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مقاالت پژوهشی 

هـر كشـوري بـراي رسـيدن بـه رشـد و توسعه، اهداف و برنامه هاى 
مختلفي را مدنظر قرار می دهــد، از آنجا که محیط زیســت یکی از 
ارکان اصلی  توسعهی پایدار به شمار می آید، می بایست فرآیند توسعه 
و رشد اقتصادی به گونه ای طراحـی شـود کـه ضـمن حداکثرسازی 
ارزش افـزوده ی فعالیت های اقتصادي، نظام  طبیعت، پویایی  تعادلی 
خود را از دست ندهد.]1[ رشــد اقتصادی مستلزم استفاده از انرژی 
و مواد اولیه است. وابســتگی روزافزون به انرژی موجب تعامل این 
بخش با ســایر بخش های اقتصادی شــده و سرعت در روند رشد و 
توســعه ی اقتصادی را وابسته به سطح مصرف انرژی کرده است. به 
 طوری  که نه  تنها توســعه ی اقتصادی باالتر نیازمند سطوح باالتری 
از مصرف انرژی اســت، بلکه مصرف کارآی انرژی به سطح باالتری 
از رشــد و توســعه ی اقتصادی نیاز دارد. از آنجا که بخش زیادی از 
افزایش تقاضای مصرف انرژی از منابع فســیلی تامین می شــود و 
مصرف آنها انتشــار گازهای گلخانه ای و آلوده شدن هوا را به همراه 
دارد، بنابراین به نظر می رسد که رشد اقتصادی از این طریق سبب 

آلودگی بیشتر محیط  زیست می شود.]2[
تجارت بین الملل که از آن به  عنوان موتور رشــد اقتصادی نام  برده 

می شــود، از دو طریق بر میزان انتشار آلودگی اثر می گذارد: نخست 
از طریق افزایش انتشــار ناشی از حمل  ونقل بین المللی و دوم اینکه 
آلودگی از کشور واردکننده به کشــور صادرکننده منتقل می شود. 
از آنجا که فرآیندهای تولید با انتشــار آلودگی همراه است، بنابراین 
کشورهای صادرکننده ی کاال به دلیل اتخاذ سیاست تولید در داخل، 
آلودگی بیشتری را منتشــر می کنند، در حالی که سایر کشورها با 
اتخاذ رویکرد واردات به جای تولید در داخل، شرایط را برای کاهش 

نسبی آلودگی فراهم می سازند.]3[
توافق کیوتو در سال 1997 با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 
به عنوان اصلی ترین عامل انتشــار آلودگی، گرمایش جهانی و تغییر 
اقلیم به وقوع پیوست. تولید و انتشار گازهای گلخانه ای در اتمسفر 
کره ی زمین از پیامدهای نامطلوب فعالیت های بشر در راستای رشد 
اقتصادی اســت، به طوری که غلظت گازهای گلخانه ای در جو طی 
دهه هــای اخیر 35درصد افزایش یافته اســت. در بین آالینده های 
زیســت محیطی، گازهــای گلخانــه ای دی اکســیدکربن و متان از 
اجزای اصلی گرمایش زمین و تغییر اقلیم محســوب می شوند. نرخ 
افزایش گازهای گلخانه ای دی اکسیدکربن و متان در طی سال های 
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در این پژوهش با اســتفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده ی پنلی )Panel ARDL(، اثرات 
بلندمدت و کوتاه مدت رشــد اقتصادی، مصرف انرژی و صادرات کاال و خدمات بر انتشــار دو آالینده ی  
گاز دی اکســیدکربن و گاز متان در کشورهای اسالمی گروه D - 8 ارزیابی و مقایسه شد. بر اساس مرور 
مطالعات انجام شــده، مطالعه ای به بررســی این موضوع در کشــورهای گروهD - 8 نپرداخته که در این 
پژوهش به این مهم توجه شــده اســت. کشورهای گروه D - 8  شــامل ایران، اندونزی، بنگالدش، مصر، 
نیجریه، مالزی، پاکســتان و ترکیه است. نتایج مطالعه نشان داد که مصرف انرژی  در توضیح انتشار گاز 
دی اکســیدکربن نقش باالتری در مقایسه با آلودگی ناشی از انتشار گاز متان دارد. همچنین بهبود تراز 
تجاری، تاثیری منفی در ســرانه ی انتشار گاز متان و گاز دی اکسیدکربن دارد. عالوه بر این، برای هر دو 
آالینده يك رابطه ی U شكل وارون ميان سرانه ی تولید ناخالص داخلی و سرانه ی انتشار آلودگی برقرار 
است. با این تفاوت که برای بهبود کیفیت محیط زیست ناشی از کاهش آلودگی گاز دی اکسیدکربن به 
ســطح رشد اقتصادی باالتر و به تبع آن درآمد سرانه ی بیشــتری نیاز است. با توجه به وضعیت کنونی 
کشــورهای مورد مطالعه، می توان پیشنهاد کرد که در راستای برنامه های رشد و توسعه ی اقتصادی این 

کشورها ضروری است منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک جایگزین سوخت های فسیلی رایج شود. 
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1885 تا 2010 به طور برآوردی نشــان می دهد که نسبت به 120 
سال گذشــته به ترتیب 38 و 158درصد افزایش داشته است.]4[ 
مهمترین منبع آلوده کننده ی زیست محیطی، دی اکسیدکربن است 
که نزدیک به 60درصد کل گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهد که 
از احتراق سوخت های فسیلی ایجاد می شود. اگرچه بیشترین سهم 
در مجموعه ی گازهای گلخانه ای مربوط به دی اکسیدکربن است اما 
پتانســیل افزایش حرارت کره ی زمین توســط متان 25 تا 35 برابر 
بیشــتر از دی اکسیدکربن است]5[ و این آالینده در اتمسفر به طور 
ســاالنه یک درصد افزایش می یابد.]6[ علی رغم درصد کمتر متان 
در مقایسه با دی اکســیدکربن، حدود 10-5 برابر در ایجاد حرارت 

مستعدتر است.
بر این اســاس عالوه بر توجه به انتشــار دی اکســیدکربن به دلیل 
درصد باالی سهم آن، بایستی انتشار گاز متان را به دلیل اثرگذاری 
فراوان در ایجاد اثرات ســوء بر محیط زیست مورد توجه جدی قرار 
داد. بنابراین با توجه به افزایش گرمایش جهانی در طی روند رشــد 
اقتصادی کشورها و اثرات منفی شدید آن بر محیط زیست، بررسی 
عوامل موثر بر انتشــار گازهای گلخانه ای به عنوان عامل اصلی این 
گرمایش، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با مشخص شدن این عوامل 
تاثیرگــذار، می توان در جهــت کنترل و کاهش ایــن آالینده های 
مخرب، اقدامات اساســی انجام داد و تا حد زیادی توسعه ی پایدار 

را تضمین کرد.
در این مطالعه به این مهم پرداخته شده و با هدف قرار دادن بررسی 
عوامل موثر بر انتشار دو گاز گلخانه ای عمده و تاثیرگذار دی اکسیدکربن 
و متان در کشورهای اسالمی موسوم به گروه D -8 1، از رویکرد جدید 
 )Panel ARDL( 2الگوی خودتوضیحی با وقفه های گســترده ی پنلی
کمک گرفته شــد. گروه D -8 به طور رسمی در سال 1997 تاسیس 
شــد. این کشــورها حدود 13درصد جمعیت جهان و 60درصد کل 
جمعیت مسلمان را تشکیل می دهند. اهداف اصلی تشکیل این گروه 
به طور کلی، بهبود موقعیت کشورهای عضو در اقتصاد جهانی، ایجاد 
فرصت های جدید در روابط تجاری، ایجاد مشارکت در تصمیم گیری ها 

در سطح بین المللی و بهبود استانداردهای زندگی است. 
این سازمان در ســومین اجالس خود در شهر آنتالیای ترکیه برای 
همکاری هــای متعــددی در زمینه های صنعت، انــرژی، تجارت و 

محیط زیست توافق کردند.]7[
آمارهای بانک جهانی در ســال 2012 نشــان می دهد که متوسط 
رشد اقتصادی )درآمد سرانه( حدود 13813/78 دالر است که این 
میزان برای کشورهای گروه D -8 به طور متوسط 11355/61 دالر 

است که کمتر از متوسط جهانی است. سرانه ی مصرف انرژی جهان 
حدود 1891/41 کیلوگرم معادل نفت خام است که این میزان برای 
کشورهای گروه D -8 به طور متوسط 1291/40 کیلوگرم است که 
کمتر از متوسط جهانی است. با این حال، دو کشور ایران و مالزی به 
ترتیب با 2835/04 و 2669/14 کیلوگرم معادل نفت خام بیشترین 

سهم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند. 
همچنین در حالی که حدود 30/58درصد کل تولید ناخالص داخلی 
 D -8 جهان به بخش صــادرات اختصاص دارد، این رقم برای گروه
کمی کمتر از متوســط جهانی و حدود 28/80درصد اســت. در 6 
کشــور اندونزی، ترکیه، ایران، بنگالدش، مصر و پاکستان کمتر از 
24درصد را بخش صادرات در برمی گیرد که از این میان 2 کشــور 
پاکستان و مصر به ترتیب با 12/40 و 16/40درصد کمترین میزان 
را در گروه D -8 دارند. در مقابل، 2 کشور مالزی و نیجریه به ترتیب 
بــا 79/30 و 31/44درصد بیشــترین میزان را بــه خود اختصاص 

داده اند.]8[
ایــن مطالعه در واقع گام علمی و تجربــی در جهت ارزیابی عوامل 
موثر بر معضالت زیســت محیطی اســت تا بتوان بر اساس آن برای 
تداوم توســعه در این کشورها اقداماتی را پیشــنهاد کرد. جنبه ی 
متفاوت این مطالعه با مطالعات متداول انجام شده در این است که 
عالوه بر انتشار دی اکسیدکربن، انتشار گاز متان را مدنظر قرار داده 
است و کیفیت محیط زیست را از منظر دو آالینده مورد ارزیابی قرار 

می دهد.

2- مرور ادبیات پژوهش 
ارتباط بین رشــد اقتصادی و آلودگی محیط زیســت در مطالعات 
تجربی و علمی زیادی مورد توجه قرار گرفته اســت و حجم زیادی 
از مطالعات با بهره گیری از فرض منحنی زیســت محیطی کوزنتس 
بــه عنوان چارچوب عملی، به این مهم پرداخته اند.]13-9[ در این 
مطالعات تولید ناخالص داخلی معیار سنجش رشد اقتصادی در نظر 
گرفته شــده است و از آنجایی که رشد اقتصادی مستلزم استفاده از 
انرژی اســت و مصرف انرژی نیز سبب افزایش آلودگی می شود، در 
این مطالعات به مصرف انرژی به عنوان عامل موثر توجه شده است. 
پژوهش های مختلف ســعی کرده اند با لحاظ کردن سایر متغیرهای 
موثــر احتمالی، مطالعــه ای جامع تر ارائه دهند، بــه طوری که در 
برخی مطالعات بــا اعمال متغیر تجارت، تاثیری متفاوت بر کیفیت 

محیط زیست گزارش شد. 
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در این مطالعات به طور عمده شــاخص آلودگی میزان انتشــار گاز 
دی اکســیدکربن و در برخی دیگر به ســایر گازهای گلخانه ای نیز 

توجه شده است.]14و15[   
گروهی از مطالعات با تمرکز بر داده های یک منطقه ی خاص از مدل سازی 
ســری زمانی استفاده کرده اند و دسته ای دیگر از مطالعات با رویکرد پانل 
این مهم را در قالب مجموعه ای از مناطق در دستور کار خود قرار داده اند 
که نتایج متفاوت و بعضا متناقض در مورد ارتباط بین رشــد اقتصادی و 
انتشــار آالینده ها به دنبال داشته است. از جمله چرنی و جوینی)2017( 
به بررســی ارتباط بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی فسیلی و انتشار گاز 

دی اکسیدکربن در تونس پرداختند. 
نتایج ایــن مطالعه که با بهره گیری از روش ARDL انجام شــد، حاکی 
از آن اســت که رابطه ی مستقیم بین انتشــار گاز دی اکسیدکربن، رشد 
اقتصادی و مصرف سوخت فسیلی وجود دارد.]16[ همچنین ایتو)2017( 
با تاکید بر رویکرد پانل، به بررســی ارتباط بین انتشــار دی اکسیدکربن، 
رشد اقتصادی و مصرف انرژی در 42 کشور در حال توسعه طی سال های 
2011-2002 پرداخت]17[ و همچون مطالعه ی چرنی و جوینی)2017(، 
کاهش مصرف انرژی فســیلی را در جریان رشد اقتصادی پیشنهاد کرد تا 
مانع از انتشار آالینده ها شــود و کیفیت محیط زیست را با مصرف انرژی 

تجدیدپذیر حفظ کنند.
در کشــور چین، مطالعه ی ریتی و همکاران)2017( به بررسی فرضیه ی 
زیست محیطی کوزنتس در طی سال های 2015-1970پرداختند و نتایج 
حاکی از برقراری ارتباط U شکل است.]18[ عالوه بر حجم زیاد مطالعات 
پیرامون انتشــار گاز دی اکسیدکربن و رشد اقتصادی، به انتشار گاز متان 
نیز توجه شــده اســت، مطالعات زهنگ و همــکاران)2016( و زهنگ و 
چن)2014( به بررسی انتشــار گاز متان به عنوان دومین آالینده بعد از 
دی اکســیدکربن در کشور چین پرداختند. نتایج این مطالعات بر اهمیت 
عواملی نظیر سرمایه گذاری، مصرف، انرژی و صادرات در انتشار گاز متان 

تاکید می کنند.]19و20[ 
مطالعه ی اســو و کهو)2016( با رویکرد پانل، به بررسی ارتباط رشد 
اقتصادی، مصرف انرژی و انتشــار دی اکســیدکربن در 12 کشــور 
آفریقایی طی ســال های 2010-1971پرداختند و وجود ارتباط بین 
این متغیرها را در کوتاه مدت و بلندمدت مقایسه کردند. نتایج، وجود 
ارتباط مستقیم بلندمدت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی با انتشار 
آالینده های هــوا را تایید می کند و وجود رابطــه ی کوتاه مدت تنها 
در برخی از کشــورهای مورد مطالعه تایید می شود.]21[ همچنین 
مطالعه ی مرابت و الســامرا)2017( در ارزیابی ارتباط رشد اقتصادی 
و کیفیت محیط زیست برای کشور قطر نتایجی متفاوت ارائه کردند. 

در مطالعه ی مذکور جهت ارزیابی کیفیت محیط زیست از دو شاخص 
ردپای اکولوژیکی و انتشار دیاکسیدکربن استفاده شد و نتایج حاکی 

از برقراری فرضیه ی زیســت محیطی کوزنتس برای شاخص ردپای 
اکولوژیکی و رد این فرضیه برای انتشــار گاز دی اکســیدکربن بود. 
همچنیــن نتایج نشــان داد که افزایش صــادرات کاالها و خدمات 
تاثیــری منفی بر ردپای اکولوژیکی و تاثیری مثبت بر انتشــار گاز 

دی اکسیدکربن می گذارد.]15[
در حوزه ی داخلی، مطالعاتی با رویکرد ســری زمانی و با اســتفاده از 
روش های اقتصادســنجی به ارزیابی رابطه ی رشــد اقتصادی و سایر 
متغیرهای موثر با آلودگی زیست محیطی برای ایران پرداختند.]22-27[ 
همچنین با رویکرد پنلی نیز به بررسی فرضیه ی منحنی زیست محیطی 
کوزنتس در میان اســتان های کشــور و یا کشورهای منطقه پرداخته 

شد.]28-31[  
پژوهش پیــش رو همچون مطالعــات پیشــین از چارچوب عملی 
فرضیه ی منحنی زیســت محیطی کوزنتس استفاده کرده است، اما 
سعی می کند بر خالف تاکید گسترده ی مطالعات فوق بر انتشار گاز 

دی اکسیدکربن به شکل صرف، به انتشار گاز متان نیز توجه کند.

3- مواد و روش ها
در این مطالعه به منظور بررســی رشــد اقتصادی، مصرف انرژی و 
تجارت بر دو آالینده ی گاز دی اکسیدکربن و گاز متان از روابط زیر 

و بر حسب داده های سری زمانی استفاده شد.]15و32[  
رابطه ی )1(:

در این روابط، Ln معرف لگاریتم طبیعی اســت. اندیس i و t به ترتیب 
کشــور و زمان را نشــان می دهند. همچنین CO2: سرانه ی انتشار گاز 
دی اکســیدکربن و بر حســب تن در سال، CH 4: ســرانه ی انتشار گاز 
متان و بر حســب تن در سال، GDP: ســرانه ی تولید ناخالص داخلی 
)به عنوان معیاری از رشــد اقتصادی( و برحســب دالر و برابری قدرت 
خرید،EC : ســرانه ی مصرف انرژی و بر حسب کیلوگرم معادل نفت خام 
و EX: سهم صادرات کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی و بر حسب 

درصد است.]8[ 
در صورتی که: β 1 = β 2= 0 یا λ 1 = λ 2= 0 باشد، هیچ رابطه ای بین درآمد 
و آلودگی وجــود ندارد. اگر: β 1> 0 و β 2= 0 یا  λ 1> 0 و λ 2= 0 باشــد، 
یک رابطه ی یکنواخت افزایشــی یا رابطــه ی خطی بین درآمد و آلودگی 
وجود دارد. اگر: β 1> 0 و β 2= 0 یا λ 1> 0 و λ 2= 0 باشــد، یک رابطه ی 
یکنواخت کاهشــی بین درآمد و آلودگی برقرار اســت. اگر: β 1< 0 و 



ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 183 

45

β 2 > 0 یا λ 1< 0 و λ 2 > 0 باشــد، یک رابطه ی U برعکس بین درآمد 
و آلودگــی وجــود دارد و انتظار مــی رود در یک نقطــه ی بحرانی 
)نقطه ی بازگشــت( روند انتشــار آالینده تغییــر کند. اگر: β 1 > 0 و 
β 2 <0 یا λ 1 > 0 وλ 2 <0 باشــد، یک رابطه ی U شکل میان درآمد و 

آلودگی وجود دارد.]33[ 
انتظــار می رود که افزایش در مصرف انرژی ، منجر به افزایش در انتشــار 
گازهای دی اکسیدکربن و متان شود، به  عبارتی  دیگر عالمت ضرایب متغیر 
EC مثبت باشد. همچنین شاخص EX بسته به نوع انتقال تکنولوژی به 
اقتصاد، تاثیری متفاوت بر انتشار آالینده ها دارد، به عبارت دیگر چنانچه 
در جهت ارتقای صادرات از تکنولوژی های دوســت دار طبیعت اســتفاده 
شــود، انتظار می رود که عالمت ضریب EX منفــی و در غیراین صورت 

مثبت باشد.]15[
با توجه به ماهیت داده های مورد اســتفاده در پژوهش )داده های پنل(، 
ایســتایی متغیرها مورد بررســی قرار گرفت. در مدل هاي تركيبي نيز 
هماننــد مدل هاي ســري زماني در صورت غيرايســتا بــودن متغيرها 
 R 2 مســئله ی رگرسيون ســاختگي مصداق خواهد داشت و مشاهده ی
باال ناشــي از وجود متغير زمان به واسطه ی ارتباط حقيقي بين متغيرها 
نیست.]34[ بنابراين كاربرد آزمون ريشه واحد داده هاي تركيبي جهت 
تضميــن صحت و اعتبار نتايج امري ضروري اســت. در این پژوهش به 
 )IPS( و )LLC( منظور بررســی ایستایی متغیرها از دو آزمون ایستایی

استفاده شد.]35و36[

)Panel ARDL( 1-3- الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده ی پنلی
رهیافت مورد اســتفاده در برآوردهای این مطالعــه، مدل خودتوضیحی 
با وقفه های گســترده ی پنلی )Panel ARDL( اســت. در مواردی که 
ایستایی متغیرها از درجه های مختلف باشد، برآوردهای مختلف داده های 
پنل مانند اثرات ثابت3، اثرات تصادفی4 و برآورد حداقل مربعات معمولی 

مختلط )Pooled OLS( نامناسب هستند. 
همچنیــن در برخــی از روش های فوق مانند حداقــل مربعات معمولی 
مختلــطPooled OLS(5(، عرض از مبــدأ و ضرایب برای تمام مقاطع 
عرضی یکسان اســت. در روش اثرات ثابت نیز اگرچه عرض مبدأ برای 
هر گروه یا کشــور متفاوت اســت، اما دارای این محدودیت اســت که 
ضرایب برای تمام گروه ها یکســان اســت.]37[ همچنین در صورتی که 
برخی از متغیرهای مســتقل، درون زا نیز باشــند و با جمله ی پســماند 
همبســتگی داشته باشــند، برآوردگر اثرات ثابت با مشکل اریب مواجه 
خواهــد بود.]38[ همچنین مدل های اثــرات ثابت دارای محدودیت در 

درجه ی آزادی نیز هستند. 
در مقابل مدل اثرات تصادفی با مشکالت کمتری از جمله درجه ی آزادی 

مواجه اســت. اما این روش نیز با فرض محدودیت زمان مواجه اســت، 
بدین مفهوم که خطا در هر دوره با دوره ی قبل همبســته نیست.]39[ 
عالوه بر ایــن، برآوردهای پویا مانند روش گشــتاورهای تعمیم یافته ی 
پنلــیPanel GMM(6( برای مدل های پانل کــه دارای دوره ی زمانی 

طوالنی هستند، مناسب نیستند.]40[
در مقابــل رهیافــت خودتوضیحی با وقفه های گســترده ی پنلی، دارای 
ویژگی های مناســبی است که موجب شده در مطالعات اخیر بیشتر مورد 

توجه پژوهشگران قرار گیرد. 
از جمله، این روش در مواردی که متغیرهای مورد استفاده در مدل، در یک 
سطح ایستا نباشند و برای نمونه تعدادی در سطح ))I)0( و تعدادی با یک بار 
تفاضل گیری ))I)1( ایستا شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.]41[ همچنین 
این رهیافت در برآورد داده های پنل که دارای ســری زمانی طوالنی باشند 
نیز قابل استفاده اســت. البته این روش انعطاف پذیری باالیی در خصوص 
تعــداد داده دارد و لذا در برآورد مدل هایی با تعداد اندک داده های ســری 

زمانی نیز کاربرد فراوان دارد.]40[ 
رهیافت خودرگرســیو با وقفه های گســترده ی پنلی دارای سه ساختار یا 
روش متفاوت جهت برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت اســت که شامل 
روش میان گروهــیMG(7(، روش میان گروهی تلفیقی8)PMG( و روش 
اثرات ثابت پویاDEF(9( اســت. هر سه روش مذکور از برآوردگر حداکثر 
راست نمایی استفاده می کنند. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر رشد 
اقتصادی، مصرف انرژی و سطح زیر کشت اراضی بر کیفیت محیط زیست 

از رابطه ی2 در چارچوب پنل ARDL استفاده شده است.
رابطه ی )2(:

که در آنi=1. 2 . ... . N بیان گر تعداد مقاطع و t=1. 2 . ... . T اشــاره 
به دوره ی زمانی دارد. yit متغیر وابســته )در این مطالعه سرانه ی انتشار 
دی اکسیدکربن و سرانه ی انتشــار گاز متان( و Xit متغیرهای توضیحی 

مدل )رشد اقتصادی، مصرف انرژی و صادرات کاال و خدمات( هستند.
 MG و PMG در ایــن مطالعــه، به منظور بــرآورد مــدل، از دو روش
اســتفاده شد و جهت انتخاب الگوی مناسب میان این دو روش از آزمون 
هاسمن)1978( استفاده شــد.]42[ فرضیه ی H 0 بیان گر این است که 
تفاوت در ضرایب، سیســتماتیک و قاعده مند نیست، عدم رد این فرضیه 

به معنای برتری برآوردگر PMG نسبت به برآوردگر MG است.]40[
رابطه ی )3(:
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2-3- داده ها و جامعه ی آماری
جامعه ی آماری در این پژوهش شــامل هشــت کشور اسالمی در 
حال توســعه با نام اختصاری گروه  D -8 اســت کــه عبارتند از: 
اندونزي، ايران، بنگالدش، پاكستان، تركيه، مالزي، مصر و نيجريه 
کــه در محدوده ی زمانی ســال های 2012-1990 میالدی مورد 

ارزیابی قرار گرفتند. 
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش شامل انتشار دی اکسیدکربن، 
انتشــار گاز متان، تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و صادرات به  
صورت سری زمانی هستند و برای کشورهای اسالمی گروه  D -8 در 
طی سال های 2012–1990 میالدی از پایگاه داده های بانک جهانی 
استخراج شد. الزم به توضیح اســت که در حال حاضر جدیدترین 
داده های انتشار گاز متان تا سال 2012 می باشد و تاکنون داده های 

جدیدتری منتشر نشده است. 
بنابرایــن به منظور یکسان ســازی طــول دوره ی زمانــی، تمامی 
شــاخص های مورد مطالعه تا انتهای ســال 2012 مــورد ارزیابی 
قرار گرفتند. بــه  منظور تجزیه وتحلیل های آماری در این مطالعه از 

نرم افزار EVIEWS 9 و STATA 14 استفاده شد.

4-نتایج و بحث
آزمون ایســتایی از مهمترین آزمون ها برای برآورد یک رگرسیون با 
ضرایب قابل اعتماد اســت و قبل از هر چیزی در تخمین مدل های 
داده های ترکیبی نیز مانند مدل های سری زمانی الزم است ایستایی 
متغیرها مورد بررســی قرار گیرد. نتایج آزمون ایستایی متغیرهای 

مورد مطالعه در جدول1 گزارش شده است. 
نتایج نشان می دهد که بر اســاس هر دو آزمون ایستایی )LLC( و 
)IPS( برای هر دو متغیر وابســته ی مدل پژوهش یعنی ســرانه ی 
انتشار گاز دی اکسیدکربن و سرانه ی انتشار گاز متان فرضیه ی صفر 
مبنی بر وجود ریشــه ی واحد در سطح رد شــده است و دو متغیر 

مذکور در سطح ایستا می باشند. 
برای بقیه ی متغیرهــای توضیحی مدل به غیر از تجارت، فرضیه ی 
صفر مبنی بر وجود ریشه ی واحد در سطح رد نشده و تفاضل مرتبه 

اول آنها ایستا است.
با توجه به وجود توأم متغیرهای ایســتا در سطح و متغیرهایی که 
پس از انجام یک بار تفاضل گیری ایستا می شوند، از تحلیل هم جمعی 
 )ARDL( موســوم به روش خودتوضیحی با وقفه های گســترده

استفاده شد. 

رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت اثر رشــد اقتصادی، مصرف انرژی و 
 D -8 صادرات بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای اسالمی گروه

در جدول3 ارائه شده است.
  H 0نتایج آزمون هاســمن نشــان می دهد که با عدم رد فرضیه ی
در رابطــه ی3، نتایج برآوردگر PMG از کارآیی و ســازگاری الزم 

برخوردار است.
ضرايب به  دست  آمده در جدول2 را می توان به  عنوان كشش سرانه ی 
انتشــار آلودگی نسبت به هر يك از متغيرهاي مربوطه تفسير کرد. 
الزم به توضیح اســت که کلیه ی پارامترهای مدل تصحیح  خطا به 

شکل تفاضل مرتبه اول هستند.
نتایج جدول2 نشان می دهد که شاخص مصرف انرژی در کشورهای 
گروه D -8 نقش عمده ای در توضیح انتشار دی اکسیدکربن دارد. به  
طوری كه انتظار می رود با افزايش ســرانه ی مصرف انرژي به ميزان 
یک درصد، با ثابت بودن ســایر شرایط، سرانه ی انتشار آلودگی در 
بلندمدت حدود 1/06درصد افزايش  يابد. با توجه به سهم باالیی که 
مصرف انرژی در انتشــار گاز دی اکسیدکربن دارد، این نتایج دور از 

انتظار نیست.
نتایج این جدول حاکی از آن اســت کــه صادرات، تاثیری منفی بر 
ســرانه ی انتشار گاز دی اکسیدکربن دارد. به  طوری  که با یک درصد 
افزایش در سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی، انتظار می رود که 
ســرانه ی انتشار CO 2 در بلندمدت و کوتاه مدت حدود 0/06درصد 

کاهش یابد. 
بنابراین روند افزایش فعالیت های مرتبط به توسعه ی صادرات کاالها 

و خدمات می تواند با کاهش سرانه ی CO 2 همراه باشد. 
ضریــب جمله ی تصحیح خطــا در جدول2 نشــان  دهنده ی وجود 
رابطه ی بلندمدت معنی  دار بین متغیرهای الگو اســت. این ضریب 
در ســطح احتمال یک درصد معنی دار و دارای عالمت منفی است. 
به طوری  کــه انتظار مــی رود در هر دوره حــدود 73درصد انحراف 

رابطه ی کوتاه مدت از مسیر بلندمدت، تعدیل شود. 
بر این اساس اثر یک شوک بر متغیر انتشار CO 2 در کوتاه مدت حدود 
یــک و نیم دوره زمان به طول خواهــد انجامید و پس  از آن رابطه ی 

کوتاه مدت نیز در مسیر رابطه ی بلندمدت قرار خواهد گرفت. 
در شــکل1 رابطــه ی بلندمــدت ميان آلودگي ناشــی از انتشــار 
دی اکسیدکربن و درآمد سرانه برای کشورهای گروه D -8 ارائه شده 

است. در اين نمودار مقادير به  صورت لگاريتم طبيعي هستند. 
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   1   نتایج ایستایی متغیرهای مورد مطالعه / مأخذ: یافته های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح 10، 5 و 1درصد است و اعداد داخل پرانتز بیان گر 

احتمال معنی داری فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد است(

متغیرها
)LLC( لوین، لین و چاو)IPS( وضعیت ایم، پسران و شین

ایستایی وقفهسطحوقفهسطح

)0(I-)0/000( ***3/856--)0/013( **2/225-لگاریتم انتشار دی اکسیدکربن

)0(I-)0/006( ***2/478--)0/046( **1/684-لگاریتم انتشار متان

)1(I)0/000( ***3/492-)0/593(0/235)0/000(***4/103-)0/526(0/066لگاریتم تولید ناخالص داخلی

)1(I)0/000( ***3/454-)0/661(0/415)0/000(***3/883-)0/571(0/179لگاریتم توان دوم تولید ناخالص داخلی

)1(I)0/000(***9/380-)0/496(0/009-)0/000(***10/422-)0/107(1/239-لگاریتم مصرف انرژی 

)0(I-)0/004( ***2/594--)0/010( ***2/293-لگاریتم صادرات کاال و خدمات

D - 8 2   نتایج حاصل از برآورد بلندمدت و کوتاه مدت اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و صادرات بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای اسالمی گروه   

       مأخذ: یافته های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح 10، 5 و 1درصد است.(
احتمالآماره tخطای معیارضرایبمتغیر

0/24314/2590/000***3/475توان اول سرانه ی تولید ناخالص داخلی

13/8170/000 - 0/013***0/180-توان دوم سرانه ی تولید ناخالص داخلی

0/04224/7960/000***1/062مصرف سرانه ی انرژی

7/9830/000 -0/008***0/064-صادرات کاال و خدمات

4/8350/000 -3/460***16/731-عرض از مبدا

12/5981/8040/073*22/732تفاضل مرتبه اول توان اول سرانه ی تولید ناخالص داخلی
1/7450/083 -0/737*1/286-تفاضل مرتبه اول توان دوم سرانه ی تولید ناخالص داخلی

0/2060/4590/4480/654تفاضل مرتبه اول مصرف سرانه ی انرژی  
0/0361/8170/071*0/065-تفاضل مرتبه اول صادرات کاال و خدمات

4/8260/000 -0/151***0/731-جمله ی تصحیح خطا

Schwarz criterion = - 2 /228 
Akaike info criterion =  - 3 /136
Log likelihood =   340 /590 

Mean dependent var = 0 /032                 
SE. of regression = 0 /061
SD. Dependent VAR = 0 /086
Hausman Test = 1 /56 )0 /816(

 1  رابطه ی بلندمدت میان رشــد اقتصادی و ســرانه ی انتشــار دی اکسیدکربن در کشــورهای گروه D -8                مأخذ: یافته های مطالعه
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D - 8 3   نتایج حاصل از برآورد بلندمدت و کوتاه مدت اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و صادرات بر انتشار گاز متان در کشورهای اسالمی گروه   

       مأخذ: یافته های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح 10، 5 و 1درصد است.(
احتمالآماره tخطای معیارضرایبمتغیر

1/0342/4400/016**2/524توان اول سرانه ی تولید ناخالص داخلی

2/4450/015 - 0/062**0/152-توان دوم سرانه ی تولید ناخالص داخلی

0/2331/8800/062*0/439مصرف سرانه ی انرژی  

0/5470/585 -0/0450/083-صادرات کاال و خدمات

1/9440/053 -2/101*4/087-عرض از مبدا

33/92831/3311/0820/280تفاضل مرتبه اول توان اول سرانه ی تولید ناخالص داخلی
1/0710/285 -1/9211/792-تفاضل مرتبه اول توان دوم سرانه ی تولید ناخالص داخلی

0/5410/588 -0/2020/373-تفاضل مرتبه اول مصرف سرانه ی انرژی  
0/0801/8900/060*0/151-تفاضل مرتبه اول صادرات کاال و خدمات

1/9440/050 -0/163**0/315-جمله ی تصحیح خطا

Schwarz criterion = - 2 /485 
Akaike info criterion =  - 3 /393
Log likelihood =   364 /244 

Mean dependent var = 0 /001                 
SE. of regression = 0 /155
SD. Dependent VAR = 0 /204
Hausman Test = 3 /63 )0 /314(

همان طور که مشــاهده می شود يك رابطه ی U برعکس ميان رشد 
اقتصادی و انتشار گاز CO 2 برقرار است. با توجه به نمودار ترسیمی 
در سطح درآمد ســرانه 15553 دالر )LnGDP = 9.652 (، جهت 
تقعر منحنی عوض می شــود. از این  رو در ابتــدا با افزایش درآمد 
سرانه و رشــد اقتصادی، با ثابت بودن سایر شرایط، سرانه ی انتشار 
گاز دی اکسیدکربن کاهش می یابد. این وضعیت تا قبل از مرز درآمد 
15553 دالر، ادامه دارد و پس  از آن انتظار می رود ســرانه ی انتشار 
CO 2 افزایش یابد. بنابراین فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس برای 
 D -8  آلودگي ناشی از انتشــار دی اکسیدکربن در کشورهای گروه

تایید می شود. 
رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت اثر رشــد اقتصادی، مصرف انرژی و 
صادرات بر انتشــار گاز متان در کشورهای اسالمی گروه  D -8 در 
جدول3 ارائه شــده است. نتایج آزمون هاسمن نشان می دهد که با 
عــدم رد فرضیه ی  در رابطه ی3، نتایج برآوردگر PMG از کارآیی و 

سازگاری الزم برخوردار است.
نتایج جدول3 نشــان می دهد که اثر شــاخص مصــرف انرژی در 
کشورهای گروه D -8 نقش نسبتا باالیی در توضیح انتشار گاز متان 
دارد، اما این اثرگذاری حدود 40درصد نقشــی اســت که مصرف 
انرژی در توضیح انتشــار گاز CO  2 دارد. به  طوری كه انتظار می رود 
با افزايش ســرانه ی مصرف انــرژي به ميزان یک درصــد، با ثابت 
بودن ســایر شرایط، سرانه ی انتشــار گاز متان در بلندمدت حدود 
0/44درصد افزايش  يابد. در حالی که این رقم برای ســرانه ی انتشار 

CO 2 حدود 1/06درصد بود.
در اینجا، صــادرات علی رغم اثرگذاری منفی، فاقد معناداری آماری 
اســت. انتظار می رود  که با یک درصد افزایش در ســهم صادرات، 
ســرانه ی انتشــار گاز متان در بلندمدت حدود 0/04درصد کاهش 
یابــد. بنابرایــن افزایش صــادرات کاالها و خدمات بــرای هر دو 
آالینده ی دی اکســیدکربن و متان، علی رغم اثرگذاری اندک باعث 

کاهش نسبی انتشار در بلندمدت می شوند. 
ضریــب جمله ی تصحیح خطــا در جدول3 نشــان  دهنده ی وجود 
رابطه ی بلندمدت معنی  دار میان متغیرهای الگو اســت. این ضریب 
در سطح احتمال یک درصد معنی دار و دارای عالمت منفی است. به 
 طوری  که انتظار می رود در هر دوره حدود 31درصد انحراف رابطه ی 
کوتاه مدت از مســیر بلندمدت، تعدیل شــود. بر این اساس اثر یک 
شــوک بر متغیر انتشــار گاز متان در کوتاه مدت کمی بیش از سه 
دوره زمــان به طول خواهد انجامید و پس  از آن رابطه ی کوتاه مدت 
نیز در مســیر رابطه ی بلندمدت قرار خواهد گرفت. بنابراین اثر یک 
 )CH 4 و CO 2 شوک بر متغیرهای وابسته مدل انتشار آلودگی )گاز
در کوتاه مدت باعث می شــود که مدل انتشار گاز CO 2 با سرعتی 
نسبتا بیشتر از انتشار گاز CH 4 در مسیر رابطه ی تعادلی بلندمدت 

قرار بگیرد. 
در شکل2 رابطه ی بلندمدت ميان آلودگي ناشی از انتشار گاز متان 
و درآمد ســرانه برای کشورهای گروه  D -8 ارائه شده است. در اين 

نمودار مقادير به  صورت لگاريتم طبيعي هستند. 
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 2  رابطه ی بلندمدت میان رشــد اقتصادی و ســرانه ی انتشــار گاز متان در کشــورهای گروه D -8                مأخذ: یافته های مطالعه

همان طور که مشــاهده می شود يك رابطه ی U برعکس ميان رشد 
اقتصادی و انتشار گاز متان برقرار است. با توجه به نمودار ترسیمی 
در ســطح درآمد ســرانه ی 4032 دالر )LnGDP= 8.302(، جهت 
تقعر منحنی عوض می شــود. از این  رو در ابتــدا با افزایش درآمد 
سرانه و رشــد اقتصادی، با ثابت بودن سایر شرایط، سرانه ی انتشار 
گاز متان کاهــش می یابد. این وضعیت تا قبل از مرز درآمد 4032 
دالر، ادامه دارد و پس  از آن انتظار می رود ســرانه ی انتشــار متان 

افزایش یابد. 
بنابرایــن در اینجا نیــز فرضیه ی زیســت محیطی کوزنتس برای 
 D -8 آلودگي ناشــی از انتشــار گاز متــان در کشــورهای گروه
تایید می شود. همان طور که در شــکل1 برای سرانه ی انتشار گاز 
دی اکســیدکربن مشاهده شــد، در سطح درآمد ســرانه ی بسیار 
باالتری نســبت به گاز متان، جهت تقعر منحنی عوض می شــود. 
بنابراین از منظر انتشار CO 2، به سطح رشد و توسعه ی اقتصادی 
باالتر و به تبع آن درآمد ســرانه ی بیشــتری نیاز اســت تا بهبود 

کیفیت محیط زیست حاصل شود.

نتیجه گیری و پیشنهادها
در این پژوهش به ارزیابی اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی  و صادرات 
کاال و خدمات بر کیفیت محیط زیست در جامعه ی آماری کشورهای 
اســالمی گروه  D -8 در طی سال های 2012-1990 پرداخته شد. 
برای کیفیت محیط زیســت از دو شاخص گاز دی اکسیدکربن و گاز 
متان استفاده شد. به منظور بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت 
بــا توجه به نتایج آزمون های ایســتایی از الگــوی خودتوضیحی با 

وقفه های گســترده ی پنلی )Panel ARDL( استفاده شد. نتایج 
پژوهش حاکی از آن است که در کشورهای گروه D -8 برای هر دو 
آالینده يك رابطه ی U شــكل وارون ميان رشد اقتصادی و انتشار 
آلودگی برقرار اســت، با این تفاوت که برای آلودگی ناشــی از گاز 
دی اکســیدکربن به سطح رشد و توسعه ی اقتصادی باالتر و به تبع 
آن درآمد سرانه ی بیشــتری نیاز است تا جهت تقعر منحنی تغییر 
کند و بهبود کیفیت محیط زیســت حاصل شــود، در حالی که برای 
آلودگی ناشی از گاز متان با سطح رشد و توسعه ی اقتصادی کمتری 

نیاز است بهبود کیفیت محیط زیست حاصل شود. 
ایــن نتیجه گیری مبنی بر رابطه ی U شــكل وارون ميان رشــد 
اقتصادی و انتشار آلودگی با نتایج مطالعات مختلفی سازگار است.

]14،9و18[ آمار بانک جهانی نشــان می دهد که متوســط درآمد 
ســرانه در گروه  D -8 حــدود 13818 دالر اســت]8[، بنابراین 
کشورهای این گروه به مرز درآمدی 15553 دالر )شکل1( دست 
نیافته اند. با توجه به این نتایج می بایســت ســطح درآمد سرانه ی 
کشــورها به طور میانگین از مــرز 15553 دالر فراتر رود تا روند 

انتشار هر دو آالینده کاهش پیدا کند. 
نتایج مطالعه نشــان داد که شــاخص مصرف انرژی  اثری مثبت بر 
تولید گاز دی اکســیدکربن و متان دارد. همچنین مصرف انرژی در 
توضیح انتشار گاز دی اکسیدکربن نقش بسیار باالتری در مقایسه با 

آلودگی ناشی از انتشار گاز متان دارد.
بر این اساس پیشنهاد می شود از منابع انرژی تجدیدپذیر و سوخت های 
غیرفســیلی که آلودگی کمتری ایجاد می کنند، به عنوان جایگزین 
ســوخت های فسیلی رایج اســتفاده شــود. در این میان می توان به 
راهکارهایی نظیر الکتریکی کردن چاه های )مجاز( کشاورزی، استفاده 
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از انرژی بادی، خورشــیدی و همچنین انرژی های زیست توده ای در 
جهت کاهش انتشــار گاز دی اکســیدکربن و متان اشاره کرد. نتایج 
موید این است که بهبود تراز تجاری تاثیری اندک و منفی در سرانه ی 
انتشــار هر دو آالینده )گاز CO 2 و گاز CH 4( می گذارد و سازگار با 

نتایج مطالعه ی مرابت و السامرا)2017( است.]15[ بنابراین توصیه 
می شود که در فرآیند انتقال تکنولوژی و بهره مندی از مزیت نسبی 
در توسعه ی صادرات کاالها و خدمات، هرچه بیشتر توجه خود را به 

تکنولوژی های پاک و با آالیندگی کمتر مبذول کنند.
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