض  0000/0 68/35 هاسمن

 پژوهشهای یافتهمأخذ: 



(نتایتحاصتازآزمونهاسمنگویایبرآوردمدلبهروشارارا رابات4باتوجهبهجدولش
است.

و1پاگاان-باروشهایینظیریکجانبهیادوجانبهمقطعییازمانیازآزموناررا بررسیبرای
F-ANOVAپاگانبراساسالگویآرارتصادفیتعیینشده-تواناستفادهنمود.آزمونبروشمی 

δهاایترکیبایشفرضصفردراینآزمون،روشدادهو
2
μ=δ

2
λ=0باشاد.باهعباارتیدرایان(مای

-Fشود؛اماآزماونهایتابلوییسنجیدهمیهایترکیبیدرمقابتروشدادهآزمونتنهاروشداده

ANOVA هایترکیبیباروشدادهبراساسالگویآراررابتبودهوعالوهبرمقایسهروشداده-

کند.همچنینقابتسکراساتکاهمقایسهمیهایتابلوییرانیزبایکدیگریتابلویی،انواعروشها
بناابراینمعیاارماورد.(Baltagi, 2008)باشندمی2حداکثرراستنماییهاازنوعهردویاینآزمون

ونآزماهاایبررسایشادهدرایانوفرضایهباشادمایF-ANOVAاستفادهدراینمطالعهآزمون

عبارتنداز:
H0

a
: δμ

2 
یاکجانباههاایتاابلوییدادهوفرضیاکهایترکیبیدادهفرضصفرالگوی0 =

مقطعی
H0

b
: δλ

2 
یاکجانباههاایتاابلوییدادهوفرضیاکهایترکیبیدادهفرضصفرالگوی0 =
 یزمان

H0
c
: δμ

2 
= δλ

2
ییهاایتاابلودادهوفارضیاکهایترکیبایدادهفرضصفرالگوی 0 =

 دوجانبه

H0
d
: δμ

2 
= 0/ δλ

2 
یاکجانباهزماانوفارضیاکهایتاابلوییدادهفرضصفرالگوی  0 <
دوجانبههایتابلوییداده

________________________________________________________________ 

1- Breusch-Pagan 

2- Maximum Likelihood  
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H0
e
:δλ

2
= 0/ δμ

2
-دادهوفرضیکمقطعییکجانبههایتابلوییدادهفرضصفرالگوی0 <

 دوجانبههایتابلویی

ربوشبهاینآزمونباتوجهباهفارضصافرت ییارالزمبهسکراستکهدرجهآزادیوآمارهم
 (.2008شبالتاجی،کندمی


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

فرض  آزمون

 صفر
H0

a 

δμ
2 = 0 

H0
b 

δλ
2 = 0 

H0
c 

δμ
2 =δλ

2=0 
H0

d 

δμ
2=0/δλ

2>0 
H0

e 

δλ
2=0/δμ

2>0 

 آزمون
F-ANOVA 

27/98 
(01/0) 

55/18 
(65/0) 

93/18 
(00/0) 

96/126 
(33/0) 

95/103 
(00/0) 

 .باشند یم% 5دهنده مقادیر بحرانی در سطح اعداد داخل پرانتز نشان



باشد.(بیانگراررا رابتمقطعیمی5جدولش
(گزارششدهاست.5نتایتتخمینمدلبرایکشورهایبرگزیدهصادرکنندهنفتدرجدولش

احتمالی مشکال  از پرهیز و جلوگیری جهتباشد.دهندهضرای تخمینمدلمیستوندومنشان

کشورها،درمدلاررا رابتمقطعیبهمقاطعوزندادهشدهو و مقاطع بیندر ناهمسانی واریانس
صور گرفتهاست. GLSوزنی مربعا  حداقت برآورد

(درکشورهایمنتخ صادرکنندهنفت،بایکدرصدت ییردرمت یرهاای6باتوجهبهجدولش
داخلی،رشدداخلی،رشدتواندومتولیدناخال سرانهیحیشامترشدتولیدناخال سرانهتوض

اکسایدسرانهمصرفانرژی،رشدحکمرانیخوبورشدتوساعهماالیمیازانت ییاردرانتشااردی
باشاد.نتاایت(درصادمای-04/0(وش-14/0(،ش11/0(،ش-008/0(،ش51/0انادازهشترتی بهکربنبه
ستآمدهازبرآورداینمدلحاکیازوجودیکرابطهمنفیباینتوساعهماالیومیازانانتشااربد

باشد.اکسیدکربنمیدی
درساطحدرصدو51/0داخلیسرانهنسبتبهمیزانانتشارمعادلباکششرشدتولیدناخال 

،اخاال داخلایسارانهباشد.یعنیبایکدرصدافازایشدررشادتولیادن%معنادارمی1معناداری
باهGDPیابد.بررسیضارای درصدافزایشمی51/0میزانانتشاردیاکسیدکربنحاصتازآن

کهرشاداقتصاادیبااایجاادوتشادیدآلاودگیهماراهدهدیمعنوانشاخ رشدکشورهانشان

رشادایشاودکاهضارای مت یرهاباتوجهبهنتایتبدستآمدهازتخمینمدلمشااهدهمایاست.
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95درساطحاطمیناانداخلایداخلی،رشادتاواندومتولیادناخاال سارانهتولیدناخال سرانه
GDPوضاری منفایGDPبااتوجاهباهضاری مثبات.باشندیمدرصدمعنادار

منحنایوجاود2

ماورد بارایگاروهکشاور(ورشاداقتصاادیمحیطزیستشکتبینآلودگیU-رابطهشکوزنتس
شود.میییدأتمطالعه

درصادودرساطح11/0کششمیزانمصارفانارژیسارانهنسابتباهمیازانانتشااربرابارباا

عبار دیگر،بایکدرصدافزایشدررشدمصرفانرژیسرانهبهباشد.%،معنادارمی1معناداری
درصادافازایشخواهادیافات.شاایان11/0اکسیدکربندراینگروهازکشاورهامیزانانتشاردی

هایبااالدرفنااوری،سااختارمصارفانارژیوعلتهزینهسکراست،برایاینگروهکشورها،به
هاوموانعتکنولوژیکی،بهبوددرکارآییانرژیدربلندمد رخخواهادداد.ساختاراقتصادیآن

بنابراینرابطهبینمقدارانتشاربامصرفانرژیمثبتخواهدبود.

درصادودرساطح-14/0نسابتباهمیازانانتشااربراباربااکشششاخ حکمرانایخاوب
باشد.اینارتباشمنفیبینشاخ حکمرانیخوبباامیازانآالینادهدی%،معنادارمی1معناداری

آنبارواکانشیرتاأراکسیدکربن،اینفرضیهکاهبهباودشااخ حکمرانایخاوب،بااتوجاهباه
دردهنادیماکیفیتزیستمحیطی،آلودگیراکااهشدربرابرخواستهمردمبرایبهبودهادولت

یکیازعوامتبهباودکیفیات"حکمرانیخوب"گردید.بهعبار دیگرییدتأقال مطالعهحاضر
.باشدیمزیستمحیطی

%معناادار1درصدودرسطحمعنااداری-04/0کششرشدتوسعهمالینسبتبهانتشاربرابربا

اکسایدکربنیکدرصدافزایشدررشدتوسعهماالیمیازانانتشااردیعبار دیگر،باباشد.بهمی
رفاتدرصدکاهشخواهدیافت.همانطورکاهانتظاارمای04/0دراینگروهازکشورهامعادلبا

شاخ توسعهمالیسب کاهشآلودگیمحیطزیستدرکشورهایبرگزیدهصاادرکنندهنفات
هاایاساتقراضشوام(راکااهشدادهومالی،هزینهشدهاست.توسعهبخش1996-2014دردوره

گردد.هایهمسوبامحیطزیستمیگذاریورشداقتصادیوفناوریمنجربهترویتسرمایه

فرضایه توانگفتکهدرتخمینمدلفاوق،(می96/1ش1باتوجهبهمیزانآمارهدوربینواتسون

________________________________________________________________ 

1-Durbin-Watson 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiVvpf_wO7MAhXDESwKHSJ1CIcQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sharifdata.com%2Findex.php%2Fsite%2Fmaghale%2Fid%2F76%2Frast%2F-1%2Fbala%2F-1%2Fkey%2F%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586-(Durbin-Watson)&usg=AFQjCNG-avdFgxBolXFqyTbdhzGFKICEZw&sig2=XT6cug_KL5hMpFEFbF4rNw&bvm=bv.122448493,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiVvpf_wO7MAhXDESwKHSJ1CIcQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sharifdata.com%2Findex.php%2Fsite%2Fmaghale%2Fid%2F76%2Frast%2F-1%2Fbala%2F-1%2Fkey%2F%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586-(Durbin-Watson)&usg=AFQjCNG-avdFgxBolXFqyTbdhzGFKICEZw&sig2=XT6cug_KL5hMpFEFbF4rNw&bvm=bv.122448493,d.bGg
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شااود،یعناایرضاایهصاافر(ردنماایعاادموجااودخودهمبسااتگیسااریالیباایناجاازاءاخاااللشف
خودهمبستگیسریالیبینجمال اخاللوجودندارد.

 
)متغير وابسته آلودگي  1996-2014(: نتايج تخمين مدل در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت طي دوره 6جدول)

 محيط زيست(

 متغیرها کشورهاي برگزیده صادرکننده نفت

P>|z| Z Std.err ضریب 

 تولید ناخالص داخلی سرانه  51/0 061/0 18/8 000/0

 توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه -008/0 004/0 -31/2 021/0

 مصرف سرانه انرژی 11/0 005/0 42/20 000/0

 حکمرانی خوب -14/0 007/0 -92/20 000/0

 توسعه مالی -04/0 004/0 -21/8 000/0

 عرض از مبدأ -89/2 25/0 -35/11 000/0

0.99 R2 

 مشاهدات 304

 Fآماره  55/44058

000/0 Probe 

 دوربین واتسون 96/1

 تعداد کشورها 16

 پژوهشهای یافتهمأخذ: 
 

 ihگيري و پيشنهادنتيجه

کشاور16توسعهمالیبرآلودگیمحیطزیستدرهدفپژوهشحاضربررسیتأریرشاخ 
روشپاناتدیتاااسات.بسایاریازباااساتفادهاز1996-2014برگزیدهصادرکنندهنفاتدردوره

هاایاساسایبارایکااهشآلاودگیمحایطاقتصاددانانمعتقدندبهبودتوسعهمالییکایازمثلفاه
هایپاژوهشحاضاربیاانگرارارمنفایومعناادارتوساعهماالیبارزیستاست.دراینرابطه،یافته

توانادنقاشکسایدکاربنمایباشد.لذاتوسعهمالیباکاهشانتشاردیاآلودگیمحیطزیستمی
مثرریدرجهتبهبودکیفیتمحیطزیستوجلوگیریازتخری بیشترآنایفاکند.

براساسبرآوردهایانجامشدهدرپژوهشحاضر،ضرای مربوشبهرشاداقتصاادی،مصارف

کهحاکیازوجاودرابطاهمساتقیمایانمت یرهاابااآلاودگیمحایطاندبودهانرژیباعالمتمثبت
زیستاست.بهعبار دیگررشداقتصادیدراینکشورهاهمراهباتخری بیشاترمحایطزیسات

بوده،همچنینمصرفبیرویهانرژیدرروندرشداقتصادی،موج تخری بیشترمحیطزیسات
توانادعاکردتوساعهشدهاست.حالچنانچهرشداقتصادیتوأمباتوسعهمالیصور پذیرد،می
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انجامدکهنتیجهآنمصرفکمترانرژیوانتشارکمتاربلندمد بهپیشرفتتکنولوژیمیمالیدر
آلودگیخواهدبود.

،بیانگراینمطل استکهحکمرانیباشدیمازطرفیضری مربوشبهحکمرانیخوبمنفی
.بهبودشاخ حکمرانیخوبشاکافباشدیمخوبیکیازعوامتبهبودکیفیتزیستمحیطی

نمردمودولترادرمساائتزیساتمحیطایکااهشدادهومنجارباهکااهشآلاودگیمحایطبی

گردد.زیستمی
گردد:درراستایتوسعهبازارمالیوکاهشآلودگیمحیطزیستتوصیهمی

 هایمناس جهتتوسعهبخشمالیوکاهشآلودگیمحیطزیستاتخاسسیاست-1

 و دولت سوی از غالباب که محیطزیست از حفا ت هایهاجرایپروژ بهمنظور منابع تجهیز-2
 است. مالی منابع تأمین نیازمند و شوداجرامی اقتصادی و اجتماعی نهادهای سایر

هاایماالیوبهدلیتکمبودسرمایهدرکشورهایباکیفیتنهادیپایین،اصال زیرساخت-3
 باه دهایساتمحیطایواولویاتزی مقاررا  نهادیباهمنظاورجاذبوورودسارمایهشبااوضاع

گارددتااازایانطریاقساطحبامحیطزیست(بهاینکشورهاتوصیهمی سازگارتر هایتکنولوژی
 توسعهمالیبهبودیابد.

سیاستگذارانبایدبهایننکتهتوجهکنندکهاصالحا بخشمالیرابایدگامباهگاامو-4
 آنبرتخری محیطزیستجلوگیریشود.یرتأرالیوبادقتزیادیاجرانمایندتاازبیرباتیم

اکساایدکربندررابطااهمثبااتبااینتولیاادناخااال داخلاایساارانهوانتشااارساارانهگااازدی-5

توانبهعدمکاراییکافیدربخشتولیدوکشورهایبرگزیدهصادرکنندهنفت،راتاحدودیمی
تاوانباانسبتداد،باتوجهباهایانماواردماینیزعدمدسترسیبهتکنولوژیپیشرفتهدراینبخش

هاایبااپیشرفتهکردنتکنولوژیتولیدونوسازیبخاشتولیادوازدورخاارجکاردنتکنولاوژی
 آالیندگیباالتاحدودزیادیازآلودگیمحیطزیستجلوگیریکرد.

انباهتاورابطهمثبتبینسرانهمصرفانارژیوآلاودگیمحایطزیساتراتاحادودیمای-6

هامصارفبهیناههایتجاریوخانگیوحمتونقتکهدراینبخشاستفادهزیادانرژیدربخش
تاوانگیرد،نسبتداد.باتوجهبهاینمایازانرژیوکاراییکافیدراستفادهازانرژیصور نمی

-ساتهایبهینهسازیمصرفانرژیوارتقایسطحآگاهیماردمدرماوردخطارا زیباسیاست

محیطیمصرفباالیانرژیازآلودگیمحیطزیستجلوگیریکرد.
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