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چکیده
توسعه مالی از اهداف کشورهاست .این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیطزیست و
مصرف انرژی باروش گشتاور تعمیم یافته ،حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات معمولی تعدیلشده در کشورهای عضو
اوپک در دوره  1122-2991میلادی میپردازد .کشور ایران دارای مزیت نسبی در مصرف انرژی است ،پس پژوهش در این
زمینه ضرورت مییابد .مطابق با نتایج توسعه مالی بر آلودگی محیطزیست در این کشورها در قالب سه مدل ،اثر مثبت و
معنیداری داشته است و بیانگر این است که توسعهمالی در این کشورها به ایجاد تکنولوژیهای دوستدار محیطزیست نشده
است .مصرف انرژی ،تولید ناخالصداخلی و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنیداری بر آلودگی محیطزیست دارد .منحنی
کوزنتس در این کشورها به شکل  Uمعکوس تأیید میشود .توسعهمالی با روش حداقل مربعاتپویا و حداقل مربعات معمولی
تعدیلشده اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد .تولید ناخالصداخلی ،تجارت آزاد و رشد شهرنشینی اثر مثبت و
معنیداری بر مصرف انرژی دارند.
واژههای کلیدی :توسعهمالی ،مصرف انرژی ،آلودگی محیطزیستی ،کشورهای عضو اوپک
* پست الک
ترونیکی نویسنده مسؤول:

* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول:


samabagheri90@yahoo.com

باقری

بررسی تأثیر توسعه مالی برآلودگی محیط زیستی و مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک

مقدمه
کشورهای درهدحیلدترسعهدبیدمشکلدتخریبدمحیطزیستد
هوبروداسووو ،تخدتخریبدمحیطزیسوووتخدییمووو دم ووور د
ایرژ ای دتجتیتییپذیردبرا دات دهمووتداص ،وویر داستخد
امویدیی تراندپیویمتای دتخریبدمحیطزیسوووتدهادییریت د
گرفووتد  .)Kamran Khan et al., 2020یک دازدااووتا د
مطلربدسوییستگذاهاندرست ییب دبهدسطحدبیلیی دازدهمتد
اص ،ویر دبیدکیییتدزیتگ دبت،رداست.دیرخدهمتداص ،یر د
بیلیترخدبهدترسووعهدسووریاداص ،وویر درهدکشوورهای د تیند
م ایجیمت.دسووییسووتگذاهانخدبت،رینداسوو،رات ایدهادبرا د
اهتقیءدهموتداص ،ویر درهدکشرهای ددرردرهی ردم گیریتد
.)Wang, 2020درهکدعراملدتعیینک ت دم وور دایرژ
رهدکشرهای درهحیلدترسعهدودح ،درهدکشرهای دپیشرف،هد
کهدسید،یهایدودهمتداص ،یر دبید تیی دمتندایرا داستخد
یکدمرضوورمدمتتدتحقیقیت داسووت .تقریبیًدرهدتییمدکیلیایدود
دتمیتدازدایرژ داس،ییر دم مرردودرام،نداطلیعیتدرصیقد
رهدمرهردعرامولدتعیینک وت دایرژ دبسوووییهدمتتداسوووتد
 .)Hızarcı & Zeren, 2020داکوویووریووت دکشوووورهاووی درهد
فرآی تای دترسوعهددرردبهدن عتدایرژ دوابس،هداس ،تدود
تقیضی د تیندبرا دایرژ دبیش،ردودبیش،ردم مررد & Le
.)Sarkodie, 2020درهدسووویلاوی دادیردبیدمطر دموووتند
بحثای دمربرطدبهدمحیطزیسوتخدکشرهایدتلی دم ک تد
بیدکیاشدآلررگ ای دمحیطزیستدودبرییمههیز دم تدبهد
ااتا ددرردرستییب ت.دایرژ دیک دازدعراملدترلیتداستدود
بویتر هدبهدبحراندایرژ درهد تینخداهتبیطدترسوووعهمیل دبید
م ر دایرژ دودآلررگ دمحیطزیس ،دراها دااییتداست.د
ترسووعهمیل دبهدرلیلداثر دکهدبردهمووتداص ،وویر دراهردود
اتچ یندم ترایووتدبوویدایجوویردفنآوه اووی دیریندودتیییرد
الگر دم وور خدسووببدکیاشدای،شوویهدگیزای دگلخییها دود
آلررگ دمحیطزیسو ،دموررخدمرهر دتر ه دصراهگرف،هداست.د
اگردم یبادسرمییها دبهدسر دات دانل دکشرهایدکهدهمتد
اص ،یر دبیلیداستداتایتدمریتخدم ترایتدسببدهسیتندبهد
ایندات دموورر.دم وور دایرژ دبهدمرحلهدهمووتداص ،وویر د
کشورهایدبسو،گ دراهر.دایرژ درهدترسعهداص ،یر دکشرهاید
راها دااییتداسووت.دهسوویتندبهدترسووعهداص ،وویر دبرا د


کشرهای درهحیلدترسعهخدبتوندرام،ندایرژ دبعیتدبهدی رد
م هسوت.دتقیضی دایرژ درهدراهای دادیردبهدرلیلدافزایشد
یعیتدودتیییردسوید،یهداص ،ویر دکشرهایدهودبهدافزایشد
اسوتدودایندافزایشدتقیضیدبرا دسردتای دفسیل دم جرد
بهدترلیتدبیشو،ردگیزای دگلخییها دم مورر.دم ر دایرژ د
رهدآسییدبهدسرعتدرهحیلدافزایشداستخدبردطبقدگزاه د
EIAدازدسویلد5002دتیدسویلد5000خدم ر دایرژ دبهدیرخد
1/8درهنووتدهوبهدافزایشدم گذاهر.دآمیهایدیشوویندم راتد
سوردتای دفسیل دمیملدذغیلس گخدییتدودگیزدطبیع د
رهدسوویلد1990رهدحتورد77درهنووتدازدایرژ دم وورف دهاد
مویملدم موریتدودرهدحتورد18درهنتدازدایرژ دمرهردیییزد
تیندهادتأمیندم ک تدودپیشبی دم مووورردرهدسووویلدد
5050دمیلیر دسردتای دفسیل درهدحتورد70درهنتدازد
ایرژ دهادمیملدمریتدودرهدحتورد51درهنتدازدایرژ دمرهرد
یییزد تیندهادتأمیندک ت.د د
ازدمطیلعیتددیه دکهدبهدبرهس و دترسووعهمیل دبردای،شوویهد
گویزکرب یوکدودم ووور دایرژ دپرراد،ووهایوتخدم تراندبووهد
مطیلعیتدزیردامیه دکرر :د
TungBuiد )5050دبهدبرهس دکیییلای دای،قیلدبیندترسعهد
مویل دودای،شووویهدCO2دپررادوت.داوت دبرهسووو دتأثیراتد
مسو،قیتدودغیرمس،قیتدترسعهداص ،یر دبردای،شیهدCO2خدبید
اسو،ییر دازدیکدییریهد تیی د100دکشرهدازدسیلد 1990د-د
5015داسوووت.د ازدبرآوهرگراووی د  2SLSود  3SLSبرا د
برهسوو کیییلای دای،قیلداح،ییل دترسووعهمیل دبردکیییتد
محیطزیستدبتر گرف،هدمت.دی،ییجدیشینرا ت دتأییتدتأثیرد
میبتدترسووعهداص ،وویر دبردتخریبدمحیطزیسووتداسووت.د
ترسوووعهمیل خدتقیضوووی دایرژ دبیشووو،ر دایجیردم ک تدود د
رهی،یجهدم جربهدای،شیهدبیشتردآلیی ت ایدم مرر.دازدسر د
ریگر دترسوووعهمیل دم ترایتدبهدترزیادمؤثرتر درهآمتدکیکد
ک تدودسوطحدبیلی دزیتگ خدبیعثدحییظتدازدمحیطزیستد
م مرر.د
 Atsuودایکیهان د )5051دبهدبرهسو داهتبیط ICTخدم ر د
ایرژ دودای،شوویهدر اکسوویتکربن برا دآفریقی د رب درهد
بوویز دزموویی و د 5019–1970دبووی دهو ARDLخ دDOLSخد
FMOLSدپرراد ،ووت.دی،ووییجدیشووویندراردICTدودم ووور د
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سوردتدفسویل دبهدای،شیهدر اکسیتکربندکیکدم ک تخد
رهدحویل کهدم ووور دایرژ دتجتیتپذیردودترسوووعهدمیل خد
ای،شیهدر اکسیتکربندهادکیاشدم رات.د د
Kamran Khanدودایکیهان د )5050دبهدبرهس دهابطهدبیند
م ور دایرژ خدهمتداص ،یر دودای،شیهدر اکسیتکربندرهد
پیکسوو،یندبیدهو دARDLدبیداسوو،ییر دازدرار ای دسوویلییهد
سووور دزمیی دازد1952دتید5012دپرراد ،ت.دی،ییجدیشووویند د
م راتدم ر دایرژ دودهمتداص ،یر دبیعثدافزایشد CO2د
رهدکرتی متتدودبل تمتتدم مرر.د د
 Leد )5050داهتبیطدبیندم ور دایرژ دودهمتداص ،یر دهاد
بویداهزیویب درصیقدیقشدکیییوتدیتیر خدازی های درولتخد
ترسووعه دمیل دودبیزدبررندتجیهتدرهد65داص ،وویردیرظترهدود
رهحیلدترسعه  EMDEدبیدهو دپییلری،یدازدسیلد1990دتید
 5016داهزیویب دم ک وت.دمطیبقدییف،هایخدم ووور دایرژ خد
تشووکیلدسوورمییهدییدیلبدثیبتخدازی های درولتخدترسووعهد
میل دودبیزدبررندتجیهتدبهطرهدمیبتدبردهمتداص ،یر دره
EMDEدتأثیردم گذاهر.دآزمرنای دعلیتدرومی،رسووکردود
ارهلی ردصرمدفرضویهدبیزدرهردرهداهتبیطدبیندم ر دایرژ د
ودهمتداص ،یر دهادتأییتدم ک ت .د
 Renدودایکوویهان د )5050دبووهدبرهسووو دهوابطدعل دبیند
تیی سوویز خدمووتریشووی خدترسووعهمیل خدم وور دایرژ د
تجتیتپذیردودای،شووویهدگیزای  CO2هادبرا در دکشووورهداولد
ای،شووویهدگیزدکرب یکدازد1990دتید5015دمیلیر دبیدآزمرن
PFMOLSدودموتلدت وووحیحددطی دبرراهدپییلدVECMد
برهسوو دم ک ت.دپ ل  VECMعلیتدیکطرفهداز  CO2بهد
ترسوعهدمیل ود تیی دموتن بهد یعیتدموتر هادیشوویند
م راووت .دی،ووییج د PFMOLSدیشووووین دم راووت دبووه دطرهد د
صیبلتر ت دهوابطدمیبتدترسووعهمیل دود یعیتدمتر دبید
ای،شیه CO2دو رردراهر.دم ر دایرژ دتجتیتپذیردبیدای،شیه
CO2دهابطهدم ی دراهر .د
JalilدودFeridunد )5011دبهدبرهس و داثردهمووتداص ،وویر خد
م وور دایرژ دودترسووعهدمیل دبردآلررگ دمحیطزیسووتدرهد
کشوووره دچین دبووی دهو د ARDLدره دروه د1920-5005د
پرراد ،وت.دی،ووییجدبیوینگردم ی دبررندترسوووعوهدمویل دبرد
آلررگ دمحیطزیسووووتدرهدکشوووره دچیندبرردودم ح د
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کرزی،سدرهدایندکشووورهدتووأییووتدم مووورر.دTamazianدود
ریگراند )5009دبهدبرهسو دترسعهدمیل دودسییردم،ییرای د
اثرگووذاهدبردکیییووتدمحیطزیسوووتدرهدط دروه د-5006
1995دبویداسووو،یویر دازدرار اوی دپ ولدپرراد ،تدودی،یی د
یشوینگردایندبرردکهدرسوتییب دبهدسطحدبیلیتر دازدترسعهد
مویل خدای،شووویهدآلررگ دهادکویاشدم راووتدوداثردم ی دبرد
آلررگ دمحیطدزیسووتدراهر.دWangدودYanhongد )5007د
وداتچ یندDasguptaدودایکویهان د )5006درهدمطویلعیتد
درر دبووه داثر دمیبووت دترسوووعووه دموویل دبر دبتبرر دکیییووتد
محیطزیسوتدرستدییف ،ت.د Sadorskyد )5010دبهدبرهس د
تأثیردترسعهدمیل دبردم ر دایرژ دبرا د55دکشرهدرهدروه د
زمیی د1990-5005دپررادت.دی،ییجدیشووینگردهابطهدمیبتد
ودمع راه دبیندترسعهدمیل دبردم ر دایرژ دو رردراهر.د
 Sadorskyد )5010دبهدبرهس دتأثیردترسعهدمیل دبردم ر د
ایرژ درهد9دکشوورهای داهوپی دمرکز دودموورص درهدروه د
زمیی د1990تی5010دپررادتدودی،ییجدیشوووینرا ت دهابطهد
میبتدودمع راه دبیندم ور دایرژ دودترسعهدمیل دبرر.د
Shahbazدودایکیهاند )5010دبهدبرهس و دترسووعهدمیل دبرد
ای،شویهدر اکسویتدکربندبیدهو دعلیتدگریجر درهدکشرهد
میلز دپرراد ،تدودی،ییجدیشیندراردکهدرهدبل تمتتداهتبیطد
متی دبیندم ور دایرژ خدترسعهدمیل دودای،شیهدر اکسیتد
کربندو رردراهردودمرااتدیشیندم راتدترسعهدمیل دسببد
کیاشدای،شویهدر اکسویتدکربندم مورر.دم ر دایرژ دود
هموووتداص ،ووویر خدبوهدای،شووویهدآلررگ دم ایجیمت.دعلیتد
گریجر دبیندترسعهدمیل دودای،شیهدر اکسیتکربنخدم ر د
ایرژ دودای،شویهدر اکسویتدکربندودبیندای،شویهدر اکسیتد
کربندودهمتداص ،یر دو رردراهر.د د
ازددمطیلعیتدرادل دکهدبهدبرهسو دترسووعهدمیل دبردم ر د
ایرژ دودای،شوویهدگیزدر اکسوویتدکربندپرراد،هایتدم تراند
مطیلعیتدزیردهادییمدبرر:د د
فلیح دودموویبیی د )1095دبهدبرهسوو دهمووتداص ،وویر خد
م وور دایرژ دودای،شوویهدگیزدر اکسوویتدکربندرهدایراندود
کشووورهای دعاووورداوپکدرهدروه د5008-1950دمیلیر خد
مرهردبرهسو دصراهدگرفت.دازدترابادعکسالعیلدآت  IRFsود
تجزیهدواهیییس FEVDsدمتلددرردترضیحدبرراه دتیبلری
52
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PVARدبرا دگرو دکشوورهای دعاوور  OPECودمتلددررد
ترضوویحدبرراه دبرا دکشوورهدایرانداسوو،ییر دمووت داسووت.د
ی،ییجد بیینگردآنداسووتدکهدرهدکشوورهای دعاوور  OPECود
کشوورهدایراندیحر دواک شدم،ییردای،شوویهدگیزدر اکسوویتد
کربندبهدتکییهای دهموت  GDPدسورایهدرهدهاس،ی دم ح د
محیطزیس ،دکرزی،سدبرر دودرهداردروخدهمت  GDPسرایهد
عیملدمحرکدرهداتایتدسطر دای،شیهدگیز  CO2دم بیمت .د
ییایت دامیردیزدودایکیهاند )1099دبهدبرهس دهابطهدهمتد
اص ،ووویر خدم ووور دایرژ دودای،شووویهدگیزای دگلخییها د
مطیلعهدمرهر :دکشووورهای دم ،خبدسووویزمیندایکیه د
اسووولویم ) دبیز دزمیی د1992تید 5012ددبیدهو دپییلدری،ید
پرراد ،ت.دی،ییجدبرآوهردمتلدیشیندرارخدرهدسطحدمع یراه د
2درهنوتخدو رردفرضیه  Uمعکرسدکرزی،سدرهدکشرهای د
مرهردمطیلعهدتأییتدموتخ زیرادضریبدمربرطدبهدم،ییردهمتد
ترلیتدییدیلبدرادل دودمجذوهدآندبهدترتیبدعلیمتدمیبتد
ودم ی دم بیمت.دم ر دایرژ درهدبردای،شیهدگیز  CO2تأثیرد
میبتدودبهدلحیظدآمیه دمع یراهدرام،هداست .د
درهس ت دودایکیهاند )1096دبهددبرهس داثردترسعهدمیل د
بردم ر دایرژ دبیدهو دگش،یوهای دتعییتییف،هد م ،خب د
ازدکشووورهاوی درهحویلدترسوووعهدیی ،دودغیریی ) ،دروه د
1990تی5011دپرراد ،ت.دگرو داولدموویملد16دکشوورهدرهد
حیلدترسووعهدیی ،دودگرو درومدموویملد19دکشوورهدرهحیلد
ترسوووعهدغیریی ،داسوووت.دی،ییجدبرآوهر دیشووویندرارخدترلیتد
ییدیلبدرادل دسوورایهدرهدکشوورهای دغیریی ،دیسووبتدبهد
کشوورهای دیی ،داثردمیبتدبزه تر دبردم وور دسوورایهد
ایرژ دراهر.دم،ییردصییوتدییوتدرهدکشووورهاوی درهدحیلد
ترسوعهدغیریی ،دیسبتدبهدکشرهای درهدحیلدترسعهدیی ،د
اثردم ی دبزه تر دبردهو دم ر دسرایهدایرژ دراهر.د د
ترسووعهدمیل دم ترایتدبیدتأمیندازی های دپیییندرهدترلیتخد
ترلیتک تگیندهادبهدسووور دپروژ ای دروسوووتراهدمحیطد
زیسووتدسوورددراتدودسووببدایجیردسوورمییهگذاه دبرا د
هسویتندبهدتک رلرژ ای دیردودکیهادرهدم ر دایرژ دمررد
.)Sadorsky, 2010د
د



شکل  -1فرضیه اثر متقابل میان بخش مالی ،بخش انرژی و
) .(Furuoka. 2015توسعه اقتصادی

موووکلد1دچتیهچربدهابطهدسوووهد ییبها دکهدرهدمییند)1د
م ووور ک وتگویندودترلیتک تگینخد)5دبخشدمیل دود)0د
بخشدایرژ دو رردراهردهادیشووویندم راووتد Sadorsky,
2011; Sadorsky, 2010؛دIslami, 2013؛د Khan et al.,
 .)2014دمطویبقدبویدایندفرضووویهدیکداهتبیطدروطرفهدبیند
م ووور ک وتگوویندودترلیوتک ووتگوویندبویدبخشدایرژ دود
اتچ ینداهتبوویطدروطرفووهدبوویدبخشدموویل دو رردراهردود
اهتبیطدروطرفهدودضوووعیی دبیندبخشدمیل دودبخشدایرژ د
و رردراهر.د د
د

شکل  -2ارتباط واقعی متقابل میان مالی ،انرژی و توسعه
اقتصادی  .)Furuoka, 2015د
د

مطیبقدبیدمکلد5خداهتبیطدیکطرفهدبیندم ر ک تگیندود
بخشدایرژ دودیوکداهتبویطدیوکطرفهدبیندبخشدایرژ دود
بخشدمیل دو رردراهر.دترسووعهدمیل دم ترایتدسببدبتبررد
هموووتداص ،ووویر دودکیاشدای،شووویهدگیزدکرب یکدمووورر.د
 Sadorskyد  )5000دود Zhangد )5011دمع،قتیتدترسوووعهد
میل دسوببدافزایشدای،شویهدگیزدکرب یکدم مرر.دبردطبقد
ایندمطیلعیتدترسعهدبیزاهای دمیل دکیکدبهدسرمییهگذاه د د
ازطریقدکوویاشدازی ووهاوویدوددریووتدتجتیزاتدبووهم رهد
سوورمییهگذاه درهدپروژ ای د تیتدم موورردودایندمراهرد
سووببدافزایشدهمووتداص ،وویر خدم وور دایرژ دودای،شوویهد

د
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آلررگ دم موورر.دترسووعهدمیل دمیکنداسووتدسووببد ذبد
سورمییهای ددیه دمورردکهدایندامردسببدافزایشدهمتد
اص ،وویر دودافزایشدای،شوویهدگیزدکرب یکدموورر.دبیدبتبررد
ترسووعهدمیل خدفعیلیتای دوامگیر ددریتاهاندهادآسووینترد
م ک وتدودآناویدهاحوتتردم ترای تددریتدک تدودایندامرد
سوببدبتبرردهمتداص ،یر دودای،شیهدگیزدکرب یکدم مررد
 .)Zhang, 2011د دTamazianدود Raoد )2010دمع،قووتیووتد
ترسعهدمیل دبردای،شیهدر اکسیتدکربنداثردم گذاهر.د لیلد
ودفریتوند )5011دیشوویندراریتدترسووعهدمیل داثردم ی دبرد
ای،شوویهدر اکسووویتدکربندرهدچیندراهر.دترسوووعهدمیل دازد
طریقد وذبدازی وهاوی دمویل دبرا د ذبدودگسووو،ر د
پروژ ای داتسووردبیدمحیطزیسووتددهادم ترایتدفرااتدک تخد
ازدآیجیکهدپروژ ای دمحیطزیسووو ،درهدوظییودرولتدصراهد
م گیریتخدگسو،ر دترسوعهدمیل دمرهردتر هدرولتایستد
.)Tamazian et al., 2009دترسوووعهدمیل دازطریقدایجیرد
تحقیقدودترسعهدوداتچ یند ذبدسرمییهگذاه ددیه خد
کیهآمتدمتندودکیاشدم ر دایرژ دودزمی هدا رادرهآمتند
پروژ ای دسویزگیهدبیدمحیط زیستدهادایجیردک تدودم تراند
بهازا دسوطحدمشوخ دازدهمتداص ،یر خدآلررگ دکتتردود
م ر دکتتردایرژ درام،هدبیمیت.د د
بیدبتبرردترسووعهدمیل خدم وور ک تگیندوامایی دبیدصییتد
م یسوووبتردرهییفتدم ک تخدایندبیعثددریتدمح ووورلیتد
پرم وور دمیی تداترمبیلخدمسووکنخدلرازمددییگ دم موورر.
ترلیتدوداسوو،ییر دازدایندمح وورلیتدبیعثدافزایشدم وور د
ایرژ دم مووورر.دترلیوتک تگینخدمیموووینآلیتددریتاه د د
م ک تخددطرطدترلیتد تیتدم سوویزیتدودمقییسدترلیتدهاد
گس،ر دم را تخدکهدبیعثدافزایشدم ر دایرژ دم مرر.د
ترسوووعوهدمیل دازطریقداثردثروتدبردم ووور دایرژ دتأثیرد د
5050م گذاهردودافزایشدپسایتازخدتحریکدسرمییهگذاه خد
تخ وویبدسوورمییهدودی یهتدمیل دمر بدهمووتداص ،وویر د د
م مرر  .)Wang & Gong, 2020د
د

1. Generalized Method of Moments
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مواد و روشها
روش تخمینزن گشتاور تعمیم يافته ()GMM1
رهدمعیرلیت دکهدرهدتخییندآنایداثراتدغیرصیبلدمشیات د
دیصداردکشرهدودو رردوصیهدم،ییردوابس،هدرهدم،ییرای د
ترضیح دمشکل داسیس داستخ داز دتخیین دزن دگش،یوهد د
تعییت دییف،ه دکه دمب ،دبر دمتلای دپریی دپییل داستخد
اس،ییر دم مرر.دبرا دتخییندمتلدبهوسیلهدایندهو دلیزمد
استداب،تادم،ییرای دابزاه دبهکیهدهف،هدرهدمتلدمشخبد
مریت.دسیزگیه دتخیینزی ت GMMدبهدمع،بردبررندابزاهاید
بس،گ دراهر .داین داع،بیه دم ترایت دبهوسیله دآزمرن دت ریحد
مت دترسط دآهلییر دو دبییت د  )1991دآزمرن دمرر .دآزمرند
سیهگین دمع،بر دبررن دابزاهای دها دآزمرن دم ک ت .دعتم دهرد
فرضیهدنیردرهدایندآزمرنخدمراات درالدبردمع،بردبررند
ابزاهایدهادیشیندم رات.د
روش حداقل مربعات معمولی پويا ()DOLS2
بیتر ه دبه دهابطه دات یع دبل تمتت دمیین دم،ییرایخ دبید
اس،ییر داز دهو دحتاصل دمربعیت دمعیرل دپریی د )DOLSد
متلدهادم تراندتخییندزر.دهگرسیرنخدبرآوهرک ت دDOLSد
پییلدبهدمکلدزیرداست.
 )1د
-1

*
β̂ GD = [N-1 (∑Tt=1 zit z'it ) (∑Tt=1 zit S̃ it )] +ε*it

کهدرهدآند zitخدعیملد×5(K+1)1دهگرسره د
 )5د
) S̃ it = Sit - S̅ it , Zit =( Xit , ΔXit-K ,…,ΔXit+K
د

رهدبرآوهرک ت دم،عیه د ،DOLSمجیرمدبییندمت دبرا د
مقیطا دره دهابطه داول دیکسین دم بیمت .دپس دبرآوهرک ت د
 DOLSپییل دها دم تران دبه داین دنرهت دیرمت د= β̂∗GD
N −1 ∑Ni=1 β∗D,iخ دکه دره دآن د  β*D,iدبرآوهرک ت دم،عیه د
DOLSدپییلدبرابردعبیهتدزیرداستد( Sadeghi and Islami,
 .)2011د
د

2. Dynamic Ordinary Least Squares
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باقری

 )0د
-1

-2
tβ*GD =N 2 ∑Ni=1 tβ*D,i , tβ*D,i =(β*D,i -β) (σ
̂i ∑Tt=1(Xit -

دد
)10ددددددددددددددددددددددددد
∆̂ 21 -
̂ 22 ῼ
̂ -1 ῼ
̂
∆= ̂
Z
22 21

1

̅ i ) 2 )2
X

حداقل مربعات طولی کامل ًا تعديل شدهد  )FMOLS1د
ایندهو دترسطداییسندودفیلیپسد )1990دبرا دتخییند
هگرسیرنداتایبیم،هدمعرف دمت .د
د()4
Yt= β0 + β't Xt +ut
دددددددد... nخt=1،5
 Xtبی یکدتییضلگیر دبهدایس،یی دم هستدودبهدنرهتدزیرد
یشیندرار دم مرر .د
 )2د
ΔXt =μ+vt
t= 0،5،...، n
μدیکدبرراهدk×1دبیدپیهام،رای د رییندود vtدیکدبرراهد1د×kخد
بی د) I(0دو دم،ییرای دثیبت داست .دفرض دم مرر دکهد

)11دددددددددد
̂ ῼ
̂ -1 v̂ b
̂ *t = Yt -ῼ
Y
21 22 t

)15
] k0

در مرحله دوم تخمینزننده
میشود.
 )10د

0

kIk
β ،FM-OLS

(k+1) ×k= [ 1
kIk
D

بهصورت زیر بیان

-1
̂ * -nDZ
)̂
β̂ * =(W' W) (W' Y

()16
'

'

̂ * = (Y
̂ * ,Y
̂ * ,…,Y
)̂ * n ) ,w=(τn ,X) ,τn =(1,1,…,1
Y

'

) 'ξt =(ut ,vtداستخدایس،یدودراها دمیییگیندنیردودب یتییتد
میبتداست.د∑دمیتریسدکرواهیییسدم بیمت.دتخییندβدرهد
رودمرحلهدایجیم دم مرر.درهدمرحلهداولد Ytدرهدبل تمتتد
انلی دم مرردودبهد vtدود utدوابس،هدم بیمت.د د
 )5د
̂u
) ξt = ( t
v̂ t

t= 2،2،...، n

̂=ΔXبرا دnخ...خ5خt=0داست .د
vt
̂
t -μ
-1

μ̂ = 1n (n-1) ∑nt-1 ∆Xtدم بیمت.دواهیییسدیکدتخیینزی ت د
سیزگیهدرهدبل تمتتد ξtداست.د د
 )7د
]

̂
ῼ
21

×k

̂
ῼ
22

×k

ῼ2̂ 1

1

ῼ2̂ 2

k

̂
ῼ

ῼ1̂ 1

11
̂ =Λ
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ῼ
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kῼ21 ×1 21

)8
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Λ
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1
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3. Full modified oridinary least squares



اگرچه د FM-OLSداهتبیط درو د ت ،دبین دم،ییرای درهد
بل تمتت دها دمشخب دم ک تخ داینکه دچگریه داریک دازد
م،ییرای دبه دمرکای دپیسخ دم را ت دره دمقیبل دم،ییرای د
ریگردودایندامردچگریهدبهدپیسخدآنایدرهدبل تمتتدم مررخد
هادمشخبدیی ک ت.دازدمتلد VARاس،ییر دم ک یت.
 )12د
+εt

∑pi φi Zt-1

Zt =A

 Ztدعیملدm×1دودتعیینک ت دم،ییرای درهونزادم بیمت.د
 ф1دتی دф5خ د  )m×mدودضرایبدمیتریسدم بیم ت.د Aدعیملد
ثیبت دو د  εtد( ،)m×1دعیمل دترزیا دبی دکروهایییسد
 ∑ =γij , ij=1,5,…, mداست .دپیسخ دمحرک دآی د  Zt+nدبید
تر ه دبه دیک دمرک دم،ییر دjامخ دره دزمین دtخ دبهوسیله دایند
-1

عبیهتد) (δij ) (Hn ∑ ejدیشیندرار دم مرر.د یی دکهد د
)15ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د
Hn =ф1 Hn-1 +ф2 Hn-2 +…+фp Hn-p
...خ1خn=5
دد H0 =1 , Hn =0برا د n<0و  ،)m×1( ،ejدبی د jدام دعیملد
ایرا دم مررد  .)Sabouri et al.,2014د
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جدول  -1برآورد پانل پويای آرلاندو و بوند GMM

نتایج
برآورد مدل توسعه مالی بر

انتشار گاز

دیاکسیدکربن با روشد GMMد
متل داول دبرگرف،ه داز د Shahbazدو دایکیهانخ د Doganدود
Turkekulد )5012دودShahbazدودایکیهاند )5010داست.د د
LCOit = β0i + β1i LCOit-1 + β2i LGDPit + β(LGDP)2it
+ β4i LFDit + β5i LENERGYit+ Uit

 LGDPدلگیهی،ت دترلیت دییدیلب درادل دسرایه دحقیق دبهد
صییت دثیبت د5002خ د )LGDP)2دلگیهی،ت دمجذوه دترلیتد
ییدیلب درادل دسرایه دحقیق دبه دصییت دثیبت د5002خد
 LEnergyدلگیهی،ت دم ر دایرژ دسرایهخ د LCOلگیهی،تد
ای،شیه در اکسیت دکربن دبر دحسب دکیلرتنخ د LFDدلگیهی،تد
ترسعهدمیل دکهداع،بیهدرادل دبهدبخشدد رن د رهنتدازد
ترلیتدییدیلبدرادل )دم بیمت.دروه دزمیی دایندپ واشدازد
سیل د 1995تی  5018داست .دکشرهای دمرهر دتحقیقد
کشرهای دعارداوپکدمیمل:دآیگرلیخداکراروهخدییجریهخدلیب خد
عرادخدایرانخدامیهاتدم،حت دعرب خدعربس،یندسعرر خدویزوئلیخد
الجرایرخدصطردودکریتدم بیمت.دوصیهد LCOt-1مر رردرهدمتلد
مطیبق دبی دتحقیقیت د Renدو دریگران د  )5016دو د Manajiدود
ایکیهان د )5009دم بیمت .دکلیه درار ای دلیزم دبرا دایند
مطیلعه داز دسییت دبییک د تیی د یاآوه دمت داست .دبرد
اسیسدمتلخدیکدهابطهددط دودغیردط دره هدرومدبیند
ترلیت دییدیلب درادل دو دآلررگ دمحیطزیستد د
رهی ردگرف،هدمت داست.داتدچ یندازدآیجیکهدآلررگ دمحیطد
زیست دت تی دم،أثر داز دهمت داص ،یر دیبرر دو دم،ییرای د
ریگر دییزدرهدتعییندآندیقشدراهیت.دبهدرلیلدپرییی دمتلخد
و رردوصیهدم،ییردوابس،هدرهدم،ییرای دمس،قلدودمیایتد
مرضرمدمرهردبرهس دکهدآلررگ دپییتاهدبرر دودازدروه ا دبهد
روه دبعتدبیص دمییت دودبردروه دبعتداثرگذاهداستخدازدهو د
گش،یوهدتعییتدییف،هداس،ییر دمت داست.دی،ییجدتخییندمتلد
بیداس،ییر دازدیرمافزاهدStataدداس،ییر دم مرر.د د
د
د
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د

پارامتر

P>Z

LCOt-1
LENERGY
LFD
LGDP
)LGDP)2

 0/00د
 0/00د
 0/08د
 0/00د

ضرايب

خطای

آماره
استاندارد
Z
 10/80د  0/06د
 10/01د  0/06د
 0/00د
 1/70د
 0/00د
 0/56د

 0/20د
 0/66د
 0/02د
 0/09د

 2/75د

 -1/25د

 0/00د  -5/50د

پارامترها

د

ره فینله داطیی ین دیرر درهنت دایه دم،ییرای دمع یراهد د
م مریت.دی،ییجدحینلدازدتخییندمتلخدضریبدم ر دایرژ د
هادحتورد 0/66دیشیندم راتخدایندمقتاهدبهدایندمع یستد
کهدبیدیکدرهنتدافزایشدرهدم ر دایرژ دکشرهای دمرهرد
مطیلعهخ دایشیه در اکسیت دکربن دآیتی د 0/66درهنت دافزایشد
م ییبت .دضریب دترلیت دییدیلب درادل دییز د 0/09درهنتد د
م بیمت دکه دیشین دم رات دبی دیک درهنت دافزایش دترلیتد
ییدیلبدرادل خدای،شیهدرییکسیتدکربند0/08درهنتدافزایشد
م ییبت.دازدطرف دضریبدتراندرومدترلیتدییدیلبدرادل دییزد
-1/25درهنتدم بیمتدکهدمطیبقدای ،یهدم ی دبرر دودمرافقد
بیدمیروضیتدفرضیه دمحیطزیس ،دکرزی،سدودتأییتدک ت د
تقعر دهو دبه دپییین دم ح دمحیطزیس ،دکرزی،س داست دود
یشیندم راتدبیدافزایشدهمتداص ،یر دهابطهدمعکرسدبیند
ترلیت دییدیلب درادل دو دای،شیه در اکسیت دکربن دمرومد د
م مرردودرهدایندپ واشدمع یراهدم مرردکهدبیینگردتأییتد
فرضیهدکرزی،سداست.دایندی،ییجدازدلحیظدآمیه درهدسطحد
بحرای در درهنتدمع دراهداس ،ت.
جدول  -2نتايج حاصل از آزمون سارگان
آماره آزمون
آمیه
 127/59د

 Probد
 0/60د
د

چرند Probدآزمرندسیهگیندبیلی د 2درهنتداستخددفرضیهد
نیردمب دبردمع،بردبررندابزاهایدهادیی تراندهردکرر .د
د

جدول  -3نتايج حاصل از آزمون والد د
آماره آزمون
Prob

0/00

آمیه
 116/10د

59

باقری

بررسی تأثیر توسعه مالی برآلودگی محیط زیستی و مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک

د

جدول  -4نتايج آزمون ريشهواحد پانلی برای متغیرهای تحقیق

آزمرندوالتدیشینرا ت دمع یراه دکلدهگرسیرندم بیمت.د
چرن د Probکی،ر داز د 2درهنت داست دپس دکل دهگرسیرند
مع یراهدبرر داست .د

آزمونهای
متغیر

ريشهواحد
پنلی
 LLCد

برآورد توسعه مالی بر انتشار گاز دیاکسید کربن با
روش  DOLSو  FMOLSد

IPS

LGDP

متلدرومدبرگرف،هدازد Zhoدود Pengد )5015خد liدودریگراند
)5015دودShahbazدودایکیهاند )5010داست .د

ADF

د

LCOit = β0i + β1i LGDPit+β2i (LGDP)2it +β3i LFDit
+β4i LENERGYit + β5i LURBANit + Uit

 LGDPدلگیهی،ت دترلیت دییدیلب درادل دسرایه دحقیق دبهد
صییت دثیبت د5002خ د  )LGDP 2دلگیهی،ت دمجذوه دترلیتد
ییدیلب درادل دسرایه دحقیق دبه دصییت دثیبت د5002خد
 LEnergyدلگیهی،ت دم ر دایرژ دسرایهخ د LCOلگیهی،تد
ای،شیه در اکسیتکربن دبر دحسب دکیلرتنخ دLURBANد
لگیهی،ت دهمت دمتریشی خ د LFDدلگیهی،ت دترسعه دمیل دکهدد
اع،بیهدرادل دبهدبخشدد رن د رهنتدازدترلیتدییدیلبد
رادل )دم بیمت.د د
روه دزمیی داین دپ واش داز دسیل د1995تی 5018داست.د
کشرهای دمرهردتحقیقدکشرهای دعارداوپکدمیمل:دآیگرلیخد
اکراروهخدییجریهخدلیب خدعرادخدایرانخدامیهاتدم،حت دعرب خد
عربس،یندسعرر خدویزوئلیخدالجرایرخدصطردودکریتدم بیمت.د
کلیهدرار ای دلیزمدبرا دایندمطیلعهدازدسییتدبییکد تیی د
یا دآوه دمت داست .دچرن دم،ییرای دایس،ی دو دییایس،ید
اس ،تخدبرا د لرگیر دازدهگرسیرندکیذبدازدآزمرندکیئردود
پتوهی داس،ییر دم ک یت .د
Probدبهرستدآمت دیشیندازدعتمدهردفرضیهدنیردم بیمت.د
یع دبیندم،ییرای دالگردات یع دودهابطهدبل تمتتدو ررد
راهر.دبرا دتشخیبدهابطهدبل تمتتدبیندم،ییرایدپتهوی د
ایتدآزمرنداتایبیم،گ دهادرهدرودگرو دکل دپیش تیردکرر .د
د
د
د
د
د

LLC

IPS

LENERGY

ADF

LLC

IPS

LFD

ADF

 LLCد
IPS

LURBAN

ADF

 LLCد

IPS

ADF
LCO

 LLCد
 IPSد
ADF

*د1/01

مرتبه اول
*د-51/67

د
د
**د  )0/90د **د  )0/00د
 -9/06د
 0/25د
 )0/00د
 )0/99د
 016/59د
 10/07د
 )0/00د
 )0/99د
 -6/56د
 5/08د
 )0/00د
 )0/98د
 -5/55د
 6/96د
 )0/00د
 )1/00د
 80/76د
 5/15د
 )0/00د
 )0/99د
 -2/29د
 -0/07د
 )0/00د
 )0/02د
 -2/88د
 -0/90د
 )0/00د
 )0/81د
 -79/61د
 55/92د
 )0/00د
 )0/25د
-15/58د
د )0/00د
 -5/96د
د )0/00د
 585/960د
د )0/00د
*
 -9/60د
* 0/22د
**د 00د
** /71د )0د
 )0/د
 -9/90د
 1/62د
 )0/00د
 )0/95د
 180/50د
 16/27د
 )0/00د
 )0/90د
 -7/07د
 -0/79د
 )0/00د
 )0/51د
 -5/71د
 -0/06د
د )0/00د
 )0/68د
 89/50د
 57/00د
 )0/00د
 )0/58د

د
د

جدول  -5آزمون کائو
آماره آزمون
Prob

0/00
د



سطح

تفاضل

آمیه
 -0/90د

نتیجه

) I(1د
)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(0

)I(0

)I(0

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1

)I(1
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جدول  -6نتايج حاصل از آزمون همانباشتگی پانلی پدرونی
متغیر وابسته

روش
درون-گروهی

بتوندوزن د
*

Panel v-statistic

Panel rho- statistic

Panel PP- statistic

Panel ADF- statistic

LGDP

 -1/08د
**د  )0/91د
 0/87د
 )0/80د
 -0/70د
 )0/00د
 -1/16د
 )0/15د

وزی د
*

 -0/96د
**د  )0/85د
 1/10د
 )0/87د
 -0/96د
 )0/00د
 -5/58د
 )0/00د

بین گروهی
 5/69د
 )0/99د
 -6/25د
 )0/00د
 -1/05د
د  )0/12د

Group rho- statistic

Group PP- statistic

Group ADF- statistic
د

از دی،ییج د تول د 5دم تران دی،یجه دگرفت دره دت ریح دمتلد
اهتبیطداتایبیم،گ دو رردراهر.دپسدازداینکهدآزمرنای د
اتایبیم،گ دپییل دیکدهابطهداتایبیم،هدمع یراهدهادگزاه د
کرریتخدازدهو د FMOLSدبیداس،ییر دازدیرمدافزاهدایریرزد10د
برا دبرآوهردضرایبدبل تمتتدبتر دم گیریت .د
د

جدول  -7برآورد پانل پويای با روش FMOLS

پارامتر
LENERGY
LFD
LGDP
(LGDP)2
LURBAN

آماره

خطای

ضرايب

Z

استاندارد

پارامترها

8/99
1/85
5/26
-5/25
1/72

0/06
0/02
0/11
1/10
0/05

0/79
0/09
0/59
-5/86
0/11

دوره  ،6شماره  ،27تابستـان 66-27،0011

گیزدکرب یکدم مرر.دیکدرهنتدافزایشدرهدترلیتدییدیلبد
رادل د0/59درهنتدافزایشدرهدای،شیهدگیزدکرب یکدم مرر.د د
برآورد توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش
و  DOLSد
متل دچتیهم دبرگرف،ه داز د)2015 Chengخ داز د Shahbazدود
ریگران د )2015خ د د Liدو د Linد  )2015دمطیلعیت د Cobanدود
 Topcuد  )2013دبرا دبرهس دتأثیردترسعهدمیل دبردم ر د
ایرژ درهدکشرهای دعارداوپکداست.د د
د

LENERGYit = β0i + β1i LGDPit +β2i LTRADEit +β3i
LFDit + β4i LURBANit + Uit

 LGDPدلگیهی،ت دترلیت دییدیلب درادل دسرایه دحقیق دبهد
صییتدثیبتد5002خدLEnergyدلگیهی،تدم ر دایرژ دسرایهخد
LURBANدلگیهی،تدهمتدمتریشی خدLFDدلگیهی،تدترسعهد
میل دکهداع،بیهدرادل دبهدبخشدد رن د رهنتدازدترلیتد
ییدیلبدرادل )دم بیمت.دروه دزمیی دایندپ واشدازدسیلد
 1995-5018داست .دکشرهای دمرهر دتحقیق دکشرهای د
عار داوپک دمیمل :دآیگرلیخ داکراروهخ دییجریهخ دلیب خ دعرادخد
ایرانخ دامیهات دم،حت دعرب خ دعربس،ین دسعرر خ دویزوئلیخد
الجرایرخدصطردودکریتدم بیمت.دکلیهدرار ای دلیزمدبرا دایند
مطیلعهدازدسییتدبییکد تیی د یادآوه دمت داست.د د

د
جدول  -8آزمون کائو
آماره آزمون

P>Z
Prob

0/00
0/05
0/01
0/01
0/08

R2= 0/ 66
د

بی دهو د FMOLSیک درهنت دافزایش دره دم ر دایرژ خد
 0/79درهنتدافزایشدای،شیهدر داکسیتکربندم مرردودبید
یک درهنت دافزایش دترسعه دمیل د 0/09درهنت دافزایش درهد
ای،شیه در اکسیتکربن دو دیک درهنت دافزایش دهمتد
متریشی دسببدافزایشد 0/11درهنتدافزایشدرهدای،شیهد

FMOLS

0/01

آمیه
 -5/59د

Probدبهرستدآمت دیشیندازدعتمدهردفرضیهدنیردم بیمت.د
یع دبیندم،ییرای دالگردات یع دودهابطهدبل تمتتدو ررد
راهر.دبرا دتشخیبدهابطهدبل تمتتدبیندم،ییرایدپتهوی د
ایتدآزمرنداتایبیم،گ دهادرهدرودگرو دکل دپیش تیردکرر .د
د
د
د
د
د
71
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باقری

جدول  -6نتايج حاصل از آزمون همانباشتگی پانلی پدرونی د
متغیر وابسته

روش
درون-گروهی
Panel v-statistic

Panel rho- statistic

Panel PP- statistic

Panel ADF- statistic

LGDP

بتوندوزن د

وزی د

* 5/55د
**د  )000د
 1/99د
 )0/97د
 -1/28د
 )0/02د
 -0/25د
 )0/59د

* 6/27د
**د  )0/00د
 1/95د
 )0/97د
 -5/91د
 )0/00د
 -0/58د
د  )0/56د

بین گروهی

Group PP- statistic

Group ADF- statistic

از دی،ییج د تول د 5دم تران دی،یجه دگرفت دره دت ریح دمتلد
اهتبیطداتایبیم،گ دو رردراهر.دپسدازداینکهدآزمرنای د
اتایبیم،گ دپییل دیکدهابطهداتایبیم،هدمع یراهدهادگزاه د
کرریتخدازدهو د FMOLSدبیداس،ییر دازدیرمافزاهدایریرزد9د
برا دبرآوهردضرایبدبل تمتتدبتر دم گیریت .د
د

جدول  -10برآورد پانل پويای با روش DOL

پارامتر
LTRADE
LFD
LGDP
LURBAN

P>Z

 0/00د
 0/00د
 0/00د
 0/00د

آماره

خطای

ضرايب

Z

استاندارد

پارامترها

 0/00د
 0/05د
 0/02د
 0/01د

 0/86د
 0/11د
 0/51د
 0/52د

 56/59د
 0/85د
 10/90د
 10/95د

R2= 0/66
د

بی دهو د DOLSم،ییرای دتجیهت دآزارخ دترلیت دییدیلبد
رادل خ دهمت دمتریشی دو دترسعه دمیل داثر دمیبت دود د
مع راه دبردم ر دایرژ درهدکشرهای دعارداوپکدراهیت.د
بی دافزایش دیک درهنت دترسعه دمیل خ دم ر دایرژ د0/11د
رهنتدافزایشدم ییبتخدبیدافزایشدیکدرهنتدتجیهتدآزارخد
م ر دایرژ د 0/86درهنتدودبیدافزایشدیکدرهنتدترلیتد


د

جدول  -11برآورد پانل پويا با روشد FMOLSد
پارامتر
LTRADE
LFD
LGDP
LURBAN

P>Z

 0/00د
 0/00د
 0/00د
 0/00د

آماره Z

 7/89د
 6/85د
 5/58د
 2/21د

ضرايب
پارامترها
 0/57د
 0/51د
 0/52د
 0/55د

د

 5/97د
 )0/99د
 -2/65د
 )0/00د
 -1/26د
د  )0/05د

Group rho- statistic

ییدیلبدرادل خد0/51درهنتدم ر دایرژ دافزایشدم ییبت.د
بیدافزایشدیکدرهنتدهمتدمتریشی خدم ر دایرژ د0/52د
رهنتدم ر دایرژ دافزایشدم ییبت.د د

بیدهو د FMOLSم،ییرای دتجیهتدآزارخدترلیت دییدیلبد
رادل خ دهمت دمتریشی دو دترسعه دمیل داثر دمیبت دود د
مع راه دبردم ر دایرژ درهدکشرهای دعارداوپکدراهیت.د
بی دافزایش دیک درهنت دترسعه دمیل خ دم ر دایرژ د0/51د
رهنتدافزایشدم ییبتخدبیدافزایشدیکدرهنتدتجیهتدآزارخد
م ر دایرژ د 0/57درهنتدودبیدافزایشدیکدرهنتدترلیتد
ییدیلبدرادل خد0/52درهنتدم ر دایرژ دافزایشدم ییبت.د
بیدافزایشدیکدرهنتدهمتدمتریشی خدم ر دایرژ د0/55د
رهنتدم ر دایرژ دافزایشدم ییبت.د

بحث د
رهدکشرهای دترسعهدییف،هخدترسعهدمیل دم ترایتدبیدحرکتد
سرمییهایدبهدسیتدن ییع دبیدتک رلرژ دیریندوداس،ییر دازد
ایرژ ای دتجتیتپذیردم ترایتدسببدکیاشدم ر دایرژ د
مورردول درهدکشرهای درهحیلدترسعهخدترسعهدمیل دسببد
افزیشدترلیتدودهمووتداص ،وویر دم موورردکهدایندامرددررد
سووببدافزایشدم وور دایرژ دم موورر.داع،بیهدرادل دبهد
بخشدد رن د درهنتدازدترلیتدییدیلبدرادل )دبهدع راند
معیویهدترسوووعهدمیل دمطیبقدبیدمطیلعیتد د & (Al.Mulali
CheSab, 2012 a,b؛ دShahbaz and et al., 2013؛د
Boutabba, 2014؛ دZiaei. 2015؛  & Mbarek, 2016د
)Saidiدرهی ردگرف،هدمووت.دترسووعهدمیل دبید ذبدسوورمییهد
مسو،قیتددیه دودتک رلرژ دبیلیتردودتک رلرژ دسویزگیهدبید
محیطزیسوووتدم گرررخداتچ یندبیداتایتدسووورمییهدبهد
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سوور دتحقیقدبردکیاشدآلررگ دمحیطزیسووتدم ترایتدازد
ایندطریقدسوووببدبتبرردکیییتدمحیطزیسوووتدودکیاشد
آلررگ دمحیط زیسو ،دمورردول دازدسر دریگردبیدافزایشد
فعیلیتای دنوو ع ،دودگسوو،ر دنوو ییادآلیی ت دسووببد
افزایشدآلررگ دم ترایتدگررر.دداثردمیبتدترسوووعهدمیل دود
ترلیتدییدیلبدرادل دبردم ووور دایرژ دمطیبقدبیدمطیلعیتد
Chengد )5012ددو )5012 Furuokدم بیمووت.دداثردمیبتد
ترسوعهدمیل خدموتریشی خدترلیتدییدیلبدرادل دودتجیهتدد
بردم ووور دایرژ دمطیبقدبیدمطیلعیتد  Komalو Abbas
)5012دم بیموت.داثردمیبتدترسعهدمیل دبردم ر دایرژ د
مطیبقدبیدمطیلعه د Sadorskyد  )5010م بیموووت.داثردمیبتد
ترسوووعوهدمیل خدترلیتدییدیلبدرادل دودم ووور دایرژ دبید
مطیلعیت  FarhaniوOzturkد د )5012دم بیمووت.داثردمیبتد
ترسوووعهدمیل خدترلیتدییدیلبدرادل دودم ووور دایرژ دبرد
ای،شوویهدر اکسوویتدکربندبیدمطیلعیتد  DoganوTurkekulد
)5012دم بیمووت.دداثردمیبتدترسووعهدمیل خدترلیتدییدیلبد
رادل دودم ور دایرژ دبردای،شیهدر اکسیتکربندمطیبقدبید
مطیلعیتدShahbazدودایکیهاند )5010دم بیموووت.دBarroد
)1991دمع،قتداسوووتدهموووتداص ،ووویر دبیدلگیهی،تدترلیتد
یویدویلبدرادل دایوتاز گیر دم مووورر .اثردمیبتدترلیتد
ییدیلبدرادل خدترسووعهدمیل دودم وور دایرژ دبردای،شوویهد
ر اکسیتدکربندمطیبقدبیدمطیلعیت Al.Mulaliدودایکیهاند
)5012دم بیموت.داثردمیبتدترسعهدمیل دبردم ر دایرژ د
مطیبقدبیدمطیلعیتد  Cobanو Topcuد )5010دم بیمت.داثرد
میبتدمووتریشووی دبردم وور دایرژ دمطیبقدبیدمطیلعیتدد
 lenzenدودایکیهان د )5005دو Jonesد )1989دم بیمت.داثرد
میبتد یعیتدودترلیتییدیلبدرادل دحقیق دبردم ووور د
ایرژ دبویدمطویلعه د  Sadorskyد  )5009دمطیبقتدراهر.داثرد
میبوتدموووتریشوووی خد یعیتدودترلیتییدیلبدرادل دبید
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اص ،ویر دودآلررگ درهدایندکشرهایخدهمتداص ،یر دسببد
کیاشدآلررگ دم موورر.دایندکشوورهایدرهدصسوویتدیزول د
م ح دکرزی،سدصراهدراهیتدودبیدهمتداص ،یر خدآلررگ درهد
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بیشوو،ردم مووررخدزیرادآلررگ درهدایندکشوورهایدبیدافزایشد
هموووتداص ،ووویر خدکویاشدم یویبت.دبهدرلیلدتأثیردمیبتد
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رولتدم ترایتدازطریقدک ،رلد یعیتدموتریشیندودسع د
رهدکیاشدآندازدم ور دایرژ دودآلررگ دبیش،رد لرگیر د
ک ت.دبیتر هدبهدایندپ واشدکهدترسوووعهدمیل داثردمیبتدود
مع راه دبردای،شووویهدگیزدکرب یکدودم ووور دایرژ دراهرد
م تراندپیش تیردراردبیدگس،ر دبخشدتحقیقدها کیهایی د
رهدکیاشدآلررگ داهائهدراردودسویتدودسردرارندبهدترسعهد
میل دبهدسور دنو ییادسویزگیهدبیدمحیطزیستدودسع درهد
ذبدسووورمییهگذاه ددیه دبرا دایجیردنووو ییادپیکدود
کیاشدن ییادآلیی ت دهادم تراندپیش تیردرار.
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Abstract
Financial development is one of the goals of countries. This study investigates for the first
time the impact of financial development on environmental pollution and energy consumption
with the method of generalized torque, dynamic least squares and adjusted minimum squares
in OPEC member countries in the period 1992-1992. Iran has a comparative advantage in
energy consumption, so research in this area is necessary. According to the results of financial
development, it has had a positive and significant effect on environmental pollution in these
countries in the form of three models, and indicates that financial development in these
countries has not led to the creation of environmentally friendly technologies. Energy
consumption, GDP and urban growth have a positive and significant effect on environmental
pollution. The Kuznets curve in these countries is confirmed by an inverted U-shape. Financial
development with dynamic least squares and adjusted ordinary squares has a positive and
significant effect on energy consumption.
Keywords: Financial Development, Energy Consumption, Environmental Pollution, OPEC
Member Countries
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