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 پژوهشی

  چکیده

اگرچه رشد و توسعه اقتصادي در کشورهاي مختلف باعث افزايش رفاه اقتصادي شده است اما در کنار آن  

نمايند. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر زندگی بشر را تهديد میزيستی محیطهاي آلودگی

تا  0222هاي شورهاي منطقه اکو طی سالاکسیدکربن در بین کآلودگی هوا با تأکید بر انتشار گاز دي

 از روش زيستیمحیطهاي با تأکید بر توسعه مالی است. براي بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی 0205

تخمین  Eviews 10افزار ( استفاده شده و ضرايب مدل با نرمPanel Data) هاي ترکیبیاقتصادسنجی داده

کربن بر حسب تن در سال و متغیر مستقل اکسیدان انتشار گاز دياند. متغیر وابسته تحقیق میززده شده

شاخص ترکیبی توسعه مالی است. دو متغیر کنترل شامل تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف انرژي نیز 

اکسید کربن در کشورهاي منطقه اکو اند. در بلندمدت اثر توسعه مالی بر انتشار گاز ديدر مدل لحاظ شده

کربن اکسیدچنین اثرات تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژي بر انتشار گاز ديدار است هممثبت و معنی

دهندگی گر قدرت توضیحدرصد  است که بیان 99دار هستند. ضريب تعیین مدل برابر با مثبت و معنی

 هاي اقتصادي باعث افزايش رفاه در جوامع مختلف بالاي مدل است. هر چند افزايش سطح فعالیت

هاي صنعتی، باعث هاي اقتصادي به ويژه فعالیتکه افزايش سطح فعالیتشود، اما با توجه به اينمی

 شود، در کشورهاي عضو اکو می زيستیمحیطهاي اکسیدکربن و آلودگیافزايش انتشار گاز دي

جهت کنترل و  هاي لازمکارها و راهگذاران اقتصادي اين کشورها بايد با همکاري همديگر سیاستسیاست

 را به کار گیرند. زيستیمحیطهاي اکسیدکربن و ساير آلايندهکاهش میزان انتشار گاز دي
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 هـقدمم

اقتصادي به عنوان يکی از افزايش تولید و رشد و توسعه 

ترين عوامل افزايش رفاه مردم جامعه همواره مورد مهم

گذاران اقتصادي بوده است. اما توجه اقتصاددانان و سیاست

افزايش سطح زيستی محیطدر طول زمان به دلیل اثرات 

هاي اقتصادي، مسأله توسعه پايدار مطرح شده فعالیت

 است. 

صادي پايدار نیازمند يک براين اساس رشد و توسعه اقت

محیط زيست سالم است. توسعه در زمان حال، به قیمت 

نابودي محیط زيست، سهم آيندگان از زندگی سالم و 

مرفه را کاهش خواهد داد. در روند حرکت جهانی به 

هاي محیط زيستی سمت توسعه پايدار، توجه به آسیب

شود ناشی از بخش انرژي امري ضروري محسوب می

هاي اخیر با (. طی سال0998یمی و همکاران، )ابراه

اکسیدکربن، اي نظیر متان، ديافزايش گازهاي گلخانه

بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، دماي کره زمین 

افزايش يافته است که اين امر باعث ايجاد تغییرات 
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رو در سال ناخوشايند در محیط زيست شده است. از اين

از مذاکرات سنگین با هدف پیمان کیوتو پس  0991

اي که از عوامل مؤثر بر کاهش انتشار گازهاي گلخانه

تغییرات آب و هوايی هستند، به امضاء رسید. براساس اين 

سطح گازهاي  0200تا  0225پیمان در طول دوره 

تر از سطح اين درصد پايین 8کم به اي بايد دستگلخانه

(. 0990اران، برسد )اصغرپور و همک 0992گازها در سال 

هاي اصلی هاي اخیر، آلودگی به يکی از چالشدر دهه

مديريتی کشورها تبديل شده است به طوري کشورها 

ها و اقدامات درون مرزهاي خود، علاوه بر سیاست

المللی نیز دنبال هاي بینساماندهی آلودگی را در حوزه

هاي ناشی از کنند. از میان مصاديق آلودگی، آلودگیمی

روي هاي جدي پیشاي يکی از تهديدهاي گلخانهگاز

باشد که با توجه به ماهیت آن بسیاري از کشورها می

شیوع بیشتري داشته و در اکثر مناطق جهان محسوس 

است. براساس گزارش هیئت میان دولتی تغییر اقلیم 

(IPCC)0  درصد کل  17اکسید کربن دي 0200در سال

تصاص داده است. بر اين اي را به خود اخگازهاي گلخانه

اکسید توان عنوان کرد که کاهش انتشار دياساس می

کربن نقش مهمی در محافظت از محیط زيست و توسعه 

 (.0997پايدار دارد )افصلی و ماجد، 

گر آن است بررسی مطالعات در حوزه محیط زيست بیان

هاي که که توسعه مالی از طريق افزايش سطح فعالیت

شوند بر لید ناخالص داخلی مشخص میبراساس شاخص تو

اثرگذار هستند. چرا که افزايش زيستی محیطهاي آلودگی

سطح تولید و رشد اقتصادي مستلزم استفاده از منابع 

هاي فسیلی محیط کارگیري سوختهطبیعی بوده و با ب

 شود. زيست تخريب می

تواند در میزيستی محیطهاي جا که آلودگیاز آن

در يک منطقه قرار گرفته متأثر از سطح  کشورهايی که

ها باشد، اين مطالعه فعالیت همه کشورها و روابط بین آن

در زيستی محیطهاي به بررسی اثر عوامل مؤثر بر آلودگی

 بین کشورهاي منطقه اکو پرداخته است. 

در تحقیق حاضر سعی شده است تأثیر توسعه مالی بر 

ر میزان انتشار گازهاي با تأکید بزيستی محیطهاي آلودگی

 اي در کشورهاي عضو اکو طی دوره زمانی گلخانه

                                                           
Intergovernmental Panel on Climate Change- 0 

چنین اثر تولید مورد بررسی قرار گیرد. هم 0201-0222

ناخالص داخلی و میزان مصرف انرژي نیز بررسی شده 

است. در ادامه مقاله، ابتدا مبانی نظري و مطالعات انجام 

ار گرفته گرفته در زمینه موضوع تحقیق مورد بررسی قر

سپس به تصريح مدل و تخمین آن پرداخته شده و در 

 آخر به تجزيه و تحلیل و تفسیر نتايج پرداخته شده است.

زيستی محیطهاي در زمینه عوامل مؤثر بر آلودگی

مطالعات تجربی متعددي در داخل و خارج از کشور انجام 

گرفته است که به منظور استفاده از نتايج اين تحقیقات به 

( به 0991خانی و هوشمند ) .شودها اشاره میرخی از آنب

 07بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زيست در 

کشور صادرکننده نفت با تأکید بر حکمرانی خوب طی 

هاي با استفاده از روش داده 0200تا  0997دوره زمانی 

تابلويی پرداختند. نتايج تحقیق بیانگر اثر منفی توسعه 

زيست در حکمرانی خوب بر آلودگی محیطمالی و 

 کشورهاي مورد بررسی است. 

اي به ارزيابی تأثیر ( در مطالعه0997افضلی و ماجد )

متغیرهاي کلان بر کیفیت محیط زيست در کشورهاي 

 منطقه منا با رويکردهاي میانگین لگاريتم ديوژيا و 

انباشتگی پانل پرداختند. متغیرهاي الگوي تخمینی در هم

ين مطالعه شامل انتشار کربن، جمعیت، تولید ناخالص ا

داخلی، شدت انرژي و شدت کربن هستند. نتايج مربوط 

دهد در منطقه منا مدت نشان میبه روش ديويژيا در کوتاه

یشترين تأثیر را بر افزايش انتشار کربن بعامل جمعیت 

داشته است و پس از آن به ترتیب عوامل تولید ناخالص 

ت انرژي و شد کربن قرار دارند. نتايج داخلی، شد

بلندمدت حاکی از آن است که انتشار کربن در منطقه منا 

با عوامل تولید ناخالص داخلی، جمعیت و شدت انرژي 

رابطه مستقیم دارد. بین شدت کربن و انتشار کربن در 

داري مشاهده نشده است. آماده و بلندمدت رابطه معنی

رابطه بین اندازه دولت و ( به بررسی 0990همکاران )

کیفیت محیط زيست در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس 

 0225تا  0998طی دوره  OECDاسلامی و کشورهاي 

پرداختند. نتايج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت 

اکسیدکربن دارد. به عقیده دولت اثر منفی بر انتشار دي

اخته شده مؤثر بر نگارندگان مقاله، علاوه بر متغیرهاي شن

ها نیز از طريق بوروکراسی، فساد و ها، دولتانتشار آلاينده
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توانند نقش مؤثري در کیفیت محیط بزرگ شدن خود می

 زيست داشته باشند. 

( به بررسی اثر رشد اقتصادي، 0997موسوي و همکاران )

مصرف انرژي و توسعه مالی بر آلودگی محیط زيست در 

با استفاده از روش  0998تا  0978ايران طی دوره زماي 

-( و جوهانسونARDLهاي گسترده )خودتوضیح با وقفه

جوسیلیوس و استخراج منحنی محیط زيست کوزنتس 

(EKCپرداختند. نتايج تحقیق بیان ) گر رابطه مثبت بین

متغیرهاي درآمد سرانه و آلودگی محیط زيست و رابطه 

ودگی محیط منفی بین متغیرهاي مربع درآمد سرانه و آل

کوزنتس  زيستیمحیطزيست است. بر اين اساس فرضیه 

در ايران صادق بوده و ايران در قسمت صعودي منحنی 

EKC چنین يافته تحقیق حاکی از وجود قرار دارد. هم

هاي نفتی و آلودگی رابطه مثبت بین مصرف فرآورده

دار بین متغیر توسعه مالی محیط زيست است. رابطه معنی

دن اقتصاد با آلودگی محیط زيست در اين مطالعه و باز بو

 يافت نشده است. 

( به بررسی آثار متقابل 0998مهر )کهنسال و شايان

انرژي، رشد اقتصادي و آلودگی محیط زيست با استفاده از 

 9هاي تابلويی براي زمان فضايی دادهالگوي معادلات هم

 تا 0222کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 

پرداختند. براساس اين مطلعه، نتايج بیاگر آن است  0200

که مصرف انرژي، رشد اقتصادي و آلودگی هر کشور تحت 

تأثیر مصرف انرژي، رشد اقتصادي و آلودگی محیط زيست 

هاي اين مطالعه ین يافتهنچکشورهاي مجاور قرار دارد. هم

دهد که يک رابطه علت و معلولی دوطرفه میان نشان می

چنین میان اقتصادي و آلودگی محیط زيست و هم رشد

آلودگی محیط زيست و مصرف انرژي وجود دارد. بنابراين 

يک رابطه دوطرفه میان رشد قتصادي و مصرف انرژي نیز 

برقرار است. در اين مقاله پیشنهاد شده است که به منظور 

دستیابی به رشد اقتصادي پايدار از ابزارهاي مالیاتی براي 

هاي چنین جايگزينی انرژياي و همازهاي گلخانهکاهش گ

 هاي فسیلی استفاده شود.تجديدپذير با انرژي

( به بررسی رابطه بین انتشار 0990امیرنژاد و همکاران )

اکسیدکربن و مصرف انرژي و تخريب محیط زيست در دي

با استفاده از روش  0992تا  0989ايران طی دوره 

هاي گسترده وقفه اقتصادسنجی خودرگرسیونی با

پرداختند. متغیر وابسته اين مطالعه تخريب محیط زيست 

)اختلاف تولید ملی سبز و تولید ملی رايج( و متغیرهاي 

اکسیدکربن، مصرف انرژي، مستقل شامل سرانه انتشار دي

گذاري خصوصی و متغیر درجه باز بودن تجارت، سرمايه

از  هاي پسمجازي براي بررسی شکست ساختاري سال

جنگ تحمیلی هستند. بنابر نتايج تحقیق وجود رابطه 

بلندمدت بین متغیرهاي تخريب محیط زيست و مصرف 

چنین رابطه اکسیدکربن تأيید شد. همانرژي و انتشار دي

 دار در بلندمدت بین متغیرهاي انتشار مثبت و معنی

اکسیدکربن و و مصرف انرژي با تخريب محیط زيست دي

 ت. به دست آمده اس

( به بررسی تأثیر مصرف انرژي، 0990ترابی و همکاران )

 رشد اقتصادي و تجارت خارجی بر انتشار گازهاي 

بر  0992تا  0982اي در ايران طی دوره زمانی گخانه

کارگیري روش هکوزنتس با بزيستی محیطاساس منحنی 

هاي گسترده پرداختند. متغیر خودرگرسیون با وقفه

کسیدکربن و متغیرهاي مستقل شامل اوابسته تحقیق دي

درآمد ملی سرانه، توان دوم درآمد ملی سرانه، درجه باز 

بودن اقتصاد و مصرف سوخت به صورت سرانه هستند. 

نتايج تحقیق حاکی از آن است که مصرف سرانه انرژي، 

تولید اخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن اقتصاد 

 یزان اتشار سرانه گاز داري بر متأثیر مثبت و معنی

 اکسیدکربن دارند. دي

اي به بررسی ارتباط ( در مطالعه0990مولايی و بشارت )

بین تولید ناخالص داخلی و رد پاي اکولوژيک به عنوان 

تا  0978یط زيست براي دوره زمانی حشاخص تخريب م

هاي گسترده کارگیري مدل خودتوضیح با وقفههبا ب 0200

(ARDLو متغیرها )( ي رد پاي اکولوژيک سرانهEF و )

( پرداختند. نتايج اين GDPتولید ناخالص داخلی سرانه )

گر تأثیر مثبت تولید ناخالص داخلی سراه بر مطالعه بیان

مدت و هم در رد پاي اکولوژيکی در ايران هم در کوتاه

 بلندمدت است. 

اي به بررسی اثر ( در مطالعه0990مهدوي و امیربابايی )

مالی بر کیفیت محیط زيست در ايران طی دوره  توسعه

با استفاده از روش خودتوضیح با  0221تا  0919زمانی 

( پرداختد. بر اساس نتايج اين ARDLهاي گسترده )وقفه

 مطالعه بی شاخص توسعه مالی و میزان انتشار 

اکسیدکربن رابطه معکوس وجود دارد، لذا به ازاي دي
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توان انتظار کاهش انتشار گاز سطوح بالاتر توسعه مالی می

 اکسیدکربن را داشت.دي

Hdom و Fuinhas (0202در مقاله ) اي به بررسی رابطه

چون تولید انرژي، تجارت و هاي اقتصادي همبین فعالیت

هاي همچمعی رشد اقتصادي با استفاده از روش رگرسیون

(FMOLS  وDOLS براي کشور برزيل طی دوره )0918 

ختند. نتايج حاکی از آن بوده که تولید برق، پردا 0207تا 

تولید ناخالص داخلی و آزادسازي تجارت هم اثر مثبت و 

اند. رابطه علیت هم اثر منفی بر اقتصاد برزيل داشته

هاي دوطرفه بین درجه باز بودن تجارت و تمامی انرژي

تولید شده در برزيل وجود دارد. تولید ناخالص داخلی، 

 2COهاي تجديدپذير بر انتشار و انرژي هاي برقنیروگاه

ها و باز بودن دار دارند. انتشار آلايندهاثر منفی و معنی

 دار بر رشد اقتصادي دارند.تجارت اثر منفی و معنی

Ike ( در مطالعه0202و همکاران ) اي به بررسی رابطه بین

اکسیدکربن در کشور تايلند سیاست مالی و انتشار گاز دي

وب منحنی چدر چار 0200تا  0910انی طی دوره زم

زيستی با استفاده از روش حداقل مربعات کوزنتس محیط

گر آن است يک رابطه معمولی پويا پرداختند. نتايج بیان

اکسیدکربن علیت دوطرفه بین سیاست مالی و انتشار دي

چنین رابطه علیت يک طرفه از سیاست وجود دارد. هم

د دارد. طی دوره زمانی مالی به مصرف انرژي نیز وجو

مطالعه در کشور تايلند بین سیاست مالی و کاهش انتشار 

2CO دار وجود دارد. رابطه مثبت و معنی 

Mohammad  وKhan (0209در مطالعه ) اي به بررسی

 گذاري مستقیم خارجی، مصرف انرژي، انتشار سرمايه اثر

کشور  90اکسیدکربن و سرمايه بر رشد اقتصادي دي

با استفاده از  0200تا  0220يی طی دوره زماي آسیا

پرداختند. نتايج تحقیق حاکی از آن است   GMMروش

هاي رود و خروج سرمايه، انتشار که مصرف انرژي، جريان

2CO  و سرمايه نقش مهمی در رشد اقتصادي کشورهاي

 آسیايی دارند.

Haider Zaidi ( در مطالعه0209و همکاران ) اي به بررسی

پوياي بین جهانی شدن، توسعه مالی و انتشار کربن رابطه 

در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي آسیا طی دوره 

 زيستیمحیطدر چارچوب منحنی  0207تا  0992زمانی 

کوزنتس و با استفاده از روش پانل ديتا پرداختند. نتايج 

ر وگر آن است که جهانی شدن و توسعه مالی به طبیان

شوند، اما رشد اهش انتشار کربن میداري باعث کمعنی

شوند. اقتصادي و شدت مصرف انرژي باعث افزايش آن می

کوزنتس در زيستی محیطيید فرضیه أاين نتايج به معنی ت

کشورهاي مورد بررسی است. تجزيه و تحلیل علیت نیز 

گر آن است که جهانی شدن علت گرنجري انتشار بیان

ت توسعه مالی و چنین جهانی شدن علکربن است. هم

شدت انرژي است. علاوه بر آن توسعه مالی علت رشد 

اقتصادي بوده اما رشد اقتصادي علت گرنجري توسعه 

 مالی نیست. 

Olanipekun ( در مطالعه0209و همکاران ) اي به بررسی

رابطه متقابل تخريب محیط زيست، فقر و کشاورزي در 

 0997نی کشورهاي آفريقاي مرکزي و غربی طی دوره زما

هاي اقتصادسنجی پرداختند. با استفاده از روش 0208تا 

نتايج تحقیق حاکی از آن است که به طور جداگانه درآمد 

هاي بخش کشاورزي باعث تشديد تخريب محیط و فعالیت

زيست در کشورهاي مورد مطالعه طی دوره زمانی تحقیق 

 سطح افزايش که کندمی تأيید متقابل اند. اما اثرشده

 می کاهش را زيستمحیط بر کشاورزي منفی تأثیر درآمد

 انرژي مصرف افزايش که حالی در چنین،مهدهد. 

 محیط تخريب کاهش باعث مقررات بهبود و تجديدپذير

 محیط به بیشتري آسیب جمعیت رشد شود،می زيست

 کشاورزي هايشیوه که گیردمی نتیجه مطالعه اين .زندمی

  فقر کاهش و کندمی تخريب را زيست محیط ناپايدار

 تخريب مشکل حل براي. دهد کاهش آن را اثر تواندمی

 درآمد سطح و شود پرداخته فقر به بايد زيست، محیط

 .يابد افزايش اقتصادي نظر از ايشیوه به بايد

Abaid Ullah Waqih ( در مطالعه0209و همکاران ) اي با

 گذاريايهسرم تأثیر و زيستمحیط تخريب افزايش»عنوان 

« 0SAARC منطقه از تجربی شواهدي: خارجی مستقیم

هاي تابلويی و روش به بررسی موضوع با استفاده از داده

ARDL  وFMOLS  0200تا  0957براي دوره زمانی 

گر آن است که مصرف انرژي و پردداختند. نتايج بیان

تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر تخريب محیط زيست 

                                                           
  South Asian Associationاي جنوب آسیا )هاي منطقهاتحاديه همکاري -0 

For Regional Cooperation) 
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یط حگذاري مستقیم خارجی بر تخريب مايهدارند اما سرم

 دار دارد. زيست اثر منفی و معنی

 

 هامواد و روش
که به  9سازمان همکاري اقتصادي منطقه مورد بررسی:

شود، يک سازمان صورت مختصر با نام اکو شناخته می

توسط  0970اي است که در سال اقتصادي منطقه

يزي شد. اين رکشورهاي ايران، ترکیه و پاکستان پايه

سازمان ابتدا با نام آر سی دي که نام اختصاري سازمان 

اي است آغاز به کار نمود و پس از همکاري عمران منطقه

با نام  0970انقلاب فعالیت آن با وقفه روبرو شد و در سال 

اکو آغاز به کار نمود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 

زاقستان، شوروي، کشورهاي افغانستان، آذربايجان، ق

قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به عضويت 

سازمان اکو درآمدند. اهداف اين سازمان شامل ارتقاء 

شرايط براي توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سطح زندگی 

و حذف تدريجی موانع  و رفاه مردم، گسترش تجارت

تجاري، توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات، توسعه 

بخش دولتی و خصوصی با تأکید بر آزادسازي  همگرايی

اقتصاي و تدوين برنامه مشترک جهت توسعه منابع 

وري از منابع طبیعی است. در اين مطالعه، انسانی و بهره

کشورهاي منتخب عضو اکو بر اساس در دسترس بودن 

 اند. ها طی دوره زمانی تحقیق مشخص شدهداده

العات انجام گرفته در با توجه به بررسی مبانی نظري و مط

ترين زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زيست، عمده

متغیرهاي اثرگذار بر اين متغیر شامل تولید ناخالص 

داخلی، شدت مصرف انرژي، درجه باز بودن اقتصاد، 

هستند. تأکید مطالعه حاضر بر بررسی  غیرهتوسعه مالی و 

و  اثر متغیر توسعه مالی بر کیفیت محیط زيست است

متغیرهاي ديگر به عنوان متغیر کنترل در مدل به کار 

جا که مدل براي گروهی از کشورها شود. از آنگرفته می

ها به صورت شود، دادهيک دوره زمانی تخمین زده میطی 

 پانل يا ترکیبی بوده و مدل آن به صورت زير است:

 

 

      (0)          

                                                           
Economic Cooperation Organization - 9 

بیانکر زمان  tگر کشور و انديس بیان iکه در آن انديس 

اکسید کربن در کشور میزان انتشار گاز دي  است. 

i  در سالt ،   تولید ناخالص داخلی کشورi  در

 و  tدر سال  iمصرف انرژي کشور  ، tسال 

 هستند. کشورهاي  tدر سال  iشاخص توسعه مالی کشور 

مورد نظر شامل ايران، ترکیه، پاکستان، آذربايجان، 

تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ارمنستان و 

است.  0205تا  0222ترکمنستان و دوره زمانی از سال 

هاي مدل به صورت سالانه هستند. اطلاعات آماري داده

المللی پول و بانک هاي صندوق بینتحقیق از سايت

براي متغیر توسعه مالی از شاخص اند. جهانی گرفته شده

للی پول پیشنهاد شده، مالترکیبی که توسط صندوق بین

المللی پول با ترکیب سه استفاده شده است. صندوق بین

شاخص براي توسعه نهادهاي مالی و سه شاخص براي 

 توسعه بازارهاي مالی، يک شاخص ترکیی براي توسعه

مالی معرفی و مقدار آن را براي کشورهاي مختلف از سال 

محاسبه نموده است. سه شاخص  0205تا سال  0952

توسعه مالی نهادها و بازارهاي مالی، شامل عمق مالی، 

دسترسی به بازارها يا نهادهاي مالی و کارايی بازارها يا 

هاي نهادهاي مالی است. اين شاخص نسبت به شاخص

تري در تحقیقات قبلی از جامعیت بیشمورد استفاده 

 برخوردار است. 

هاي هاي اين مطالعه به صورت دادهجا که دادهاز آن

 ترکیبی هستند، جهت تخمین مدل از روش تخمین 

هاي ترکیبی هم شود. دادههاي ترکیبی استفاده میداده

داراي بعد مقطع و هم بعد زمان هستند، لذا بررسی آزمون 

چه یرهاي تحقیق ضروري است. چنانپايا بودن متغ

متغیرها پايا باشند از روش حداقل مربعات معمولی براي 

شود و در صورت ناپايا تخمین ضرايب مدل استفاده می

ترين جمعی انجام گیرد.  مهمبودن متغیرها بايد آزمون هم

جمعی، آن است که با هاي همنکته در تجزيه و تحلیل

هاي زمانی و داشتن يک سريوجود غیرايستا بودن اغلب 

روند تصادفی افزايشی يا کاهشی در بلندمدت ممکن اسن 

که يک ترکیب خطی از اين متغیرها همواره ايستا و بدون 

هاي خم روند باشند. با استفاده از تجريه و تحلیل

شوند )انصاري انباشتگی اين روابط بلندمدت کشف می

( بیان 2280) Baltagi(. 0998سامانی و خیل کردي، 

هاي زمانی، بررسی وجود هم کند که همانند سريمی



 اثرپذیري آلودگی هوا از توسعه مالی در کشورهاي عضو پیمان اکو عادلی
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هاي پانلی نیز مهم است. انباشتگی متغیرها در داده

انباشتگی پانلی داراي قدرت و اعتبار هاي همآزمون

هاي همجمعی براي هر مقطع به بیشتري نسبت به آزمون

ها حتی در شرايطی که صورت جداگانه است. اين آزمون

مدت و اندازه نمونه نیز کوچک باشد نی کوتاهدوره زما

 قابلیت استفاده را دارند.

در اين پژوهش براي بررسی رابطه همجمعی بین 

 است. استفاده شده Kaoمتغیرهاي مدل از آزمون 

 جمعیعدم وجود هم

 جمعی وجود هم

معی جو در صورتی که براساس نتايج اين آزمون رابطه هم

برقرار باشد که حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین 

توان به تخمین مدل پرداخت. متغیرهاي مدل است، می

هاي ايم، براي بررسی پايايی در اين مطالعه از آزمون

 پسران و شین استفاده شده است.

براي آزمون همجعی و وجود رابطه بلندمدت بین 

هاي ن از آزمونتواهاي ترکیبی میمتغیرهاي مدل در داده

( 0999( و فیشر )0999(، کائو )0999، 0220پدرونی )

در اين مطالعه از روش کائو استفاده شده  استفاده نمود که

ها از تعداد مقاطع يعنی جا که تعداد سالاست. از آن

تر است، ابتدا مدل با اثرات کشورها مورد مطالعه بیش

مر جهت لی Fشود و آزمون ثابت مقطعی تخمین زده می

هاي تلفیقی يا پانل تخمین که مدل بايد با دادهبررسی اين

چه عرض از شود. بر اساس اين آزمون چنانزد، انجام می

مبدأها با هم برابر باشند مدل از نوع تلفیقی است و 

عرض از مبدأها با هم برابر نباشند، مدل از نوع چنانچه 

 لیمر به صورت زير است: Fپانل است. آزمون 

(0)                   
ها پانل و در صورتی که براساس نتايج اين آزمون داده 

از مدل اثرات ثابت يا تصادفی به  باشند، بايد استفاده

چه بین جزء آزمون گذاشته شود. براساس اين آزمون چنان

خطا و متغیرهاي توضیحی همبستگی وجود داشته باشد 

چنین اگر بین جزء خطا ت. هممدل از نوع اثرات ثابت اس

و متغیرهاي توضیحی همبستگی وجود نداشته باشد، مدل 

از نوع اثرات تصادفی است. در آخر نتايج هر مدلی که 

 هاي انجام گرفته انتخاب شود، تفسیر براساس آزمون

 شوند.می

 

 نتایج
 آورده شده است. 0آمارهاي توصیفی متغیرها در جدول 

 پايايی متغیرها بر اساس روشنتايج حاصل از آزمون 

 بود.  0پسران و شین به صورت جدول -ايم 

 

 هاي توصیفی متغیرهاآماره -1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار حداکثر حداقل میانه میانگین متغیر

 58/9 009/0 012 700 01/0 5/007 5/077 اکسیدکربنانتشار دي

 19/0 99/2 9/802 79/0982 07/1 5/011 1/085 تولید ناخالص داخلی

 00/0 07/2 000/2 28/2 80/2 007/2 08/2 توسعه مالی

 8/0 78/0 1/888 0/0970 90/9 7/99 5/957 مصرف انرژي

 نتایج آزمون پایایی متغیرهاي -2جدول 

 متغیر
 آماره آزمون 

 )سطح متغیر(
 نتیجه داريسطح معنی

 آماره آزمون 

 )تفاضل مرتبه اول(
 تیجهن داريسطح معنی

CO2 000/0 51/2 پايا 2221/2 -00/9 ناپايا 

GDP 27/0 57/2 ناپايا 00/2 -01/0 ناپايا 

FD 20/0- 08/2 پايا 2220/2 -71/9 ناپايا 

EC 009/2- 00/2 پايا 2200/2 -21/9 ناپايا 
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که همه متغیرها در سطح ناپايا بودند و متغیر با توجه به اين

فاضل مرتبه اول هم ناپايا بود، تولید ناخالص داخلی حتی در ت

جهت بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و 

متغیرهاي مستقل از آزمون همجمعی کائو به صورت زير 

 استفاده شد.

، متغیرهاي مدل در 0با توجه به نتايج آزمون پايايی در جدول 

شد. جمعی انجام میسطح ناپايا بوده و بنابراين بايد آزمون هم

 بود. 9مون همجعی کائو به صورت جدول آز

 
 آزمون همجمعی کائو -3جدول 

 آزمون همجمعی کائو

 -ADF 08/0آزمون  tآماره 

 208/2 احتمال 

 

توان با توجه به آماره آزمون و سطح احتمال متناظر با آن می

گفت رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل 

 وجود داشت. 
 باشد.می 0لیمر به صورت جدول  Fنتايج آزمون 

 
 لیمر Fآزمون  -4جدول 

 آماره آزمون درجه آزادي احتمال
آزمون اثرات 

 ثابت

222/2 (90/1) 09/022 Cross-section  
F 

222/2 1 5/982 Cross chi 

section-square 
 

ها لیمر مبنی بر تلفیقی يا ترکیبی بودن داده Fنتیجه آزمون 

ها است. بنابراين ز ترکیبی بودن دادهحاکی ا 0براساس جدول 

در مرحله بعد بايستی آزمون هاسمن براي بررسی وجود اثرات 

ثابت يا تصادفی انجام شود. نتیجه آزمون هاسمن به صورت 

 بود. 8جدول 
 

 آزمون هاسمن -5جدول 

 آزمون اسکور-آماره کاي  درجه آزادي احتمال

229/2 9 99/09 Cross-section 

random 
 

مشاهده  8گونه که در جدول اساس نتايج آزمون هاسمن آنبر

جا که بعد از شود. از آنشود، مدل اثرات ثابت تأيید میمی

تخمین مدل مشخص گرديد که داراي خودهمبستگی مقادير 

با وقفه متغیر وابسته يعنی میزان انتشار گاز دي اکسید کربن 

صل از به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شد که نتايج حا

 بود.  7تخمین مدل اثرات ثابت به صورت جدول 
 

 تخمین ضرایب مدل -6جدول 

 

توان گفت که توسعه مالی با توجه به نتیجه تخمین مدل، می

که اکسید کربن اثر مثبت دارد به طوريبر انتشار گاز دي

 واحد انتشار گاز  0/2افزايش يک واحدي در توسعه مالی

هاي اقتصادي تدهد. اثر فعالیاکسید کربن را افزايش میدي

گیري شده است، بر که با معیار تولید ناخالص داخلی اندازه

دار است و هر يک اکسید کربن مثبت و معنیانتشار گاز دي

واحد انتشار گاز  207/2واحد افزايش در تولید ناخالص داخلی، 

دهد. بر اساس نتايج تخمین اکسیدکربن را افزايش میدي

اکسیدکربن اثر مثبت تشار گاز ديمیزان مصرف انرژي نیز بر ان

دار دارد به طوري که هر واحد افزايش در مصرف انرژي و معنی

اکسید واحد انتشار گاز دي 279/2در کشورهاي مورد مطالعه، 

 دهد. کربن را افزايش می

 

 بحث
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار 

یمان اکو طی اکسید کربن در کشورهاي عضو پگاز دي

هاي بود. بدين منظور داده 0205تا  0222دوره زمانی 

اکسیدکربن، شاخص مريوط به میزان انتشار گاز دي

توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف انرژي 

 کشورهاي مورد مطالعه تهیه شد. در مرحله بعد آزمون

بودن  ها انجام گرفت. با توجه به ناپاياپايايی بر روي داده

جمعی کائو به منظور وجود متغیرها در سطح، آزمون هم

رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل 

جمعی کائو دلالت بر وجود انجام شد. نتیجه آزمون هم

انحراف  ضريب نام متغیر

 معیار

 احتمال tآماره 

C 01/8- 7/8 9175/2- 9927/2 
Co2(-1) 17/2 2980/2 891/00 222/2 

GDP 2070/2 2250/2 050/9 2209/2 
FD 00/2 050/2 0071/0 2070/2 
EC 279/2 2011/2 9019/9 2220/2 

           F=1/0099, DW=9/0 



 اثرپذیري آلودگی هوا از توسعه مالی در کشورهاي عضو پیمان اکو عادلی

 

78 

 

رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل 

لیمر به  Fالگو داشت. بنابراين در مرحله بعد، آزمون 

ها انجام شد. از بررسی تلفیقی يا ترکیبی بودن دادهمنظور 

ها بود، جا که نتیجه آزمون حاکی از تلفیقی بودن دادهآن

در مرحله بعد از آزمون هاسمن جهت بررسی وجود اثرات 

ها، ثابت يا تصادفی استفاده شد. بر اساس نتايج آزمون

ضرايب مدل تخمین زده شدند. بررسی مطالعات تجربی 

دار توسعه مالی بر انتشار گاز اثر مثبت و معنی حاکی از

اکسید کربن در کشورهاي مورد مطالعه طی دوره دي

چنین براساس نتايج تخمین مدل، زمانی تحقیق است. هم

اثر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژي نیز بر توسعه 

جا که براساس نتايج دار است. از آنمالی مثبت و معنی

 شد اقتصادي بر میزان انتشار گاز اين مطالعه اثر ر

گذاران دار است، سیاستاکسید کربن مثبت و معنیدي

اقتصادي در کشورهاي مورد مطالعه بايد به پیامدهاي 

تري نموده و هم منفی تخريب محیط زيست توجه بیش

در داخل کشورهاي خود و هم در سطح منطقه نسبت به 

ب با رشد و هاي اقتصادي متناسطراحی و اجراي سیاست

 توسعه پايدار اقدام نمايند. 
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Abstract 
Although economic growth and development in different countries has increased economic 

prosperity, but also environmental pollution threatens human life. The purpose of this study is 

to investigate the factors affecting air pollution by emphasizing the emission of carbon 

dioxide in among the countries of the ECO region from 2000 to 2018 with an emphasis on 

financial development. To investigate the effect of financial development on environmental 

pollution, the Panel Data econometric method has been used and the model coefficients have 

been estimated with Eviews 10 software. The dependent variable of the research is the 

amount of carbon dioxide emissions in terms of tons per year and the independent variable is 

the combined index of financial development. Two control variables including GDP and 

energy consumption are also included in the model. In the long run, the effect of financial 

development on carbon dioxide emissions in the ECO countries is positive and significant. 

Also, the effects of GDP and energy consumption on carbon dioxide emissions are positive 

and significant. The coefficient of determination of the model is equal to 98%, which 

indicates the high descriptive power of the model. Although increasing the level of economic 

activity increases welfare in different societies, but given that increasing the level of 

economic activity, especially industrial activity, increases the emission of carbon dioxide and 

biodegradation. Environment in ECO member countries, economic policy makers of these 

countries should work together to implement the necessary policies and strategies to control 

and reduce emissions of carbon dioxide and other environmental pollutants. 
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