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  کربن اکسیددی انتشار بینیپیش و محیطی زیست مسائل بررسی

 ایران اقتصاد در

1پَرلطفعلی هحوذرضب
  

2فالحی هحوذعلی
  

 3ثستبم هرتضی

 
                                  03/7/19  :پذیزش تاریخ                                   4/19 /5 :   تاریخ دریافت

 

 چکیده

 حابل  در صعَدی رًٍذ ثب آى حجن کِ کًٌَی شرايط در خصَصبً آى، پیبهذّبی ٍ آاليٌذُ گبزّبی اًتشبر

 حبضر همبلِ در. شَد جلت آى هخرة آثبر ثب همبثلِ هٌظَر ثِ تریثیش تَجِ گشتِ هَجت است، افسايش

 شاَد هی آزهَى هؤثر هتغیرّبی ديگر ٍ CO2 گبز اًتشبر ٍ التصبدی رشذ ثیي هذت ثلٌذ راثطِ ًخست،

 ثارای  هحیطی زيست هٌحٌی تجعی شکل ،(ARDL)تَزيع  ٍلفِ ثب خَدثبزگشت الگَی از استفبدُ ثب ٍ

 کارثي  اکسایذ دی اًتشبر ثیٌیپیش (GM) خبکستری هذل از استفبدُ ثب سپس،. شَدهی ثررسی ايراى

 هاذت  ثلٌاذ  ارتجاب   رغان علی اٍالً، دٌّذهی ًشبى ًتبيج. گیردهی صَرت 2020-2010زهبًی دٍرُ ثرای

. ًیسات  صبدق ايراى ثرای کَزًتس هحیطی زيست هٌحٌی کرثي، اکسیذدی اًتشبر ثب تحمیك هتغیرّبی

 ايي. رسیذ خَاّذ تي هیلیَى 7/925 هیساى ثِ 2020 سبل در کشَر اکسیذکرثيدی اًتشبر هیساى ثبًیبً،

 . دّذهی ًشبى 2010 سبل ثِ ًسجت را درصذی 66 رشذ هیساى،

 

 خبکستری سیستن ،(ARDL) تَزيعی ٍلفِ ثب خَدثبزگشت الگَی اکسیذکرثي،دی اًتشبر :کلید واژه

(GM.) 

JEL : Q53، Q56، C22، C53 طبقه بندی
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 مقدمه -1

َای جًامع اػت. کـوًسَای تًػو ٍ   تشیه دغذغٍیکی اص مُمامشيصٌ، مؼألٍ سؿذ اقتلادی 

ویافتٍ ي دس حال تًػ ٍ خًاَان سػیذن ةوٍ سؿوذ اقتلوادی مب وًا ةوشای اوزاس اص ؿوشای         

َای صیؼت محیبی )ماوىذ اػوتاادٌ فضایىوذٌ   مًجًد َؼتىذ. ایه مًضًع اغ ب ةٍ ایجاد صیان

اوجاموذ.اص ػوًی دی،وش، اص لحوا      موی َوا   اص مىاةع طتی ی ي اوتـاس حجم ةیـتشی اص آالیىوذٌ 

تًػ ٍ پایذاس ایه و،شاوی يجًد داسد کٍ اؼوتشؽ سؿوذ اقتلوادی جُوان مـوکرتی ةوشای       

محی  صیؼت پیؾ آيسد.  ایه مًضًع ةاعث ؿذٌ تًجٍ اقتلادداوان ةٍ ایه مؼول ٍ م بوً    

ٍ  َوای صیؼوت  آلوًدای  ؿًد. آلًدای ًَا ةٍ عىًان یکی اص اة اد كوًس  ةواسان   محیبوی، ةو

َای تخشیوب  ؿاخق ؿًد.  اص یک ػً، یکی اصػیذی ي یا اشم ؿذن کشٌ صمیه ومایان میا

محی  صیؼت اوتـاس ااصَای آالیىذٌ ي ایجاد آا ي ًَای واپایوذاس اػوت. اص ػوًی دی،وش،     

ٍ  خلًف دس صمیىٍ محی  صیؼت ةٍسؿذ اقتلادی پیامذَای وااًاسی ةٍ اػوت،  َموشاٌ داؿوت

قتلادی محی  صیؼت اػت ي دس حقیقت محی  صیؼت ي سؿذ َای اف الیت صیشا ةؼتش ةیـتش

ٍ  اقتلادی دس اةتذایی اووذ. لوزا دسػوالُای اخیوش جُوان ؿواَذ       تشیه ػبح ةٍ یکوذی،ش ياةؼوت

  تغییووشا  صیؼووت محیبووی ةووضسل ي وووامب ًةی َماوىووذ افووضایؾ میووضان اوتـوواس ااصَووای     

ٍ  GHG 1ای)ا خاوٍ ٍ ؿذٌ اػت. اوتـاس ااصَای ا خاوو ، یکوی اص  CO2ـواس  يیوظٌ اوت ای ةو

سيد. ةوش اػواع اوضاسؽ ؿواخق تًػو ٍ      دالیل اك ی اشم ؿذن کشٌ صمویه ةوٍ ؿوماس موی    

ي میوضان   3متشیک توه  6/4اکؼیذ کشةه دس جُان، ، ػشاوٍ اوتـاس ااص دی2011ػال  2اوؼاوی

اػوت کوٍ،   دسكذ اػت. ایه دسحوالی   36،  2007-1990َای سؿذ اوتـاس ایه ااص طی ػال

دَوذ. آمواس وـوان دَىوذٌ ػوشاوٍ      تشی سا وـان میشان يض یت و،شان کىىذٌآماس مشةًط ةٍ ای

                                                           
1
- Greenhouse Gas 

2
- Human Development Index 

3
- Metric Tones 
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اکؼویذ کوشةه   ةاؿوذ. ػوشاوٍ اوتـواس دی   اوتـاس ةاال ي َمچىیه سؿذ فضایىذٌ اوتـاس ایه ااص می

ةویؾ اص دي   3/118دس ایوشان ةوا مقوذاس     CO2متشیک ته اػت ي سؿوذ اوتـواس    7ةشای ایشان 

دَىوذٌ ػوبح    . ایوه مًضوًع وـوان   2011جُواوی،   ةشاةش سؿذ داؿتٍ اػوت )اوضاسؽ ةاووک   

ٍ وامب ًا میضان اوتـاس ي ؿشای  وامىاػب محی  توشیه عًامول   عىوًان یکوی اص مُوم   صیؼت ةو

 سػیذن ةٍ تًػ ٍ پایذاس اػت.  

َای اخیوش مبال وا  ي ةشسػوی َوای پظيَـوی اقتلوادداوان دس ساةبوٍ ةوا مؼول ٍ          دس ػال

اة ی کوٍ ایوه دي مقًلوٍ ةوٍ طوًس مؼوتقیم ي غیوش        آلًدای ًَا ي اقتلاد ي َمچىیه آثواس متقو  

 تًاوىذ ةش َم ة،زاسوذ، اًاٌ اَمیت ایه مب ب اػت. مؼتقیم می

  ةٍ ةشسػی سؿذ اقتلادی، ملش  اوشطی ي آلوًدای َوًا دس   1390فبشع ي م تًدی )

ایشان پشداختىذ.  دس مبال ٍ ایـان،   يجًد ي جُوت ع ییوت اشوجوشی ةویه سؿوذ اقتلوادی،       

دَوذ کوٍ   َا وـان موی اکؼیذ کشةه ةشسػی ؿذ.  وتایج مبال ٍ آني اوتـاس دی ملش  اوشطی

اکؼیذ کشةه يجوًد داسد.  ای ةیه سؿذ تًلیذ واخالق داخ ی ي وـش دیساةبٍ ع یت دي طشفٍ

 ؿًد.  اکؼیذ کشةه یافت میای ع یی اص ملش  اوشطی ةٍ وـش دیَمچىیه، ساةبٍ

ی يجوًد یوا   اص سيؽ ع ییت اشوجشی، ةوٍ ةشسػو   ، ةا اػتاادٌ 1390ةُتًدی ي َمکاسان )

اکؼیذ کشةه، اسصؽ افوضيدٌ ةخوؾ كوى ت ي ملوش  اووشطی دس      دیفقذان ساةبٍ ع یی ةیه 

اکؼویذ کوشةه ي   ایشان پشداختىذ.  وتایج حاكل وـوان داد کوٍ ملوش  اووشطی ةوا اوتـواس دی      

    ٍ  کوٍ افوضایؾ ملوش  اووشطی، دس     طوًسی اسصؽ افضيدٌ ةخؾ كوى ت ساةبوٍ ع یوی داسد، ةو

ٌ   َای مًسد ةشسػی ػتب افضایؾ اوتـواس دی ػال اػوت. ة وريٌ، افوضایؾ    اکؼویذ کوشةه ؿوذ

 اػت.  ملش  اوشطی ػتب افضایؾ اسصؽ افضيدٌ ةخؾ كى ت ي اؿتغال ویض ؿذٌ

ٍ 1390دساوواَی ي ةُشامووی غرمووی ) ای دس  ، عًاموول مووبثش ةووش اوتـوواس ااصَووای ا خاووو

اوذ. وتایج ی ي کـًسَای كادسکىىذٌ وات )ايپک  سا ةشسػی کشدٌکـًسَای مىتخب كى ت
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ياسين مىحىووی صیؼووت محیبووی کووًصوتغ ةووشای   Uحوواکی اص آن اػووت کووٍ ايال ، ؿووکل  

کـًسَای موًسد مبال وٍ اص جم وٍ ایوشان، موًسد تشدیوذ اػوت. ثاویوا ، وؼوتت اسصؽ افوضيدٌ           

 GDPجوواس  ةووٍ )ؿاخلووی اص تًػوو ٍ كووى تی ، وؼووتت ت GDPای ةووٍ تًلیووذا  کاسخاوووٍ

)ؿاخلووی اص اوووذاصٌ تجوواسی ي ةوواص ةووًدن اقتلوواد ، ي ؿووذ  اوووشطی )ؿاخلووی اص کوواسایی 

 اوذ.  ملش  اوشطی  اص عًامل کرن اوتـاس ةًدٌ

ةٍ ةشسػی ساةبٍ کًتواٌ   ARDLای ةا اػتاادٌ اص سيؽ  ، دس مبال 1389ٍمحمذ ةاقشی )

اکؼویذ کوشةه دس   اوتـواسدی  مذ  ي ة ىذ مذ  ةیه تًلیذ واخالق داخ ی، ملش  اووشطی ي 

اکؼیذ کشةه وؼتت ةٍ تًلیوذ واخوالق   دَذ کٍ اوتـاس دیاػت. وتایج وـان میایشان پشداختٍ 

ٌ داخ ی ةی چىویه،  موذ  اػوت.  َوم   کـؾ اػت، اما مقذاس آن دس ة ىذ مذ  ةیـتش اص کًتوا

اکؼیذ کوشةه وؼوتت ةوٍ ملوش  اووشطی دس کًتواٌ       دػت آمذٌ، کـؾ دیةشاػاع وتایج ةٍ

ياسين مىحىوی   Uمذ  ي ة ىذ مذ  مـاةٍ ي وضدیک ةٍ یک اػوت. عوريٌ ةوش ایوه، ؿوکل      

 صیؼت محیبی کًصوتغ دس ؿشای  ایشان مًسد تأییذ ویؼت. 

َا ةٍ ةشسػوی ساةبوٍ   مبال ا  داخ ی دی،شی دس ایه صمیىٍ اوجام ؿذٌ اػت کٍ  ةیـتش آن

توشیه مبال وا  اوجوام ؿوذٌ دس     اوذ. اص مُمةیه ملش  اوشطی ةا تًلیذ واخالق م ی پشداختٍ

 ، حؼىی كوذسآةادی ي َمکواسان   1389پًس ي آؿىا )تًان ةٍ مبال ا  لبا  یایه صمیىٍ، می

 ، اؿواسٌ کوشد. دس ایوه مبال وا      1388 ، آمادٌ ي َمکاسان )1388 ، آسمه ي صاسع )1386)

ی یوا سؿوذ   َای اوشطی ةا تًلیذ واخالق داخ و ساةبٍ ع یی ةیه ملش  اوشطی ي یا اوًاع حامل

یامواتً ي ع ییوت اشوجوشی ،    -َوای مخت و) )ماوىوذ َـویاتً، توًدا     کموک سيؽ اقتلادی ةٍ

یک طشفٍ اص ملش  اوشطی ةٍ تًلیذ واخالق  اػت. دس اکثش ایه مبال ا  ساةبٍةشسػی ؿذٌ

ٌ   پویؾ داخ ی مًسد ةشسػی قوشاس اشفتوٍ اػوت.  لویکه دس خلوًف       َوا  ةیىوی اوتـواس آالیىوذ

مرمحموذی سايسی ي َمکواسان   دس ایوشان كوًس  اشفتوٍ اػوت.      مبال ا  ةؼیاس محذيدی
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، ةوا  2025-2010َوای  اکؼیذ کشةه دس جُان طی ػوال ةیىی اوتـاس ااص دی ، ةٍ پیؾ1391)

دَىذ کٍ ةا اداموٍ یوافته سيووذ کىوًوی     میاوذ. وتایج وـان پشداختٍ ARIMAاػتاادٌ اص مذل 

% افضایؾ 75/1طًس متًػ  ػاالوٍ ةٍ CO2َای فؼی ی، میضان اوتـاس ااص اػتاادٌ اص ػًخت

َمچىوویه، دس می یووًن تووه خًاَووذ سػوویذ.   19/38263ةووٍ  2025خًاَووذ یافووت ي دس ػووال  

 ، ةوا اػوتاادٌ اص موذل    1389کواممی ي َمکواسان )  ایوشی موذل خاکؼوتشی    کاسخلًف ةٍ

ةیىوی تقاضوای اووشطی ةخوؾ حمول ي وقول دس ایوشان        صوجیشٌ ماسکً  خاکؼوتشی ةوٍ پویؾ   

ةیىوی ةوا   ةیىی ةا مذل مزکًس ةا وتایج حاكول اص پویؾ  اوذ. ػپغ، وتایج حاكل اص پیؾپشداختٍ

 دَوذ موذل   مذل خاکؼتشی ي مذل ساشػویًن مقایؼوٍ ؿوذٌ اػوت.  ایوه مقایؼوٍ وـوان موی        

 ةیىی صوجیشٌ ماسکً  خاکؼتشی داسای دقت ةاالتشی وؼتت ةٍ دي مذل دی،ش اػت. پیؾ

 ، ساةبوٍ ع یوی ةویه ػوٍ متغیوش      2009)1ػَوشی دس ساةبٍ ةوا مبال وا  خواسجی ػوًیتاع ي     

ملش  اوشطی، سؿذ اقتلادی ي اوتـاس کشةه سا ةوشای تشکیوٍ موًسد ةشسػوی ي تح یول قوشاس       

دادوذ. آوان اص متغیشَای ویشيی اوؼاوی، ػشمایٍ، سؿذ اقتلادی ي اوتـاس کشةه ةوشای ةشسػوی   

وتوایج حواکی اص يجوًد    چ،ًو،ی استتاط ةیه سؿذ اقتلادی ي اوتـاس کشةه اػتاادٌ کشدوذ.  

ٍ   ساةبٍ ای ةویه  یک طشفٍ اص اوتـاس کشةه ةٍ ملش  اوشطی دس تشکیٍ اػت. يلی چىویه ساةبو

اوتـاس کشةه ي دسآمذ م ی يجوًد وذاؿوتب ةوش ایوه اػواع، کواَؾ اوتـواس کوشةه مًجوب          

ً   کاَؾ سؿذ اقتلادی دس تشکیٍ ومی  ، 2008) 2ؿًد. محققیه دی،شی چوًن َالیؼوی ايغ و

صیؼوت    ةوٍ ةشسػوی مىحىوی    2010 ، عتذالج یل ي ػویذ محموًد )  2009) 3اسانَمک ایًاتا ي

 اوذ. ، پشداختARDLٍةا اػتاادٌ اص مذلمحیبی کًصوتغ 

                                                           
1
- Soytas and Sari. 

2
- Halicioglu. 

3
- Iwata et al. 
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مبال وا  مت وذدی دس خواسز اص کـوًس كوًس        CO2ةیىوی اوتـواس   دس خلًف پویؾ 

 َوای وؼوتتا  ووًیه ي کواسةشدی دس ایوه صمیىوٍ اػوتاادٌ اص ػیؼوتم        اػت.  یکی اص سيؽاشفتٍ 

 ، کایاکووان ي 2011) 2لووی ي ياووو  ، 2012) 1يايچووًن افووشادی َوومخاکؼووتشی اػووت کووٍ 

 ،   2005) 6 ، کاووو 2003) 5 ، َؼووً ي چووه2009) 4 ، ًَاووو  ي جوویه2010) 3َمکوواسان

 ةیىووی متغیشَووای مووًسد و ووش    ةووا اػووتاادٌ اص ایووه سيؽ ةووٍ ةشسػووی پوویؾ  2004) 7جیاووو 

  2011) 8پواتً ي تؼوای  اوذ. اص دی،ش مبال ا  كًس  اشفتوٍ دس ایوه صمیىوٍ مبال وٍ     پشداختٍ

، ملوش  اووشطی ي سؿوذ اقتلوادی دس     CO2ةیىی اوتـاس اواص  ػاصی ي پیؾاػت کٍ ةٍ مذل

اػوتاادٌ کشدووذ.  وتوایج     ARIMAي  GMَوای  ةیىوی اص موذل  ةشصیل پشداختٍ ي جُت پیؾ

 اػت.   ARIMAؼتت ةٍ و GMةیىی مذل دَىذٌ دقت ةُتش پیؾوـان

)ةوٍ عىوًان یکوی اص     CO2ةىاةشایه، مبال ٍ تجشةی دس خلوًف ساةبوٍ ةویه اوتـواس اواص      

عىوًان م یواسی اص سؿوذ اقتلوادی ةوٍ      مُمتشیه ااصَای آالیىذٌ  ي تًلیذ واخالق داخ ی ةٍ

، دس جُوت  CO2ةیىی دس خلًف اوتـواس اواص   َمشاٌ متغیشَای مبثش دی،ش ي َمچىیه پیؾ

ازاسی دس جُت سؿذ مؼوتمش ي  كحیح ةشای ویل ةٍ اَذا  اقتلادی ي ػیاػت سیضیةشوامٍ

َای مًجًد اػت. َذ  ایه تحقیق، ةشسػی ساةبٍ ة ىذ مذ  ةویه  تًػ ٍ پایذاس اص ضشيس 

ةیىوی  کاس اشفتٍ ؿذٌ ي َمچىیه پویؾ ي دی،ش متغیشَای ةٍ CO2سؿذ اقتلادی ي اوتـاس ااص 

اکؼتشی اػت. سيؽ خاکؼوتشی دس مبال وا  محوی     ةا اػتاادٌ اص مذل خ CO2اوتـاس ااص 

 اػت. صیؼت داخ ی اوجام وـذٌ

                                                           
1
- Wu 

2
- Li and Wang 

3
- Kayacan et al 

4
- Huang and Jane  

5
- Hsu and Chen 

6
- Kung 

7
- Jiang 

8
- Pao and Tsai 
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ؿًد. ةخؾ ديم، ةٍ م شفی پغ اص مقذمٍ ةاال، دسةخؾ ايل، متاوی و شی تحقیق ةیان می

پشداصوذ. ةخؾ پایواوی، وتوایج   متغیشَا ي مذل مًسد اػتاادٌ ي ةخؾ ػًم، ةٍ ةشآيسد ال،ً می

   ي پیـىُادَا سا اساتٍ می کىذ.

 

 مبانی نظری

َا َؼتىذ کٍ دس ادةیا  ةیـوتش  َای ػًلاًس دي وًع مُم اص آالیىذٌاکؼیذ کشةه ي اکؼیذدی

  ؿًوذ.اػتاادٌ می

َای مشةًط ةٍ محی  صیؼت ي تًػ ٍ پایوذاس داسد  اکؼیذ کشةه وقؾ مُمی دس ةحثدی

مؼوتقیما  ةوٍ   ي ةٍ عىًان عامل اك ی اشمایؾ جُاوی تـخیق دادٌ ؿذٌ اػت. ایوه دي اواص   

ةاؿذ، مشتت  اػتاادٌ اص اوشطی، کٍ عامل اػاػی دس اقتلاد جُاوی ةشای تًلیذ  ي ملش  می

َوای  َؼتىذ. ةىاةشایه سؿذ اقتلادی ي اوتـاس ایوه ااصَوا کاسةشدَوای مُموی ةوشای ػیاػوت      

 اقتلادی ي صیؼت محیبی داسوذ. 

اتاد مویردی س  داد  َای مشةًط ةٍ محی  صیؼت دس ايایل دٍَ َايلیه تحًل دس و،شؽ

کوشد. دس ایوه ديسٌ   کٍ دس مًسد کیایت محی  صیؼوت دس ةشاةوش سؿوذ اقتلوادی ةحوث موی      

ةؼیاسی اص محققان عقیذٌ داؿتىذ سؿذ اقتلادی ي حاظ کیایت محوی  صیؼوت دس تدواد ةوا     

وام داؿوت   1«َای سؿذمحذيدیت»یکذی،ش قشاس داسوذ. مـًُستشیه اثش طشفذاسان ایه و شیٍ 

داوؼوتىذ. دس ايایول دَوٍ ووًد مویردی      لادی سا تُذیذی ةشای محی  صیؼت موی کٍ سؿذ اقت

توًان ةوذين   َای پیـیه س  داد. دس ایه ديسٌ ةحث ایه ةًد کٍ چ،ًوٍ میتحًلی دس و،شؽ

-ایجاد خبش ةشای محی  صیؼت ةٍ سؿذ اقتلادی دػت یافت. دس ایوه ساػوتا و شیوٍ خوًؽ    

تشیه مؼیش ةُتًد کیایت محوی  صیؼوت سا   یعةیىاوٍ اکًلًطیکی يجًد داؿت کٍ طتق آن ػش

                                                           
1
 - Limits to Growth 
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 داوؼوتىذ. ةىواةشایه يجوًد َمتؼوت،ی میوان دسآموذ ي پوزیشؽ م یاسَوای        سؿذ اقتلادی موی 

 حمایت محی  صیؼت دس ة ىذ مذ ، ةاعث ؿذ کٍ افشاد ةوا دسآموذَای ةواالتش تقاضوا ةوشای     

صموان افوضایؾ   َم دَىذ يةشوذ، افضایؾ کاس میتشی سا ةٍکاالَا ي خذماتی کٍ مًاد خام کم

  . دس427:2007،  1ایوشد )اواللًتی  تقاضای م یاسَای حمایوت اص محوی  صیؼوت كوًس      

  ةیان کشدوذ کوٍ تخشیوب محوی     1992َای سؿذ، ؿافیک ي ةىذیًپذیا )مقاة ٍ ةا محذيدیت

ٍ َوای اقتلوادی ةیـوتش، ةوش پایوٍ فوشم ثتوا  فوه        صیؼت دس اثوش ف الیوت     َوا ي آيسی، ػو یق

ؼت محیبی اػت. اما ةا افضایؾ دسآموذ، تقاضوای ةُتوًد کیایوت محوی       ازاسی صیػشمایٍ

اوزاسی يجوًد خًاَوذ داؿوت.     تشی ةشای ػشمایٍصیؼت افضایؾ خًاَذ یافت ي مىاةع ةیؾ

تًاوىوذ اص  ایه اػتذالل ؿًاَذی سا ت ییه کشد کوٍ سيووذ سؿوذ ي آثواس صیؼوت محیبوی موی       

َموشاٌ ةوا ػیاػوت صیؼوت محیبوی      یکذی،ش جذا ؿًد. ایه دیذااٌ، سؿذ ػشیع اقتلادی سا 

  . 24:1389ایشد )آؿىا،  ف ال دس و ش می

 (EKCمنحنی زیست محیطی کوزنتس ) -

ؿکل م کًع، ةیه سؿوذ دسآموذ ػوشاوٍ ي     Uَای ازؿتٍ مبال ا  مت ذدی استتاط دس ػال

 2تخشیب محی  صیؼت سا ةیان کشدوذ. ایه استتاط آماسی متأثش اص کاسَای ػایمه کوًصوتغ 

  EKCدس ؿکل استتاطی ةیه دسآمذ ي واةشاةشی،   ةٍ وام مىحىی صیؼوت محیبوی کوًصوتغ )   

کىذ کٍ دس مشاحول آغواصیه سؿوذ، تخشیوب محوی       م شي  ؿذٌ اػت. ایه مىحىی ةیان می

کىوذ. دس  یاةذ اما ةا سػیذن ةٍ یک حذ آػتاوٍ ؿشيع ةٍ کاَؾ یوافته موی  صیؼت افضایؾ می

وٍ اص یک حذی ازؿت )ةا سؿذ اقتلادی  تخشیوب محوی    کٍ دسآمذ ػشاياقع، پغ اص ایه

 سا  EKC . تح یول تجشةوی فشضویٍ    369:1383محموذی،  )واوش ي دیوه   ؿًدتش میصیؼت کم

                                                           
1
 - Galeotti 

2
- Simon Kuznets 
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  مبشح ؿذٌ،   2001)1ای کٍ تًػ  آوذسيوی ي لًیىؼًنتًان ةٍ كًس  مذل و شی ػادٌمی

ی دس تح یل ایه فشضویٍ اص  ؿشح داد. ةؼیاسی اص اقتلادداوان قتل اص آوذسيوی ي لًیىؼًن، ػ 

َا دس استتاط ةا ماُوًم ایوه مىحىوی ي    طشیق اقتلاد خشد داؿتىذ. دیذااٌ مـتشک تمامی آن

کىىوذٌ ةوًدٌ اػوت.    َا ةش پایٍ مؼل ٍ حذاکثشػاصی مب ًةیت یک ملش اػتذالل تمامی آن

جوضء  ؿًد، ایه دي ایـان ةیان کشدوذ کٍ تاةع مب ًةیت ملش  کىىذٌ اص دي جضء تـکیل می

ؿوًد ي عوذم مب وًةیتی کوٍ ةوٍ      ؿامل مب ًةیتی کٍ اص ملش  کاالی اػتاوذاسد حاكول موی  

 کٍ:طًسیآیذ.  ةٍ مًجب آلًدای حاكل اص ملش  پذیذ می

(1  U=U(C, P) 

0, 0c pU U   

ؿتٍ مق وش     تاةع مب ًةیتU  آلًدای ي )P  ملش  کاالی خلًكی، )Cکٍ دس آن )

ةشای ملش  کاالی خلًكی ي آلًدای اػت. دس ایوه ساةبوٍ ملوش  کواال اص یوک ػوً       

کىىوذٌ ي اص ػوًی دی،وش ةوٍ دلیول ایجواد آلوًدای ػوتب         مًجب افضایؾ مب ًةیت ملش 

ؿًد. دس وُایت ةا اػتاادٌ اص حذاکثشػاصی ي قاعذٌ الاشاوظ ساةبٍ صیش ةذػت کاَؾ آن می

 آیذ. می

(2  *( ) ( ) ( )P M M M     

     


  

 

دَذ. ةش اػاع ایه م ادلٍ ؿکل تواةع  ، ساةبٍ ةیه دسآمذ ي آلًدای سا وـان می 2)ساةبٍ 

ي  آلًدای ي چ،ًو،ی استتاط ةیه دسآمذ ي آلًدای ةٍ ؿیب م ادلٍ ي مقذاس پاسامتشَای

  .ةؼت،ی داسد 

                                                           
1
- Andreoni and Levinson 
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(3  *
1( )( ) ( )

P
M

M

      
 

      

   
  

 

َای اوجام ؿذٌ ةشای کواَؾ آلوًدای ةواصدَی ثاةوت ةوٍ       ، ااش ف الیت3ةش طتق ساةبٍ )

 1مقیاع داؿتٍ ةاؿذ،  ( ي ؿیب مىحىی
*

P

M




  ثاةت ي مىحىی آلًدای ةٍ كوًس   

0 جا کٍیک خ  ةا ؿیب مثتت اػت. اص آن  0ي ةىاةشایه ،*P صمان ةا افضایؾ َم

M َوا ةوشای کواَؾ آلوًدای،     َوا ي ف الیوت  ، الو) . ااوش تورؽ   1یاةذ )ومًداسافضایؾ می

1 ةاصدَی وضيلی وؼتت ةٍ مقیاع داؿتٍ ةاؿذ،        ي مىحىوی وؼوتت ةوٍ متوذد محوذا

َای کاَؾ آلًدای، ةاصدَی ك ًدی وؼوتت  ، ا  ي دس وُایت ااش ف الیت1اػت )ومًداس

، ز . دس ایوه كوًس  توا    1)وموًداس  وؼتت ةٍ متذد مق ش اػوت ةٍ مقیاع داؿتٍ ةاؿذ، مىحىی 

ؿًد ي پغ اص آن ػتب تش مىجش میػبح دسآمذی مـخق افضایؾ دسآمذ ةٍ آلًدای ةیؾ

ؿًد. ایه َمان فشضیٍ صیؼوت محیبوی کوًصوتغ اػوت )محموذةاقشی،       کاَؾ آلًدای می

111:1389 .  

 نمودار آلودگی -1نمودار 
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 تصریح مدل

 ، تًلیوذ واخوالق   LCOاکؼویذ کوشةه)  متغیوش اوتـواس اواص دی    4دس تـکیل مذل تحقیوق اص  

کووٍ اص تقؼوویم   LEI ، ؿووذ  اوووشطی )LGDP) 2000داخ ووی ةشحؼووب دالس ي ػووال پایووٍ 

  کوٍ اص  LOTؿوًد ي آصادی تجواسی )  ةٍ تًلیذ واخالق داخ ی حاكل موی  1ملش  اوشطی

آیوذ، ةوشای ديسٌ   موی دا  ةش تًلیذ واخوالق داخ وی ةذػوت    تقؼیم مجمًع كادسا  ي ياس

 کاس سفتوٍ ةوش حؼوب ل،واسیتم طتی وی     ٍاػتاادٌ اػت. تمامی متغیشَای ة 2009-1965صماوی 

ي پای،واٌ   2َا، اص اطرعا  مشةًط ةٍ ةاوک جُواوی َمچىیه ةشای جمع آيسی دادٌةاؿىذ. می

 اػتاادٌ ؿذٌ اػت.     BP 3ؿشکت واتی ةشیتاویا )

 َوای تًضویحی   غیوش موذ  ةویه متغیوش ياةؼوتٍ ي مت    مذ  ي ة ىذةشای ةشسػی سياة  کًتاٌ

  اػوتاادٌ کوشد. ایوه ال،وً،     ARDLَای تًصی ی )تًان اص ال،ًی خًد ةاصاـت ةا يقاٍمی

مذ  سا دس خًد داؿتٍ ي مىجش ةٍ ةشآيسد ضشایب ال،وً ةوا دقوت ةیـوتشی     َای کًتاٌپًیایی

 ؿًد.  می

(4  
ttttt ucYbXaXY   11  

َای کًچک،  ةُتوش اػوت   ةشآيسد ضشایب ال،ً دس ومًوٍ ةشای کاَؾ تًسؽ مشةًط ةٍ

   ٍ  َوا، َماوىوذ   َوای صیوادی ةوشای متغیوش    تا حذ امکان اص ال،ًیی اػتاادٌ ؿًد کوٍ ت وذاد يقاو

 ی صیش دس و ش ایشد:ساةبٍ

(5  

















k

i

ttitiit uwcXqLbYPL

1

),(),(  

 ال،ًی فًق ؿامل سياة  صیش اػت:

                                                           
1
- Energy Use 

2
- World Bank 

3
- British Petroleum 
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(6  

KiLbLbbqL

LLLPL

q

iqiii

p

p

,...,2,1),(

1),(

1

2

21



 
 

 دس ایه سياة :

(L( ،ٍعم ،ش يقا  wمجاصی،    ةشداسی اص متغیشَای ثاةت مثل عشم اص متذا، متغیشَای

کاس اشفتوٍ    ت ذاد متغیشَای تًضیحی ةkٍصای ةا يقاٍ ثاةت، )ةشينسيوذ صماوی یا متغیشَای 

ٍ  qمشةوًط ةوٍ متغیوش ياةؼوتٍ موذل ي )      ةُیىٍ   ت ذاد يقاpٍؿذٌ دس مذل، ) ٍ    ت وذاد يقاو  ةُیىو

مذ  موذل اص  ةاؿىذ.  ةشای محاػتٍ ضشایب ة ىذمشةًط ةٍ َش یک اص متغیشَای تًضیحی می

 اص ساةبوٍ صیوش    Xؿًد.  ضشایب ة ىذ مذ  مشةوًط ةوٍ متغیشَوای    َمان مذل پًیا اػتاادٌ می

 آیىذ:دػت میةٍ

(7  
ki

bbb

p

qb

p

iqiiii
i ,...,2,1

1),1(1

),1( 10




















  

ٍ     کٍ ال،ًی پًیا ةوٍ ػومت ت وادل ة ىوذ    ی آنالصمٍ  موذ  اوشایؾ یاةوذ،   آن اػوت کو

)1کمتش اص یک ةاؿذ.  ااش ) (i=1,…,p)َا iمجمًع  i


  ةٍ مجمًع اوحشا  م یاس

توًان کمیوت   وتیجٍ خًاَذ ؿذ کٍ می tآصمًن اص وًع  ایه ضشایب تقؼیم اشدد، یک آماسٌ

  ةوشای اوجوام   1992) 2ي مؼتش 1َای ةحشاوی اسایٍ ؿذٌ تًػ  ةىشجی، ديالديآن سا ةا کمیت

ةٍ دػوت آموذٌ اص قوذس مب وق مقوادیش اساتوٍ        tآصمًن مًسد و ش مقایؼٍ کشد. ااش قذس مب ق 

 ؿًد.   ىذمذ  پزیشفتٍ میؿذٌ ةضساتش ةاؿذ، فشضیٍ كاش سد ؿذٌ ي يجًد ساةبٍ ة 

(8  
tttt uxy   



1210  

1تًان  اص َمچىیه ةشای محاػتٍ ػشعت ت ذیل می



tu  ٍموذ  ةوشآيسد   خبوای ة ىوذ  ک

دَوذ کوٍ دس َوش ديسٌ    اػت، اػتاادٌ کشد. ضشیب ایه متغیش وـوان موی   -1tؿذٌ ةشای ديسٌ 
                                                           
1
- Dolado 

2
- Mestre 
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 چىذ دسكذ اص عذم ت ادل متغیش ياةؼتٍ ت وذیل ؿوذٌ ي ةوٍ ػومت ساةبوٍ ة ىذموذ  وضدیوک       

  . 147:1384ؿًد )تـکیىی، می 

 سیستم خاکستری

م شفوی ؿوذ. دس    1982دس ػال  1و شیٍ خاکؼتشی ايلیه ةاس تًػ  پشيفؼًس جً الو  دو 

ٍ  تًاووذ ةوٍ ػوٍ    ایه و شیٍ، یک ػیؼتم اطرعاتی می ةىوذی ؿوًد. ػیؼوتم ػوایذ،     ةخوؾ طتقو

اًیىوذ. اص  خاکؼتشی ي ػیاٌ. ااش اطرعا  ػیؼتم کامر   واؿوىاختٍ ةاؿوذ، ةوٍ آن ػویاٌ موی     

وامىوذ ي یوک   ػًی دی،ش، ااش یک ػیؼتم ةٍ طًس کامل ؿىاختٍ ؿذٌ ةاؿذ، آن سا ػایذ می

 ٍ َوای  موذل  ػیؼتم ةیه ػایذ ي ػیاٌ، ػیؼتم خاکؼتشی اػت.  ةٍ عىًان یک مضیت وؼتت ةو

َوا ةوشای تخمویه    َای خاکؼتشی تىُا ویاصمىذ ت ذاد محذيدی اص دادٌتجشةی آماسی، ػیؼتم

  . 2010سفتاس یک ػیؼتم واؿىاختٍ َؼتىذ )کایاکان ي َمکاسان،  

سيد وًعی اص مذل خاکؼتشی اػت کٍ دس ةیـتش ادةیا  ةٍ کاس موی  :GM(1,1الگوی )

ٌ   "خاکؼتشی دسجٍ ايل ةا یک متغیش"ي ال،ًی  َوای جذیوذ سا کوٍ    وام داسد. ایوه ال،وً داد

 ، GM 1,1کىذ. م ادلٍ دیاشاوؼویل )ماوىوذ )  ةیىی دس دػتشع َؼتىذ سا تجذیذ میةشای پیؾ

کىوذ. دس وُایوت، ةوا اػوتاادٌ اص     ةیىی ػیؼتم سا حل موی مشح ٍ، مقذاس پیؾ  nةا ةٍ کاس ةشدن

 ةیىوی  ته مقوذاسپیؾ   جُوت یواف  IAGO) 2ةیىوی ؿوذٌ ي عم ،وش م کوًع جموع     مقذاس پیؾ

  k+Hَای ايلیوٍ دس صموان )  ةیىی ؿذٌ دادٌؿًد ي مقذاس پیؾَای اك ی ةٍ کاس ةشدٌ میدادٌ

 اشدد. ةٍ كًس  م ادلٍ صیش حاكل می

(9  (0) (0) ( 1)( ) (1) (1 )a k H a

p

b
x k H x e e

a

   
    

 
 

                                                           
1
- Ju Long Deng 

2
- Inverse Accumulating Generation Operator 
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(0)ةیىوی، )   ت وذاد ػوال پویؾ   Hَای جموع ؿوذٌ، )    ت ذاد دادkٌکٍ دس آن )

px    متغیوش

 .  2011)لی، ةاؿذ می 1ضشایب م ادلٍ ػایذ ؿذٌ aي  bةیىی ؿذٌ، پیؾ

فوًلش ت مویم یافتوٍ     -ةشایه اػاع، ةشای آصمًن متغیشَا، اةتذا ةا اػتاادٌ اصآصموًن دیکوی  

ٍ   اػوت. ػوپغ ةًػوی ٍ ال،وًی خوًد     ؿذٌ پایایی متغیشَای ال،ً ةشسػی َوای  تًضویح ةايقاو

  ECM ، ةشآيسد ال،ًی پًیای ة ىذموذ  ي ویوض ال،وًی تلوحیح خبوا )     ARDLتًصی ی)

اػت. پغ اص ةیان ساةبٍ ةیه متغیشَا ةا اػتاادٌ اص مذل اساتٍ ؿوذٌ، ةوا اػوتاادٌ اص    ةشآيسد ؿذٌ

-2010َوای  اکؼویذ کوشةه ةوشای ػوال    ةیىی اوتـواس اواص دی    پیؾGMال،ًی خاکؼتشی )

 Microfitاص وشم افضاسَوای   وجام آصمًن ي تخمیه مذلكًس  اشفتٍ اػت.  ةشای ا 2020

 اػتاادٌ ؿذٌ اػت.   Matlab 2010ي  4.0

 

 برآورد الگو -

 ةشسػی پایایی متغیشَا -

 ةوشای متغیشَوا   2قتل اص ةشآيسد مذل، ةٍ مى ًس حلًل اطمیىان عذم جم ی متغیشَا اص مشتتٍ 

 دس موذل  I 2َى،ام يجًد متغیشَای )ؿًد. صیشا آصمًن پایایی ةشای تمامی متغیشَا اوجام می

  2  ي )1 . دس جوذيل ) 1388محاػتٍ ؿذٌ، قاةل اعتماد ویؼوتىذ )آرسةایجواوی،    Fَای آماسٌ

یوک اص  َوی   وـوان دادٌ ؿوذٌ اػوت. ةوش ایوه اػواع       ADFةش اػاع آصمًن پایایی متغیشَا 

ةوشای   ARDLتوًان اص سيؽ  َوا م تتوش ةوًدٌ ي موی    ةشای آن Fویؼتىذ ي آماسٌ  I 2متغیشَا )

 ةشسػی سياة  ة ىذمذ  ةیه متغیشَوا اػوتاادٌ کوشد. َمچىویه پوغ اص ةشسػوی سيووذ اوتـواس         

اکؼیذکشةه ي تًلیذ واخالق داخ ی، آصمًن ؿکؼت ػاختاسی ةوشای ایوه دي متغیوش ةوش     دی

  وـوان دادٌ ؿوذٌ اػوت.  ایوه ؿکؼوت      3اػاع آصمًن پشين اوجام اشفت کٍ دس جوذيل ) 

                                                           
1
- Whiteness Equation 
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ةاؿذ کٍ ملاد  ةوا ػوال اوقورا دس ایوشان اػوت.  ةوشای       میردی می 1979مشةًط ةٍ ػال 

 ةشسػی ؿکؼت ػاختاسی اص ساةبٍ صیش اػتاادٌ ؿذٌ اػت:

0 1 1 1 1

1

80 80
p

t t i t t

i

y DUM dD t y y e      



       
(10            
 

(D80 یک متغیش مجاصی اػت کٍ ةشای ػال  t=TB+1  َوا  ةشاةش یک ي ةشای ةقیٍ ػوال

  یوک متغیوش   DU80دَذ. )ػاختاسی سا وـان می  صمان ؿکؼت TBكاش اػت. َمچىیه )

tَایمجاصی اػت کٍ کمیت آن ةشای ػال TB     َوا كواش   ةشاةش یوک ي ةوشای ةقیوٍ ػوال

   یک سيوذ صماوی اػت.  tاػت.  )

 

 ADFبررسی پایایی متغیرهای الگو در حالت سطح بر اساس آزمون  -1 جدول

 عرض از مبدأ و بدون روند*با  با عرض از مبدأ و روند**

وتیجٍ 

 آصمًن

آماسٌ 
ADF 

ت ذاد 

 يقاٍ ةُیىٍ

وتیجٍ 

 آصمًن
آماسٌ 
ADF 

ت ذاد 

 يقاٍ ةُیىٍ
 متغیشَا

 LCO 0 -47/0 واپایا 1 -42/3 واپایا

 LGDP 1 -97/0 واپایا 1 -77/2 واپایا

 LGDP2 1 -70/0 واپایا 1 -57/2 واپایا

 LEI 0 -75/0 واپایا 1 -33/3 واپایا

 LOT 1 -63/1 واپایا 0 -09/4 پایا

 اػت.  -94/2دسكذ  95* مقذاس ةحشاوی دس ػبح اطمیىان 

 اػت.  -53/3دسكذ  95** مقذاس ةحشاوی دس ػبح اطمیىان 

 َای تحقیقمىتع: یافتٍ
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 ADFبررسی پایایی تفاضل اول متغیرهای الگو بر اساس آزمون  -2 جدول

 مبدأ و بدون روند* با عرض از با عرض از مبدأ و روند**

 وتیجٍ آصمًن
آماسٌ 

ADF 

ت ذاد 

 يقاٍ ةُیىٍ

وتیجٍ 

 آصمًن
آماسٌ 

ADF 

ت ذاد يقاٍ 

 ةُیىٍ
 متغیشَا

 DLCO 0 -71/4 پایا 0 -64/4 پایا

 DLGDP 0 -70/3 پایا 0 -67/3 پایا

 DLGD2 0 -63/3 پایا 0 -61/3 پایا

 DLEI 1 -82/4 پایا 1 -50/5 پایا
 DLOT 0 -4/ 82 پایا 0 -94/4 پایا

 اػت.  -94/2دسكذ  95*مقذاس ةحشاوی دس ػبح اطمیىان 

 اػت.  -53/3دسكذ  95** مقذاس ةحشاوی دس ػبح اطمیىان 

 َای تحقیقمىتع: یافتٍ

 داسیم:LGDPي  LCOةا تًجٍ ةٍ جذيل صیش ةشای آصمًن ؿکؼت ػاختاسی ةشای دي متغیش 

 پرون نتایج آزمون شکست ساختاری عرض از مبدأ -3 جدول

متغیش مًسد 

 و ش

 tآماسٌ 

 محاػتاتی

 

 tآماسٌ 

 محاػتاتی

1 

 tآماسٌ 

 محاػتاتی

d 

 tآماسٌ 

 محاػتاتی

 

مقذاس ةحشاوی دس 

3/0   ي ػبح

 %95اطمیىان 

LCO 86/3- 90/14- 48/18- 2/196- 76/3- 

76/3- LGDP 43/3- 10/28- 25/18- 67/330- 

  . T  ةٍ کل مـاَذا )TBوؼتت صمان ةشيص ؿکؼت ػاختاسی)* 

 َای تحقیقمىتع: یافتٍ

LCO (ةوشای ضوشیب متغیوش ةوا يقاوٍ       tةا تًجٍ ةٍ جذيل ةواال آمواسٌ محاػوتاتی    


  اص 

% ةیـوتش اػوت.  ةىواةشایه فشضویٍ كواش سد      95دس ػبح اطمیىان  قذسمب ق کمیت ةحشاوی 

جوا  پایوا اػوت. اموا اص آن    -ةاؿذ ي دس وتیجٍ سيوذؿًد ي ایه متغیش داسای سیـٍ ياحذ ومیمی

تش اص قذسمب ق کمیوت ةحشاووی   کًچک LGDPةشای ضشیب ةا يقاٍ tکٍ آماسٌ محاػتاتی 

ةاؿذ. ؿًد ي ایه متغیش داسای سیـٍ ياحذ میكاش سد ومی ةاؿذ، دس وتیجٍ فشضیٍمی 
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 برآورد الگوی پویای بلندمدت -

ال،ً الصم اػت آصمًن  مذ  ةیه متغیشَای مًجًد دسقتل اص ةحث دسةاسٌ ساةبٍ ت ادلی ة ىذ

 1،0) مذ  دس ةیه متغیشَای مًجًد كًس  ایشد. ةش ایه اػواع موذل  ة ىذ يجًد َم،شایی

1 ،1 ،0 ARDL ةیووضیه ةووشای يقاووٍ یووک ةووٍ عىووًان ةُتووشیه مووذل -ؿووًاستض مبوواةق م یوواس 

-موی  99/0ةشاةش ةوا     ̅ دَذ، می  وـان 4اػت. َماوبًس کٍ جذيل) ةشآيسدی اوتخاا ؿذٌ

 یوشا  متغیوش ياةؼوتٍ تًػو  متغیشَوای     دسكوذ اص تغی  99ةوذیه م ىوی اػوت کوٍ      ةاؿذ ي ایه

تًضیحی، تًضیح دادٌ ؿذٌ اػت. َمچىیه ةشای ةشسػی فشم يجًد ي یا عذم يجًد خوًد  

 ةاؿوذ، موی  2اػتاادٌ ؿذٌ اػت. چًن ضشیب ایوه آمواسٌ تقشیتوا      D-W َمتؼت،ی اص آماسٌ

 ؿًد. کمیت ةحشاوی اساتوٍ ؿوذٌ تًػو    ةىاةشایه فشم يجًد خًد َمتؼت،ی دس مذل سد می

 -05/4دسكذ ةشای مذل ةا عوشم اص متوذد ةشاةوش ةوا      95ةىشجی ي َمکاسان دس ػبح اطمیىان 

موذ  میوان متغیشَوای ال،وً تأییوذ      ةاؿذ،  ةشایه اػاع فشم كاش سد ي يجًد ساةبٍ ة ىذمی

 ؿًد.  می

 نتایج حاصل از آزمون همگرایی مدل پویا -4 جدول

 tآماره  انحراف معيار ضرايب برآورد شده نام متغير

(1-)LCO 400/0 126/0 (003/0  186/3 

LGDP 672/0 220/0 (004/0  049/3 

LGDP2 007/0 004/0 (394/0  478/1 

(1- LGDP2 008/0- 0025/0 (003/0  162/3- 

LEI 929/0 037/0 (000/0  953/24 

(1- LEI 395/0- 117/0 (002/0  376/3- 

LOT 022/0- 009/0 (019/0  463/2- 

INPT
1

 596/12- 927/2 (000/0 304/4- 

DUM80 019/0 008/0 (031/0  251/2 

99974/0    99967/0 ̅   055/2 D-W = 

 َای تحقیقمىتع: یافتٍ

                                                           
1
 عشم اص متذد - 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 98 ايراى التصبد در کرثي اکسیذدی اًتشبر ثیٌیپیش ٍ هحیطی زيست هسبئل ثررسی 

 

 برآورد الگوی بلندمدت -

موذ  سا ةوشآيسد   ة ىوذ تًان مذل مذ  میة ىذپغ اص اوجام آصمًن ي اطمیىان اص يجًد ساةبٍ

ٍ      وـوان موی  5کشد.  وتایج ةذػت آمذٌ اصجوذيل )  جوض مجوزيس    دَذکوٍ تموامی متغیشَوا ةو

دسكوذ م ىواداس َؼوتىذ. مثتوت ةوًدن       95ل،اسیتم تًلیذ واخالق داخ ی دس فاكو ٍ اطمیىوان   

  وـان اص افضایؾ ػبح آلًدای مىتـش ؿذٌ ةٍ 12/1داخ ی )ضشیب ل،اسیتم تًلیذ واخالق 

ياحذ افضایؾ دس تًلیذ واخالق داخ ی داسد.  ةوٍ عتواس  دی،وش، دس ایوشان، میوضان      اصای َش 

اکؼیذ کشةه مىتـشٌ ةٍ اصای َوش ياحوذ افوضایؾ دس دسآموذ، سيووذ كو ًدی       افضایؾ دس دی

اکؼیذ کوشةه ةوٍ اصای   ای دیداؿتٍ کٍ خًد حاکی اص ایه اػت کٍ میضان اوتـاس ااص ا خاوٍ

ایؾ یافتٍ اػت. ایوه ضوشیب، ت ًیحوا  ایوه ياق یوت سا ةیوان       َش ياحذ دسآمذ تًلیذ ؿذٌ، افض

کىذ کٍ تجشةٍ سؿذ اقتلادی دس ایشان حکایوت اص آن داسد کوٍ اكوًال  سؿوذ اقتلوادی)      می

 افضایؾ تًلیذ واخالق داخ ی  ةا ایجاد ي تـذیذ آلًدای َمشاٌ ةًدٌ اػت.  

 مدلنتایج حاصل از برآورد بلند مدت  -1جدول 

 tآماسٌ  اوحشا  م یاس ضشایب ةشآيسد ؿذٌ وام متغیش

LGDP 120/1 431/0 (014/0  600/2 

LGDP2 003/0- 009/0 (740/0  335/0- 

LEI 890/0 028/0 (000/0  193/32 

LOT 037/0- 017/0 (033/0  224/2- 

INPT 002/21- 431/5 (000/0  867/3- 

DUM80 031/0 011/0 (011/0  693/2- 

 مىتع: محاػتا  تحقیق

َمچىیه ضشیب ةذػوت آموذٌ ةوشای متغیوش مجوزيس ل،واسیتم تًلیوذ واخوالق داخ وی،          

دسكوذ م ىوی داس    95  ةذػت آمذٌ اػت، اما ایه ضشیب دس فاك ٍ اطمیىوان  -003/0مىای)

ؿکل ةشعکغ مىحىی صیؼت محیبی کًصوتغ سا ةوشای   Uتًان ساةبٍ ویؼت. اص ایه سي ومی

متغیش ؿذ  اوشطی )ل،اسیتم ملش  اوشطی تقؼیم ةش تًلیذ واخالق مذل قتًل کشد. ضشیب 
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ةاؿوذ. ایوه ةوذان م ىوی       مثتوت موی  89/0وـان دادٌ ؿذٌ اػت، ةا سقم) LOTداخ ی  کٍ ةا 

اکؼویذ کوشةه   اػت کٍ َش چٍ میضان ؿذ  اوشطی افضایؾ یاةذ، مىجش ةٍ افوضایؾ اوتـواس دی  

میضان ملش  اوشطی ةوٍ اصای َوش ياحوذ     تًان اات کٍ َش چٍؿًد. ةٍ عتاس  دی،ش، میمی

-تًلیذ واخالق داخ ی افضایؾ یاةذ، ةاال سفته ػبح آلًدای سا دس ةش داسد.  َمچىیه اص آن

کىذ، ةىاةشایه ةوٍ اصای َوش ياحوذ افوضایؾ دس     جا کٍ ایه ضشیب کـؾ ة ىذمذ  سا ةیان می

ٍ افضایؾ ؿواخق اواص     مىجش ة89/0تش اص َمان مقذاس ي ةٍ اوذاصٌ )میضان ؿذ  اوشطی، کم

 ؿًد.  ای میا خاوٍ

ضشیب متغیش دسجٍ ةاص ةًدن اقتلاد )ل،اسیتم ػُم مجمًع كادسا  ي ياسدا  اص تًلیذ 

چٍ دسجٍ ةواص ةوًدن اقتلواد    کىذ کٍ چىانواخالق داخ ی  مىای اػت. ایه مًضًع ةیان می

-اوتـواس دی دسكذ سؿذ یاةذ ةٍ فشم ثاةت ةًدن ػایش ؿشای ، ػتب خًاَذ ؿوذ میوضان    10

دسكذ کاَؾ یاةذ. ایه ضوشیب ةوذیه م ىوی اػوت کوٍ اكوًال ،        4/0اکؼیذ کشةه ةٍ میضان 

افضایؾ مشايدا  تجاسی ةا کاَؾ آلًدای صیؼت محیبی َمشاٌ ةًدٌ اػوت. ایوه ضوشیب    

َوای حااموت اص ياسدا  ي حشکوت کـوًس دس مؼویش      تًاووذ احتموال ةشقوشاسی ػیاػوت    می

الَای تمیض سا خاطش وـان ومایذ. َمچىویه ایوه متغیوش    ي كادسا  کا 1ياسدا  کاالی کثی)

تًاوذ ت ًیحا  تأثیش مثتت پذیذٌ جُاوی ؿذن سا ةوش کواَؾ ػوبح آلوًدای دس کـوًس سا      می

 ةیان کىذ. 

 (ECMبرآيرد الگًی تصحیح خطا ) -

ٌ   دَذ، َماوىذ ضشایب ال،وًی ة ىوذ    وـان می6جذيل ) موذ  ویوض اص   موذ ، ضوشایب کًتوا

ةوٍ لحوا     dLGDP2عرتم مًسد اوت اس ةشخًسداس َؼتىذ. َمچىویه َموٍ ضوشایب ةوٍ جوض      

داس َؼتىذ.  ایه متغیشَا عرمتی ماوىذ ساةبوٍ ة ىوذ موذ  ةوا     دسكذ م ىی 95آماسی دس ػبح 

                                                           
1

 مى ًس اص کاالی کثی) کاالیی اػت کٍ فشایىذ تًلیذ آن ةا اوتـاس آلًدای َمشاٌ اػت. -
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اکؼیذ کشةه داسوذ. ةٍ عتاس  دی،وش، دي متغیوش تًلیوذ واخوالق داخ وی ي ؿوذ        اوتـاس دی

ت ي متغیش آصادی تجاس  )دسجٍ ةاص ةًدن اقتلاد  ساةبٍ مىای ةا اوتـاس ایوه  اوشطی ساةبٍ مثت

 ااص داسوذ.

 ecm = LCO - 1204/1 *LGDP + 0028622/0 *LGDP2 - 89026/0 *LEI 

+ 036914/0 *LOT + 0019/21 *INPT - 030833/0 *DUM80             (11  

اػوت. ایوه    ecm -1صیادی داسد، ضوشیب ) اما چیضی کٍ دس مذل تلحیح خبا اَمیت 

ةاؿوذ ي وـوان   داس موی اػت کٍ اص و ش آماسی کوامر  م ىوی   -6/0 ضشیب دس مذل ةاال م ادل

 مذ  اػت.مذ  ةٍ ػمت ت ادل ة ىذدَىذٌ ػشعت ت ذیل عذم ت ادل کًتاٌ

 ECMضرایب مربًط به مدل  -2جديل 

 tآماره  انحراف معيار ضرايب برآورد شده نام متغير

dLGDP 672/0 220/0 (004/0  049/3 

dLGDP2 006/0 004/0 (148/0 478/1 

dLEI 929/0 037/0 (000/0  953/24 

dLOT 022/0- 009/0 (019/0  463/2- 

dINPT 596/12- 927/2 (000/0  304/4- 

dDUM80 018/0 008/0 (031/0  251/2 

ecm(-1) 599/0- 126/0 (000/0  774/4- 

97655/0    97086/0 ̅   0550/2 D-W = 

 مىتع: محاػتا  تحقیق

ضشیب جم ٍ تلحیح خبای مزکًس وـوان اص ػوشعت وؼوتتا  صیواد ت وذیل عوذم ت وادل        

َای مذل ةوٍ  دَذ، دس َش ديسٌ متغیشمذ  ةٍ ت ادل ة ىذمذ  داسد. ایه مقذاس وـان میکًتاٌ

 ؿًد.  َم،شا میمذ  ياحذ ةٍ ػمت ت ادل ة ىذ 6/0مقذاس 
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  آزمًن ثبات ساختاری -

 َوای مجموًع پؼوماوذ تجم وی ةاصاـوتی     ةشای اطمیىوان اص ثتوا  ػواختاسی موذل، آصموًن     

(CUSUM مجموًع پؼوماوذ تجم وی ةاصاـوتی )      ي مجزيسCUSUMSQ     ٌاساتوٍ ؿوذ

  ، اػتاادٌ ؿذٌ اػت.  1975) 1تًػ  ةشاين ي دی،شان

 مربًط به ثبات ساختاری مدل CUSUMآزمًن  -2ومًدار 

 
 َای تحقیقیافتٍمىتع: 

 

 مربًط به ثبات ساختاری مدل CUSUMSQآزمًن -3ومًدار 

 
 َای تحقیقیافتٍمىتع: 

                                                           
1
-  Brown et al. 
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ةاؿوىذ کوٍ واحیوٍ ةحشاووی سا دس ػوبح      ؿًد َش دي ومًداس دس ةیه دي خبی موی َماوبًس کٍ مـاَذٌ می

توًان ااوت کوٍ موذل اص ثتوا       دسكوذ موی   95اوذ، ةىواةشایه دس ػوبح اطمیىوان    دسكذ ت ییه کشدٌ 5خبای 

 ػاختاسی ةشخًسداس اػت. 

 اکسیدکربهبیىی اوتشار گاز دیپیش -

اکؼیذ کشةه ایشان ةوا سيؽ  ةیىی اوتـاس ااص دیةا اػتاادٌ اص ال،ًسیتم مذل خاکؼتشی، پیؾ

ةیىوی ةوا مقوذاس    اوجام ؿوذ. وتوایج حاكول اص پویؾ     2010-2020َای ػال ، ةشایGM 1ي1)

   آيسدٌ ؿذٌ اػت. 4ياق ی دس ومًداس )
 

 اکسید کربه در ایران برای بیىی اوتشار گاز دیريود مقدار ياقعی ي پیش -4ومًدار 

 .6611-2222های سال

 
 َای تحقیقمىتع: یافتٍ

اکؼویذ  اوتـواس دی  ؿوًد، سيووذ افضایـوی ةوشای    موی   مـاَذٌ 4طًس کٍ دس ومًداس)َمان

 7/925ةوٍ میوضان    2020طًسی کٍ میضان اوتـاس آن ةشای ػوال  ؿذٌ اػت، ةٍةیىی کشةه پیؾ

 2010دسكذی وؼتت ةٍ ػوال   66می یًن ته خًاَذ سػیذ.  ةٍ عتاس  دی،ش، ایه میضان سؿذ 
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 وتایج ي پیشىهادها -

ةیضیه ةشای يقاوٍ یوک ةوٍ     -مباةق م یاس ؿًاستض ARDL 1،0،1،1،0)ةش اػاع وتایج، مذل 

عىًان ةُتشیه مذل ةشآيسدی اوتخاا ؿذ. َمچىیه وتایج ةشآيسد موذل ة ىذموذ  وـوان داد،    

دسكوذ   95جض مجزيس ل،اسیتم تًلیذ واخوالق داخ وی دس فاكو ٍ اطمیىوان     تمامی متغیشَا ةٍ

   ً   وـوان اص  1204/1داخ وی ) لیوذ واخوالق   م ىی داس ةًدوذ.  مثتت ةوًدن ضوشیب ل،واسیتم ت

افضایؾ ػبح آلًدای مىتـش ؿذٌ ةٍ اصای َش ياحذ افضایؾ دس تًلیذ واخالق داخ وی داسد.   

  -003/0ضشیب ةذػت آمذٌ ةشای متغیش مجزيس ل،اسیتم تًلیوذ واخوالق داخ وی، مىاوی )    

یؼوت لوزا   دسكوذ م ىوی داس و   95جایی کٍ ایه ضشیب دس فاك ٍ اطمیىان ةذػت آمذ. اص آن

ؿکل ةشعکغ مىحىی صیؼت محیبی کًصوتغ سا ةشای مذل قتوًل کوشد.    Uتًان ساةبٍ ومی

  وـان دَىذٌ ایه مب ب 89/0اص ػًی دی،ش، مثتت ةًدن ضشیب متغیش ؿذ  اوشطی ةا سقم )

اکؼویذ کوشةه   اػت کٍ َش چٍ میضان ؿذ  اوشطی افضایؾ یاةذ، مىجش ةٍ افوضایؾ اوتـواس دی  

دسكوذ   10دَوذ کوٍ    ، ةشای متغیش دسجٍ ةاص ةًدن اقتلاد وـان میؿًد. کـؾ ة ىذ مذمی

-سؿذ دس ایه متغیش ةا فشم ثاةت ةًدن ػایش ؿوشای ، ػوتب خًاَوذ ؿوذ میوضان اوتـواس دی      

 دسكذ کاَؾ یاةذ.  4/0اکؼیذ کشةه ةٍ میضان 

داس ةشآيسد ؿذ کٍ اص و ش آمواسی کوامر  م ىوی    -6/0، م ادلecm -1َمچىیه ضشیب )

َای مذل ةوٍ ػومت   ياحذ متغیش 6/0دَذ، دس َش ديسٌ ةٍ مقذاس میایه مقذاس وـان ةاؿذ. می

 ؿًد.  مذ  َم،شا میت ادل ة ىذ

دَذ میضان وـان می GM 1ي1سيؽ )اکؼیذ کشةه ةا اػتاادٌ اص ةیىی اوتـاس ااص دیپیؾ

ةوٍ   می یوًن توه خًاَوذ سػویذ.     7/925ةوٍ میوضان    2020اکؼیذ کشةه دس ػال اوتـاس ااص دی

 کىذ.سا ةیان می 2010دسكذی وؼتت ةٍ ػال  66عتاس  دی،ش ایه میضان سؿذ 
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َای مخت ای ةشای کاَؾ آلوًدای َوًا دس ایوشان ةوٍ خلوًف دس      دس طًل صمان طشح

ٍ   کرن ؿُشَا اجشا ؿذٌ اػت. يجًد ػاختاس وُوادی قوًی جُوت ػیاػوت     َوای   َوا ي ةشوامو

َوذ داؿوت. ةىواةشایه تورؽ ةوشای افوضایؾ       َا سا ةٍ دوتال خًامت ذد، اجشای مًفق ایه طشح

مـاسکت ؿُشيوذان، افشاد ری واع، ػیاػت ازاسان، جام ٍ داوـو،اَی، كواحتان كوىایع ي    

فکوشی اص طشیوق ةشاوضاسی    َای مشدم وُاد جُت افضایؾ َمکاسی ي َوم  ومایىذاان ػاصمان

َای تخللی ي َمایؾ )ةشای آمًصؽ ي مـاسکت  ضشيسی اػت. ایه امش جُوت   کاسااٌ

َوای کىتوشل آلوًدای الصم ي     آااَی جم یت ي مـاسکت ف ال افشاد، ةشای پزیشؽ ػیاػت

 کووٍ سؿووذ اقتلووادی ةاعووث ایجوواد آلووًدای   ضووشيسی اػووت. َمچىوویه ةووا تًجووٍ ةووٍ ایووه  

ٌ   ةاؿذ، ةىاةشایه ػیاػتؿًد ي اص طشفی کاَؾ سؿذ مىبقی ومیمی َوا  َوای کواَؾ آالیىوذ

ٍ  یىٍةایذ ضمه تـًیق سؿذ ي تًػ ٍ اقتلادی، َض اوزاسی سا دس  َای ايلیٍ ي کواسایی ػوشمای

َوا يكوىایع   َای ایجاد ؿذٌ تًػ  ةخوؾ و ش ة،یشد. ةش ایه اػاع ةایذ مقیاع دقیق آالیىذٌ

 ایشی كحیح دس ایه صمیىٍ دػت یافت.مخت ) ت ییه ؿًد تا ةتًان ةٍ وتیجٍ
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 :Matlabةا اػتاادٌ اص وشم افضاس  GM 1ي1کذَای طشاحی ؿذٌ ةشای )پيوست( 

 
function [X_1,X_2] = grey_predict2(X_0,flag) 

AGO=X_0; 

 n=length(AGO); 

sum=0; 

for i=1:n 

sum=sum+AGO(i); 

AGO(i)=sum; 

end 

for i=1:n-1 

B(i,1)=-1/2. *(AGO(i)+AGO(i+1)); 

end 

B(:,2)=1; 

for i=2:n 

Y(i-1)=X_0(i); 

end 

A=inv(B'*B)*B'*Y'; 

a=A(1); 

b=A(2); 

if flag==0 

for i=1:n 

    X_1(i)=X_0(i); 

    X_2(i)=X_0(i); 

end 

    X_1(n+1)=(X_0(1)-b/a)*exp(-1*a*n)+b/a; 

    X_2(n+1)=(X_0(1)-b/a)*exp(-1*a*n)*(1-exp(a)); 

else 

for i=1:n 

    X_1(i+1)=(X_0(1)-b/a)*exp(-1*a*i)+b/a; 

    X_2(i+1)=(X_0(1)-b/a)*exp(-1*a*i)*(1-exp(a));  

end 

end 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
function [Predicts] = grey2(X_0,j) 

n=length(X_0); 

f=n; 

for i=1:j 
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   [Y X]=grey_predict2(X_0,0); 

if i==1 

      [Z C]=grey_predict2(X_0,1); 

end 

 

for k=1:n 

       X_0(k)=X(k+1); 

end 

Predicts(f+i)=X(n+1); 

clearX; 

end 

for m=1:f 

Predicts(m)=C(m); 

end 
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