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 دهیچک
یست و زتوسعه مالی از اهداف کشورهاست. این پژوهش برای نخستین بار  به بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط

 شده در کشورهای عضومربعات معمولی تعدیلروش گشتاور تعمیم یافته، حداقل مربعات پویا و حداقل مصرف انرژی  با

پردازد. کشور ایران دارای مزیت نسبی در مصرف انرژی است، پس پژوهش در این میلادی می 1122-2991اوپک در دوره 

در این کشورها در قالب سه مدل، اثر مثبت و  زیستمحیطمالی بر آلودگی  یابد. مطابق با نتایج توسعهزمینه ضرورت می

ت نشده زیسدار محیطهای دوستمالی در این کشورها به ایجاد تکنولوژیاست که توسعهگر این داری داشته است و بیانمعنی

 زیست دارد. منحنیداری بر آلودگی محیطداخلی و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنیمصرف انرژی، تولید ناخالص است.

پویا و حداقل مربعات معمولی مالی با روش حداقل مربعاتشود. توسعهمعکوس تأیید می Uکوزنتس در این کشورها به شکل 

داخلی، تجارت آزاد و رشد شهرنشینی اثر مثبت و شده اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد. تولید ناخالصتعدیل

 داری بر مصرف انرژی دارند. معنی
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 مقدمه

زیستدحیلدترسعهدبیدمشکلدتخریبدمحیطدکشورهای دره

زیسوووتخدییمووو دم ووور دهوبروداسووو، تخدتخریبدمحیط

ییپذیردبرا دات دهمووتداص، وویر داستخدای دتجتیتایرژ 

زیسوووتدهادییریت دتراندپیویمتای دتخریبدمحیطامویدیی 

دااووتا د (.Kamran Khan et al., 2020گرفووتد  یک داز

ییب دبهدسطحدبیلیی دازدهمتدگذاهاندرستمطلربدسوییست

یرخدهمتداص، یر دد.اص، ویر دبیدکیییتدزیتگ دبت،رداست

هدسووریاداص، وویر درهدکشوورهای د تیندبیلیترخدبهدترسووع

ایدهادبرا دگذاهانخدبت،رینداسوو،رات  ایجیمت.دسووییسووتم 

گیریتداهتقیءدهموتداص، ویر درهدکشرهای ددرردرهی ردم 

 Wang, 2020ک  ت دم وور دایرژ (.درهکدعراملدتعیین 

حیلدترسعهدودح، درهدکشرهای دپیشرف،هدرهدکشرهای دره

 تیی دمتندایرا داستخددکهدسید،یهایدودهمتداص، یر دبی

تقریبیًدرهدتییمدکیلیایدود یکدمرضوورمدمتتدتحقیقیت داسووت.

مرردودرام،نداطلیعیتدرصیقددتمیتدازدایرژ داس،ییر دم 

دک  وت دایرژ دبسوووییهدمتتداسوووترهدمرهردعرامولدتعیین

 Hızarcı & Zeren, 2020درهد داکوویووریووتدکشوووورهاووی .)

داس، تدوفرآی تای دترسوعهددرردبهدن عتدایرژ دوابس،هد

 & Leمررد تقیضی د تیندبرا دایرژ دبیش،ردودبیش،ردم 

Sarkodie, 2020اوی دادیردبیدمطر دموووتند(.درهدسووویل

تدک  زیسوتخدکشرهایدتلی دم ای دمربرطدبهدمحیطبحث

هیز دم  تدبهدزیستدودبرییمهای دمحیطبیدکیاشدآلررگ 

.دایرژ دیک دازدعراملدترلیتداستدودیب تیرستااتا ددررد

میل دبیدتر هدبهدبحراندایرژ درهد تینخداهتبیطدترسوووعهبوی

زیس، دراها دااییتداست.دم ر دایرژ دودآلررگ دمحیط

رلیلداثر دکهدبردهمووتداص، وویر دراهردودمیل دبهدترسووعه

اووی دیریندودتیییردآوه ترایووتدبوویدایجوویردفنچ یندم ات

ا دودالگر دم وور خدسووببدکیاشدای،شوویهدگیزای دگلخییه

.داستدصراهگرف،هدتر هدمرهرزیسو، دموررخدمحیطآلررگ د

ا دبهدسر دات دانل دکشرهایدکهدهمتداگردم یبادسرمییه

ترایتدسببدهسیتندبهداص، یر دبیلیداستداتایتدمریتخدم 

ایندات دموورر.دم وور دایرژ دبهدمرحلهدهمووتداص، وویر د

کشورهایدبسو،گ دراهر.دایرژ درهدترسعهداص، یر دکشرهاید

تندبهدترسووعهداص، وویر دبرا دراها دااییتداسووت.دهسووی

حیلدترسعهخدبتوندرام،ندایرژ دبعیتدبهدی ردکشرهای دره

ای دادیردبهدرلیلدافزایشدراهدرههسوت.دتقیضی دایرژ دم 

 یعیتدودتیییردسوید،یهداص، ویر دکشرهایدهودبهدافزایشد

ای دفسیل دم جرداسوتدودایندافزایشدتقیضیدبرا دسردت

مورر.دم ر دایرژ دم دا بهدترلیتدبیشو،ردگیزای دگلخییه

 حیلدافزایشداستخدبردطبقدگزاه دسرعتدرهدرهدآسییدبه

EIAخدم ر دایرژ دبهدیرخد5000تیدسویلدد5002ازدسویلدد

راتدگذاهر.دآمیهایدیشوویندم بهدافزایشدم رهنووتدهود8/1

س گخدییتدودگیزدطبیع دای دفسیل دمیملدذغیلسوردت

هادرهنووتدازدایرژ دم وورف دد77رهدحتورد1990رهدسوویلد

رهنتدازدایرژ دمرهردیییزدد18موریتدودرهدحتوردمویملدم 

مووورردرهدسووویلددبی  دم ک  تدودپیش تیندهادتأمیندم 

رهنتدازدد70ای دفسیل درهدحتوردمیلیر دسردتد5050

رهنتدازدایرژ دمرهردد51ایرژ دهادمیملدمریتدودرهدحتورد

د یییزد تیندهادتأمیندک  ت.د

میل دبردای،شوویهدسووعهازدمطیلعیتددیه  دکهدبهدبرهسوو دتر

تراندبووهدایوتخدم گویزکرب یوکدودم ووور دایرژ دپرراد،ووه

دمطیلعیتدزیردامیه دکرر:

TungBuiای دای،قیلدبیندترسعهد(دبهدبرهس دکیییل5050 د

پررادوت.داوت دبرهسووو دتأثیراتدد2COمویل دودای،شووویهد

خدبید2COمسو،قیتدودغیرمس،قیتدترسعهداص، یر دبردای،شیهد

د-د1990کشرهدازدسیلدد100اسو،ییر دازدیکدییریهد تیی د

برا د 3SLS ود 2SLS ازدبرآوهرگراووی د اسوووت.دد5015

میل دبردکیییتدای دای،قیلداح،ییل دترسووعهکیییل برهسوو 

أثیردرا ت دتأییتدتمت.دی،ییجدیشیندگرف،هزیستدبتر محیط

زیسووتداسووت.دمیبتدترسووعهداص، وویر دبردتخریبدمحیط

دک تدودمیل خدتقیضوووی دایرژ دبیشووو،ر دایجیردم ترسوووعه

د رسمرر.دازدایدم تردآلیی ت بهدای،شیهدبیشرهی،یجهدم جر

درهآمتدکیکدمؤثرترترایتدبهدترزیادمیل دم ترسوووعهدگریر

دزیستیعثدحییظتدازدمحیطک تدودسوطحدبیلی دزیتگ خدب

 مرر.دم 

 Atsuبرهسو داهتبیطدبه(د5051 دایکیهانودICT خدم ر د

برا دآفریقی د  رب درهد کربنتیاکسووایرژ دودای،شوویهدر 

د دزمووییوو  دهو د5019–1970بوویز  دARDLبووی خدDOLSخ

FMOLSپرراد، ووت.دی،ووییجدیشووویندرارددICTودم ووور دد

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020323525#!
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 تخدکم کربندکیکداکسیتسوردتدفسویل دبهدای،شیهدر 

کهدم ووور دایرژ دتجتیتپذیردودترسوووعهدمیل خدرهدحویل 

درات.دهادکیاشدم دکربنتیاکس رای،شیهد

Kamran Khanدبهدبرهس دهابطهدبیند5050 دایکیهانودد)

دکربندرهاکسیتم ور دایرژ خدهمتداص، یر دودای،شیهدر 

ای دسوویلییهدبیداسوو،ییر دازدرار دARDLپیکسوو،یندبیدهو د

دپرراد، ت.دی،ییجدیشووویندد5012تیدد1952سووور دزمیی دازد

د 2COراتدم ر دایرژ دودهمتداص، یر دبیعثدافزایشدم 

دد.مررمتتدودبل تمتتدم رهدکرتی 

Leداهتبیطدبیندم ور دایرژ دودهمتداص، یر دهاد5050 د)

ای درولتخدبویداهزیویب درصیقدیقشدکیییوتدیتیر خدازی ه

اص، وویردیرظترهدودد65بررندتجیهتدرهدمیل دودبیزددترسووعه

تیدد1990ری،یدازدسیلدبیدهو دپییلد EMDE رهحیلدترسعه

ایخدم ووور دایرژ خدک وت.دمطیبقدییف،هاهزیویب دم د5016

ای درولتخدترسووعهدتشووکیلدسوورمییهدییدیلبدثیبتخدازی ه

 طرهدمیبتدبردهمتداص، یر درهمیل دودبیزدبررندتجیهتدبه

EMDE ای دعلیتدرومی،رسووکردودمرنگذاهر.دآزتأثیردم د

ارهلی ردصرمدفرضویهدبیزدرهردرهداهتبیطدبیندم ر دایرژ د

دک  ت.ودهمتداص، یر دهادتأییتدم 

Renدبووهدبرهسووو دهوابطدعل دبیند5050 دایکوویهانودد)

میل خدم وور دایرژ د خدمووتریشووی  خدترسووعهسوویز  تیی

هادبرا در دکشووورهداولد 2CO تجتیتپذیردودای،شووویهدگیزای

 میلیر دبیدآزمرند5015تیدد1990کرب یکدازددای،شووویهدگیز

PFMOLS ودموتلدت وووحیحددطی دبرراهدپییلددVECMد

بهد 2CO طرفهدازعلیتدیک VECM ک  ت.دپ لبرهسوو دم 

هادیشوویند بهد یعیتدموتر  ود تیی دموتن ترسوعهدمیل 

دی،ووییجدم  دراووتدبووهدطرهدیشوووویندم دPFMOLSراووت.

دمتر دبیمیل دود یعیتدتر ت دهوابطدمیبتدترسووعهصیبل

 پذیردبیدای،شیهو رردراهر.دم ر دایرژ دتجتیتد2CO ای،شیه

 2COد.هابطهدم ی دراهرد

JalilوددFeridunدبهدبرهسوو داثردهمووتداص، وویر خد5011 د)

زیسووتدرهدم وور دایرژ دودترسووعهدمیل دبردآلررگ دمحیط

دهو د دچیندبووی ددARDLکشوووره دروه  د1920-5005ره

ترسوووعوهدمویل دبردگردم ی دبررندپرراد، وت.دی،ووییجدبیوین

دم ح  ددزیسووووتدرهدکشووورهآلررگ دمحیط چیندبرردو

وددTamazianمووورر.دکرزی،سدرهدایندکشووورهدتووأییووتدم 

(دبهدبرهسو دترسعهدمیل دودسییردم،ییرای د5009ریگراند 

-5006ط دروه ددزیسوووتدرهاثرگووذاهدبردکیییووتدمحیط

اوی دپ ولدپرراد، تدودی،یی دبویداسووو،یویر دازدرار د1995

ییب دبهدسطحدبیلیتر دازدترسعهدرردکهدرسوتگردایندبیشوین

راووتدوداثردم ی دبردمویل خدای،شووویهدآلررگ دهادکویاشدم 

(د5007 دYanhongوددWangآلررگ دمحیطدزیسووتدراهر.د

(درهدمطویلعیتد5006 دایکویهانوددDasguptaچ یندودات

دکیییووتد دبتبرر دموویل دبر دمیبووتدترسوووعووه داثر دبووه درر

(دبهدبرهس د5010 دSadorskyمحیطزیسوتدرستدییف، ت.د

کشرهدرهدروه دد55تأثیردترسعهدمیل دبردم ر دایرژ دبرا د

گردهابطهدمیبتدپررادت.دی،ییجدیشوویند1990-5005زمیی د

راه دبیندترسعهدمیل دبردم ر دایرژ دو رردراهر.دودمع  

Sadorskyدبهدبرهس دتأثیردترسعهدمیل دبردم ر د5010 د)

رهدروه ددکشوورهای داهوپی دمرکز دودموورص د9ایرژ درهد

را ت دهابطهدپررادتدودی،ییجدیشووویند5010تی1990زمیی د

راه دبیندم ور دایرژ دودترسعهدمیل دبرر.دمیبتدودمع  

Shahbazدبهدبرهسوو دترسووعهدمیل دبرد5010 دایکیهانودد)

کربندبیدهو دعلیتدگریجر درهدکشرهدداکسویتای،شویهدر 

دطمیلز دپرراد، تدودی،ییجدیشیندراردکهدرهدبل تمتتداهتبی

دتیاکس رمتی دبیندم ور دایرژ خدترسعهدمیل دودای،شیهد

راتدترسعهدمیل دسببدو رردراهردودمرااتدیشیندم دکربن

مورر.دم ر دایرژ دوداکسویتدکربندم کیاشدای،شویهدر 

ایجیمت.دعلیتدهموووتداص، ووویر خدبوهدای،شووویهدآلررگ دم 

 داکسیتکربنخدم رگریجر دبیندترسعهدمیل دودای،شیهدر 

یتداکساکسویتدکربندودبیندای،شویهدر ایرژ دودای،شویهدر 

دکربندودهمتداص، یر دو رردراهر.د

ازددمطیلعیتدرادل دکهدبهدبرهسو دترسووعهدمیل دبردم ر د

ندتراایتدم اکسوویتدکربندپرراد،هایرژ دودای،شوویهدگیزدر 

دیردهادییمدبرر:دمطیلعیتدز

همووتداص، وویر خد(دبهدبرهسوو د1095فلیح دودموویبیی د 

ودداکسوویتدکربندرهدایرانم وور دایرژ دودای،شوویهدگیزدر 

خدمیلیر د5008-1950روه درهددکشووورهای دعاووورداوپک

ود IRFs ت آالعیلد.دازدترابادعکسگرفتدمرهردبرهسوو دصراه

 متلددرردترضیحدبرراه دتیبلری د FEVDsتجزیهدواهیییس
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PVAR برا دگرو دکشوورهای دعاوورد OPEC ودمتلددررد

ترضوویحدبرراه دبرا دکشوورهدایرانداسوو،ییر دمووت داسووت.د

ود OPEC آنداسووتدکهدرهدکشوورهای دعاوورگردبیین ی،ییجد

اکسوویتدکشوورهدایراندیحر دواک شدم،ییردای،شوویهدگیزدر 

سورایهدرهدهاس،ی دم ح  دد GDP ای دهموتکربندبهدتکییه

سرایهد GDP رهداردروخدهمتکرزی،سدبرر دوددزیس، محیط

د.بیمتم د 2CO عیملدمحرکدرهداتایتدسطر دای،شیهدگیز

همتددهابطه(دبهدبرهس د1099 دایکیهانییایت دامیردیزدود

ا داص، ووویر خدم ووور دایرژ دودای،شووویهدگیزای دگلخییه

 مطیلعهدمرهر :دکشووورهای دم ،خبدسووویزمیندایکیه د

دپییلدری،یبیدهو ددد5012تید1992بیز دزمیی دداسووولویم (

رهدسطحدمع یراه دخدیجدبرآوهردمتلدیشیندرارپرراد، ت.دی،ی

معکرسدکرزی،سدرهدکشرهای د U رهنوتخدو رردفرضیهد2

زیرادضریبدمربرطدبهدم،ییردهمتد تأییتدموتخدمرهردمطیلعه

ترلیتدییدیلبدرادل دودمجذوهدآندبهدترتیبدعلیمتدمیبتد

تأثیرد 2CO بیمت.دم ر دایرژ درهدبردای،شیهدگیزودم ی دم 

د.میبتدودبهدلحیظدآمیه دمع یراهدرام،هداست

برهس داثردترسعهدمیل د(دبهدد1096 دایکیهاندرهس ت دود

 دییف،هد م ،خببردم ر دایرژ دبیدهو دگش،یوهای دتعییت

روه ددازدکشووورهاوی درهحویلدترسوووعهدیی، دودغیریی، (

کشوورهدرهدد16.دگرو داولدموویملدپرراد، تد5011تی1990

کشوورهدرهحیلدد19رو درومدموویملدحیلدترسووعهدیی، دودگ

دترلیتخدیشووویندراردترسوووعهدغیریی، داسوووت.دی،ییجدبرآوهر

رادل دسوورایهدرهدکشوورهای دغیریی، دیسووبتدبهددییدیلب

تر دبردم وور دسوورایهدکشوورهای دیی، داثردمیبتدبزه 

ایرژ دراهر.دم،ییردصییوتدییوتدرهدکشووورهاوی درهدحیلد

، دیترسوعهدغیریی، دیسبتدبهدکشرهای درهدحیلدترسعهدی

دتر دبردهو دم ر دسرایهدایرژ دراهر.داثردم ی دبزه 

دای دپیییندرهدترلیتخترایتدبیدتأمیندازی هترسووعهدمیل دم 

راهدمحیطدای دروسوووتترلیتک  تگیندهادبهدسووور دپروژ 

گذاه دبرا دزیسووتدسوورددراتدودسووببدایجیردسوورمییه

ای دیردودکیهادرهدم ر دایرژ دمرردهسویتندبهدتک رلرژ 

 Sadorsky, 2010د.) 

د

 
فرضیه اثر متقابل میان بخش مالی، بخش انرژی و  -1شکل 

.(Furuoka. 2015) توسعه اقتصادی 
 

(د1ا دکهدرهدمییندچتیهچربدهابطهدسوووهد ییبهد1موووکلد

(د0(دبخشدمیل دود5ک  وتگویندودترلیتک  تگینخدم ووور 

 ,Sadorskyراووتد بخشدایرژ دو رردراهردهادیشووویندم 

2011; Sadorsky, 2010؛دIslami, 2013د  ,.Khan et al؛

د(2014 مطویبقدبویدایندفرضووویهدیکداهتبیطدروطرفهدبیند.

ک  وتگوویندودترلیوتک  ووتگوویندبویدبخشدایرژ دودم ووور 

طرفووهدبوویدبخشدموویل دو رردراهردودچ ینداهتبوویطدروات

طرفهدودضوووعیی دبیندبخشدمیل دودبخشدایرژ داهتبیطدرو

دو رردراهر.د

د

د
ارتباط واقعی متقابل میان مالی، انرژی و توسعه  -2شکل 

د.(Furuoka, 2015 اقتصادی 

د

ک  تگیندودطرفهدبیندم ر خداهتبیطدیک5مطیبقدبیدمکلد

طرفهدبیندبخشدایرژ دودبخشدایرژ دودیوکداهتبویطدیوک

ترایتدسببدبتبرردبخشدمیل دو رردراهر.دترسووعهدمیل دم 

هموووتداص، ووویر دودکیاشدای،شووویهدگیزدکرب یکدمووورر.د

Sadorskyودد(5000 دZhangدمع،قتیتدترسوووعهد5011 د)

قدمرر.دبردطبمیل دسوببدافزایشدای،شویهدگیزدکرب یکدم 

ددگذاه ایندمطیلعیتدترسعهدبیزاهای دمیل دکیکدبهدسرمییه

م  رهداوویدوددریووتدتجتیزاتدبووهطریقدکوویاشدازی ووهاز

موورردودایندمراهردای د تیتدم گذاه درهدپروژ سوورمییه

سووببدافزایشدهمووتداص، وویر خدم وور دایرژ دودای،شوویهد
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موورر.دترسووعهدمیل دمیکنداسووتدسووببد ذبدآلررگ دم 

ای ددیه  دمورردکهدایندامردسببدافزایشدهمتدسورمییه

اص، وویر دودافزایشدای،شوویهدگیزدکرب یکدموورر.دبیدبتبررد

تردگیر ددریتاهاندهادآسووینوامای دترسووعهدمیل خدفعیلیت

ترای تددریتدک  تدودایندامردتردم اویدهاحوتک وتدودآنم 

رردمسوببدبتبرردهمتداص، یر دودای،شیهدگیزدکرب یکدم 

 Zhang, 2011د (دمع،قووتیووتد2010 دRaoوددTamazianد(.

لیلدگذاهر.د اکسیتدکربنداثردم ترسعهدمیل دبردای،شیهدر 

تدترسووعهدمیل داثردم ی دبرد(دیشوویندراری5011ودفریتوند 

اکسووویتدکربندرهدچیندراهر.دترسوووعهدمیل دازدای،شوویهدر 

اوی دمویل دبرا د ذبدودگسووو،ر دطریقد وذبدازی وه

ترایتدفرااتدک تخدزیسووتددهادم سووردبیدمحیطای داتپروژ 

زیسووو، درهدوظییودرولتدصراهدای دمحیطکهدپروژ ازدآیجی

ایستدولتگیریتخدگسو،ر دترسوعهدمیل دمرهردتر هدرم 

 Tamazian et al., 2009طریقدایجیرد(.دترسوووعهدمیل داز

گذاه ددیه  خدچ یند ذبدسرمییهتحقیقدودترسعهدودات

کیهآمتدمتندودکیاشدم ر دایرژ دودزمی هدا رادرهآمتند

تراندزیستدهادایجیردک تدودم ای دسویزگیهدبیدمحیطپروژ 

دوتردازا دسوطحدمشوخ  دازدهمتداص، یر خدآلررگ دکتبه

دتردایرژ درام،هدبیمیت.دم ر دکت

ایی دبیدصییتدک  تگیندوامبیدبتبرردترسووعهدمیل خدم وور 

ک  تخدایندبیعثددریتدمح ووورلیتدتردرهییفتدم م یسوووب

 موورر.م د پرم وور دمیی تداترمبیلخدمسووکنخدلرازمددییگ

ترلیتدوداسوو،ییر دازدایندمح وورلیتدبیعثدافزایشدم وور د

دآلیتددریتاه دیموووینمووورر.دترلیوتک  تگینخدمایرژ دم 

سوویزیتدودمقییسدترلیتدهادک  تخددطرطدترلیتد تیتدم م 

مرر.درا تخدکهدبیعثدافزایشدم ر دایرژ دم گس،ر دم 

دطریقداثردثروتدبردم ووور دایرژ دتأثیردترسوووعوهدمیل داز

دگذاه خایتازخدتحریکدسرمییهگذاهردودافزایشدپسم 5050

دتخ وویبدسوورمییهدودی یهتدمیل دمر بدهمووتداص، وویر د

د.(Wang & Gong, 2020مرر م 
 

د

                                                           
1. Generalized Method of Moments 

 ها مواد و روش
 (1GMMزن گشتاور تعمیم يافته )روش تخمین

دتخییندآن دمعیرلیت دکهدره داثراتدغیرصیبلدمشیات دره ای

دیصداردکشرهدودو رردوصیهدم،ییردوابس،هدرهدم،ییرای د

دگش،یوهد دزن دتخیین داز داستخ داسیس  دمشکل دترضیح 

دمتلدتعییت دبر دمب،   دکه داستخدییف،ه دپییل  دپریی  ای 

وسیلهدایندهو دلیزمدمرر.دبرا دتخییندمتلدبهاس،ییر دم 

دم،ییرای دابزاه دبه کیهدهف،هدرهدمتلدمشخبداستداب،تا

مع،بردبررندابزاهایدبهدد GMMزی ت سیزگیه دتخیینمریت.د

دم  داینداع،بیه دبهبس،گ دراهر. دآزمرندت ریحدترایت وسیله

د د مت  دبییت دو دآهلییر دآزمرن1991ترسط دآزمرندد( مرر.

دم دسیهگین دآزمرن دها دابزاهای دبررن دهردمع،بر دعتم ک ت.

دمراات  دایندآزمرنخ رالدبردمع،بردبررنددفرضیهدنیردره

 رات.دابزاهایدهادیشیندم 

 (2DOLSروش حداقل مربعات معمولی پويا )
داتبی دهابطه دبه دبیدتر ه دم،ییرایخ دمیین دبل تمتت  یع 

د  دپریی دمربعیتدمعیرل  دهو دحتاصل داز (دDOLSاس،ییر 

دDOLSهگرسیرنخدبرآوهرک  ت دتراندتخییندزر.دمتلدهادم 

 پییلدبهدمکلدزیرداست.
د(1 

β̂
GD

*
= [N-1 (∑ zit

T

t=1
zit

' )
-1

(∑ zit
T

t=1
S̃it)] +εit

*      

(K+1)5خدعیملدzitکهدرهدآند دهگرسرهد1×

د(5 
S̃it= Sit- S̅it , Zit=( Xit, ΔXit-K ,…,ΔXit+K )    

د

مجیرمدبییندمت دبرا د، DOLSرهدبرآوهرک  ت دم،عیه د

دم  دیکسین داول دهابطه دره دپسدبرآوهرک  ت دمقیطا بیمت.

DOLS  دم دها دپییل داین دبه دیرمتتران β̂GDدنرهت
∗ =

N−1 ∑ βD,i
∗N

i=1
د دخ دآن دره βکه

D,i

دم،عیه دد* برآوهرک  ت 

DOLSپییلدبرابردعبیهتدزیرداستدد (Sadeghi and Islami, 

د(.2011

د
 

2. Dynamic Ordinary Least Squares 



 عضو اوپک یدر کشورها یو مصرف انرژ یستیز طیمح  یبرآلودگ  یتوسعه مال ریتأث یبررسباقری                        

 

 

د(0 

tβGD
* =N

-1

2 ∑ tβD,i
*N

i=1
 , tβD,i

* =(βD,i
* -β) (σ̂i

-2 ∑ (Xit-
T
t=1

X̅i)
2)

1

2
  

د(1FMOLS دحداقل مربعات طولی کاملًا تعديل شده

(دبرا دتخییند1990فیلیپسد هو دترسطداییسندودایند

دمعرف دمت.دایبیم،ههگرسیرندات
 (4)د

Yt= β0 + βt
' Xt+ut                     t=1،5خ... nدددددددد 

 Xtزیرددنرهتدودبههستدگیر دبهدایس،یی دم یکدتییضل بی

دمرر.یشیندرار دم 

د(2 

ΔXt=μ+vt        t= ،...،5،0  n                                    

μ1یکدبرراهددk×بیدپیهام،رای د رییندوددvtد1یکدبرراهددk×دخ

د دم دI(0)بی دفرض داست. دثیبت دم،ییرای  دکهدو مرر

ξt=(ut,vt
')

تدیتییاستخدایس،یدودراها دمیییگیندنیردودب د'

رهددβبیمت.دتخییندمیتریسدکرواهیییسدم د∑میبتداست.د

درهدمرحلهداولدرودمرحلهدایجیمدم  دبل تمتتددtYمرر. ره

دبیمت.دم وابس،هددutوددvtمرردودبهدم انلی د

د(5 

   ξ
t
= (

ût

v̂t
)                         t= ،...،2،2  n                                    

 vt̂=ΔXt-μ̂برا دn5خ0خ...خ=tد.استد

μ̂=
1

n
(n-1)

-1
∑ ∆Xt

n

t-1
زی ت دبیمت.دواهیییسدیکدتخیینم د

داست.ددξtسیزگیهدرهدبل تمتتد

د(7 

ῼ̂=∑̂=Λ̂+Λ'= [
1

ῼ1̂1
×1

ῼ̂
11 1

ῼ2̂1
×k

ῼ̂
21

k
ῼ2̂1

×1
ῼ̂

21 k
ῼ2̂2

×k
ῼ̂

22

]                

                                                                           

 8)  

∑̂=
1

n-1
∑ ξ̂

t
ξ̂

t
n
t-2 , Λ̂= ∑ w(s,m)Γ̂s

m

s-1
, Γ̂s=n-1 ∑ ξ̂

t

n-s

t-1
ξ̂

t+s

'
  

 

 9)  
 

∆̂= ∑̂ = +Λ̂= [
∆̂11 ∆̂12

∆̂21 ∆̂22

]        

                                                           
3. Full modified oridinary least squares 

                                            دد                

ددددددددددددددددددددددددد(10   

Ẑ=∆̂21-∆̂22ῼ̂
22

-1
ῼ̂

21
  

                 

(دددددددددد11   

Ŷt

*
= Yt-ῼ̂21

ῼ̂
22

-1
v̂t b  

 15)   

(k+1)
D

×k= [1
0

k
0

k
Ik

k
Ik

]                        

 صورت زیر بیان به FM-OLS ،β زنندهدر مرحله دوم تخمین
 شود.می

د(10 

β̂
*
=(W'W)

-1
(W'Ŷ

*
-nDẐ)   

(16)    

Ŷ
*
= (Ŷ

*
,Ŷ

*
,…,Ŷ

*

n)
'

,w=(τn,X)  ,τn=(1,1,…,1)
'
    

                                                   

د درودFM-OLSاگرچه درهدداهتبیط دم،ییرای دبین  ت، 

دم  دمشخب دها داینبل تمتت دازدک تخ داریک دچگریه که

دمرک دبه دپیسخدم م،ییرای درهای دم،ییرای ددرا ت مقیبل

رخدمرایدرهدبل تمتتدم ریگردودایندامردچگریهدبهدپیسخدآن

 .ک یتاس،ییر دم VAR ک ت.دازدمتلدهادمشخبدیی 

د(12 
  Zt=A ∑ φ

i
Zt-1

p

i +εt  

 Zt1عیملدد×mبیمت.دزادم م،ییرای درهوندک  ت ودتعییند

1ф5دتیدфدخ m×m)بیم ت.دودضرایبدمیتریسدم دAدعیملد

د دو دکروهایییسدد(،×1m)دεtثیبت دبی دترزیا عیمل

∑ =γ
ij

, ij=1,5,…, mدد دآی  دمحرک دپیسخ بیددZt+nاست.

د دیکدمرکدم،ییر دبه دjتر ه دزمین دره دبهtامخ دایندخ وسیله

(δij)عبیهتد
-1

(Hn ∑ e
j
دکهددمرر.د یی یشیندرار دم د(

د(ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد15 

Hn=ф
1
Hn-1+ф

2
Hn-2+…+ф

p
Hn-p        n= 1خ5...خ            

ددej( ،1m×،)و  n<0برا دH0=1 , Hn=0  دد دعیملددjبی ام

د(.Sabouri et al.,2014مررد ایرا دم 
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 نتایج
انتشار گاز  برآورد مدل توسعه مالی بر 

دGMMداکسیدکربن با روشدی

د داز دبرگرف،ه داول دایکیهاندShahbazمتل دو وددDoganخ

Turkekulدود5012 د)Shahbazد(داست.د5010ودایکیهاند د
 

LCOit = β0i + β1i LCOit-1 + β2i LGDPit + β(LGDP)2
it 

+ β4i LFDit + β5i LENERGYit+ Uit  
 

LGDPدبهدد دحقیق  دسرایه دییدیلبدرادل  دترلیت لگیهی،ت

د دثیبت د5002صییت دترلیتد(2LGDPخ دمجذوه دلگیهی،ت )

د دثیبت دصییت دبه دحقیق  دسرایه درادل  خد5002ییدیلب

LEnergyدد دم ر  دسرایهخلگیهی،ت دهی،تلگیLCO دایرژ 

در  دای،شیه دحسبدکیلرتنخ دکربندبر لگیهی،تددLFDاکسیت

ترسعهدمیل دکهداع،بیهدرادل دبهدبخشدد رن د رهنتدازد

روه دزمیی دایندپ واشدازدبیمت.دترلیتدییدیلبدرادل (دم 

د دتحقیقدد5018 تی 1995سیل دمرهر دکشرهای  است.

خدییجریهخدلیب کشرهای دعارداوپکدمیمل:دآیگرلیخداکراروهخد

عرادخدایرانخدامیهاتدم،حت دعرب خدعربس،یندسعرر خدویزوئلیخد

مر رردرهدمتلد tLCO-1وصیهددبیمت.الجرایرخدصطردودکریتدم 

دتحقیقیتد دبی د دRenمطیبق دریگران د5016و دو )Manajiودد

د(دم 5009 دایکیهان دبرا دایندکلیهدرار بیمت. ای دلیزم

د یا دبییکد تیی  دسییت داز دبردمطیلعه داست. دمت  آوه 

اسیسدمتلخدیکدهابطهددط دودغیردط دره هدرومدبیند

دمحیط دآلررگ  دو درادل  دییدیلب دزیستدترلیت

کهدآلررگ دمحیطدرهی ردگرف،هدمت داست.داتدچ یندازدآیجی

دم،ییرای د دو دیبرر  داص، یر  دهمت داز دم،أثر دت تی زیست

لخدبهدرلیلدپرییی دمتریگر دییزدرهدتعییندآندیقشدراهیت.د

و رردوصیهدم،ییردوابس،هدرهدم،ییرای دمس،قلدودمیایتد

هدا دبمرضرمدمرهردبرهس دکهدآلررگ دپییتاهدبرر دودازدروه 

روه دبعتدبیص دمییت دودبردروه دبعتداثرگذاهداستخدازدهو د

ییف،هداس،ییر دمت داست.دی،ییجدتخییندمتلددگش،یوهدتعییت

ددمرر.اس،ییر دم ددStataدافزاهیرمبیداس،ییر دازد

د

د
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 GMMبرآورد پانل پويای آرلاندو و بوند  -1جدول 

 P>Z پارامتر
آماره 

Z 

 خطای

 استاندارد

 ضرايب

 پارامترها

1-tLCO 00/0د20/0د06/0د80/10د

LENERGY 00/0د66/0د06/0د01/10د

LFD 08/0د02/0د00/0د70/1د

LGDP 00/0د09/0د00/0د56/0د
2LGDP)) 00/0د-25/1د75/2د-50/5د

د

دمع یراهد ره دم،ییرای دایه درهنت دیرر داطیی ین دفینله

مریت.دی،ییجدحینلدازدتخییندمتلخدضریبدم ر دایرژ دم 

راتخدایندمقتاهدبهدایندمع یستدیشیندم د66/0هادحتورد

کهدبیدیکدرهنتدافزایشدرهدم ر دایرژ دکشرهای دمرهرد

دایشیه در دمطیلعهخ دافزایشدد66/0اکسیتدکربندآیتی رهنت

دم  دییز درادل  دییدیلب دترلیت دضریب درهنتدد09/0ییبت.

دم م  دیشین دکه دترلیتدبیمت دافزایش درهنت دیک دبی رات

رهنتدافزایشدد08/0کربنددییدیلبدرادل خدای،شیهدرییکسیت

ییبت.دازدطرف دضریبدتراندرومدترلیتدییدیلبدرادل دییزدم 

کهدمطیبقدای، یهدم ی دبرر دودمرافقددبیمترهنتدم د-25/1

دزیس، دکرزی،سدودتأییتدک  ت محیطدبیدمیروضیتدفرضیه

دپیییندم ح  دمحیط دبه دهو زیس، دکرزی،سداستدودتقعر

دمعکرسدبیندراتدبیدافزایشدهمتداص، یر دهابطهیشیندم 

در  دای،شیه دو درادل  دییدیلب دمرومدترلیت دکربن داکسیت

تدگردتأییمرردکهدبیین یراهدم مرردودرهدایندپ واشدمعم 

فرضیهدکرزی،سداست.دایندی،ییجدازدلحیظدآمیه درهدسطحد

 بحرای در درهنتدمع  دراهداس، ت.
 

 نتايج حاصل از آزمون سارگان -2جدول 

 آماره آزمون

Probآمیه د 

د59/127د60/0
د

دفرضیهدد2آزمرندسیهگیندبیلی ددProbچرند د رهنتداستخ

دتراندهردکرر.ابزاهایدهادیی نیردمب  دبردمع،بردبررند
د

دنتايج حاصل از آزمون والد -3جدول 

 آماره آزمون

Prob  آمیه 

د10/116 00/0
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د

بیمت.درا ت دمع یراه دکلدهگرسیرندم آزمرندوالتدیشین

د دProb چرن داز دهگرسیرندد2کی،ر داستدپسدکل رهنت

دمع یراهدبرر داست.

ن با کرباکسید برآورد توسعه مالی بر انتشار گاز دی

د FMOLSو DOLS روش

د ددZhoمتلدرومدبرگرف،هداز د5015 دPengو ودریگرانددli(خ

د(داست.5010 دایکیهانوددShahbaz(دود5015 
د

LCOit = β0i + β1i LGDPit+β2i (LGDP)2
it +β3i LFDit 

+β4i LENERGYit + β5i LURBANit + Uit 
 

LGDPدبهدد دحقیق  دسرایه دییدیلبدرادل  دترلیت لگیهی،ت

د دثیبت د5002صییت  2 خ
LGDPدترلیتد دمجذوه دلگیهی،ت )

د دثیبت دصییت دبه دحقیق  دسرایه درادل  خد5002ییدیلب

LEnergyدسرایهخد دایرژ  دم ر  دلگیهی،تLCO دلگیهی،ت

در  دای،شیه دکیلرتنخ دحسب دبر دLURBANاکسیتکربن

د ددLFDلگیهی،تدهمتدمتریشی  خ دمیل دکهددلگیهی،ت ترسعه

اع،بیهدرادل دبهدبخشدد رن د رهنتدازدترلیتدییدیلبد

دبیمت.درادل (دم 

د دسیل داز دپ واش داین دزمیی  است.دد5018تی1995روه 

کشرهای دمرهردتحقیقدکشرهای دعارداوپکدمیمل:دآیگرلیخد

دایرانخدامیهاتدم،حت دعرب خد اکراروهخدییجریهخدلیب خدعرادخ

دالج دویزوئلیخ دصطردودکریتدم عربس،یندسعرر خ دت.بیمرایرخ

ای دلیزمدبرا دایندمطیلعهدازدسییتدبییکد تیی دکلیهدرار 

د داست. دمت  دآوه  دیی یا دو دایس،ی دم،ییرای ایس،یدچرن

اس، تخدبرا د لرگیر دازدهگرسیرندکیذبدازدآزمرندکیئردود

دک یت.پتوهی داس،ییر دم 

Probبیمت.درستدآمت دیشیندازدعتمدهردفرضیهدنیردم بهد

 یع دودهابطهدبل تمتتدو رردیع  دبیندم،ییرای دالگردات

راهر.دبرا دتشخیبدهابطهدبل تمتتدبیندم،ییرایدپتهوی د

دایبیم،گ دهادرهدرودگرو دکل دپیش تیردکرر.ایتدآزمرندات

د

د

د

د

د
 

 واحد پانلی برای متغیرهای تحقیقنتايج آزمون ريشه -4جدول 

 متغیر

های آزمون

واحد ريشه

 پنلی

 سطح
تفاضل 

 مرتبه اول
 نتیجه

LGDP 

LLCد
د01/1د*
د(90/0 د**

د-67/51د*
د(00/0 د**

I(1)د

IPS 
د25/0

د(99/0 

د-06/9

د(00/0 
I(1) 

ADF 
د07/10

د(99/0 

د59/016

د(00/0 
I(1) 

LENERGY 

LLC 
د08/5

د(98/0 

د-56/6

د(00/0 
I(1) 

IPS 
د96/6

د(00/1 

د-55/5

د(00/0 
I(1) 

ADF 
د15/5

د(99/0 

د76/80

د(00/0 
I(1) 

LFD 

LLC 
د-07/0

د(02/0 

د-29/2

د(00/0 
I(1) 

IPS 
د-90/0

د(81/0 

د-88/2

د(00/0 
I(1) 

ADF 
د92/55

د(25/0 

د-61/79

د(00/0 
I(1) 

LURBAN 

LLCد
د-58/15

د(00/0 
 I(0)د-

IPS 
د-96/5

د(00/0 
 I(0)د-

ADF 
د960/585

د(00/0 
 I(0)د-

LCO 

LLCد
د22/0*
د(0/د71 **

د-60/9*
د00 د**

د(0/

I(1) 

IPS 
د62/1

د(95/0 

د-90/9

د(00/0 
I(1) 

ADF 
د27/16

د(90/0 

د50/180

د(00/0 
I(1) 

LLCد
د-79/0

د(51/0 

د-07/7

د(00/0 
I(1) 

IPSد
د-06/0

د(68/0 

د-71/5

د(00/0 د
I(1) 

ADF 
د00/57

د(58/0 

د50/89

د(00/0 
I(1) 

د
د

 آزمون کائو -5جدول 

 آماره آزمون

Prob  آمیه 

د-90/0 00/0

د
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 انباشتگی پانلی پدرونینتايج حاصل از آزمون هم -6جدول 

 LGDPمتغیر وابسته    روش

دوزی دبتوندوزن گروهی-درون

Panel v-statistic 
د-08/1*
د(91/0 د**

د-96/0*
د(85/0 د**

Panel  rho- statistic 
د87/0

د(80/0 

د10/1

د(87/0 

Panel  PP-  statistic 
د-70/0

د(00/0 

د-96/0

د(00/0 

Panel  ADF-  statistic 
د-16/1

د(15/0 

د-58/5

د(00/0 

 بین گروهی

Group  rho- statistic 
د69/5

د(99/0 

Group  PP-  statistic  
د-25/6

د(00/0 

Group  ADF-  statistic 
د-05/1

د(12/0 د
د

دی،ییجد تولد دت ریحدمتلدم د5از تراندی،یجهدگرفتدره

ای دآزمرنکهدایبیم،گ دو رردراهر.دپسدازدایناهتبیطدات

ایبیم،هدمع یراهدهادگزاه دایبیم،گ دپییل دیکدهابطهداتات

د10بیداس،ییر دازدیرمدافزاهدایریرزدد FMOLSکرریتخدازدهو د

د.گیریتبرا دبرآوهردضرایبدبل تمتتدبتر دم 
د

 FMOLSبرآورد پانل پويای با روش  -7جدول 

آماره  پارامتر
Z 

 خطای

 استاندارد

 ضرايب

 پارامترها
P>Z 

LENERGY 99/8  06/0  79/0  00/0  

LFD 85/1  02/0  09/0  05/0  

LGDP 26/5  11/0  59/0  01/0  

(LGDP)2 25/5-  10/1  86/5-  01/0  

LURBAN 72/1  05/0  11/0  08/0  

R2= 0/ 66 

د

دهو د دم ر دایرژ خدFMOLS بی دافزایشدره یکدرهنت

یدمرردودبرهنتدافزایشدای،شیهدر داکسیتکربندم د79/0

دمیل د دافزایشدترسعه دافزایشدرهدد09/0یکدرهنت رهنت

در  دهمتدای،شیه دافزایش درهنت دیک دو اکسیتکربن

دای،شیهدد11/0متریشی  دسببدافزایشد رهنتدافزایشدره

مرر.دیکدرهنتدافزایشدرهدترلیتدییدیلبدگیزدکرب یکدم 

درر.دمرهنتدافزایشدرهدای،شیهدگیزدکرب یکدم د59/0رادل د

  FMOLSعه مالی بر مصرف انرژی با روش برآورد توس

دDOLSو 

د داز دبرگرف،ه دچتیهم دCheng 2015 متل د(خ وددShahbazاز

د  د2015ریگران د ددLi(خ دمطیلعیتد2015 دLinو )Cobanودد

Topcuبرا دبرهس دتأثیردترسعهدمیل دبردم ر دد(2013 د

دایرژ درهدکشرهای دعارداوپکداست.د
د

LENERGYit = β0i + β1i LGDPit +β2i LTRADEit  +β3i 

LFDit + β4i LURBANit + Uit  
 

LGDPدبهدد دحقیق  دسرایه دییدیلبدرادل  دترلیت لگیهی،ت

لگیهی،تدم ر دایرژ دسرایهخددLEnergyخد5002صییتدثیبتد

LURBANلگیهی،تدهمتدمتریشی  خددLFDلگیهی،تدترسعهدد

میل دکهداع،بیهدرادل دبهدبخشدد رن د رهنتدازدترلیتد

روه دزمیی دایندپ واشدازدسیلدبیمت.دییدیلبدرادل (دم 

دکشرهای دد5018-1995 دتحقیق دمرهر دکشرهای  است.

دعرادخد دلیب خ دییجریهخ داکراروهخ دآیگرلیخ داوپکدمیمل: عار

دویزوئلیخد دسعرر خ دعربس،ین دعرب خ دم،حت  دامیهات ایرانخ

دای دلیزمدبرا داینکلیهدرار دبیمت.الجرایرخدصطردودکریتدم 

دتیی د یادآوه دمت داست.دمطیلعهدازدسییتدبییکد 

د
 آزمون کائو -8جدول 

 آماره آزمون

Prob  آمیه 

د-59/5 01/0

 

Probبیمت.درستدآمت دیشیندازدعتمدهردفرضیهدنیردم بهد

 یع دودهابطهدبل تمتتدو رردیع  دبیندم،ییرای دالگردات

راهر.دبرا دتشخیبدهابطهدبل تمتتدبیندم،ییرایدپتهوی د

دهادرهدرودگرو دکل دپیش تیردکرر.دایبیم،گ ایتدآزمرندات
د

د

د

د

د
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دانباشتگی پانلی پدرونینتايج حاصل از آزمون هم -6جدول 

 LGDPمتغیر وابسته    روش

دوزی دبتوندوزن گروهی-درون

Panel v-statistic 
د55/5*
د(000 د**

د27/6*
د(00/0 د**

Panel  rho- statistic 
د99/1

د(97/0 

د95/1

د(97/0 

Panel  PP-  statistic 
د-28/1

د(02/0 

د-91/5

د(00/0 

Panel  ADF-  statistic 
د-25/0

د(59/0 

د-58/0

د(56/0 د

 بین گروهی

Group  rho- statistic 
د97/5

د(99/0 

Group  PP-  statistic  
د-65/2

د(00/0 

Group  ADF-  statistic 
د-26/1

د(05/0 د

 

دی،ییجد تولد دت ریحدم د5از متلدتراندی،یجهدگرفتدره

ای دکهدآزمرنایبیم،گ دو رردراهر.دپسدازدایناهتبیطدات

ایبیم،هدمع یراهدهادگزاه دایبیم،گ دپییل دیکدهابطهداتات

دهو د داز دیرمدFMOLSکرریتخ داز داس،ییر  دبی دایریرز د9افزاه

دگیریت.برا دبرآوهردضرایبدبل تمتتدبتر دم 
د

 DOLبرآورد پانل پويای با روش  -10جدول 

 P>Z پارامتر
آماره 

Z 

 خطای

 استاندارد

 ضرايب

 پارامترها

LTRADE 00/0د86/0د00/0د59/56د

LFD 00/0د11/0د05/0د85/0د

LGDP 00/0د51/0د02/0د90/10د

LURBAN 00/0د52/0د01/0د95/10د

R2= 0/66 

د

د دهو  دییدیلبدDOLS بی دترلیت دآزارخ دتجیهت م،ییرای 

دود دمیبت داثر دمیل  دترسعه دو دمتریشی   دهمت درادل خ

راه دبردم ر دایرژ درهدکشرهای دعارداوپکدراهیت.دمع  

د دایرژ  دم ر  دمیل خ دترسعه دافزایشدیکدرهنت د11/0بی

دبیدافزایشدیکدرهنتدتجیهتدآزارخدرهنتدافزایشدم  ییبتخ

دافزایشدیکدرهنتدترلیتدد86/0م ر دایرژ د دبی رهنتدو

ییبت.درهنتدم ر دایرژ دافزایشدم د51/0ییدیلبدرادل خد

د52/0یکدرهنتدهمتدمتریشی  خدم ر دایرژ دبیدافزایشد

دییبت.درهنتدم ر دایرژ دافزایشدم 
د

دFMOLSدبرآورد پانل پويا با روش -11جدول 

 Zآماره  P>Z پارامتر
 ضرايب 

 پارامترها

LTRADE 00/0د57/0د89/7د

LFD 00/0د51/0د85/6د

LGDP 00/0د52/0د58/5د

LURBAN 00/0د55/0د21/2د
د

دهو د دترلیتدییدیلبدFMOLS بی م،ییرای دتجیهتدآزارخ

دود دمیبت داثر دمیل  دترسعه دو دمتریشی   دهمت درادل خ

راه دبردم ر دایرژ درهدکشرهای دعارداوپکدراهیت.دمع  

د دایرژ  دم ر  دمیل خ دترسعه دافزایشدیکدرهنت د51/0بی

دبیدافزایشدیکدرهنتدتجیهتدآزارخدرهنتدافزایشدم  ییبتخ

دافزایشدیکدرهنتدترلیتدد57/0م ر دایرژ د دبی رهنتدو

ییبت.درهنتدم ر دایرژ دافزایشدم د52/0ییدیلبدرادل خد

د55/0بیدافزایشدیکدرهنتدهمتدمتریشی  خدم ر دایرژ د

 ییبت.درهنتدم ر دایرژ دافزایشدم 

 

دبحث  

دترایتدبیدحرکتم درهدکشرهای دترسعهدییف،هخدترسعهدمیل 

ایدبهدسیتدن ییع دبیدتک رلرژ دیریندوداس،ییر دازدسرمییه

ترایتدسببدکیاشدم ر دایرژ دای دتجتیتپذیردم ایرژ 

حیلدترسعهخدترسعهدمیل دسببدمورردول درهدکشرهای دره

موورردکهدایندامرددرردافزیشدترلیتدودهمووتداص، وویر دم 

موورر.داع،بیهدرادل دبهدسووببدافزایشدم وور دایرژ دم 

بخشدد رن د درهنتدازدترلیتدییدیلبدرادل (دبهدع راند

 & Al.Mulali)دمعیویهدترسوووعهدمیل دمطیبقدبیدمطیلعیتد

CheSab, 2012 a,bد ؛دShahbaz and et al., 2013؛

Boutabba, 2014د؛Ziaei. 2015؛ & Mbarek, 2016 د

Saidiدی ردگرف،هدمووت.دترسووعهدمیل دبید ذبدسوورمییهره(د

مسو،قیتددیه  دودتک رلرژ دبیلیتردودتک رلرژ دسویزگیهدبید

چ یندبیداتایتدسووورمییهدبهدگرررخداتزیسوووتدم محیط
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دترایتداززیسووتدم سوور دتحقیقدبردکیاشدآلررگ دمحیط

زیسوووتدودکیاشدطریقدسوووببدبتبرردکیییتدمحیطداین

زیسو، دمورردول دازدسر دریگردبیدافزایشدآلررگ دمحیط

گسوو،ر دنوو ییادآلیی ت دسووببدای دنوو ع، دودفعیلیت

ترایتدگررر.دداثردمیبتدترسوووعهدمیل دودافزایشدآلررگ دم 

دترلیتدییدیلبدرادل دبردم ووور دایرژ دمطیبقدبیدمطیلعیت

Chengددو5012 د) Furuok  5012 بیمووت.دداثردمیبتد(دم

ترسوعهدمیل خدموتریشی  خدترلیتدییدیلبدرادل دودتجیهتدد

 Abbas و Komal بردم ووور دایرژ دمطیبقدبیدمطیلعیتد

بیموت.داثردمیبتدترسعهدمیل دبردم ر دایرژ د(دم 5012 

بیموووت.داثردمیبتدم  (5010 دSadorskyدمطیبقدبیدمطیلعه

ترسوووعوهدمیل خدترلیتدییدیلبدرادل دودم ووور دایرژ دبید

بیمووت.داثردمیبتد(دم 5012 ددOzturkو  Farhaniمطیلعیت
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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 
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