
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                              

393 
 

 

 

  ایران در سبز تولید بر توسعه پایدار بررسی تأثیر
                               

 کارشناس ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان   مهناز کالنتری پور

 ییان، استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمانصدیقه نبی 

 حسین مهرابی بشرآبادی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان
 پست الکترونیک: Mahnazkalantari92@Gmail.com 

 

 چکیده 
توسعه اقتصادی یک کشور محسوب شده و       عوامل مهمتوسعه پایدار در دو دهه اخیر بعنوان یکی از  با توجه به اینکه 

ست محیطی از تولید ناخالص            از آنجا که ست که پیامدهای زی صادی شد اقت شاخص ر سبز نیز  تولید ناخالص داخلی 

ست که بتوان رابطه   سر میگردد، مهم ا سی نمود.  بنابراین   داخلی معمولی ک سبز رابرر سعه پایدار و تولید  ر د ی بین تو

سع این مطالعه  سبز در ایران طی دوره اثر تو ست.      1367-21ی زمانی ه پایدار بر تولید  شده ا سی قرارگرفته  مورد برر

 ARDLدر این راستا ابتدا شاخص توسعه پایدار و تولید سبز محاسبه و سپس برای برآورد الگوی تولید سبز ، روش         

ساس یافته    -و تابع تولید کاب ست. بر ا شده ا سعه پایدار و موجودی   های این پژداگالس به کارگرفته  شاخص تو وهش 

صحیح خطا        سرمایه اثر مثبت معنی  ضریب ت شته و همچنین  سبز دا شان می داری بر تولید  دهد که در هر دوره ن

صد از عدم تعادل 60 سیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می  در سبز جهت ر  . با توجه به نتایجشود های کوتاه مدت تولید 

وری نیروی کار،  هایی با هدف کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش بهره     یاسررت ها و سرر اجرای برنامه  پژوهش، 

گذاری به منظور بهبود امکانات بهداشتی و آموزشی،کنترل مصرف سموم شیمیایی، حفاظت از محیط زیست        سرمایه 

 گردد.پیشنهاد می

 . ARDLتوسعه پایدار، تولید سبز، تابع تولید،  ها:کلید واژه

 

 

 

 مقدمه  -1

های زیســت محیطی فراروی جوامع  بشــر در دهه پایانی قرن بیســتم با این واقعیت مواجه گردید که بســیاری از نگرانی

شر با خطر مواجه کرده است.         ستگاه ب شته و به گونه ای بی سابقه تمام زمین را به عنوان زی ارتباطی درونی با یکدیگر دا

ــود، تغییرات  اگر چاره ــیده نش ــت و گرداب هولناک فقر که هم اکنون در حرکت ای اندیش جمعیت، تخریب محیط زیس

سریع  شته پیش می مارپیچ گونه خود  شد     تر از گذ شتری منجر به فاجعه خواهد  سلماً با قدرت تخریب بی . به ]1[رود، م

سیدن به     شمندان، ر سعه پایدار » نظر اندی سعه   حلیکی از راه« تو ست. مفهوم تو ه پایدار تاکنون ب های قابل تأمل بوده ا

ترین ایده، مربوط به کمیسـیون جهانی   های گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی به کاربرده شـده اسـت، اما محوری  شـیوه 

سال      ست بوده که در  سعه و محیط زی سعه       1214تو ساس این تعریف، تو ست. بر ا شده ا ست که بتواند   بیان  ای پایدار ا

ضر را بدون فداکردن   » سل حا سل  احتیاجات ن شان تأمین کند سازی نیازمندی های آینده برای برآوردهتوانایی ن . به «های
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سان و             ست. ان صادی و پایداری اجتماعی ا ست، پایداری اقت صل پایداری محیط زی سه ا سعه پایدار دارای  بیان دیگر، تو

 .]9[ست ای همه جانبه اجوامع انسانی محور اصلی توسعه پایدار هستند. هدف توسعه پایدار، توسعه

شود. در برخی از  برداری مفرط از منابع طبیعی موجب فدا شدن محیط زیست به بهای رشد و توسعه اقتصادی می      بهره

صادی را تأمین می       شد اقت ست، منابع ر شورها طبیعت و محیط زی های جاری و عمرانی را کند و در برخی دیگر هزینهک

ــرمایه( متفاوت اســت. در گذاردهد. به همین علت، ارزشتحت پوشــش قرار می ی منابع طبیعی با منابع دیگر )کار و س

ــرمایهواقع با قیمت ــده یا تولید ناخالص داخلی   گذاری س ــت محیطی ش ــده، تولید ناخالص ملی زیس ی طبیعی تولیدنش

ایران   در ســبز تولید بر پایدار توســعه تأثیر بررســی موضــوع به مقاله دراین. از این رو، ]9[آید بدســت می 922ســبز

ضوعی  پردازیم؛می صادی و محیط    دولت همه توجه مورد امروزه می تواند که مو سان اقت شنا ست قرارگیرد هاو کار در  .زی

  پور اصغرسنگاچین  توان به تحقیق،این زمینه مطالعاتی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که از آن جمله می   

اند. نتایج  تحلیلی قرار داده -پایدار را مورد مقایسـه تطبیقی توسـعه های سـنجش  (اشـاره کرد که روش 1912و همکاران)

ای نیز بر ارکان محیط زیستی  های مورد بررسی، بیشتر بر ارکان اجتماعی و پاره  دهد که برخی از روشحاصل نشان می  

وســعه آن کلیه ابعاد ت کنند و روش جامع و فراگیری که بتوان باو برخی نیز بر ارکان اقتصــادی توســعه پایدار تأکید می

 ها و رویکردها به توسعه پایدار وجود ندارد.گیری قرار داد به دلیل تفاوت در نگرشپایدار را مورد سنجش و اندازه

شاخص   9001)940نوری سعه پایدار از  شرفت واقعی،    (،برای ارزیابی تو شاخص پی های پس انداز واقعی، ردپای اکولوژی، 

کند که هر کدام از این  وســعه انســانی حســاس به آلودگی اســتفاده کرده و عنوان میرفاه اقتصــادی پایدار و شــاخص ت

ی مطالعاتی توســعه فرانســه ســازگاری دهد که طی دورهها مزایا و معایت خاص خود را دارند. نتایج نشــان میشــاخص

 ضعیفی با محیط زیست داشته است.

سرکوب مالی بر    1921جالیی و معیری ) سی تأثیر  سولو      (، جهت برر شد  سبز)تولید مطلوب( در ایران، از مدل ر تولید 

شان می    ستفاده کردند. نتایج ن ست که         ا شده ا شنهاد  ست. لذا پی سبز منفی بوده ا دهد که تأثیر تمام متغیرها بر تولید 

دولت به جای اینکه به عنوان پیمانکار و کارفرما عمل نماید و جایگزین بخش خصوصی شود بهتر است مسیر حرکت و       

های تثبیت و رشد  نیز اهداف را برای بخش خصوصی مشخص نماید و مکمل بخش خصوصی باشد و به اجزای سیاست         

 زیربناها بپردازد.

ای اثر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز را با استفاده از روش پنل و    (، در مطالعه9002) 941تالبرت و بوهارا

شور ب       شت ک صله برای ه شد و فا سی کرده دو مدل ر اند. نتایج آنها حاکی از وجود یک رابطه غیر خطی منفی بین باز رر

 GDPبودن اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی سبز و ارتباط غیرخطی مثبت بین باز بودن اقتصاد و رشد شکاف بین        

 سنتی و سبز است.

 و تولید سبز،تنها به یکی از این دو موضوعگیری و تحلیل توسعه پایدار دهدکه در زمینه اندازهمطالعات گذشته نشان می

سی کرده             صورت همزمان برر سبز را ب سعه پایدار بر تولید  شاید کمتر موردی بتوان یافت که تأثیر تو شده و  پرداخته 

 گیرد.باشد، که در این مطالعه مورد بررسی قرار می
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 مبانی نظری -2

توسعه پایدار بر تولید سبز بوده، تولید ناخالص داخلی متغیر وابسته در    در این مطالعه به دلیل اینکه هدف بررسی تأثیر  

نظر گرفته شده است و عالوه بر موجودی سرمایه و نیروی کار، متغیر شاخص ترکیبی توسعه پایدار به عنوان یک متغیر       

 شود:( حاصل می1تأثیرگذار بر تولید سبز، به مدل اضافه شده و معادله )

(1)𝐺𝐺𝐷𝑃 = 𝐴 𝐿𝛼𝐾𝛽𝑆𝛿 

سبز؛   GGDPبطوریکه:  سرمایه؛   K= نیروی کار؛  L= تولید ناخالص داخلی  سعه     S= موجودی  شاخص ترکیبی تو  =

 باشد.پایدار می

 ( بصورت زیر است:1فرم لگاریتمی معادله )

(9)𝐿𝑛𝐺𝐺𝐷𝑃 = 𝐿𝑛𝐴 + 𝛼𝐿𝑛𝐿 + 𝛽𝐿𝑛𝐾 + 𝛿𝐿𝑛𝑆 

یل عاملی اســتفاده شــده اســت.هدف از به کارگیری روش تحلیل گیری شــاخص توســعه پایدار از روش تحلجهت اندازه

های ترکیبی عاملی به دســـت آوردن وزن و یا درجه اهمیت هر شـــاخص به صـــورت کمی و نیز اســـتخراج شـــاخص 

ای هها است، بدین صورت که هر فاکتور تابعی خطی از چندین شاخص با وزنغیرهمبسته تحت عنوان فاکتورها یا عامل

 .]1[متفاوت است
ی اول عبارت از شــناخت امکان انجام تحلیل عاملی بر روی  مرحله شــود:تحلیل عاملی معموال در ســه مرحله انجام می

ی دوم، شناخت سهم هر عامل در تبیین مجموع    مرحله باشد. و آزمون بارتلت می KMOها با استفاده از شاخص   عامل

ی اســت که از ترکیب خطی مقادیر اصــلی متغیرهای مشــاهد پراکنش تمامی متغیرها، بطوریکه یک عامل متغیر جدید

 شود:  شده به صورت زیر برآورد می

𝐹𝑗 =∑𝑤𝑗𝑖𝑥𝑖 = 𝑤𝑗1𝑥1 + 𝑤𝑗2𝑥2 +⋯+ 𝑤𝑗𝑝𝑥𝑝 

 ام است. jعامل  jFتعداد متغیرها و  pام، Jام در عامل  iضریب نمره عاملی متغیر jiwام،  iبیانگر متغیر ixدر این رابطه 

باشد. در این   ها و دسته بندی هر متغیر در هر عامل می شناخت ماتریس همبستگی بین متغیرها و عامل  ی سوم،  مرحله

صورت می  سبی هر     مرحله تقلیل متغیرها به چند عامل  شترک و اهیمت ن ستفاده از ماتریس عاملی، عوامل م پذیرد.  با ا

گردد. بردارهای ویژه در ویژه غیرصـــفر محاســـبه میگردد. بردارهای ویژه برای تمامی مقادیر یک از متغیرها معلوم می

ــت که بار عاملی گفته می              ــود. عامل  حقیقت مقدار بارگزاری متناظر با هر متغیر برای عامل مربوطه اسـ ها )محورها(   شـ

 ترین روش در این مرحلهشوند تا رابطه همبستگی بین متغیرها و بعضی از عوامل به حداکثر برسد. عمومی    چرخانده می

 .]2[است949شی موسوم به واریماکسرو

صورت ارزش تولید ناخالص داخلی منهای ارزش تولید گاز    سبز به  شی از فعالیت   2COتولید  شده نا های تولیدی ایجاد 

 ( آمده است:9،که در معادله )]10[شودتعریف می

(9)𝐺𝐺𝐷𝑃 = 𝐺𝐷𝑃 − CO2 

= متغیر ارزش صرفه جویی های تعدیل شده یا آسیب دی اکسید  2CO= متغیر تولید ناخالص داخلی؛  GDPبطوریکه: 

 باشد.کربن می
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 روش تحقیق  -3

ــی روابط بلند مدت و کوتاه مدت می       های  گرنجر و مدل  -های همجمعی مانند روش انگل    توان از روشبه منظور بررسـ

های موجود در علت محدودیت( اســتفاده کرد. با این حال، به ECMتصــحیح خطا مانند ســاز و کار تصــحیح خطا )  

ها، از جمله و همچنین برای اجتناب از نواقص موجود در این مدل ECMگرنجر و مدل  –اســـتفاده از روش های انگل 

ــیات آماری، روش          ــبتری برای تحلیل    وجود اریب در نمونه های کوچک و نبود توانایی در انجام آزمون فرضـ های مناسـ

که در  ARDLتوان به رهیافت متغیرها پیشــنهاد شــده اســت که در این زمینه می روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین

 تحقیق حاضر هم مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره کرد.

ــده      1924-21های مورد نیاز این مطالعه، برای افق زمانی      داده ــریات مختلف بانک مرکزی گردآوری شـ ، از منابع و نشـ

 .است
 

 نتایج و بحث -4

با استفاده از تحلیل عاملی شاخص توسعه پایدار ساخته شد. از آنجا         ،بررسی اثر توسعه پایدار بر تولید سبز ایران    جهت

شاخص    صه کردن مقدار  شد، از تحلیل عاملی نوع  دار میها به عوامل معنیکه هدف خال صلی   به روش مؤلفه Rبا های ا

 استفاده شده است.

و سطرهای    شاخص)متغیر(  19های آن شامل  که ستون  تشکیل گردید، ها ریس دادهماتجهت انجام تحلیل عاملی ابتدا 

ها از باشد. الزم به توضیح است که جهت رفع اختالف مقیاس بین شاخص     میسال   91، آن شامل دوره ی مورد مطالعه 

 روش استاندارد کردن استفاده شده است.

ــودمیاطمینان حاصــل  گیریقبل از انجام تحلیل عاملی ابتدا از کفایت نمونه های موجود را برای  توان دادهکه آیا می ش

( که 00/0درصد است )   1آزمون بارتلت، کوچکتر از سطح معنی داری  ها یافتهبا توجه به  .تحلیل مورد استفاده قرار داد 

شان می  شده بودن م            ن شناخته  ست و فرض  سب ا ساختار، مدل عاملی، منا سایی  شنا اتریس دهد تحلیل عاملی برای 

شاخص    تگی رد میس همب ست که    نزدیک به یک می 411/0با مقدار  KMOشود. همچنین  شد و این بدان معنی ا با

 تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است.

 
 گیریبرای بررسی کفایت نمونه KMOآزمون بارتلت و شاخص  نتایج -1جدول 

 مقادیر آزمون

 KMO 411/0شاخص 

 41/192 تآزمون بارتل

 22 درجه آزادی

 00/0 سطح معنی داری

 های تحقیقیافته :مأخذ
 

 ها با استفاده از این ماتریس استخراج گردید.باشد تشکیل و عاملمی 19×19ماتریس بنابراین ماتریس همبستگی که 

گی  دوم همبست دهد. اشتراک یک متغیر برابر توان  به ترتیب اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی را نشان می     (9) جدول

 ها به عنوان پیش بینی کننده است.( برای متغیرهای مربوطه با استفاده از عامل2Rچندگانه)

)مسـاحت آتش   10هسـتند، لذا عامل   1/0بیشـتر از   10با توجه به اینکه اشـتراک اسـتخراجی تمام عوامل به جز عامل  

 مانند.سوزی(از تحلیل حذف شده و بقیه عوامل در تحلیل باقی می
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 های در نظر گرفته شده در تعیین شاخص ترکیبی توسعه پایدارمقادیر اشتراک اولیه و استخراجی شاخص -2جدول 

 اشتراک استخراجی اشتراک اولیه شاخص متغیرها

 24/0 1 ثابت ناخالص هیسرما لیتشک 1

 21/0 1 سواد نرخ 2

 21/0 1 درآمد ینابرابر شاخص 3

 11/0 1 کل یکاریب 4

 10/0 1 یتوسعه مال شاخص 5

 29/0 1 کار یروین وری¬بهره شاخص 6

 24/0 1 افتهیبهبود یبهداشت امکانات 7

 12/0 1 در بدو تولد یبه زندگ دیام 3

 11/0 1 نترنتیا کاربران 2

-در جنگل یآتش سوز مساحت 10

 ها

1 12/0 

 41/0 1 سموم مقدارفروش 11

 نهیانجام شده در زم یتهایفعال 12

 ییاابانزدیروان وب یشنها تیتثب

1 11/0 

 های تحقیقیافته :مأخذ

 
( ،  9در جدول ) توضــیح داده شــده  یواریانس ها ها و مقادیر ویژه وبا توجه به میزان همبســتگی هر یک از شــاخص 

 شود.توان اسامی یا عناوین مناسبی را برای هر یک از آنها انتخاب نمود که در ذیل به آن پرداخته میمی

 
 در تعیین شاخص ترکیبی توسعه پایدارتوضیح داده شده یواریانس ها مقادیر ویژه و -3جدول 

مــقــادیــر   متغیر

 ویژه اولیه

مقادیراستخراج    

ــات    ــعـ ــربـ مـ

 بارگیری

مــقــادیــر    

چــرخــش 

بعــات     مر

 بارگیری

 

 تجمعی% واریانس% کل  تجمعی% وایانس% کل  تجمعی% واریانس% کل 

1 10/1 11/40 11/40  10/1 11/40 11/40  42/4 24/21 24/21 

9 91/1 94/10 92/11  91/1 94/10 92/11  21/1 92/12 92/11 

9 42/0 29/2 12/14  - - -  - - - 

1 12/0 49/1 29/29  - - -  - - - 

1 92/0 92/9 12/21  - - -  - - - 

2 91/0 01/9 21/24  - - -  - - - 

4 11/0 94/1 99/22  - - -  - - - 

1 02/0 12/0 41/22  - - -  - - - 
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2 01/0 11/0 29/22  - - -  - - - 

10 009/0 09/0 22/22  - - -  - - - 

11 009/0 09/0 21/22  - - -  - - - 

19 001/0 01/0 100  - - -  - - - 

 های تحقیقیافته :مأخذ

 
ست    می 10/1عامل اول: مقدار ویژه این عامل  شد که به تنهایی قادر ا ضیح دهد. در این      11/40با صد واریانس را تو در

شتی     ،نرخ سواد، سرمایه ثابت ناخالص  شاخص  10عامل  پس انداز و نابرابری درآمد، افزایش در نرخ سواد و امکانات بهدا

ــور بهبود یافته، امید به زندگی در بدو تولد ، بهره ــموم کش گذاری بار وری نیروی کار و کاربران اینترنت، مقدار فروش س

شاخص      ست که این  شاخص شده ا صادی می ها،  شند، که در جدول ) های خدماتی و همچنین اقت شده ( 1با اند. آورده 

شاخص  صادی وخدماتی رابطه معنی     تجمع این  شاخص اقت ست که بین  داری وجود دارد،  ها در یک عامل بدین معنی ا

شاخص    شور به لحاظ  شاخص   یعنی اگر ک صادی در رده باالیی قرار گیرد در  ضعیت بهتری را  های اقت های خدماتی نیز و

 گذاری کرد.نام« خدماتی -عامل اقتصادی»توان دارد. پس این عامل را می

دهد. در این عامل دو  درصد واریانس را محاسبه و توضیح می     94/10باشد که  می91/1عامل دوم: مقدار ویژه این عامل 

ت  بارگذاری شده اس  های انجام شده در زمینه تثبیت شنهای روان و بیابان زدایی در کشور   بیکاری کل و فعالیتشاخص  

توان  اند. این عامل را می( آورده شــده1شــوند، که در جدول )ســت محیطی را شــامل میزی -های اجتماعیکه شــاخص

 گذاری کرد.نام« زیست محیطی -عامل اجتماعی»

 
 های موجود در ابعاد وزن شاخص -4جدول 

 وزن هاشاخص ابعاد

 90/0 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خدماتی -بعد اقتصادی

 12/0 نرخ سواد 

 -12/0 نابرابری درآمدشاخص  

 12/0 شاخص توسعه مالی 

 12/0 وری نیروی کارشاخص بهره 

 90/0 امکانات بهداشتی بهبود یافته 

 14/0 امید به زندگی در بدو تولید 

 90/0 کاربران اینترنت 

 -11/0 مقدار فروش سموم 

 19/0 بیکاری کل زیست محیطی -بعد اجتماعی

 11/0 بیابان زداییهای روان و تثبیت شن 

 های تحقیقیافته :مأخذ
 

ــلی که در جدول )در آخرین مرحله با توجه به نتایج تجزیه عامل ــتفاده از روش    1های اص ــت و با اس ــده اس ( آورده ش

دماتی و خ -است.الزم به توضیح است که وزن بعد اقتصادی    میانگین وزنی، شاخص ترکیبی توسعه پایدار محاسبه شده     

 / می باشد.91و   41/0( به ترتیب 1زیست محیطی با توجه به یافته های جدول ) -اجتماعی
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 های اصلی در تحلیل شاخص ترکیبی توسعه پایدارنتایج تجزیه عامل -5جدول 

 2 1 های اصلیعامل

1 210/0 919/0 

2 919/0- 210/0 

 های تحقیقیافته :مأخذ

همی که در یکی از مسائل م سپس اثر توسعه پایدار بر تولید سبز ایران با استفاده از تابع تولید مورد بررسی قرار گرفت.       

ی ریاضـی بین متغیرها مورد اسـتفاده    گیرد، شـکل تابعی اسـت که به عنوان رابطه  برآورد تابع تولید مورد توجه قرار می

ی  تر نشان داده شود، همچنین برا  اب شده، روابط تجربی تولید به صورت واقعی  قرار گرفته است. برای آنکه در تابع انتخ 

ها الزم اســت در انتخاب الگوی تابع تولید بیشــتر دقت گردد و الگوی  ها و ســتاندهکاهش خطا در بیان روابط بین نهاده

سب  شود.  منا سدنتال و تابع کاب تر برگزیده  دترین گالس که از جمله پرکاربردا -برای تعیین بهترین مدل تابع، فرم تران

سوب می    شاورزی مح سی قرار گرفته   توابع در بخش ک سب در این    جهتاند. شوند، مورد برازش و برر انتخاب الگوی منا

شده را از نظر نرمال بودن توزیع جمالت اخالل ، پژوهش صله که در جدول     Fو  2R ،الگوهای برآورد  سی و نتایج حا برر

 مناسب بودن هر دو تابع می باشد.( منعکس شده حاکی از 2)

 داری ضرایب برآورده شده و آزمون نرمالیته جمالت اخاللمقایسه توابع کاب داگالس و متعالی از لحاظ معنی -6جدول 

تعدادکل  نام تابع

 Cضرایب با 

تعدادضرایب 

 Cمعنی دار با 

JB F 2R  

  29/0 01/191 12/1(11/0*) 9 1 کاب داگالس
  21/0 11/42 90(00/0) 0 4 متعالی

 دهد. داری آماره را نشان میمعنیسطح اعداد داخل پرانتز *های تحقیق یافته :مأخذ

 عاین آزمون دو تابع، مقید به عنوان تاب .استفاده شده است    (LR)جهت مقایسه توابع از آزمون نسبت درستنمایی    لذا  

محاسبه شده    LR آمارهسنجد.  را نسبت به هم می  (تابع متعالی) و غیر مقید به عنوان تابع دوم )تابع کاب داگالس(اول

کمتر بوده و فرض صــفر که نشــانگر وجود قید یا به عبارت (22/1)01/0در ســطح  2χمقدار بحرانی ( درمقایســه با 2/1)

 گیرد.دیگر تابع کاب داگالس باشد، مورد پذیرش قرار می

ــپس ــری زمانی در دوره  س ــتفاده از س ــی مانایی در ایران مورد برآورد قرار گرفت.  1924-21این مدل با اس برای بررس

 ( آماده است.4یافته استفاده شد. نتایج در جدول)فولرتعمیممتغیرها از آزمون دیکی

 نتایج آزمون مانایی متغیرها -7جدول 

 Ln GGDP Ln SDI Ln K Ln L متغیر

ناخالص       نام متغیر ید  گاریتم تول ل

 داخلی سبز

لگاریتم شاخص توسعه 

 پایدار

جودی           مو تم  ی لگــار

 سرمایه

 لگاریتم نیروی کار

 92/1 -01/9 -11/1 24/0 آماره در سطح

 -99/1 -14/9 -14/1 -41/9 آماره در تفاضل

 I(1) I(1) I(1) I(1) وضعیت پایایی

 ) .است -2/9و  -21/9به ترتیب برابر با  %10و  %1فولر در سطح آماره دیکی(های تحقیقمأخذ: یافته
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ضل   ست که تمام متغیرها با تفا ستند،     نتایج حاکی از آن ا سته از مرتبه یک ه شده و جمع ب از  ذا لگیری مرتبه اول پایا 

گزارش شده   (1)در جدول مدل.نتایج حاصل از برآورد الگوی پویای  شده است  برای برآورد مدل استفاده   ARDLروش 

 باشد.می دو(، SCBبیزین )-است. تعداد وقفه بهینه برآورد مدل مورد نظر با استفاده از آماره شوارتز

 
 ARDL(2,0,0,0)تولید سبزی برآورد الگوی پویا  -3جدول 

ــطح معنی tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر  -سـ

 داری

C 11/0 -14/1 9/1 -92/19 عرض از مبدا 
Ln GGDP(-1)   سبز لگاریتم تولید 

 با یک وقفه

42/0 11/0 12/1 00/0 

Ln GGDP(-2)   سبز لگاریتم تولید 

 با دو وقفه

92/0- 9/0 1/1- 01/0 

Ln S     عه ــ گاریتم توسـ ل

 پایدار

11/0 09/0 99/9 00/0 

Ln L 11/0 -12/0 91/1 -99/0 لگاریتم نیروی کار 
Ln K  لگــاریتم موجودی

 سرمایه

91/0 04/0 1/1 00/0 

 24/0=2R  )./..(41/122F= (91/0)14/1- -s h,Durbin

statistic= 

 های تحقیق مأخذ یافته

 

ساس این برآورد تأثیر تولید سبز با یک وقفه و توسعه پایدار، موجودی سرمایه بر متغیر تولید سبز مثبت و معنی       ار  دبرا

برآورد   دار نیست. در این نیروی کار منفی اما معنی دار است در حالی که تأثیر وتأثیر تولید سبز با دو وقفه منفی و معنی 

نشــان از  tو 2Rهای مربوط به ضــریب تببین شــود.آمارهفقط متغیر تولید ســبز که با دو وقفه در مدل حاضــر دیده می

 هدهنده آن است ک باشد.این موضوع نشان   داری میتصریح مدل دارند. تولید سبز با مقدار وقفه خود دارای ارتباط معنی  

ــبز    در کوتاه ــرمایه اثر مثبت بر تولید س ــتگی دارد. موجودی س ــبز به میزان عملکرد آن در دوره قبل بس مدت، تولید س

گوی  که در الدار نشــد. با توجه به اینمتغیر نیروی کار دارای اثر منفی بر تولید ســبز اســت اما این اثر معنیو گذاشــته 

خود همبستگی جمالت   h-Durbinآماره با استفاده از  وارد شده است لذا    وقفه یک و دوبرآورد شده، متغیر وابسته با   

های تشخیص الگوی پویا در  نتایج مربوط به آزمون .شود مین ردعدم وجود خود همبستگی بین پسماندها   خطا آزمون و 

ساس آزمون      (2) جدول ست. بر ا شده ا سماند بر      گزارش  شده و پ ستی انتخاب  شکل تابع به در آوردها به های مذکور، 

شده    سانی نیز در مدل وجود ندارد.         صورت نرمال توزیع  سریالی و واریانس ناهم ستگی  شکل خود همب اند. همچنین م

بررســی شــد. نمودارهای   941مجذور پســماند تجمعی و 949پســماند تجمعی هایوجود ثبات ســاختاری بر اســاس آزمون

فرضیه صفر مبنی     و ( ارائه شده است  %21اطمینان پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی بین دو خط صاف )فاصله     

 شود.  بر عدم شکست ساختاری پذیرفته می

                                                             
273 Cumulative Sum 
274 Cumulative Sum of  Square 
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 تشخیص الگوی پویایی هایآزمون -2جدول 

 Fآماره  LMآماره آزمون

 29/0(11/0) 12/0(91/0) خودهمبستگی سریالی

 11/0(24/0) 92/0(2/0) تصریح مدل
 - 14/1(1/0) نرمالیته

 21/1(11/0) 29/1(12/0) واریانس ناهمسانی

 های تحقیق مأخذ یافته

 

ــتفاده از آزمون            با اسـ ــفر عدم وجود رابطه بلندمدت  ــیه صـ به اینکه        Fفرضـ با توجه  ــی قرار گرفت.    Fمورد بررسـ

باشد، لذا یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار  پیشنهادی پسران و پسران می    Fبیش از  (122941)محاسباتی 

 ( آمده است.10حاصل از برآورد رابطه بلندمدت در جدول)است. نتایج 

 

 ARDL(2,0,0,0) )متغیر وابسته تولید سبز(برآورد الگوی بلندمدت  -10جدول

 داریسطح معنی tآماره انحراف معیار ضریب متغیر 

C 12/0 -91/1 04/11 -91/90 عرض از مبدا 
Ln S  ــعــه لگــاریتم توسـ

 پایدار

12/0 02/0 22/9 00/0 

Ln L 11/0 -9/0 22/1 -92/0 لگاریتم نیروی کار 
Ln K    موجودی   لگــاریتم 

 سرمایه

14/0 02/0 11/2 00/0 

 های تحقیق مأخذ یافته

 
. به عبارت زیر، باشد می 14/0و 12/0به ترتیب  موجودی سرمایه  و توان این گونه تفسیر کرد که کشش توسعه پایدار   می

سرمایه، افزایش    صد افزایش موجودی  ستر الزم را         14/0یک در سرمایه ب شت.  سبز را به دنبال خواهد دا درصدی تولید 

کند. رشــد ســرمایه از طریق تأمین مالی ســاز و کار تولید و فراهم برای ایجاد و تجهیز امکانات زیرســاختی را فراهم می

مایه  شود.سر  تولید سبز می  ها به صورت مستقیم منجر به بهبود  آوردن امکان الزم برای تأمین به موقع و درحد نیازنهاده

بز را های نوین تولید، تولید ســها و تکنولوژیبه صــورت غیرمســتقیم نیز از طریق زمینه ســازی برای بکارگیری تکنیک

  خطا قابل محاسـبه  -سـرعت نزدیک شـدن به رابطه تعادلی بلندمدت بر اسـاس الگوی تصـحیح    .دهدتحت تأثیر قرار می

 آمده است. (11) تولید سبز در جدول است. الگوی تصحیح خطا برای مدل

 
 انتخابی ARDLتخمین ضرایب تصحیح خطا برای مدل  -11جدول

سرررطرح   tآماره  انحراف معیار ضریب  

نی      ع -م

 داری

C 11/0 -14/1 9/1 -92/19 عرض از مبدا 
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DLn 

GGDP1 
ــل مرتبه اول    تفاضـ

ــبز با یک      تولید سـ

 وقفه

92/0 9/0 19/1 01/0 

DLn S    ــل مرتبه اول تفاضـ

ــعــه      لگــاریتم توسـ

 پایدار

11/0 09/0 99/9 00/0 

DLn L    ــل مرتبه اول تفاضـ

 نیروی کار

99/0- 91/1 12/0- 11/0 

DLn K    ــل مرتبه اول تفاضـ
 موجودی سرمایه

91/0 04/0 1/1 00/0 

ECM(-1) 00/0 -49/9 12/0 -2/0 جزء تصحیح خطا 

 (35/0)36/0 

(16/0)22/1 

Serial correlation= 

Heteroscedasticity= 
(6/0)26/0 Functional 

Form= 

 

 های تحقیق مأخذ یافته

 
تعدیل الگوی   ،دارند. ضــریب تصــحیحمعنی %1براســاس الگوی تصــحیح خطا همه متغیرها به جز نیروی کار در ســطح 

مدل تولید ســبز این دهد. در برآورد صــورت گرفته برای مدت را به ســمت روند تعادلی بلندمدت نشــان میپویای کوتاه

ست که در هر دوره       -2/0ضریب برابر   ست و بیانگر این ا ست که دارای عالمت مورد انتظار منفی ا از خطای عدم  %20ا

های کوتاه مدت تولید سبز جهت رسیدن    درصد از عدم تعادل 20تعادل از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر، در هر دوره 

 .شودبه تعادل بلندمدت تعدیل می

دهد که در مدل خطای تصـریح وجود ندارد.   نشـان می  LMبیان شـده اسـت. نتایج آزمون    (11)همانطور که در جدول

 همچنین مشکل خودهمبستگی ناهمسانی واریانس نیز وجود ندارد. 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -5
ولید منظور ابتدا شاخص توسعه پایدار و ت  در تحقیق حاضر، تأثیر توسعه پایدار بر تولید سبز در ایران بررسی شد. بدین       

د که دهنتایج مدل تحلیل عاملی برای شاخص ترکیبی توسعه پایدار نشان میمحاسبه شد.  1924-21ی سبز، طی دوره

باشند،  وزن می 91/0و   41/0زیست محیطی که به ترتیب دارای  -خدماتی و اجتماعی -این شاخص از دو بعد اقتصادی

ست.       شده ا شکیل  صاص دادندکه این بدین       –که در اینجا بعد اجتماعیت شترین وزن را به خود اخت ست محیطی بی زی

 گذارد.معناست که انسان و محیط پیرامون آن بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار می

سعه دهد یک درصد افزایش در شاخص توباشدکه نشان میمی 12/0ضریب شاخص توسعه پایدار در این تحقیق برابر با   

شود. بر اساس نتایج، تأثیر شاخص توسعه پایدار بر تولید سبز با      درصدی در تولید سبز می   12/0پایدار منجر به افزایش 

ــود. در بین    تئوری و واقعیت هماهنگ می ــعه پایدار توجه ش ــبز به توس ــتای بهبود تولید س ــد. بنابراین باید در راس باش

دو شاخص نابرابری درآمد و مقدار فروش سموم با تأثیر منفی و بقیه    های تشکیل دهنده شاخص توسعه پایدار،   شاخص 

شاخص شاخص  شده و د های مثبت غالبها با تأثیر مثبت وجود دارند که به دلیل اینکه تأثیر  ر تر بوده، اثر منفی خنثی 

شاخص ترکیبی توسعه پایدار تأثیر مثبتی را به وجود می   شاخص تو  نهایت  صلی در  ش  آورد. دو عامل ا کیل سعه پایدار، ت

سواد می   سرمایه ثابت      سرمایه ثابت ناخالص و افزایش نرخ  شکیل  شود. زیرا بدون افزایش ت شد،که باید به آن ها توجه  با
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سازمان یا جامعه  سرمایه       تواند به هدفای نمیناخالص، هیچ نظامی،  ست یابد. همچنین  صادی د سعه اقت های مولد و تو

سانی که عب  سانی برای کسب مهارت    گذاری در منابع ان های مختلف و پیشبرد امر   ارت است از آموزش و تربیت نیروی ان

سانی و کارآمد کردن آن و افزایش قابلیت     تولید، می صص نیروی ان سطح مهارت و تخ  های آن، موجبتواند با باال بردن 

 ارتقای کیفیت تولید سبز شود.

ضعیت عوامل تولید ویکی      سرمایه، معرف و شکیل دهنده ثروت ملی برابر با   ضریب موجودی  شان می    14/0از اقالم ت ن

ــتفاده از تکنیک دهد  ــتر، توانایی افراد را در اس ــرمایه بیش . با هددکارگیری تکنولوژی باالتر افزایش میهای نوین و بهس

ــتفاده از عوامل تولید و به کارگیری بهینه آنها، ــبز را در پی خواهد افزایش کارایی اس ــت بهبود تولید س العه . در مطداش

(، که در آن تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز    1929صورت گرفته توسط زارع مهرجردی و همکاران)  

  -92/0ا کار برابر باست. ضریب نیروی  دار بودهبررسی شده است نیز تأثیر موجودی سرمایه بر تولید سبز مثبت و معنی      

باشد. معنی دار نبودن این ضریب ممکن است به خاطر عدم توجه و حمایت کم از    میدار نباشد که این ضریب معنی  می

نیروی کار باشد که طبق مطالعات گذشته، منجر به غیرکارآ شدن نیروی کار در کشور شده است. از طرف دیگر قسمت        

سوم، فراوانی نیروی کار  دهد. در ایران و دیگر کشورهای جهان  اعظم نیروی کار را،  نیروی کار غیرمتخصص تشکیل می  

ستخدام مازاد بر نیاز آنان در بخش    صص وجود دارد که با ا صص غیرمتخ های نوین الزم های تولیدی، به علت کمبود تخ

کار  اند و وجود این بخش از نیرویبرای صنایع جدید و پیشرفت فنی، عمالً قسمتی از این نیروها در تولید نقشی نداشته

صورت بیکاری پ    سمت شاغل به  ست. در ایران، این بخش از نیروی کار که عمدتاً    های تولیدی جلوهنهان در ق شده ا گر 

 اند. غیر متخصص هستند، به علت قوانین کار و مواردی دیگر، متناسب با کاهش تولید دچار نوسان نبوده

ته شده  به عوامل در نظر گرفطبق بررسی انجام گرفته، شاخص توسعه پایدار بر تولید سبز اثر مثبت داشته که با توجه       

وری نیروی کار، هایی با هدف کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش بهرهها و ســـیاســـتدر شـــاخص، اجرای برنامه

شتی و آموزشی،کنترل مصرف سموم شیمیایی و حفاظت از محیط زیست         سرمایه  گذاری به منظور بهبود  امکانات بهدا

گردد که برای تضــمین تولید ســبز و جلوگیری از تخریب محیط زیســت در هاد میگردد.  همچنین پیشــنپیشــنهاد می

سرمایه         صادی و اجتماعی و  ساخت و بهبود زیربناهای اقت سرمایه، در جهت  ستی موجودی  شور بای گذاری در آموزش،  ک

ــعه فناوری     ــت و توسـ ــت بهداشـ ــبز  و پرداخت یارانه جهت کاهش زیان آلودگی و به     های دوسـ کارگیری دار تولید سـ

 های خاص کنترل آلودگی صرف شود.تکنولوژی
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Abstract: 
As the concept of sustainable development in the past two decades is one of the most 

important economic development indicators of a country, and the green GDP is the 

economy growth Indicator that the environmental impacts deducted from normal gross 

domestic product, it is important to study the relationship between sustainable 

development and green GDP. Therefore, in this study the effect of sustainable 

development on green production has been investigated during the period of 1988 to 2012 

in Iran. In this regard, first the sustainable development indicators and green GDP have 

been calculated. In order to estimate the green production function, ARDL and Cobb-

Douglas production function been used. Based on the findings of this study sustainable 

development indicators and capital stocks have positive and statistically meaningful 

effect on green production. The error correction term shows that 60 per cent of short-term 

imbalance of green GDP is adjusted to the long-run equilibrium annually. According to 

the results, it is proposed to create suitable cultural contexts for achieving sustainable 

development, improving environmental standards in the current economic growth, 

increasing demand and acceptance measures and criteria for protecting the environment 

with the aim of improving the green GDP.   
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