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 چکیده

است که  در سال های اخیر محیطی زیست مسائل ترین مهم از یکی هوا و آلودگی هوایی و آب تغییرات

 آب تغییرات اصلی رشد تکنولوژی به خطری جدّی برای بشر تبدیل شده است. دلیل همگام با صنعتی شدن و

حاصل  فسیلی های سوخت احتراق از که است کربن اکسید دی ای به ویژه گلخانه گازهای انتشار ی،یهوا و

 از استفاده شد اقتصادی در ایران بار بر اثر رشد جمعیت، آلودگی محیط زیستبررسی  به مقاله شود. اینمی

 نشان نتایجردازد. پمی 5531-5511طی سالهای  (ARDLوقفه های گسترده ) با گشتازخودب یک الگوی

 یعنی، .دارد وجود ایران کشور در رشد اقتصادی و رشد جمعیت بین مستقیمی رابطه که در بلندّمدت دهدمی

رابطه   درحالی که در بلندّمدت .برعکس و یابدمی نیز افزایش با افزایش رشد جمعیت، رشد اقتصادی ایران در

 با افزایش انتشار دی ایران در به عبارت دیگر، .دارد زیست و رشد اقتصادی وجودمعکوس بین آلودگی محیط 

رشد اقتصادی، رشد جمعیت،  یابد و برعکس. هم چنین متغیّرهایکاهش میکربن، رشد اقتصادی  اکسید

 رابطه بلندّمدت دارای و بوده انباشتههم شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری تورّم، کربن، نرخ اکسیدانتشار دی

 دار معنی و مثبت تأثیر متغیّر رشد جمعیت، درجه باز بودن تجاری و شهرنشینی دارای باشند.می همدیگر با

 .باشندمی ایران رشد اقتصادی در با دار معنی و منفی تأثیر تورّم دارای نرخو  کربن اکسید ومتغیّر انتشار دی

 

 ARDLکربن، همگرایی، الگوی تصحیح خطا، روش  اکسید نرخ رشد، انتشار دی: واژگان كلیدی
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  مقدمه -1

رشد جمعیّت به عنوان یکی از عمده ترین و مؤثرترین عوامل کاهش درآمد سرانه و به تبع آن، کاهش سطح زندگی و رفاه عمومی، 

شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعیّت در شرایط عادی موجب فقر می گردد، در عین حال، از همین عامل منفی می 

ه عنوان عامل رشد تولید و شکوفایی اقتصادی بهره جست، مشروط بر این که برای بهره توان به عنوان عامل مصرف وبه تبع آن، ب

گیری از عامل منفی به گونه ای سنجیده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادی در جلب سرمایه، اعم از داخلی و خارجی، مورد بهره 

 (.5535فاه و افزایش فقر عمومی خواهد شد)فراهانی، برداری قرار گیرد، در غیر این صورت، رشد نامطلوب جمعیّت، موجب کاهش ر

 با جمله از موضوع این ت.اس اقتصادی نموده ادبیات وارد را آن اقتصادی مسائل با آن ارتباط و هوایی و آب تغییرات موضوع اهمیّت

 و اقتصادی رشد میان رابطه به زیست محیط اقتصاددانان .اقتصادی شد تحلیل های وارد کوزنتس زیست محیطی فرضیّه طرح

 ناخالص تولید ارتباط تبیین برای معکوس Uصورت  را مبنی بر وجود یک رابطه به ای و فرضیه یافتند دست زیست محیط تخریب

 گفت توانمی و گرفت قرار مطالعات علمی از بسیاری مبنای فرضیه این است. شده مطرح محیط زیست تخریب و سرانه داخلی

  .داد افزایش را زیست محیط اقتصاد مسائل به توجه

 شود.قلمداد می ها ریزی برنامه مرکزی هسته عنوان به اقتصادی توسعه رشد حال در کشورهای به خصوص و کشورها بیشتر در

است،  داشته همراه به طبیعی منابع و زیست محیط زمینه در خصوص به ناگواری پیامدهای رشد اقتصادی موارد اغلب در متأسفانه

محیط  سرنوشت که بیان نمود توانمی حقیقت در و بوده محیط زیست با تنگاتنگ ارتباط در اقتصادی های فعالیت بیشتر زیرا

 اقتصادی رشد نوسانات با همراه گذشته های سال در طول دلیل، همین به است. وابسته یک دیگر به جوامع اقتصادی رشد زیست و

 بوده ناشیاز آن ای گلخانه گازهای انتشار میزان افزایش همانند نامطلوبی و بزرگزیست محیطی  تغییرات شاهد جهان جوامع،

 (.5533است)شرزه ای و حقانی، 

 گازهای انتشار افزایش فعلی روند اگر زمین، کره هوای و آب تغییرات خصوص در تحقیق المللی گروه بین بینی پیش اساس بر

 گازها این انتشار میزان کاهش برای تالشی هیچ و یابد ادامه است انرژی مصرف از حاصل کربن اکسید دی عمدتاً که ای گلخانه

بی  تاریخ در افزایش این که یافت خواهد افزایش سانتی گراد درجه 5.1-1.3بین  0511ل سا تا زمین کره نگیرد؛ دمای صورت

 خواهد وجود جوّی به الگوهای در شدیدی تغییرات نیز و شد خواهد دریاها سطح آمدن باال باعث پدیده این .است سابقه

 (.5531آورد)فطرس و براتی، 

تخریب، ناشی از ترکیب عواملی در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این 

آلودگی زیست محیطی، سالمتی انسان ها و دیگر  (.Dincer, 1999همچون افزایش و رشد جمعیت و فعالیتهای صنعتی است)

 طبیعی به جای گذاشته است. انتشارموجودات زنده را تحت الشعاع قرار داده و آثار مخرّبی را بر حفظ و بقای اکوسیستم های 

گازهای

و... از یک سو و افزایش آالینده های کارخانه ای از سوی دیگر، موجب تشدید آلودگی آب و هوا  2CO ،2SOنه ای نظیر گلخا

دانند. یکی از منابع اصلی انتشار این گازها را عامل اصلی دخیل در آلودگی هوا می 2COگردیده است. البته اکثر مطالعات، انتشار 

شوند. استفاده بی رویه و ناکارا از این انرژی ها و منابع و انرژی های به شدّت آالینده محسوب میسوخت های فسیلی هستند که از 

منابع منجر به وارد آمدن صدمه جدّی به محیط زیست گردیده است. بسیاری از محققان اعتقاد دارند که جایگزینی این نوع انرژی 

تواند نقش مؤثری را در حفظ و همچنین استفاده از تکنولوژی های کمتر آالینده می های آالینده و ناکارا با انرژی ها و منابع کاراتر و

 (.5530بقای محیط زیست داشته باشد)حرّی و همکاران، 
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شود. مدل تصریح شده و بررسی داده ها، در بخش سوم معرفی پس از مقدمه در بخش دوم، مبانی نظری  و تجربی تحقیق ارائه می

ارم، به ارائه و تحلیل نتایج تجربی پژوهش خواهیم پرداخت و سرانجام در بخش پنجم، نتیجه گیری خواهد خواهد شد. در بخش چه

 آمد.

 مبانی نظری -1-2

 ابتدا دیگر، به بیان. دهندمی اقتصادی نشان رشد و محیطی زیست تخریب بین را شکلی کوهانی رابطه ی تجربی شواهد برخی

 از پس دارد. ادامه منحنی برگشت نقطه به رسیدن تا افزایش این یابد.افزایش می اقتصادی رشد افزایش با محیطی زیست تخریب

 به دلیل کوهانی شکل منحنی این. یابدمی کاهش زیست محیطی تخریب اقتصادی رشد افزایش با برگشت منحنی، ی نقطه

 کوزنتس محیطی زیست منحنی - دهدمی نشان درآمد را سطح و درآمد نابرابری بین رابطه ی که – کوزنتس منحنی با شباهتش

گرفت،  صورت کروئگر و گروسمن توسط 1991 در که کوزنتس زیست محیطی ی فرضیّه ی مطالعه اولین از است. شده نامیده

استفاده شدید از منابع طبیعی افزایش رشد اقتصادی، باعث (. 5533کرد)فطرس و دیگران،  رشد سرعت به حوزه این در تحقیق

که این خروجی های نامطلوب نیز در از  شودمی منجر پسماند و زباله تولید به منابع از ترمودینامیک استفاده قانون طبقشود  و می

 به کشورها توسعه یافتگی پایین سطوح در که داردبیان می کوزنتس زیست محیطی فرضیّه ی بین بردن محیط زیست مؤثر است.

 رشد اقتصادی افزایش با یافته، توسعه کشورهای در عکس، طور یابد. بهمی افزایش محیطی به صورت زیست تخریب رشد، موازات

 (.5535)صادقی و سعادت، یابدمی کاهش زیست محیطی آسیب

 عمومی صدمه رفاه و سرانه درآمد به اینکه از بیشتر جمعیت متوازن رشد مدرن، دانش محور اقتصادهای در که داردمی بیان بکر

 بازده به علت هم آن سنتی، کشاورزی دارای کشورهای در را سرانه درآمد که است ممکن بیشتر جمعیت کند.می کمک به آن بزند

و  ترس برگشت از این دلیل کلی طور به دارد. مدرن کشورهای در متضادی اثر موضوع این اما دهد، کاهش کارگر به نسبت نزولی

در  بودن بازده کاهشی نه و افزایشی به توجّه با است. دانش تولید علّت به جمعیّت، به نسبت مالتوس پیروان نظر مورد نگرانی

-می سرانه است رفاه افزایش به منجر نهایت در که بیشتر سرمایه گذاری برای تحریک باعث بیشتر جمعیّت دانش محور، کشورهای

 نشان به صراحت هند تجربه ی است: اقتصاد مدیریت بلکه نیست جمعیّت واقع در اساسی مشکل که کندمی بیان همچنین او شود.

 که میالدی 92 از دهه ی بعد است. اقتصادی بد هایسیاست بلکه نیست جمعیّت رشد گیردمی را اقتصاد رشد جلوی آنچه که داده

 در این آمد، وجود به اقتصاد هند در عظیمی رشد کرد، خود اقتصادی مدیریت ینحوه در اساسی اصالحات سری یک به شروع هند

 نوع یک اقتصاد توسعه یافته، جمعیّت یک در که گفت باید است. تولّد نرخ و جمعیّت سریع رشد دارای هند همزمان که است حالی

 و جرم افزایش نظیر جانبی منفی آثار جمعیّت رشد اگرچه می رود. شمار به جهان همه ی و منطقه کشور، برای اصیل دارایی

 و اندحرکت شهری در مراکز پرجمعیت سمت به که است سال هزاران برای انسانها ولی دارد را شهری مراکز در خصوص به جنایت

از داللی اصفهانی و اسمعیل زاده،  نقل به(بیشتر است  آن منفی آثار از جمعیّت مثبت آثار که دهدمی نشان آشکارا مسأله این

5531.) 

که سرمایه  گرفت قرار دانان اقتصاد ردیف در زمانی او بود. 53 قرن اوایل و 53 قرن اواخر به مربوط سیاسی دان اقتصاد مالتوس

 آزاد بین رقابت .بود گرفتن اوج حال در عملگرایانه روش و شعار یک عنوان به آزاد رقابت وسیله ی به سرعت به بازرگانی داری

در  کوتاه کنند. بازار از را دیگران دست توانستندمی داشتند، را بهتر کاالهای تولید توانایی که آنهایی که بود معنا این به کارفرمایان

 از در دسترس، کشاورزی غالت رشد با مقایسه در کشورها همه ی در جمعیّت گوید:می مالتوس که است اقتصادی چنین با مواجهه

 به باید نتیجه، چرا در دارد. وجود محدود منابع به دستیابی در مردم میان سختی رقابت بنابراین است. برخوردار بیشتری رشد

 بهتری برخوردار زندگی از و شده منتفع آن از می توانند مالک طبقه ی افراد که را غذایی مواد تا داد اجازه فقیران اضافی جمعیت

 یهای منصفانهوسیله عنوان به را وغیره عام قتل طاعون، گرسنگی، قحطی، جنگ، که خواهد می هموطنانش از وی شوند، ببلعند؟
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 این دید با تلقّی کنند. بیولوژیکی تولیدمثل از خودداری عدم خاطر به فقرا، تنبیه و جمعیّت یلجام گسیخته رشد کنترل برای الهی

 که آنجایی گوید: ازاو می اساس براین نمود.می مخالفت انگلستان در فقیران از حمایت قانون همانند اجتماعی اصالحات نوع هر با او

 موضوع به نوعی این و احمقانه است فقرا از دستگیری گیرد، سبقت معیشت وسائل از تا است مترصد دائم به  طور جمعیّت میزان

 تواندحداکثر می و خویش ندارد سرنوشت به دست فقرا رهاکردن به جز کاری دولت بنابراین است. فقر عمومی یکننده تشویق

جمع  به و گرفت ریاضیّات کمک از باشد، علمی وجه دارای تجربیش ینظریه اینکه به خاطر او سازد. راحت تر آنها برای را مرگ

 جمعیّت که کرد نهایت ادعا در او روی آورد. کشورها از تعدادی برای غذایی مواد تولید و جمعیّت اندازه ی به مربوط ارقام آوری

 نظر از مسئله این .نمایدمی رشد حسابی تصاعد به صورت غذا تولید درحالی که کند،می رشد هندسی تصاعد به صورت انسانی

 آن رشد نرخ نسبی که کندمی رشد به گونه ای جمعیّت اندازه ی که دهدمی نشان موضوع این دارد؟ تأکید چیزی ریاضی برچه

-بزرگ می نهایتبی زمان گذشت با جمعیّت یاندازه که است معنی این به عالوه به است، زمان طول در فزاینده تابعی

  (.Mukhopadhyay, 2003)شود
 

 تحقیق پیشینه -1-3

شمالی  آمریکای آزاد تجارت توافقنامه محیطی یک زیست اثرات " در مقاله ای تحت عنوان( 1991و1991کروئگر ) و گروسمن

 کوهانی رابطه ی یک دهندمی نتایج نشان .دادند قرار بررسی مورد تجربی شکل به را اقتصادی رشد و هوا آلودگی بین رابطه ی"

در مقاله ای ( 1991بندیوپادیاد ) و شفیق .دارد وجود سرانه داخلی ناخالص تولید و گوگرد اکسید دی سرانه انتشار میزان بین شکل

 زیست گوناگون از شاخص های استفاده با کروگر و گروسمن بعد سال چند و " زیست محیط و کیفیت اقتصادی رشد "با عنوان 

 توسط رودخانه اطراف در آلودگی و رودخانه حوزه در شده نشین ته آلودگی آب، آلودگی شهری، هوای آلودگی جمله از محیطی

 بود.  کوزنتس محیطی زیست فرضیه بر ی تأیید که دادند انجام دیگری مطالعات سنگین، فلزات

طریق  از تونل: اقتصادی است ناپذیر رشد نتیجه اجتناب زیست محیط تخریبآیا  "( در مقاله خود با عنوان 1999موناسینقه )

، عالوه بر بیان ادبیّات نظری منحنی زیست محیطی کوزنتس، به بررسی رابطه ی بین رشد " کوزنتس زیستی محیطی منحنی

وی نشان داد که منحنی زیست محیطی کوزنتس از تالقی منحنی های منفعت  اقتصادی و تخریب زیست محیطی پرداخته است.

آید. همچنین براساس نتایج وی، کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به نهایی اجتماعی و هزینه نهایی اجتماعی به وجود می

 رشد و توسعه اقتصادی باید از تجارب کشورهای صنعتی استفاده نمایند.

 به نگارش مرکزی آسیای اقتصادهای از تجربی شواهد :اقتصادی رشد و جمعیّت بین رابطه ی عنوان با قاله ای( م1002ساواس )

 قزاقستان،تاجیکستان، کشورهای برای1929-1002دوره ی  به مربوط زمانی سری صورت به پژوهش این اطالعات است. درآورده

 بلندمدّت بین جمعیّت یرابطه وجود ینشان دهنده تحقیق این نتایج باشد.می ARDLتحلیل  روش و بوده و ازبکستان ترکمنستان

 علیّت که دهدنشان می علیّت آزمون نتایج باشد.می است، رشد باعث جمعیّت که فرضیّه این قوی پشتیبانی ارائه ی و سرانه درآمد و

 بازخورد اثر که در حالی دارد، وجود مذکور کشورهای یهمه برای بلندمدّت در برعکس و سرانه واقعی درآمد به جمعیّت از دوطرفه

 جمعیّت از بازخورد همچنین اثر و ندارد وجود ازبکستان و ترکمنستان برای تنها کوتاه مدّت در جمعیّت به واقعی سرانه ی درآمد از

 و جمعیّت بین و مثبت قوی ی رابطه یک طورکلّی به ندارد. وجود ترکمنستان برای تنها مدّت کوتاه در واقعی سرانه ی درآمد به

 .دارد وجود مرکزی آسیای کشورهای برای بررسی مورد دوره ی طی اقتصادی رشد

 مصرف بین رابطه به بررسی "مصرف انرژی، انتشار کربن، و رشد اقتصادی در چین"در مقاله ای باعنوان  (1009)چنگ  و ژانگ

 کربن دی اکسید انتشار و انرژی که مصرف دهدمی نشان آنها نتایج .پرداختند چین در اقتصادی رشد و کربن اکسید دی نشر انرژی،

 . اند نداشته معناداری ارتباط کشور آن اقتصادی رشد با
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 اطالعات .است درآورده نگارش به چین در سرانه درآمد رشد و جمعیّت بین بلندمدّت رابطه ی عنوان با ( مقاله ای1010حسن )

 بین علیّت گرنجر و هم انباشتگی خواص بررسی به مطالعه این می باشد.1991-1992ی دوره به مربوط ساالنه صورت به مقاله این

 از شواهدی مطالعه بیانگر این نتایج پردازد.می متغیره چند برداری اتورگرسیو مدل یک با چین در سرانه درآمد و جمعیّت متغیّر دو

 نتایج است. در بلندمدّت متغیّر دو این بین یرابطه ینشان دهنده که است سرانه درآمد و جمعیّت بین مشترک تصادفی روند یک

 که دهدمی نشان رشد نئوکالسیک مدل دارد. وجود جمعیّت به سرانه درآمد از منفی بلندمدّت یرابطه یک که دهدمی نشان تجربی

-می نشان را متغیّر دو این بین رابطه ی منفی یک ،درونزا رشد مدل که حالی در کند،می کمک سرانه درآمد رشد به جمعیّت رشد

 .شودمی جمعیّت رشد کاهش به منجر درآمد سرانه رشد که دهندمی نشان درونزا و نئوکالسیک رشد مدل دو هر این، بر عالوه دهد.

نگارش  به ایران در اقتصادی رشد و دولت اندازه ی جمعیتی، متغیّرهای باعنوان ( مقاله ای5530حکمت ) کیهانی و سوری

 نفوس سرشماری عمومی نتایج و ملی حسابهای آمار ( از5533-5553زمانی ) سری داده های بر مبتنی تحقیق این درآوردند.

باشد. مربعات می حداقل روش با ایران آمار مرکز 5531، 5531، 5511، 5511، 5511، 5551سال های  در کشور کل ومسکن

 جمعیّت و رشد نرخ محاسبه ی برای همچنین باشد.می 5513 سال ثابت هایقیمت به نیاز مورد آمارهای تمام که است ذکر شایان

 نتایج رگرسیونی است. شده استفاده درون یابی روش از سال 15 باالی سال و جمعیّت 51-11بین  جمعیّت سال، 51 زیر جمعیّت

 جمعیّت درصدرشد 5 هر که، دهدمی نشان شده انجام محاسبات دارد. اقتصادی رشد بر منفی تأثیر جمعیّت رشد که دهدمی نشان

درصدی جمعیّت، ساالنه  5.3  رشد با این رو از دهد.می اختصاص خود به را مصرف کسر از پس داخلی ناخالص درآمد از درصد 5

 به نسبت کیفیت اقتصادی تا شود گذاریسرمایه  باید مصرف کسر از پس داخلی ناخالص تولید و درآمد زمینه ی درصد در 1.5

 .نیابد کاهش قبل سال

رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران)یک تحلیل "تحت عنوان  ( در مقاله ای5535سعادت ) و صادقی

 در اقتصادی رشد و محیطی زیست آلودگی جمعیّت، رشد بین علّی روابط به بررسی هشیائو علیّت آزمون روش از استفاده با "علی(

 وجود ایران در اقتصادی رشد و محیط زیست تخریب بین طرفه دو رابطه یک که دهدمی نشان آمده دست به نتایج. ایران پرداختند

 دارد.

نگارش درآوردند.  به اقتصادی رشد بر جمعیّت سنی ساختار تغییر اثر بررسی عنوان با ( مقاله ای5531شاد ) کشوری و مازار عرب

 با بازگشتی بااستفاده از روش خود 5535-5553دوره ی  برای بالقوه و بالفعل داخلی ناخالص تولید حالت دو در مدل مقاله، این در

 سهم جمعیّت که افزایش دهدمی نشان بالفعل حالت در شده انجام آزمون های نتایج است. شده برآورد ARDLتوزیعی  وقفه های

 که( کار سن در جمعیّت ازرشد شاغل کار نیروی رشد اگر اما دارد، مثبت اثر اقتصادی رشد بر جمعیّت، کل ( از11-51کار ) سن در

 داشت. خواهد سرانه درآمد بر اثرمنفی یک باشد، کمتر )است افزایش به رو همچنان آتی سالهای در دهندمی نشان بینی ها پیش

 همچنین گرفت. درنظر اشتغال، برای افزایش باالتری رشد نرخ کشور، در سرانه درآمد افزایش منظور به برنامه ریزی در باید بنابراین

 سن در جمعیّت سهم افزایش الگوی بالفعل، مانند نیز اینجا در که دهدمی نشان بالقوه حالت در شده انجام آزمون های نتایج

 جمعیّت رشد این برآوردشده، مدل در اما .دارد مثبت اثر سرانه بالقوه ی داخلی ناخالص تولید رشد بر جمعیّت، کل ( از11-51کار)

 بالقوه ی درآمد رشد بر وسیله این به و شودکار می سن در جمعیّت به فعال کار نیروی نسبت رشد نرخ کاهش باعث کار، سن در

 .داشت خواهد منفی اثر سرانه

 هوا آلودگی بر رشد اقتصادی اثر "هوا آلودگی بر اقتصادی رشد اثر بررسی "ای تحت عنوان ( در مقاله5531حاصل ) مراد و پژویان

 .اندکرده آزمون (ایران شامل) متفاوت درآمدی گروه های با کشور 67 برای کوزنتس محیطی زیست منحنی ی فرضیّه قالب در را

 آلودگی میزان را بر اقتصاد بودن باز درجه و خودرو تعداد محیطی، زیست قوانین شهری، جمعیّت اقتصادی، رشد اثر منظور، بدین

 .کرده است تأیید را کوزنتس زیست محیطی منحنی فرضیّه ی ایشان، نتایج .اندکرده لحاظ خود بررسی در هوا
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ارائه  مدلی "توسعه برنامه بر نگاهی ایران با در آلودگی و رشد رابطه "در مقاله ای تحت عنوان  (5533همکاران ) و کیا اسدی

 بازبودن درجه سواری، خودروهای تعداد ایران، سرانه ناخالص داخلی تولید کربن، اکسید دی سرانه متغیّرهای آن در که نمودند

 متغیّرهای تمام میان مثبتی و معنادار ارتباط خود تحلیل های در بودند. های توسعه برنامه مجازی متغیّرهای و جمعیّت اقتصاد،

 به دست آمده و منفی کربن اکسید دی سرانه انتشار و بودن باز رابطه است. داشته وجود کربن اکسید با دی بودن باز بجز مستقل

 یافتند. هوا آلودگی کاهش برای کشور برنامه مؤثرترین را توسعه برنامه آنها همچنین، است.

 مصرف رابطه "ایران در اقتصادی رشد و انرژی مصرف محیطی زیست اثرات "عنوان  مقاله ای تحت ( در5533همکاران ) و بهبودی

 نتایج نمودند. بررسی VAR روش به را کربن اکسید دی انتشار و تجاری دسازی آزا جمعیّت شهرنشین، اقتصادی، رشد انرژی،

  .دهدمی نشان ایران در اکسیدکربن دی با را مستقل متغیّرهای تمام میان مثبت رابطه مطالعه از این حاصل

 "نفت  کننده صادر کشورهای اقتصادی رشد و هوا آلودگی رابطه مطالعه "مقاله ای با عنوان (  در 5533فطرس، غفاری و شهبازی )

شواهد تجربی آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی  5311-0111نیز بااستفاده از روش داده های تلفیقی و در دوره ی زمانی 

دهد که در مراحل اولیّه رشد اقتصادی این کشورها ان میکشورهای عضو اوپک را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این مطالعه نش

آلودگی هوا افزایش یافته است؛ به این صورت که افزایش درآمد در ابتدا با تخریب محیط زیست همراه بوده اما با تداوم رشد و 

فرضیه منحنی زیست محیطی واردات تکنولوژی های کمتر آالینده، کیفیت زیست محیطی این کشورها بهبود یافته است. بنابراین، 

 کوزنتس در این کشورها صادق است. 

 الگوی رشد چارچوب در اقتصادی رشد بر جمعیت تأثیر بررسی عنوان با ای ( مقاله5531آبادی ) نجف خاکی و دستجردی بخشی

در این  استفاده مورد نظری چارچوب درآورده اند. نگارش به ژنتیک الگوریتم از ( کاربردی5531-5511ایران ) اقتصاد در بهینه

 ، جمعیّت کشور رشد5531-5511سال های  فاصله ی در چنانچه دهدمی نشان بررسی این نتایج است. بهینه رشد مطالعه، الگوی

 گذشته اتفاق سال های طول در که سرانه ملّی محصول و سرانه سرمایه ی سرانه، پس انداز سرانه، مصرف واقعی سطوح کرد،نمی

 از متغیّرهای بزرگی سهم گذشته سال های طول در ایران جمعیّت رشد بنابراین گرفت،می قرار پایین تری جایگاه در است، افتاده

 عدالت معطوف به بیشتری توجّه نسلی بین امکانات توزیع در کشور برنامه ریزان اقتصادی اگر البته است. داده توضیح را واقعی

 نرخ و نرخ تنزیل بین تنگاتنگی ارتباط نظری، جنبه ی از بود. خواهد بهتر اقتصادی کالن متغیّرهای بر %5 جمعیت رشد اثر دارند،

 را زمانی بیشتری بین عدالت تواندمی دهد، کاهش را بازار بهره ی نرخ می تواند که سیاست هایی همه ی بنابراین دارد. وجود بهره

 بر را مثبت بیشتری تأثیر تواندمی است، شده پیش بینی ایران اقتصاد برای که %5 جمعیت رشد آن نتیجه ی در که کند، محقّق

 .گذارد جای بر ایران اقتصاد بلندمدّت رشد روند

 

 تحقیق روش -2

وقفه  با گشتازخودب یک الگوی از استفاده شد اقتصادی در ایران بار بر بررسی اثر رشد جمعیت، آلودگی محیط زیست به مقاله این

و بانک  داده های مورد استفاده در این مطالعه از سایت بانک جهانیپردازد. می 5531-5511طی سالهای  (ARDLهای گسترده )

گرفته شده است. متغیّرهای بکار رفته در این مطالعه عبارتند از: تولید ناخالص داخلی به عنوان  مرکزی جمهوری اسالمی ایران

، رشد جمعیت، درجه بازبودن تجاری)نسبت مجموع صادرات وواردات به تولید ناخالص داخلی(، 2COمتغیّر وابسته، انتشار 

 شهرنشینی و نرخ تورم به عنوان متغیّرهای مستقل و متغیّر جنگ به عنوان متغیّر مجازی.

 مدل استفاده شده در این مقاله به صورت زیر است:
DLGDPt= α0 + α1Pt + α2 CO2t + α3 INFt+ α4 OPt + α5 URBt + Ɛt          (1) 

 شوند:متغیّرهای تحقیق به صورت زیر تعریف می
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DLGDP :نرخ رشد اقتصادی 

P :نرخ رشد جمعیت 

CO2 :انتشار دی اکسید کربن 

INF :نرخ تورم 

OP :درجه بازبودن تجاری 

URB: شهرنشینی 
 

 نتایج تفسیر و مدل برآورد -3

 وقفه با توضیح خود روش الگوی از بررسی رابطه تعادلی بلند مدّت بین متغیّرهای تحقیق و انباشتگی هم آزمون برای پژوهش این در

و یاترکیبی از I(0) و صفرI(1)استفاده شده است. در این روش متغیّرها می توانند انباشته از درجه های یک  ARDLگسترده  های

 انباشتگیهای متداول آزمون تعیین درجه کی از روشی مرحله باید مانایی متغیّرها مورد بررسی قرار گیرد.این دو باشند. در اولین 

 کینون-با کمیت بحرانی جدول مک محاسبه شدهآماره  ،( است. در این آزمونADFفولر تعمیم یافته ) -، آزمون دیکیزمانیسری

فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد رد  ،کینون بزرگتر باشدمحاسباتی از قدر مطلق آماره مک شود. اگر قدر مطلقمقایسه می

زمانی با  سری زمانی ناپایا خواهد بود و باید پایایی سری ،در غیر این صورت دارد.شود که داللت بر پایا بودن سری زمانی می

 ارائه 1جدول در خالصه به طور یافته تعمیم فولر دیکی ریشه واحد مونآز نتایج .(5533)نوفرستی، بررسی شود گیری از آنتفاضل

متغیّر رشد اقتصادی، تورم،درجه باز  که است مطلب این مؤید نیز تعمیم یافته فولر دیکی انجام آزمون از حاصل است. نتایج شده

باشند درحالی که می ایستا I(0) سطح در روند گرفتن نظر و متغیّر شهرنشینی با در روند گرفتن نظر در بودن تجاری بدون

 باشند.می I(5)سایرمتغیّرها انباشته ازمرتبه اول 
 

 فولر تعمیم یافته برای سطح متغیّرها -آزمون دیکینتایج  1 جدول     

 مرتبه انباشتگی %10سطح %9سطح %1سطح ADF نام متغیرها متغیرها

dlgdp 2.617434 -2.957110 -3.653730 -2.891958 رشد اقتصادی- I(0) 

P 13712212 -13992110 -13791210 -13999112 نرخ رشد جمعیت- I(1) 

2Co 13711222 -13922202 -13711900 03711029 کربن اکسید انتشار دی- I(1) 

Inf 2.612874 -2.948404 -3.632900 -3.606043 نرخ تورم- I(0) 

Op 5.559310 درجه بازبودن تجاری- 

 

3.639407- 2.951125- 2.614300- I(0) 

Urb 3.207094 -3.548490 -4.252879 3.525088- شهرنشینی- I(0) 

 

 دهد.نشان می را نبودند پایا سطح در که متغیّرهایی اول ی مرتبه تفاضل یافته تعمیم فولر دیکی آزمون 0جدول

 فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرها -نتایج آزمون دیکی 2 جدول

 %10سطح %9سطح %1سطح ADF نام متغیرها متغیرها
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P 13719111 -13921291 -13729192 -13127110 نرخ رشد جمعیت- 

2CO 13712100 -13991119 -13719202 -73270201 کربن اکسید انتشار دی- 

 

این است که در این مقاله، هدف آن است که در کنار تخمین پو یایی های کوتاه مدت مدل، ارتباط  ARDL دلیل استفاده از تکنیک

گردد. پسران وشین ثابت کردند که اگر بردار هم انباشتگی از به کارگیری روش حداقل بلند مدت متغیرهای مدل نیز برآورد می

وقفه های آن به خوبی تصریح شده باشد، به دست آید، عالوه  ، که(ARDL)مربعات بر یک رابطه خودتوضیح باوقفه های توزیعی

براینکه برآوردگر حداقل مربعات توزیع نرمال رادارد، در نمونه های کوچک نیز از اریب کمتر و کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود. 

بودن متغیّرها،   I(1)یا I(0)توجّه به  این است که بدون ARDLبه عالوه، آنها نشان می دهند که یکی از مزایای استفاده از روش 

 (.50: 5531، و همکاران دست آورد)جعفری صمیمیتوان برآوردهای سازگاری از ضرایب بلندمدّت بهمی

 

 تكوتاه مدّ ARDLآزمون  نتایج 3 جدول

Prob. t-Statistic Std.Error coefficient variable 

0.005 3.3647 0.21454 1.30533 DLGDP(-1) 

0.001 -2.9480 0.21915 -0.64606 DLGDP(-2) 
0.000 -7.5663 0.25708 -1.9452 DLGDP(-5) 

0.712 -0.37692 0.082783 -0.031203 P 
0.009 3.0593 0.078548 0.24030 P (-1) 
0.009 -3.0834 0.035648 -0.10992 CO2 

0.000 -5.5147 0.029168 -0.16086 CO2 (-1) 

0.034 -2.3628 0.027615 -0.065248 CO2 (-2) 

0.044 2.2262 0.028692 0.063875 CO2 (-3) 
0.000 -4.8543 0.0029677 -0.014406 OP 
0.829 0.22004 0.0024245 0.5335E-3 OP (-1) 
0.000 7.2658 0.0032487 0.023604 OP (-2) 
0.017 -2.7255 0.0012047 -0.0032834 INF 
0.867 0.17054 0.0013085 2231E-3 INF(-1) 
0.009 -3.0478 0.0013926 -0.0042443 INF(-2) 
0.001 -4.3119 0.0013373 -0.0057660 INF(-3) 
0.010 5.9412 0.017268 .1 10259 URB 

0.000 -5.0053 0.065013 -0.32541 D1 

0.000 -5.0053 0.89467 -5.3637 Constant 
0.93 R-squared 

2.58 Durbin-Watson stat 

0.000 Prob 9.3113 F-statistic 
.5  همبستگی سریالی [0.018]  1245

 شکل تبعی فرم [0.850]0.29775

 نرمالیتی [0.498]0.24442

 ناهمسانی واریانس [0.377] 1.0055

  

گرفتیم که نرم افزار مایکروفیت میزان وقفه در نظر  5بیزین  -در تخمین مدل میزان وقفه های مورد نظر رابراساس معیار شوارتز

 5و 0و 5شود ضرایب وقفه مشاهده می 5محاسبه کرده  است. همانطور که در جدول  ARDL(3,1,3,2,3,0) صورت بهینه را به

ضریب متغیّر اند. همچنین بوده که اثر زیادی بر رشد اقتصادی داشته -5.31، -1.11، 1.30متغیّر نرخ رشد اقتصادی به ترتیب برابر 

است. ضریب متغیّر انتشار دی اکسید کربن در مثبت  با رشد اقتصادیی آن رابطه و معنی دار بوده وقفه یک، نرخ رشد جمعیت با
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ی رابطه غیر مستقیم بین این متغیّر با رشد منفی و معنی دار بوده که نشان دهنده %1دوره جاری، با وقفه ی یک و دو در سطح 

دهد. درحالی ی افزایش انتشار دی اکسید کربن در دوره جاری، با وقفه ی یک و دو رشد اقتصادی را کاهش میاقتصادی است یعن

مثبت و معنی دار بوده که بیان کننده رابطه مستقیم بین این متغیّر با رشد اقتصادی است  %1که این متغیّر با وقفه سه در سطح 

دهد. ضریب متغیّر درجه باز بودن تجاری در دی را در سه دوره گذشته کاهش مییعنی افزایش انتشار دی اکسید کربن رشد اقتصا

به عبارتی دیگر، افزایش در جه باز بودن تجاری رشد اقتصادی را  در  ی بر رشد اقتصادی دارد.منفی و معنی دارتأثیر دوره ی جاری 

مثبت و معنی دار است و افزایش آن منجر  % 1در سطح دهد. در حالی که ضریب این متغیّر در دو دوره گذشته این دوره کاهش می

همچنین ضریب متغیّرتورم در دوره جاری، دو وسه دوره  قبل معنی دار بوده وعالمت منفی به  گردد.به افزایش رشد اقتصادی می

شود. از طرف ادی میخود گرفته است. از این رو افزایش این متغیّر در دوره جاری، دو و سه دوره گذشته باعث کاهش رشد اقتص

ی رابطه مستقیم بین این متغیّر با رشد مثبت و معنی دار بوده که بیان کننده % 1دیگر، ضریب متغیّر شهرنشینی در سطح 

 مدل برای واتسون - دوربین آزمون آماره ی مقداریابد. اقتصادی است یعنی باافزایش شهرنشینی رشد اقتصادی نیز افزایش می

در جدول باال آزمون  .است مطالعه مدل مورد در همبستگی خود وجود عدم نشانگر ضریب این مقدار .است بوده 0.13برابر مذکور

، %51های تشخیصی فروض کالسیک ارائه شده است. براساس نتایج این جدول جمله اختالل  به لحاظ خود همبستگی در سطح 

 درصد همه شرایط کالسیک رادارد.1فرم تبعی، نرمال بودن توزیع و واریانس همسانی در سطح 

 

 :مستر و دوالدو بنرجی، روشانباشتگی( هم )آزمون همگرایی ی رابطه وجود آزمون 

 بود؛ خواهد صورت زیر به آزمون این در صفر فرضیة

  
0

1

: 1 0
p

i

i

H 


                                                          (2) 

 اگر اما نمود. تأیید را بلندمدّت رابطه وجود توان نمی نباشد، رد قابل صفر فرضیّه که صورتی در شود می مشاهده که طور همان

 آزمون برای نیاز ، موردtپذیرفت. کمیّت آماره  را بلندمدّت رابطه وجود توان می باشد، رد قابل مقابل فرضیّه نفع به صفر فرضیّه

 .:است شده محاسبه زیر صورت ( به5330مستر) و بنرجی، دوالدو توسط شده ارائه همگرایی

t =                                                                   (3) 

-می باشد، بزرگتر مستر دوالدو و بنرجی مربوطه بحرانی آماره قدرمطلق از بزرگتر آمده دست به آزمون آماره قدرمطلق که صورتی در

 (.Banerjee et al, 1993نمود) رد را مدّت بلند رابطه وجود عدم فرضیة توان

t =  =  

 باشد و ازآنجا که کمیّت بحرانی ارائه شده توسطمی  4.15-( برابرtقابل مشاهده است آماره ی آزمون ) 6همانطور که در جدول 

مقدار  از بزرگتر شده محاسبه tمطلق آماره  قدر باشد.می -3.82متغیّر توضیحی برابربا  5برای  ( 1992 ) مستر و دوالدو بنرجی،

 یک است. لذا می توان نتیجه گرفت که شده ردH0فرضیّه  یعنی مدل متغیّرهای بین همگرایی وجود عدم است، فرض بوده بحرانی

 .الگو برقرار استمتغیّرهای  بین بلندمدّت تعادلی یرابطه

  ARDL روش از شده برآورد مدل تبلندمدّ ضرایب تخمین 

 بلندمدّت ARDLآزمون  نتایج 4 جدول
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Prob. t-Statistic Std.Error coefficient variable 

0.000 5.5359 0.013164 0.072872 P 

0.000 -8.4849 0.011178 -0.094845 CO2 

0.002 3.9412 0.8605E-3 0.0033914 OP 
0.010 -6.6827 0.6816E-3 -0.0045552 INF 

0.000 9.7389 0.0036714 0.035755 URB 
0.000 -4.9818 0.022765 -0.11341 D1 

0.000 -8.8867 0.21035 -1.8693 Constant 
 

 رابطه همچنین و ورشد اقتصادی نرخ رشد جمعیّت میان معنادار و مثبت رابطه وجود از حاکی بلندمدّت رابطه تعیین از حاصل نتایج

 .است و رشد اقتصادی هوا آلودگی بین معنادار و منفی

 خطا تصحیح مدل

 آزمون تصحیح خطا نتایج 5 جدول

Prob. t-Statistic Std.Error coefficient variable 

0.000 6.9634 0.37212 2.5912 dDLGDP1 

0.000 7.5663 0.25708 1.9452 dDLGDP2 

0.711 -0.37692 0.082783 0.031203 dP 

0.007 -3.0834 0.035648 -0.10992 dCO2 

0.966 0.043784 0.031358 0.0013730 dCO21 

0.040 -2.2262 0.028692 -0.063875 dCO22 

0.000 -4.8543 0.0029677 -0.014406 dOP 

0.000 -7.2658 0.0032487 -0.023604 dOP1 

0.014 -2.7255 0.0012047 -0.0032834 dINF 

0.000 5.2959 0.0018902 0.010010 dINF1 

0.000 4.3119 0.0013373 0.0057660 dINF2 

0.000 5.9412 0.017268 0.10259 dURB 

0.000 -5.0053 0.065013 -0.32541 dD1 

0.000 -5.9952 0.89467 -5.3637 dconstant 

0.000 -7.2008 30 39848 -2.8694 ECM(-1) 

0.93 R-squared 

31 58 Durbin-Watson stat 

0.000 Prob 12.3247 F-statistic 

 

اند. لذا، بوده دار معنی درصد  95باالی اطمینان سطح ( درdP ،12dCOتمامی ضرایب )به جز مدل تصحیح خطا این نتایج اساس بر

یابد در حالی که درصد افزایش می 0.13اقتصادی با یک وقفه یک درصد افزایش یابد رشد اقتصادی چنانچه تغییرات متغیّر رشد 

 دهد. همچنین، اگرتغییراتدرصد افزایش می 5.31یک درصد افزایش در تغییرات متغیّر رشد اقتصادی با وقفه دو رشد اقتصادی را 

یابد. چنانچه تغییرات درصد کاهش می 1.55باشد رشد اقتصادی  انتشار دی اکسید کربن در دوره جاری یک واحد افزایش داشته

یابد. چنانچه، تغییرات درجه باز بودن درصد کاهش می 1.11وقفه یک واحد افزایش داشته باشد رشد اقتصادی دو  این متغیّر با

ین متغیّر با یک وقفه یک درصد یابد. در حالی که اگر تغییرات ادرصد کاهش می 1.15تجاری یک درصد افزایش یابد رشد اقتصادی

یابد. همچنین، اگر تغییرات نرخ تورم در دوره جاری یک درصدافزایش درصد کاهش می 1.10افزایش داشته باشد رشد اقتصادی 

یابد. چنانچه تغییرات این متغیّر با یک وقفه یک درصد افزایش داشته باشد رشد درصد افزایش می 1.115یابد رشد اقتصادی 

دهد. درصد افزایش می 1.111وقفه دو رشد اقتصادی را  افزایش یک درصدی تغییرات آن با یابد ودرصد افزایش می 1.15ی اقتصاد

 تصحیح ضریب یا تعدیل درصد افزایش در رشد اقتصادی خواهد شد. ضریب 1.5یک درصد افزایش درتغییرات شهرنشینی منجر به 

باشد. براین اساس، باشد که این ضریب بیانگر سرعت بسیار باال در تعدیل می( می-0.33 منفی و از نظر آماری معنی دار )برابر خطا

 آماره ی است. مقدار شده تعدیل بعد در دوره ی مزبور رابطه ی در دوره یک در موجود تعادل های عدم از درصد 033 سال هر در
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 مدل مورد در همبستگی خود وجود عدم نشانگر ضریب این مقدار است. بوده 0.13برابر  مذکور مدل برای واتسون - دوربین آزمون

  .است مطالعه

 شده برآورد مدل استحکام بررسی 

است.  شده استفاده تکوتاه مدّ الگوی باقیمانده ها جمالت برایCUSUMSQ  و CUSUM گرافیکی آزمون های از قسمت این در

 قرار %5 سطح در بحرانی دوخط بین ناحیه داخل بازگشتی هایهباقیماند تراکمی مجموع نمودار اگرCUSUM  آزمون مورد در حال

 باقیمانده تراکمی مجموع اگر ولی گیرد.می قرار تأیید مورد شده برآورد ضرایب پایداری و بود خواهد پایدار بلندمدّت ی رابطه گیرد،

 دیگر، عبارت به و بود خواهد ناپایدار بلندمدّت ی رابطه گیرد، قرار %5 سطح در بحرانی خط دو بین ناحیه از خارج بازگشتی های

 مجموع مربع  CUSUMSQآزمون با رابطه شد. در خواهد مواجه مخاطره با مختلف زمانی های دوره بلندمدت در رابطه ی  پایداری

  CUSUMSQو CUSUMنمودارهای  شودمی مالحظه که همانطور .گیردمی قرار استفاده مورد بازگشتی تراکمی باقیمانده های

 در تبلندمدّ الگوی پایداری که است این مطلب بیانگر نتیجه این .است گرفته قرار %5 سطح در بحرانی خط دو بین در ناحیه ی

 .است بوده تأیید قابل ت،بلندمدّ

 

 

 CUSUM. استحکام مدل بااستفاده از آزمون 1نمودار

 

 P lo t o f C u m u la tive  S u m  o f R e c u rs ive
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 P lo t o f C u m u la tive  S u m  o f S qu ares

o f R e c u rs ive  R es idu a ls

 Th e  s tra ig h t l ine s  rep re s e n t critica l b o u nd s  a t 5%  s ig n ifica n ce  le ve l
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 CUSUMSQ. استحکام مدل بااستفاده از آزمون 2نمودار

  گیری نتیجه4-

برای بررسی اثر رشد جمعیت،  (ARDLدر این مقاله ضرایب بلندمدّت مدل بااستفاده از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی )

 رابطه که در بلندّمدت از آن است حاکی برآوردها از حاصل برآورد شد. نتایج آلودگی محیط زیست بررشد اقتصادی در ایران

نیز  با افزایش رشد جمعیت، رشد اقتصادی ایران در یعنی، .دارد وجود ایران کشور در رشد اقتصادی و رشد جمعیت بین مستقیمی

عبارت  به .دارد رابطه  معکوس بین آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی وجود درحالی که در بلندّمدت .برعکس و یابدمی افزایش

یابد و برعکس. هم چنین متغیّر رشد جمعیت، درجه باز کربن، رشد اقتصادی  کاهش می اکسید با افزایش انتشار دی ایران در دیگر،

 با دار معنی و منفی تأثیر تورّم دارای کربن، نرخ اکسید ومتغیّر انتشار دی دار معنی و مثبت تأثیر بودن تجاری و شهرنشینی دارای

 دهدکهنشان می مدل تصحیح خطابر CUSUMSQ  وCUSUM های  آزمون آزمون نتایج .باشندمی ایران در رشد اقتصادی

 تابع که پذیرفت توانمی دیگر، عبارتی کرد. به رد درصد 95 دار معنی سطح در را ضرایب ثبات بر مبنی صفر فرضیّه ی تواننمی

 را بلندمدّت تعادل سمت به سرعت تند تعدیل خطا تصحیح مدل از نتایج حاصل همچنین و است ایران باثبات در رشد اقتصادی

  .دهدمی نشان
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 مآخذ و منابع

 توسعه، برنامه بر نگاهی با ایران در آلودگی و رشد رابطه (،5533) زارع، سمانه و حامد رفیعی، ایرج؛ صالح، رضا؛ اویارحسین، هیوا؛ کیا، اسدی

 .511-535 صفحات ،15 شماره شناسی، محیط

 اقتصاد در بهینه رشد الگوی چارچوب در اقتصادی رشد بر جمعیّت تأثیر بررسی (،5531) ناهید، آبادی، نجف خاکی و رسول دستجردی، بخشی

 .5-00 صفحات ،31 شماره اقتصادی، تحقیقات مجلّه ژنتیک، الگوریتم از کاربردی (5511-5531) ایران

 .515-511 صفحات ،1 شماره اقتصادی، های پژوهش هوا، آلودگی بر اقتصادی رشد اثر بررسی (،5531) مرادحاصل، نیلوفر و جمشید پژویان،

 پژوهش ی فصلنامه .ایران در مسکن قیمت شاخص رفتار تعیین مؤثربر عوامل ،(5531) آرش، زاده، هادی و زهرا علمی، احمد؛ صمیمی، جعفری

 .11-55صص ،50 شماره نهم، سال ایران، اقتصادی های

 در ایران در زیست محیط تخریب بر انرژی مصرف و مالی توسعه تاثیر بررسی (،5530) سعید، جعفری، و عبدالمجید جالیی، حمیدرضا؛ حرّی،

 .03-13 صفحات ،1 شماره دوم، سال انرزی، و زیست محیط اقتصاد فصلنامه (.EKC) کوزنتس محیطی زیست منحنی فرضیه چارچوب

 علوم مجلّه بکر(، و کینز مالتوس، های اندیشه بازبینی(جمعیّتی های ایده بر نو نگرشی (،5531) رضا، زاده، اسمعیل و رحیم اصفهانی، داللی
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