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 مقدمه
بر اساس . شودمی ناشی متعددی عوامل از آلودگی هوا

 ز:اند اترین این عوامل عبارتمهم مبانی نظری برخی از

رشد اقتصادی، مصرف انرژی، جمعیت، حجم تجارت و 

 شدن.صنعتی

 تازگی موردبه که آلودگی هوا، بر مؤثر متغیرهای از یکی

  1«تمرکززدایی مالی» گرفته، قرار محققان تجربی توجه

 و عمناب مدیریت انتقال تمرکززدایی، مالی، دیدگاه از .است

. است محلی هایدولت به مرکزی دولت از مخارج انجام

 از اختیارات واگذاری مالی، تمرکززدایی دیگر، عبارتبه

 و درآمد ایجاد منظوربه محلی، هایدولت به مرکزی دولت

 اجرای برای هاآن پیرامون گیریتصمیم و مخارج انجام

 این مالی تمرکززدایی در. شودمی شامل را محوله وظایف

 وضع قدرت محلی هایدولت به که دارد وجود اعتقاد

 به و شود واگذار مختلف مخارج انجام ولیتؤمس و مالیات

 ساختار و میزان خصوص در تا شود داده اجازه هاآن

 تمرکززدایی مالی، در. نمایند گیریتصمیم خود هایبودجه

 مختلف سطوح به شدن،هزینه برای معین مالی منابع

 زا اصلی اهداف یابد و یکی ازمی تخصیص محلی هایدولت

 انجام در مردم و دولت بین ترنزدیك رابطه ایجاد آن،

محمدیان منصور، خندان و )گل است اقتصادی وظایف

1831.)  

 توسعهدرحال کشورهای از بسیاری اخیر هایسال طول در

 زداییتمرکز سیاست به یافته،توسعه کشورهای از پیرویبه

 اعمال را مالی تمرکززدایی نوعیبه و آورده روی مالی

 را مالی تمرکززدایی مقوله به فزاینده توجه. اندنموده

کارایی در  و رفاه افزایش مانند مختلفی علل در توانمی

 جوجست بالاتر اقتصادی رشد نهایت در های مختلف وبخش

 نیز، اقتصادی ادبیات در (.1831خندان، )علیزاده و گل کرد

 و وریبهره افزایش راستای در تمرکززدایی هایتئوری

 مورد ایمنطقه توازن و تعادل گسترش و هادولت کارایی

 ابزارهای از یکی عنوانبه را آن و است گرفته قرار توجه

 کشورهای در بازار برمبتنی اقتصاد به گذار اساسی

فرد و صادقی کنند )غفاریمی معرفی توسعهدرحال

                                                           
1. Fiscal Decentralization 

 (.1831شاهدانی، 

ترین منافع تمرکززدایی مالی، افزایش کارایی یکی از مهم

قضیه »و یا  2«فرضیۀ گوناگونی»است که بر پایه 

نهاده شده است. بر این اساس، تولید بنا « تمرکززدایی

ها، سطوح یکسان کالاها و خدمات عمومی در همه محل

زیرا ترجیحات  (.Oates, 1993) طور کلی ناکارا استبه

کنندگان برای یك کالا یا خدمت معین متفاوت مصرف

های محلی با توجه به نزدیکی مردم رو، دولتاست. ازاین

و  توانند سلایقی بهتر میهر منطقه، نسبت به دولت مرکز

کنندگان را تشخیص داده و منافع های مصرفخواسته

 Martinez) صورت کاراتر تخصیص دهندعمومی را به

Vazquez & Mc Nab, 2003.)  

 ها از دولت مرکزی بهولیتؤیی مالی بر انتقال مستمرکززدا

ها دلالت دارد؛ گویی در آنهای محلی همراه با پاسخدولت

ای ایجاد های محلی انگیزهتنها برای دولترو نهایناز 

شود که ترجیحات ساکنان مناطق را در نظر بگیرند، می

های خلاقیت در تولید کالاها ها و زمینهبلکه با ایجاد نوآوری

های تولید را کاهش و کیفیت عمومی، هزینه و خدمات

این  با (.Bossert & Mitchell, 2011) ها را افزایش دهدآن

های دهند که ضعفوجود مطالعات پیشین نشان می

مدیریتی، از جمله کم بودن تخصص محلی در مدیریت، 

گویی و مشارکت ضعیف محلی، رعایت منافع شخصی پاسخ

و انتخاب نامناسب محلی بین عملکردهای مختلف و منابع 

مالی محدود، منجر به عدم کارایی در تخصیص منابع شود 

های مورد بررسی دادهایی مالی را بر برونو تأثیر تمرکززد

  (.Soto et al., 2012) تضعیف کند

تأثیر تمرکززدایی مالی بر آلودگی هوا را  طور کلیبه

توان به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بررسی کرد. می

ذاری گدلیل ایجاد رقابت برای سرمایهتمرکززدایی مالی، به

 های محلیعدم توجه دولتو رشد اقتصادی بالاتر، منجر به 

عبارتی، برای شود. بهمحیطی میهای زیستبه سیاست

های محلی، دولت مرکزی از نرخ ارزیابی و ارتقای دولت

شده استفاده آوریمحلی و درآمدهای جمع رشد اقتصادی

کند. بنابراین طبیعی است که مقامات محلی همه می

2. Diversification Hypothesis 
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افزایش رشد جای کنترل آلودگی، بر گذاری را بهسرمایه

خانزادی و همکاران، و  He, 2015) اقتصادی قرار دهند

طور تواند بهدر مقابل، تمرکززدایی مالی می (.1831

غیرمستقیم و از طریق بهبود کیفیت نهادها )مانند: کنترل 

فساد، دموکراسی و حاکمیت قانون(، آلودگی هوا را کاهش 

داشت که توان انتظار دهد. با بهبود کیفیت نهادها، می

منافع عمومی مردم بیشتر مورد توجه قرار گیرد و کیفیت 

 عنوان یك کالای عمومی اقزایش یابدمحیط زیست به

(Kane, 1993.)  

اند که اعمال سیاست ( نشان داده2111) 1ژانگ و همکاران

تمرکززدایی مالی در کشور چین، سبب افزایش انتشار گاز 

ت زیسشود و این سیاست برای محیطاکسید میکربن دی

( اثرات مستقیم 2112) 2ساز است. فرزانگان و منالمشکل

 31و غیرمستقیم تمرکززدایی مالی را بر آلودگی هوا در 

اند. بررسی کرده 1311-2111ای هکشور جهان طی سال

دهد که تمرکززدایی مالی، نتایج این مطالعه نشان می

دهد. با این حال اگر کیفیت آلودگی هوا را افزایش می

محیطی مطلوب نهادهای دولتی در تنظیم مقررات زیست

 بار آلودگی هوا جلوگیری کرد. توان از اثرات زیانباشد، می

یی مالی را بر آلودگی ( تأثیر تمرکززدا2111هی )

های های کشور چین و طی سالمحیطی در استانزیست

بررسی کرده است. نتایج این مطالعه در  2111-1331

نشان  SGMMهای ترکیبی و با استفاده از روش قالب داده

های تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج دهد که شاخصمی

ها ین شاخصاثر معناداری بر انتشار آلودگی ندارند؛ اما ا

د خواهنهای کاهش آلودگیهزینهناداری برتأثیر مثبت و مع

 های( با استفاده از داده2111) 8داشت. ژان و همکاران

 1331 -2112های سال کشور چین طی استان 23ترکیبی 

 طوراعمال سیاست تمرکززدایی مالی به اند کهنشان داده

 . شوداکسید میدیتوجهی سبب انتشار گاز کربنقابل

شده در این راستا، خانزادی و در تنها مطالعه داخلی انجام

 یمال تمرکززدایی هایسیاست ( به بررسی1831همکاران )

 زمانی دوره در آن از ناشی محیطیزیست پیامدهای و

های این مدل برآورد نتایج. اندپرداخته 1831-1831

                                                           
1. Zhang et al. 

2. Farzanegan and Mennel 

 دهدمی نشان یافتهتعمیم گشتاورهای روش به تحقیق

معنادار و  و منفی رابطه درآمدی، تمرکززدایی مالی

 انتشار با ای، رابطه مثبت و معنادارتمرکززدایی هزینه

 . دارد آلودگی

 مرکزت به پیوسته گرایشی گذشته دهه چند در ایران کشور

 اب. است داشته اقتصاد در دولت نقش افزایش و یافتن

 از ،1811 دهه اول نیمه در نفتی درآمدهای شدید افزایش

 اصلی منبع عنوانبه را خود موضوعیت هامالیات سو،یك

 بخش دیگر، سوی از و داد دست از دولت درآمدهای

 و دش تروابسته دولت به گذاریسرمایه برای نوپا خصوصی

 قلمست صورتبه اقتصادی هایفعالیت عرصه در نتوانست

 وقوع دلیلبه انقلاب، پیروزی از پس گرچه. نماید عمل

 دوره رد اما شد، دنبال سیاست این وبیشکم تحمیلی جنگ

 سوم، چهارم و پنجم دوم، هایبرنامه در جنگ، از پس

 از کیی عنوانبه تمرکززدایی بحث کشور، توسعه سالهپنج

 و مطرح بازار بر مبتنی اقتصاد به گذار اساسی ابزارهای

 کارایی و اقتصادی رشد افزایش در مهم عامل عنوانبه

 ریزیبرنامه شورای ایجاد با و است شده تلقی دولتی بخش

 برنامه در استانی هزینه -درآمد نظام و هااستان توسعه و

 در اساسی های گام کشور، توسعه سوم، چهارم و پنجم

امه در برن. شد برداشته ایران در تمرکززدایی گسترش جهت

منعکس دوم، موضوع تمرکززدایی به روشنی و صراحت 

این قانون دولت موظف شده  2طوری که ذیل تبصره شد؛ به

های تمرکززدایی مالی و است در جهت اجرای سیاست

های توسعه، بودجه ها در اجرای برنامهافزایش نقش استان

ها شامل درآمدهای استانی، سهم هر استان از استان

درآمدهای ملی و اعتبارات جاری و عمرانی را در پیوست 

ای به همراه لایه بودجه تقدیم مجلس کند. علاوه انهجداگ

هایی تدریج تا پایان برنامه عمرانی دوم، کلیه طرحبر آن، به

های ملی حذف را که ماهیت استانی دارند از فهرست طرح

ها منظور نماید و لایحه درآمدهای جدید و در بودجه استان

 11ماده  ها را تقدیم مجلس نماید. در ذیلهر یك از استان

ولیت هدایت، هماهنگی و نظارت در ؤبرنامه سوم نیز مس

ها به عهده شورای ریزی و توسعه و عمران استانامور برنامه

3. Zhan et al. 
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ریزی و توسعه استان نهاده شد. همانند برنامه دوم، برنامه

در این برنامه نیز تخصیص درصد مشخصی از از درآمدهای 

بودجه سنواتی  واریزی به خزانه معین هر استان در قالب

به تأمین عمرانی همان استان تصریح شده است. در برنامه 

های چهارم توسعه علاوه بر لحاظ موارد مذکور در برنامه

ف ریزی کشور مکلپیشین توسعه، سازمان مدیریت و برنامه

شد هنگام تنظیم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاری 

ریزی هبرنامتوسط شورای  شدهبینیهای استانی پیشدارایی

ها و عناوین مستقل ها را در قالب ردیفو توسعه استان

مشخص نموده و به تفکیك هر استان ابلاغ نماید. برنامه 

های توسعه، سو با سایر برنامهپنجم توسعه نیز هم

ر ها را مدنظهای تمرکززدایی و افزایش نقش استانسیاست

 ثبت این برنامه، محدودقرار داده است؛ اما یکی از نقاط م

 هاستشهرداریدن بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارضکر

های تأمین مالی که این امر به منزله رفع یکی از چالش

 های محلی است. البتهعنوان مصادیق دولتها بهشهرداری

 متناسب اجرایی هاینامهآیین تدوین که کرد توجه بایستی

 ینهادها تأسیس یا تتقوی نیز، و استانی هایظرفیت با

 هایلایه در مشورتی و اجرایی گیریتصمیم سازی،تصمیم

 برای لازم شرط مرکزی، یا ملی دولت از ترپایین

 . است مالی تمرکززدایی

 دشومی مطرح که با توجه به توضیحات فوق، سؤالی حال

 ایران، در مالی تمرکززدایی سیاست اعمال آیا که است آن

 بر این اساس، خواهد داشت؟ همراه به راکاهش آلودگی هوا 

با استفاده از ابزارهای نوین  تا شدیم آن بر مقاله این در

ی تمرکززدایمختلف  هایشاخص تأثیرگذاری اقتصادسنجی،

مالی )اعم از تمرکززدایی مالی درآمد، مخارج و قدرت 

اکسید )شاخص انتشار گاز کربن دی بر را خودگردانی(

 .دهیم قرار تجربی ارزیابی مورد کشور، در آلودگی هوا(

 

 

                                                           
درت خودگردانی مفهومی مهم در تمرکززدایی مالی اس   ت و به . ق 1

تر از محل درآمدهای های اس  تانی هرچه بیشاین معناس  ت که هزینه
 د.نمین شواستانی تأ

 هامواد و روش
منظور بررس  ی تأثیر تمرکززدایی مالی بر در این مطالعه به

اکس   ید در ایران از مدل کلی زیر انتش   ار گ از کربن دی

 استفاده شده است:

(1) 

ln(co2)t = β0 + β1ln(fd)t

+ ∑ βmln(Control)t

M+1

m=2

+ εt  , M ≥ 1 
 که در رابطه فوق:

ln 2 طبیعی؛: لگ  اریتمCo میزان انتش    ار گ  از کربن :

ض  رایب : βi(، 1811-1838ی زمانی ): دورهtاکس  ید، دی

: Mگیری تمرکززدایی مالی، : ش   اخص اندازهfd، برآوردی

: متغیرهای کنترل مؤثر Controlتعداد متغیرهای کنترل، 

 جمله خطاء تصادفی است.  εو  2Coبر 

تمرکززدایی مالی، از گیری منظور اندازهدر این مط العه به

، تمرکززدایی re(fd(تمرکززدایی مالی درآمد  :س ه شاخص

 1و تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی ex(fd(مالی مخارج 

)ap(fd  .ها بر حسب درصد این شاخصاس تفاده شده است

ص  ورت روابط زیر برای هر س  ال تعریف و محاس  به و به

 اند:شده

(2) fdre =
  درآمد استانها

مجموع درآمدهای کل کشور
× 100  

(8) fdex =
  مخارج استانها

مجموع مخارج کل کشور
× 100  

(1) fdap =
هااستان   درآمد 

هااستان  مخارج 
× 100  

صورت میزان انتشار سرانه ، به2oCچنین، متغیر وابسته هم

اکس  ید کربن )و بر حس  ب متریك تن( مورد اس  تفاده دی

 قرار گرفته است.

2Co ای از در دنی  ای واقع تح  ت ت  أثیر طیف گس   ترده

، اجتماعی و س  یاسی است که اقتص ادیهای کنندهتعیین

هر ی  ك س   همی در توض   یح تغییرات آن دارد. ل  ذا 

را  2Coتوان  د تغییرات تنه  ایی نمیتمرکززدایی م  الی ب  ه
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منظور افزایش ق  درت توض   یح ده د. بر این اس   اس ب  ه

جلوگیری از تورش چنین دهن  دگی م  دل و همتوض   یح

 ،تص ریح مدل و با توجه به اصل قلت پارامترهای توضیحی

های تش  خیص  ی، معناداری و بخش بودن آزمونرض  ایت

ه شدعلامت ضرایب برآوردی، مطالعات تجربی داخلی انجام

م انن د مط العه پهلوانی و  2Coدر زمین ه عوام ل مؤثر بر 

ه  ای آم  اری، از بین ( و مح  دودی  ت1838همک  اران )

، متغیرهای درآمد س   رانه 2Coغیرهای مختلف مؤثر بر مت

(y) (وس   یله متغیر تولید ناخالص داخلی س   رانه ک ه به

 2111های ثابت سال )پروکس ی رشد اقتصادی( به قیمت

(، س  رانه گیری ش  ده اس  تو بر حس  ب دلار آمریکا اندازه

( و بر حس   ب کیلوگرم معادل نفتی) (ec)مص   رف انرژی 

س  هم مجموع ص  ادرات و ) (open)درجه بازبودن تجاری 

( واردات از تولی د ن اخ الص داخلی و بر حس   ب درص   د

صورت متغیرهای کنترل و دیگر متغیرهای توضیحی به به

اند. بر این اس  اس، مدل نهایی تحقیق مدل اض  افه ش  ده

 باشد:صورت زیر میبه

(1) 
ln(co2)t = β0 + β1ln(fd)t + β2ln(y)t

+ β3ln(ec)t

+ β4ln (open)t + εt 
تر کش   ورهای ج ا ک ه اقتص   اد ایران همانند بیشاز آن

محیطی توس عه در قس مت صعودی منحنی زیستدرحال

قرار دارد و رش  د اقتص  ادی بالاتر در این  (EKC)کوزنتس 

زیس  ت و آلودگی تر محیطکش  ور مس  تلزم تخریب بیش

؛ انتظار برآنست که علامت ضریب برآوردی درآمد هواس ت

β2سرانه منفی باشد؛ یعنی  > 0. 

اساس نتایج  در مورد علامت ض ریب مص رف انرژی نیز بر

تم ام مطالعات تجربی انتظار برآنس   ت که مثبت  تقریب اً

β3باشد؛ یعنی  > 0. 

در مورد درج ه ب ازبودن تجاری بایس   تی گفت که چون 

کش  ور ایران با توجه به مواهب طبیعی انرژی نفت و از در 

محیطی جدی و بس   یاری کش   ور و نبود قوانین زیس   ت

سمت تولید کالاهای کثیف و های اقتص ادی دیگر بهمزیت

آلاینده پتروش یمی و پالایشگاهی حرکت کرده و در تولید 

ته است )پهلوانی و این کالاها در ص ادرات مزیت نسبی یاف

(؛ انتظار غالب بر آنست که اثرگذاری این 1838همکاران، 

β4یعنی متغیر بر آلودگی هوا مثبت باشد؛  > 0. 

که در این تحقیق سه ه با توجه به ایناست ک ش ایان ذکر

 استفاده گیری تمرکززدایی مالی موردش اخص برای اندازه

قرار گرفته اس ت، در مجموع سه معادله برآوردی خواهیم 

توان اس  تحکام و ثبات علامت داش  ت. بر این اس  اس می

متغیره  ای کنترل را نیز نس   ب  ت ب  ه تغییر ش    اخص 

نظور حص   ول به نتایج قابل متمرکززدایی م الی م دل، به

 اعتماد مورد بررسی قرار داد. 

های ه ای آم اری متغیرهای تحقیق، ش   اخصمنبع داده

متعلق به بانك جهانی و س  ازمان  (WDI) 1توس  عه جهانی

، آمار توص   یفی 1باش   د. در جدول برن ام ه و بودجه می

 متغیرها ارائه شده است.
 آمار توصیفی متغیرها -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1. World Development Indicators 

 شاخص آماری
 متغیر

Co2 fdre fdex fdap y ec open 

 مقدار شاخص آماری متغیر

22/1 21/1 31/6 میانگین  11/1 22/1831  11/2111 32/18 

 13/18 13/2132 23/1611 28/1 11/1 13/1 13/1 میانه

 11/16 21/8111 16/1113 11/1 23/1 81/1 36/3 حداکثر

 28/23 68/1833 13/8331 18/1 13/1 11/1 32/8 حداقل

 21/1 31/611 11/1116 13/1 82/1 21/1 36/1 انحراف معیار

 -13/1 -113/1 113/1 13/1 33/1 11/8 -11/1 چولگی

 23/2 11/1 11/1 21/8 63/2 11/1 38/1 کشیدگی

 .Eviews9.0افزار با استفاده از نرم قیمأخذ: محاسبات تحق                                                                  111حجم کل نمونه: 
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در این مط الع ه جهت ش   ناس   ایی رابطه بلندمدت بین 

 جمعی()هم  1انب  اش   تگیمتغیره  ای م  دل از روش هم

و بعد از تعیین رابطه  (1331) 2یوس   لیوس -یوهانس   ن 

مدت منظور بررس  ی رابطه کوتاهبه ،بلندمدت بین متغیرها

 (VECM) 8تص  حیح خطای برداریبین متغیرها از الگوی 

انباشتگی به این معناست که بین اس تفاده ش ده است. هم

ی یك رابطه تعادل ،تنهایی ناماناستدو متغیر که هر یك به

انباش  ته دارای علاوه متغیرهای همبلندمدت وجود دارد. به

 گر رابطهیك الگوی تص   حیح خطا نیز هس   تند که بیان

هاس   ت. در عمل اس   تفاده از تکنیك مدت بین آنکوتاه

و  1گرانجر -های مختلفی مثل انگل انباش  تگی از روشهم

 -هانس   ن پذیر اس   ت، اما روش یونیز امکان 1یو -انگ ل 

تواند روابط بلندمدت را عنوان روش برتر مییوس  لیوس به

در ص ورت وجود دو یا چند متغیر شناسایی و تعیین کند 

(Enders, 1995.)  بر ی  ك م  دل ای  ن روش م  ب  ت  ن  ی

اس   ت که در آن تعیین  (VAR)برداری خودرگرس   یون 

ی نمایانباشتگی از طریق حداکثر راستتعداد بردارهای هم

 گیرد. صورت می

وقفه زمانی  k متغیر درونزا و nکه دارای  VARیك الگوی 

ص  ورت زیر برای هر متغیر اس  ت، در ش  کل ماتریس  ی به

 شود:  نمایش داده می

(6) xt = A0 + ∑ Aj

k

j=1

xt−j + εt 

 بردار xtض   رایب ثابت و  (n×(1بردار  A0در این رابط ه، 

1)×n ) ،مربوط ب  ه متغیره  ای الگوAj   م  اتریسn)×n) 

بردار مربوط به جملات اخلال الگو است.  εtضرایب الگو و 

ب ه مقادیر   xtم دت اکنون برای پیون ددادن رفت ار کوت اه

ق  ال  ب  ( را در6توان رابط  ه )تع  ادلی بلن  دم  دت آن، می

VECM صورت زیر درآورد:به 

(1) ∆xt = A0 + ∑ Γj

k−1

j=1

∆xt−j + ∏ xt−k + εt 

 گر تفاضل مرتبه اول و:نشان Δکه در رابطه فوق 

                                                           
1. Co-integration  
2. Johansen-Juselius    

3. Vector Error Correction Model  

4. Engle-Granger 

Γj = −I + ∑ Aj

k−1

j=1

      ,       ∏ = − I + ∑ Aj

k

j=1

 

ح  اوی اطل  اع  ات مربوط ب  ه روابط تع  ادلی  Πم  اتریس 

که این ماتریس دارای رتبه ش  رط آنبلندمدت اس  ت. )به

Πدر واقع کامل نباش   د(.  = αβ́  اس   ت که در در آنα 

دهنده س  رعت تعدیل ض  رایب تعدیل عدم تعادل و نش  ان

ماتریس ض   رایب روابط  βس   مت تعادل بلندمدت و ب ه

(. با تعیین رتبه 1833ادلی بلندمدت اس ت )نوفرستی، تع

انباش   تگی را توان تع داد برداره ای هماین م اتریس می

 تعیین کرد. 

یوس  یلیوس با  -نمایی یوهانس  ن روش حداکثر درس  ت

و حداکثر مقادیر  )λTrace) 6استفاده از دو آماره آزمون اثر

رابط  ه ی  ا روابط تع  ادلی بلن  دم  دت بین   )λMax)  1هژوی

اول مربوط ب  ه . آم  اره کن  دمتغیره  ای الگو را تعیین می

انباش  تگی آزمون این فرض اس  ت که تعداد بردارهای هم

است. فرض رقیب در این حالت آنست  rتر و یا مساوی کم

است. آماره  rتر از انباش تگی بزر که تعداد بردارهای هم

ن این فرض ص   فر اس   ت که تعداد دوم مربوط ب ه آزمو

باشد. فرض رقیب در این می  rانباشتگی برابربردارهای هم

پس است.  r+1حالت آنست که تعداد این بردارها مساوی 

توان گف ت نقط ه آغاز این روش برای آزمون و تعیین می

تصحیح خطای برداری ، برآورد الگوی انباش تگیروابط هم

 و آماری هایتحلیل و تجزیه برای است ذکر شایان .اس ت

 Eviews9.0 افزارنرم از مطالعه این در اقتص   ادس   نجی

 اده،استف سهولت دلیلبه افزارنرم این. است شده اس تفاده

 زمانیس   ری هایتحلیل در فراوان امکانات و بالا دقت

 مدل و( VAR) برداری خودرگرس   یون الگوهای ویژهبه

 دارد بس  یاری اهمیت( VECM) برداری خطای تص  حیح

  (.1833 پور،امیدی و فامپاشایی)

 

 

5. Engle-Yoo 
6.Trace Test 

7. Maximum Eigen Value Test 
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  نتایج

های معمول اقتصادسنجی در کارهای تجربی مبتنی روش

بر فروض م ان ایی متغیرهای مورد مطالعه اس   ت؛ به این 

بودن برآورد با متغیرهای نامانا دلیل که امکان س   اختگی

نتایج وجود دارد و اس   تناد به نتایج چنین برآوردهایی به 

رو، قبل از استفاده ای منجر خواهد شد. از اینکنندهگمراه

ها لازم اس   ت تا نس   بت به مانایی و نامانایی از این متغیر

منظور بررس   ی مانایی ه ا اطمین ان حاص   ل کرد. بهآن

ه  ای متع  ددی وجود دارد ک  ه روش م تغیره  ا، روش

تری از عمومی  ت بیش (ADF)  1ی  افت  هفولر تعمیمدیکی

های دیگر برخوردار اس ت. اما در خصوص ه روشنس بت ب

این روش، ذکر این نکته ض   روری اس   ت که توان اندکی 

زمانی مانا دارد؛ به این معنا که ممکن اس   ت یك س   ری

باش  د، اما این آزمون نتواند این موض  وع را نش  ان دهد. 

چنین، در مواردی که ش  کس  ت س  اختاری در فرآیند هم

با ارائه نتیجه  ADFت آزمون ها وجود دارد، ممکن اسداده

  (.Ozdamar, 2015) اش تباه، سری مانا را نامانا جلوه دهد

منظور افزایش دق  ت نت  ایج تحقیق از روش رو، ب  هاز این

 2ش ده توسط کوایتکوسکی، فیلیسس، اشمیت و شینارائه

(KPSS)  .برای آزمون مانایی متغیرها اس  تفاده شده است

منظور افزایش توان آزمون، نس  بت به به KPSSدر آزمون 

ص   ورت م انایی ب ه 0H، فرض   ی ه ADFآزمون م ان ایی 

زمانی در نظر گرفته ش ده است. در واقع، این روش س ری

 OLSبر رگرس  یون پس  ماندهای حاص  ل از تخمین مبتنی

tXبر  tYسری زمانی  ́
 باشد:می 

Yt = X ́
t + εt                                                     (3)       

باشد و می LM8از نوع  KPSSشده توسط تابع آزمون ارائه

 دو است:دارای توزیع کای

نتایج  باش   د.فولر میباقیمانده معادله دیکی  eiکه در آن 

و  (C)ب ا فرض وجود متغیرهای عرض از مبد   این آزمون،

تفکیك س   طح و و به (C+T)عرض از مبد  و روند زمانی 

                                                           
1. Augmented Dicky-Fuller 

2. Kwiatkowski-Phillips-Schmit-Shin 

3. Lagrange Multiplier  

ارائه ش  ده اس  ت. با توجه به  2اولین تفاض  ل، در جدول 

و مقدار بحرانی این آزمون در  KPSSمق دار آم اره آزمون 

و  Cگیریم که در هر دو حالت درصد، نتیجه می 1س طح 

C+Tبار باشند. اما با یك، کلیه متغیرها در سطح نامانا می

کلیه  اند؛ بنابراین،ص   ورت مانا درآمدهگیری بهتف اض   ل

 برخوردارند. I(1)متغیرها از درجه مانایی واحد یعنی 

 
 KPSSنتایج آزمون مانایی  -2جدول 

 متغیر
درجه  اولین تفاضل سطح

 C C & T C C & T مانایی

)2Coln( 611/1 161/1 263/1 133/1 I(1) 

)reln(fd 332/1 232/1 811/1 111/1 I(1) 

)exln(fd 121/1 161/1 113/1 113/1 I(1) 

)apln(fd 113/1 211/1 226/1 111/1 I(1) 
ln(y) 613/1 222/1 221/1 113/1 I(1) 

ln(ec) 613/1 111/1 113/1 113/1 I(1) 
ln(open) 131/1 113/1 123/1 111/1 I(1) 

و با  168/1درصد، با عرض از مبد ، برابر با  1مقدار بحرانی آزمون در سطح 

  است. 116/1عرض از مبد  و روند زمانی، برابر با 
 

 مستلزم یوسلیوس-یوهانسن انباشتگیهم هایتحلیل

تعیین  برای .است VAR الگوی در بهینه وقفه طول تعیین

 ددار وجود گوناگون و مختلفی معیارهای بهینه وقفه طول

 شده استفاده( SC) 1شوارتز معیار از مطالعه که در این

کند پیروی می 1جوییاست؛ چراکه این معیار از اصل صرفه

تر های کم )مانند مطالعه حاضر( مناسبو برای تعداد داده

( نیز نشان داده 2111) 6است. نتایج مطالعه ایوانو و کیلیان

ترین معیار برای الگوهایی با حجم نمونه است که مناسب

باشد. نتایج محاسبه این ، معیار شوارتز می121تر از کم

 جدول های تمرکززدایی مالی درمعیار با توجه به شاخص

که در مطالعه حاضر حجم با توجه به این .است آمده 8

های بالا درجه قفهنمونه کوچك است و انتخاب تعداد و

دهد، حداکثر دو وقفه برای شدت کاهش میآزادی را به

 وقفه ،8 جدول نتایج اساس بر آزمون تعیین شده است.

 .شودمی انتخاب 1مدل،  بهینه در هر سه

4. Schwarz information Criterion   

5. Parsimony  

6. Ivanov and Kilian  

(3) LM = ∑
S(t)2

T2f0
t

   where   S(t) = ∑ ei

t

i=1
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 VARنتایج تعیین وقفة بهینه مدل در الگوی   -3جدول

 طول وقفه
 شاخص تمرکززدایی مدل

refd exfd apfd 
معیار شوارتزمقدار   

1 361/2  121/2  133/2  

1 111/1-  331/1-  221/1-  

2 111/1-  661/1-  361/1-  
 .Eviews9.0افزار مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم                  

 

به برآورد  وسلیوسی -حال با استفاده از روش یوهانسن

پردازیم. بدین منظور ابتدا ضرایب بلندمدت الگو می

و آماره λTrace) )بایست با استفاده از آماره آزمون اثر می

تعداد بردارهای  λMax))آزمون حداکثر مقادیر ویژه 

ها، زمانی کننده را مشخص نماییم. در این آزمونانباشتهم

شود که میجمعی پذیرفته بردار هم rفرضیه صفر وجود 

شده توسط یوهانسن و آماره آزمون از مقدار بحرانی ارائه

ه از آمددستتر باشد. با توجه به نتایج بهیوسلیوس کم

بردار  1های اثر و حداکثر مقادیر ویژه، وجود حداقل آزمون

درصد، در هر سه مدل تأیید  1انباشتگی در سطح هم

 مدلی که در هاآزمون این نتایج عنوان نمونه،شود. بهمی

 آمده 1 و 1جداول  است، در refdشاخص تمرکززدایی مالی 

 .است

 
انباشتگی اثر با شاخص هم نتایج آزمون -4جدول 

 تمرکززدایی مالی درآمد

0H 1H 
آماره 

 آزمون

مقدار بحرانی 

 درصد( 1)
 احتمال

r=0 r≥1 133/131 313/63 1111/1 

r≤1 r≥2 381/123 316/11 1111/1 

r≤2 r≥3 611/18 131/23 1111/1 

r≤3 r≥4 683/26 131/11 1111/1 

r≤4 r=5 133/1 311/8 2111/1 
 .Eviews9.0افزار مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

 

 

 

 

 

 

انباشتگی حداکثر مقادیر ویژه با هم نتایج آزمون -1جدول 

 شاخص تمرکززدایی مالی درآمد

0H 1H 
آماره 

 آزمون

 مقدار بحرانی

 درصد( 1)
 احتمال

r=0 r=1 261/62 311/88 1111/1 

r≤1 r=2 236/11 131/21 1111/1 

r≤2 r=3 112/11 182/21 1111/1 

r≤3 r=4 113/21 261/11 1116/1 

r≤4 r=5 133/1 311/8 2111/1 
 .Eviews9.0افزار مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

 

 بر متغیرها دیگر تأثیر بررس   ی هدف، که ج اییآن از

 عمل بنابراین اس   ت؛ گذاری مس   تقیم خارجیس   رمایه

  2Co اس  اس بر آمدهبدس  ت بردارهای روی بر کردننرمال

 همراهبه شدهنرمال انباش تگیهم بردارهای. ش ودمی انجام

 بردارها این. اس   ت آمده 6 جدول در t آم اره مق ادیر

 بین که اس   ت بلندمدتی تعادلی رابطه دهن دهنش   ان

 ض  رایب علامت. باش  دمی برقرار مدل متغیرهای هر س  ه

 تجربی مطالعات و نظری مبانی به توجه با ش  دهمحاس  به

 .کنندمی برآورده بلندمدت روابط تخمین در را ما انتظار

 t آماره مقادیر معیار، انحراف بر متغیرها ضرایب تقس یم از

 نشان را متغیرها ضرایب بودن معنادار که آیدمی دس تبه

 ضرایب کلیه که دهدمی نش ان t  آماره محاس به. دهدمی

چنین هم .معنادارند درص  د 31 س  طح در ش  ده محاس  به

های عل ام ت ض   رای ب متغیره ای کنترل در تم ام مدل

برآوردی از ثبات برخوردار بوده اس   ت که این اس   تحکام 

های تمرکززدایی مالی نتایج را نس   بت به تغییر ش   اخص

 دهد.مدل نشان می
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  انباشتگیبردارهای هم برآورد نتایج -6 جدول

 هامدل متغیرهای برای

 )2Coln(متغیر وابسته: 

متغیر 

 مستقل

 مدل

(1)  (2)  (3)  

 انباشتگیهم ضرایب برآوردی بردارهای

 شدهنرمال

)2Coln( 1- 1- 1- 

ln(fdre) 
111/1 

 (12/8) 
- - 

ln(fdex) - 
131/1 

 (26/1) 
- 

Ln(fdap) - - 
132/1 

 (11/2) 

ln(y) 
631/1 

 (33/1) 

123/1 

 (11/1) 

621/1 

 (61/6) 

ln(ec) 
132/1 
 

(21/12) 

611/1 
 

(31/11) 

213/1 

 (11/3) 

ln(open) 
882/1 

 (63/6) 

812/1 

 (33/1) 

261/1 

 (36/1) 

C 823/1- 111/1- 332/1- 

 31دهنده معناداری در سطح اطمینان ترتیب نشانبه و  علائم 

 باشند.درصد می 33و 

 .Eviews9.0افزار مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

 

، در بلندمدت تأثیر 6بر اس   اس نتایج حاص   ل از جدول 

های تمرکززدایی مالی بر میزان انتش  ار گاز کربن ش  اخص

باشد. بر این ها مثبت و معنادار میاکسید در تمام مدلدی

توان گف ت ک ه افزایش تمرکززدایی مالی در اس   اس می

جر اکسید منکش ور، به افزایش میزان انتشار گاز کربن دی

درص   دی در یكای که با افزایش گونهخواه د ش   د؛ ب ه

های تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی ش   اخص

، در م خ  ارج و ت مرکززدایی م  الی ق  درت خودگردانی

ب ترتیاکس   ید بهبلندمدت، میزان انتش   ار گاز کربن دی

یابد. درص   د افزایش می 132/1و  131/1، 111/1حدود 

آمده مبنی بر تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی دستنتیجه به

، ب  ا نت  ایج مط  الع  ات تجربی ژان  گ و همک  اران  2Coبر 

( و ژان و همک  اران 2112(، فرزانگ  ان و من  ال )2111)

 باشد. سو می( هم2111)

تأثیرگذاری متغیرهای کنترل درآمد س رانه، سرانه مصرف 

انرژی و درجه بازبودن تجاری نیز در هر سه مدل برآوردی 

ثبت درص   د، مطابق انتظار و م 33در س   طح اطمین ان 

درص   دی در این ای که با افزایش یكگونهب اش   د؛ بهمی

در کش  ور،  2Coمتغیرها، در بلندمدت، میزان انتش  ار گاز 

-812/1و  213/1-611/1، 621/1-123/1ترتیب بین ب ه

      یابد.درصد افزایش می 261/1

برداری  خطای تص   حیح مدل برآورد از حاص   ل نتایج

(VECM) و  تعادلی روابط نقش بررس   ی منظوربه ک ه

 یبررس و مدتتعدیل نوس انات کوتاه در متغیرها بلندمدت

 جامان بررس  ی تحت متغیرهای مدتکوتاه دینامیکی رفتار

 از نوعی VECM هایمدل. است آمده 1 جدول در ش ده،

وارد کردن  با هاآن در که هس  تند، جزئی تعادل هایمدل

 در مؤثر نیروهای مدت؛بلند رابطه یك از پایا پس   ماند

 دتمبلند تعادلی مقداربه شدننزدیك سرعت و مدتکوتاه

 ضریب )جزء( چهچنان هامدل این در. شودمی گیریاندازه

 گر نشان ش ود، ظاهر منفی علامت با ،(ect)خطا  تص حیح

. دبو خواهد بلندمدت تعادل به میل و خطا تصحیح سرعت

 عدم از درصد چند دوره هر در دهدمی نش ان ض ریب این

 ندمدتبل رابطه سمتبه و شده تعدیل وابسته متغیر تعادل

 تص  حیح الگوی از آمده دس  ت به نتایج. ش  ودمی نزدیك

 که اس   ت آن دهندهنش   ان 1برداری در جدول  خطای

رش  د اقتص  ادی، مص  رف  های تمرکززدایی مالی،ش  اخص

م دت )همانند کوت اه انرژی و درج ه ب ازبودن تج اری در

. باشندمی 2Coانتش ار گاز  بر مثبت تأثیر بلندمدت( دارای

درصد  31اثرگذاری تمام این متغیرها در س طح اطمینان 

 تصحیح ضریب ،1 جدول اساس بر چنینهم. معنادار است

 و دارمعنی بالایی اطمینان درجه در هر س  ه مدل با خطا

 در تعدیل دهندهنش  ان که انتظاراس  ت؛ مورد آن علامت

 دهدمی نشان خطا تصحیح ضریب. اس ت بلندمدت جهت

 سمتبه درصد 61تا  13 سال بین هر در 2Coانتش ار گاز 

گفت که  توانمی پس ش   ود؛می تعدیل بلندمدت تعادل

س مت تعادل بلندمدت در هر سه مدل با سرعت تعدیل به

 .گیردبالایی صورت می اًتقریب
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 برداری خطای تصحیح الگوی تخمین نتایج -7جدول 

(VECM )هامدل تغیرهایم 

 )2Cod(متغیر وابسته: 

متغیر 

 مستقل

 مدل

(1)  (2)  (3)  

 مدتضرایب برآوردی در کوتاه

dln(Co2 (-1)) 
111/1 

(12/1) 

111/1 

(13/1) 

123/1 

(11/1) 

dln(fdre(-1)) 
111/1 

 (16/8) 
- - 

1))-(exdln(fd - 
113/1 

 (11/8) 
- 

1))-(apdln(fd - - 
112/1 

 (11/2) 

dln(y(-1)) 
862/1 

 (21/1) 

113/1 

 (16/6) 

812/1 
 

(313/1) 

dln(ec(-1)) 
136/1 

 (16/2) 

123/1 

 (11/2) 

616/1 

 (31/1) 

d(open(-1)) 
163/1 

 (26/8) 

213/1 

 (31/8) 

126/1 

 (13/2) 

C 
111/1- 

(11/1-) 

621/1- 

(33/1-) 

111/1- 

(22/1-) 

ect 
111/1- 

 (12/1-) 

613/1- 

 (11/1-) 

131/1- 

 (33/8-) 
2R 321/1 332/1 113/1 

F 212/11 113/13 113/11 

دهنده معناداری در س   طح ترتی ب نش   انب ه و  ، عل ائم 

 باشند.درصد می 33و  31، 31اطمینان 

 .Eviews9.0افزار مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرم

 

ها نیز در حد مق دار ض   ریب تعیین معادله برآوردی مدل

، معناداری کل مدل Fقابل قبولی اس  ت و بر اس  اس آماره 

های تشخیصی مدل شامل: ش ود. نتایج آزمونپذیرفته می

آزمون خودهمبس   تگی )آزمون پورتمن(، آزمون واریانس 

چند متغیره( و آزمون  ARCH-LMن اهمس   انی )آزمون 

برا( بر روی مدل دها )آزمون جارکبودن پس   م ان نرم ال

ده د ک ه بر اس   اس مقادیر تص   حیح خط ا نش   ان می

ه  ای برآوردی ف  اق  د مش   ک  ل آم  ده، م  دلدس    تب  ه

 هاخودهمبس  تگی و واریانس ناهمس  انی بوده و باقیمانده

منظور ب اش   ن د ک ه این نتایج بهدارای توزیع نرم ال می

آمده، ستداست. بنابراین نتایج به جویی ارائه نش دهص رفه

 از اعتبار لازم برخوردارند.

 

 بحث
در راس تای بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر آلودگی هوا، 

 یوسلیوس و -انباشتگی یوهانسن در این مطالعه روش هم

کار گرفته شده به (VECM)مدل تص حیح خطای برداری 

میزان انتشار سرانه گاز اس ت. به این منظور از متغیرهای 

 های تمرکززداییاکسید )متغیر وابسته(، شاخصکربن دی

م  الی درآم  د، مخ  ارج و ق  درت خودگردانی )متغیره  ای 

مس  تقل(، درآمد س  رانه، س  رانه مص  رف انرژی و درجه 

ه ای آم  اری و دادهب ازبودن تج اری )متغیره ای کنترل( 

ن اس تفاده شده است. نتایج آزمو 1811-1838های س ال

ریش  ه واحد کوایتکوس  کی، فیلیسس، اش  میت و ش  ین 

(KPSS)  برای متغیرهای مدل حاکی از آن اس  ت که همه

انب اش   تگی واح د برخوردارند. و از درج ه  I(1)متغیره ا 

-انب اش   تگی یوهانس   نچنین بر اس   اس آزمون همهم

یوس   لیوس و مدل تص   حیح خطای برداری، وجود بردار 

ی مدت بین متغیرهاکوتاه انباشتگی و روابط بلندمدت وهم

مدل تأیید ش ده اس ت. نتایج ضرایب بردار اقتصادی، پس 

مدت و کردن مؤید این مطلب اس   ت که در بلنداز نرم ال

های تمرکززدایی مالی با انتش  ار مدت رابطه ش  اخصکوتاه

ه ای کگونهاکس ید، مثبت و معنادار است. بهگاز کربن دی

تمرکززدایی مالی  هایدرص  دی در ش  اخصبا افزایش یك

درآم  د، تمرکززدایی م  الی مخ  ارج و تمرکززدایی م  الی 

 2Co، در بلندمدت، میزان انتش   ار گاز ق درت خودگردانی

درص   د افزایش  132/1و  131/1، 111/1ترتیب حدود به

یابد. متغیرهای درآمد س  رانه، س  رانه مص  رف انرژی و می

ار در درجه بازبودن تجاری )حجم تجارت( نیز مطابق انتظ

مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر میزان سرانه کوتاه

زء اند. ضریب جاکسید در ایران داشتهانتشار گاز کربن دی

ه ا منفی و معن  ادار و تص   حیح خط  ا نیز در تم ام م  دل

س  مت تعادل بلندمدت با س  رعت دهنده تعدیل بهنش  ان

 باشد.بالنسبه بالا می
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ت حقیق مبنی بر تأثیر مثببا توجه به نتیجه اص   لی این ت

د، اکس  یتمرکززدایی مالی بر میزان انتش  ار گاز کربن دی

 مناسب کارهایترین توص یه سیاستی آن است که راهمهم

 گس   ترش جهت لازم بس   ترهای کردنفراهم با همگام

 رکش  و در هوا آلودگی کنترل منظوربه مالی، تمرکززدایی

 .اتخاذ شود
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Abstract 
From a financial perspective, decentralization is transfer of resources and doing expenses from 

the central government to local governments. Many previous empirical studies expresses the 

correct implementation of fiscal decentralization is an important factor of improve or 

degradation the environment. Accordingly, the major purpose of this study was to evaluate 

the impact of fiscal decentralization indicators on air pollution in Iran. This study is paid to 

study long-term and short-term relationships between air pollution, fiscal decentralization 

indicators, economic growth, energy consumption and trade volume, by using time series data 

from 1992-2014. For this purpose is used the Johanson-Juselius co-integration test and Vector 

Error Correction Model (VECM) method. Also, the statistical analyzes were performed by 

using the Eviews software. Based on the results of the model estimation by VECM method, 

fiscal decentralization of revenue, fiscal decentralization of expenditures, fiscal 

decentralization of autonomy power, economic growth, energy consumption and trade volume 

increase the Co2 emission in the long-term and short-term. One percent increase in the index 

of fiscal decentralization indicators, on average, increases Co2 emission by about 0.14 and 

0.08 percent in the long-term and short-run, respectively Accordingly, Adopt the suitable 

policies along the providing the necessary conditions for the expansion of fiscal 

decentralization, is necessary to control air pollution in the country. 
 
Key words: Air Pollution, Fiscal Decentralization, Iran, Vector Error Correction Model 

(VECM). 
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