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چكیده
با توجه به اهمیت شاخصهای اکولوژیکی در ارزیابی مخاطرات محیطزیست ،در این مطالعه به بررسی شاخص ردپای اکولوژیکی و ظرفیت
زیستی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب تابع تولید پرداخته شد .پس از ارزیابی نتایج مانایی متغیرها ،با استفاده از رهیافت مدل خودتوضیحی
با وقفههای گسترده ( )ARDLبه بررسی روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها پرداخته شد .نتایج آزمون علیت نشان داد که متغیرهای
سرمایه ،اشتغال ،مصرف انرژی ،ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی ،رابطهی علی معناداری با معیار رشد اقتصادی دارند .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که شاخص ردپای اکولوژیکی با وجود اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی ،فاقد معنیداری آماری بود .در مقابل ،میزان سرمایه،
مصرف انرژی و ارتقای ظرفیت زیستی ،مطابق انتظار ،تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی بر جا میگذارند .بنابراین ،پیشنهاد میشود در
تدوین سیاستهای تولیدی و تجاری کشور به نحوی اقدام شود که ضمن حفظ هرچه بیشتر ظرفیت زیستی ،با محدود نمودن واردات کاالهایی
که توان زیستی داخلی را از بین میبرند ،به تقویت هرچه بیشتر توان زیستی کمک نمود.

کلید واژهها :رشد اقتصادی ،ردپای اکولوژیکی ،ظرفیت زیستی ،ردپای اکولوژیکیARDL ،
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سرآغاز
با افزایش اهمیت مسایل محیطزیست ،کشورهای مختلف در
تالشند تا با برنامهریزی مناسب ضمن دستیابی به اهداف رشد و
توسعهی موردنظر ،آسیبهای محیطزیستی ناشی از فعالیتهای
اقتصادی را به حداقل برسانند .در این راستا ،بررسی ابعاد
اقتصادی -اجتماعی انتشار گازهای آالینده و آثار محیطزیستی
ناشی از آن ،به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانهای
در حال افزایش هستند ،از اهمیت قابل توجهی برخوردارند
( .)Bageri, 2010; Mogadasi & Ziaee, 2011این موضوع
برای کشورهای در حال توسعه که افزایش رشد اقتصادی در آنها
از اولویت باالیی برخوردار بوده و در تالش برای کاهش فاصلهی
خود با کشورهای صنعتی هستند ،دارای اهمیت مضاعف است
( .)Knowles & Owen, 1995به ویژه آنکه ،عواملی مانند
افزایش جمعیت و افزایش مصرف سرانه ،سبب کاهش شدید
سرمایههای طبیعی و خدمات اکوسیستم در مقیاس جهانی شده
است ( .)Oosthoek & Gills, 2005از طرفی ،وابستگی
روزافزون به انرژی موجب تعامل بیشتر این بخش با سایر
بخشهای اقتصادی شده ،به طوریکه نه تنها توسعه اقتصادی
باالتر نیازمند سطوح باالتری از مصرف انرژی است ،بلکه مصرف
کارای انرژی به سطح باالتری از رشد و توسعهی اقتصادی نیاز
دارد ( .)Halicioglu, 2009از طرفی ،مصرف انرژی عامل
محرك رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی انسان تلقی میشود
و از سوی دیگر ،موجب انتشار آالیندهها و تخریب محیطزیست
میگردد .به منظور بررسی اثر تخریب محیطزیست و پایداری آن،
شاخصها و معیارهای متنوعی ارایه گردیده است .از جملهی این
معیارها میتوان به میزان انتشار گازهای گلخانهای اشاره نمود که
به عنوان یکی از شاخصهای آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی ،تنها
بخشی از تخریب محیطزیست را نمایندگی نموده
( )Charfeddine & Mrabet, 2017و میزان برداشت بیرویه
از منابعطبیعی و آسیبهای ناشی از آن در این شاخص ارزیابی
نمیشود .از اینرو طی سالهای اخیر ،استفاده از معیار رد پای
اکولوژیکی( )1که معرف مجموعه فشارها بر محیطزیست است ،به
عنوان موفقترین شاخص جهت ارزیابی توسعهی پایدار ،از طرف
سیاستگذاران و محققین مرتبط با محیطزیست مورد توجه قرار
گرفته است ( .)Uddin et al., 2017پایداری محیطزیست به
مفهوم برآورده شدن نیازهای نسل فعلی بدون کاهش و یا نابودی

ظرفیت محیطزیست برای نسلهای آینده تعریف شده و معیار رد
پای اکولوژیکی عالوه بر جامعیت نسبت به سایر شاخصها،
نشاندهندهی پایداری محیطزیست نیز بوده و میتواند در یک
منطقه معین مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Cornelia, 2014این
معیار هم میزان مصرف انسان از منابعزیستی و هم تولید پسماند
را در نواحی مختلف نشان داده و برابر مقدار زمینی است که ضمن
تامین پایدار نیازهای مصرفی جامعه ،پسماند تولیدی را نیز جذب
نماید ( .)Wackernagel et al., 2004به بیان بهتر ،رد پای
اکولوژیکی ،آثاری را که جوامع مختلف به خاطر سبک زندگی خود،
در طبیعت بر جای میگذارند ،نشان داده و مشخص مینماید در
کدام ناحیه فشار بیشتری بر منابعطبیعی و محیطزیست از طرف
انسان وارد میشود .پس از محاسبه رد پای اکولوژیکی ،مقدار آن
با ظرفیت یا توان زیستی مقایسه شده و چنانچه رد پای اکولوژیکی
یک ناحیه باالتر از ظرفیت زیستی آن باشد ،منطقه دچار کسری
اکولوژیکی بوده و نشاندهندهی ناپایداری است ( & Wilson
 .)Anielski, 2005در بسیاری از مناطق ،موجودی سرمایه
طبیعی ثابت و یا در حال کاهش است .بنابراین ،رشد تخریب
محیطزیست و ایجاد آلودگی تا جایی است که حتی از ظرفیت
زیستی( )2کره زمین نیز فراتر رفته است ( & Wackernagel
 .)Rees, 1998بنابراین ،سوال اساسی این است که تغییرات
کیفیت محیطزیست بر مبنای شاخصهای اکولوژیکی و ظرفیت
زیستی ،چه اثراتی بر رشد اقتصادی ایران بر جا میگذارد؟ از اینرو،
پژوهش فعلی گام علمی و تجربی جهت ارزیابی اثر کیفیت
محیطزیست بر رشد اقتصادی است تا بتوان براساس آن برای
تداوم توسعه ،اقداماتی را پیشنهاد کرد.
پیشینه تحقیق
انرژی برای تمامی کشورها ،چه توسعهیافته و چه در حال توسعه،
به عنوان یک نهاده مهم تولید در کنار سرمایه و نیروی کار مطرح
بوده و در قالب نیروی محرکهی فعالیتهای تولیدی ،زیربنای
اساسی فعالیتهای اقتصادی هر کشوری محسوب میشود.
بنابراین ،رشد اقتصادی و مصرف انرژی ارتباط نزدیکی با یکدیگر
دارند ( ;Ellabban et al., 2014; Ucan et al., 2014
 .)Sadorsky, 2009بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که رشد
اقتصادی باالتر نیازمند مصرف انرژی بیشتری است ( Stern,
;2000; Ozturk & Acaravci, 2010; Matei, 2017
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.)Adams et al., 2018; Rahman & Velayutham, 2020

به عنوان مثال ،)Stern, 2000( ،رابطهی بین مصرف انرژی و
توسعه اقتصادی در ایاالت متحده آمریکا را بررسی و نتیجه گرفت
که مصرف انرژی علّت مهم رشد و توسعه اقتصادی به حساب
میآید .نتایج مطالعه ( ،)Matei, 2017ارتباط مثبت انرژی با رشد
اقتصادی برای  34کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی()3
( )OECDرا در بلندمدت تایید میکند .نتایج مطالعه ( Rahman
 ،)& Velayutham, 2020برای پنج کشور آسیایی و در بازهی
زمانی  2014-1990نشان داد که رابطهی مثبت بین مصرف انرژی
و سرمایه با رشد اقتصادی وجود دارد .در برخی دیگر از مطالعات،
مصرف انرژی نقش به نسبت جزیی در روند رشد اقتصادی دارد
( ;Tugcu et al., 2012; Narayan & Doytch, 2017
Destek & Aslan, 2017; Aydin, 2019; Tuna & Tuna,
.)2019

در ایران نیز مطالعات مختلفی در زمینه بررسی رابطهِ بین مصرف
انرژی و رشد اقتصادی انجام و بسته به دورهی زمانی و مدل مورد
استفاده به نتایج متفاوتی دست یافتهاند .به عنوان نمونه ،در
پژوهش ( ،)Sharzehi & Haghani, 2009مشخص گردید که
درآمد ملی علّت مصرف انرژی است .همچنین در مطالعهی
( ،)Sadeghi & Islami, 2011وجود رابطهی علّی از مصرف
انرژیهای فسیلی به رشد اقتصادی مشاهده شد .عالوه بر این ،در
مطالعهی ( ،)Moradgholi et al., 2020رابطه علی میان
شوكهای مثبت و منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران
تایید شد .بنابراین ،با مرور ادبیات موضوع میتوان مصرف انرژی
را به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی قلمداد کرد که در
مطالعهی حاضر به بررسی این اثر پرداخته شده است.
عالوه بر اثرگذاری انرژی ،نقش کیفیت محیطزیست در تولید و
رشد اقتصادی غیرقابل انکار است ( .)Halicioglu, 2009در
برخی مطالعات ،بررسی رابطهی رشد اقتصادی و کیفیت
محیطزیست با تمرکز بر فرضیه محیط زیستی کوزنتس انجام
گرفته است ( ;Saboori et al., 2012; Chow and Li, 2014
;Ahmad et al., 2017; Sinha & Shahbaz, 2018
 .)Churchill et al., 2020اساس این فرضیه ،وجود رابطهی U

وارون میان رشد اقتصادی و شاخصهای انتشار آلودگی است؛ به
عبارت دیگر ،با افزایش رشد اقتصادی ،در ابتدا انتشار آلودگی
افزایش مییابد و در یک نقطهی بحرانی (نقطهی بازگشت) ،انتشار
آلودگی کاهش خواهد یافت .همچنین ،در رابطه با تابع تولید
متشکل از عوامل تولید سرمایه ،نیروی کار و محیطزیست
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مطالعاتی صورت گرفته است .مرور این مطالعات نشان میدهد که
اثرگذاری انتشار آلودگی بر رشد اقتصادی بسته به نوع شاخصهای
آلودگی مورد استفاده میتواند مثبت یا منفی باشد ( Yang et al.,
2016; Cárdenas Rodríguez et al., 2018; Muhammad
 .)& Khan, 2019در مطالعهی ( Cárdenas Rodríguez et

 ،)al., 2018تاثیر آالیندههای  CH4 ،CO2و  N2Oبر رشد
اقتصادی مجموعه کشورهای  OECDو مجموعه کشورهای گروه
بیست( )G20( )4مثبت ارزیابی شد؛ در مقابل آالیندههای ،NOX
 SOXو  COمنجر به کاهش سطح رشد اقتصادی میشوند.
همچنین در مطالعهی ( ،)Muhammad & Khan, 2019تاثیر
انتشار  CO2بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی منفی ارزیابی شد.
همانگونه که مالحظه میگردد در تمامی این مطالعات ،بیشتر از
معیار انتشار آلودگی مانند گازهای گلخانهای به عنوان مولفههای
کیفیت محیطزیست بهره گرفته شده است؛ همانطور که گفته
شد ،انتشار گازهای گلخانهای به عنوان شاخصی از آلودگی هوا و
تغییرات اقلیمی ،تنها بخشی از تخریب محیطزیست را نمایندگی
میکند ( .)Charfeddine & Mrabet, 2017بنابراین ،در این
پژوهش با بهرهمندی از معیارهای اکولوژیکی که جامعیت بیشتری
در مقایسه با سایر شاخصها دارند ،ارزیابی دقیقتری از روند
تغییرات رشد و توسعه اقتصادی انجام خواهد شد .در مطالعات
مختلفی ،از این معیار به منظور ارزیابی کیفیت محیطزیست استفاده
شده است ( Ulucak & Bilgili, 2018; Köksal et al.,
;2020; Mikayilov et al., 2019; Uddin et al., 2019
 .)Aydin & Turan, 2020مرروی بر مطالعات انجام شده،

حاکی از آن است که از شاخصهای اکولوژیکی و زیستی در
ارزیابی رشد اقتصادی استفاده نشده است .لیکن در این پژوهش،
به این مهم توجه شده و با به کارگیری شاخصهای اکولوژیکی و
زیستی ،نگاهی جامع و متفاوت به مباحث رشد اقتصادی شده است.
مبانی نظری
میزان دسترسی بنگاههای اقتصادی به عوامل تولید ،بر سطح تولید
آنها اثرگذار بوده و بسته به نوع تخصیص عوامل تولید ،نتایج
متفاوتی به دست خواهد آمد .بدیهی است که تولید بنگاهها ،تولید
کل و در نهایت رشد اقتصادی را تعیین میکند .بنابراین ،عوامل
تولید از طریق تاثیر بر تولید بنگاهها میتوانند کل اقتصاد را متاثر
نمایند .بدین ترتیب ،تولید هر بنگاه را میتوان مطابق رابطهی ()1
تابعی از بهکارگیری عوامل تولید مختلف در نظر گرفت:
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) Y = f ( xi

که :Y ،خدمات و تولیدات مختلف اقتصاد و  ،xبردار عوامل مختلف
تولید است .در این تابع ،افزایش هر یک از نهادههای مذکور در
ناحیه اقتصادی ،سبب افزایش تولید میگردد .یکی از عوامل مهم
تولید ،انرژی در شکلهای مختلف آن است ،که در بیشتر
فعالیتهای تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و
نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا میکند .در مدلهای رشد
نئوکالسیک ،تنها سرمایه و نیروی کار به عنوان عوامل موثر بر
رشد اقتصادی در نظر گرفته میشوند .با این حال ،در نظریههای
جدید رشد ،عامل انرژی نیز با درجات اهمیت متفاوتی مورد توجه
قرار گرفته است .عوامل موثر بر رابطهی بین مصرف انرژی و
فعالیتهای اقتصادی ،با استفاده از تابع تولید نئوکالسیکی در حالت
کلی به فرم رابطهی ( )2است (:)Stern & Cleveland, 2004
()2

) (Y1, , Ym ) = f ( A, X1, , X n , EC1, , ECP

که در آن ،Yi ،خدمات و تولیدات مختلف اقتصاد ،Xi ،عوامل تولید
از قبیل سرمایه و نیروی کار EC ،عامل انرژی و  Aشاخص
تکنولوژی است .بدین ترتیب ،اگر تولید ،تنها تابعی از سرمایه (،)K
نیروی کار ( )Lو انرژی ( )ECدر نظر گرفته شود ،رابطهی ( )3به
دست خواهد آمد (:)Stern & Cleveland, 2004
)Y = f (K,L,E C
()3
با توجه به اهمیت نقش محیطزیست در روند توسعه اقتصادی
پایدار ،عالوه بر عامل انرژی در نظریههای جدید رشد ،پارامترهای
محیطزیستی هم مورد توجه محققین قرار گرفته است ( Yang et
;al., 2016; Cárdenas Rodríguez et al., 2018

 .)Muhammad & Khan, 2019بنابراین با اعمال معیار
محیطزیست ،رابطه ( )4به دست میآید:
)Y = f (K,L,E C, R
()4
که R ،معیار محیطزیست بوده و سایر متغیرها نیز پیشتر تعریف
شدهاند .در این مطالعه ،جهت ارزیابی کیفیت محیطزیست از
معیارهای ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده میشود.
برای محاسبه رد پای اکولوژیکی ،زمین به پنج کاربری مختلف
تقسیم میشود .در این چارچوب ،تمامی کاالها و خدمات مصرفی
انسان در این پنج کاربری اراضی( )5شکل گرفته و شامل زمین
کشاورزی ،زمین مرتعی ،زمین جنگلی (در دو گروه ردپای جذب
کربن( )6و رد پای تولیدات) ،پهنههای دریایی و زمینهای ساخته

شده( )7است ) .(Charfeddine & Mrabet, 2017بر این اساس،
هر منطقه یا کشور بر اساس ظرفیت خود ،میزان خاصی کاال تولید
میکند و از این میزان ،مقادیری را به خارج از منطقه صادر و در
صورت کمبود ،مقادیری را وارد مینماید ( Jomhehpoor et al.,
 .)2013با توجه به امکان تبادل کاال در قالب صادرات و واردات
هر کشور و یا منطقه در صورت مازاد ،بخشی از تولیدات داخلی (رد
پای تولید) خود را صادر کرده (رد پای صادرات) و یا در صورت
کمبود ،واردات از خارج (رد پای واردات) را خواهد داشت .بنابراین
برای هر یک از کاربریهای اراضی رد پای تولید ،رد پای واردات،
رد پای صادرات ،رد پای مصرف و مجموع آنها رد پای ملی هر
کشور را به دست میدهد که با تقسیم بر جمعیت هر کشور،
میتوان سرانه رد پای اکولوژیکی را محاسبه کرد ) Lin et al.,
.(2016

پس از محاسبه رد پای اکولوژیکی ،ظرفیت یا توان زیستی برای
تعیین پایداری یا ناپایداری محاسبه شده و با رد پای اکولوژیکی
مقایسه میشود .برای محاسبه کل توان زیستی یک کشور،
میبایست توان زیستی کاربریهای اصلی زمین با هم تجمیع شود.
چنانچه رد پای اکولوژیکی منطقه یا کشوری باالتر از ظرفیت
زیستیاش باشد ،منطقه دچار کسری رد پای اکولوژیکی بوده و
هشدار عدم ناپایداری جدی خواهد بود ( & Shahinifar
 .)Habibi, 2016همانطور که در نمودار ( )1مشاهده میشود ،از
سال  1979میالدی ( 1358شمسی) تا سالهای اخیر ،سطح نمودار
ظرفیت زیستی ( )BCاز ردپای اکولوژیکی ( )EFبیشتر شده و به
تدریج شکاف بین دو منحنی افزایش مییابد .در نتیجه ،کسری
ردپای اکولوژیکی و عدم پایداری اکولوژیکی در ایران تهدیدی
جدی محسوب میشود.
از اینرو ،جهت ارزیابی تاثیر شاخصهای کیفیت محیطزیست بر
رشد اقتصادی ایران از رابطه ( )5استفاده شد:
()5

) Yt = f ( Kt , Lt , ECt , EFt , BCt

که  :Yسرانه تولید ناخالص داخلی (معیاری از رشد اقتصادی) که
بر حسب قیمتهای ثابت سال  2010محاسبه شده است:K .
سرمایه سرانه که بر حسب قیمتهای ثابت سال  2010محاسبه
شده و شامل تشکیل داراییهای ثابت اقتصاد ،به همراه تغییرات
خالص در سطح موجودی است .داراییهای ثابت شامل بهبود
اراضی ،خرید ماشینآالت و تجهیزات؛ ساخت جادهها ،راه آهـن و
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تاثیر شاخصهای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی در ایران (عباس عبدشاهی و همکاران)

نمودار ( :)1روند سرانه رد پای اکولوژیكی ( )EFو ظرفیت زیستی ( )BCدر ایران
()Global Footprint Network, 2020

غیره میباشد :L ،معرف جمعیت شاغل است که درصدی از
جمعیت بین  15تا  64سال را در بر میگیرد :EC ،مصرف سرانه
انرژی (بر حسب کیلوگرم معادل نفت خام) :EF ،شاخص رد پای
اکولوژیکی است و واحد اندازهگیری آن هکتار جهانی()GHa( )8
بوده و به مفهوم یک هکتار زمین و آب با بهرهوری معادل متوسط
()6

جهانی است و  :BCمعرف ظرفیت یا توان زیستی است که واحد
اندازهگیری آن هکتار جهانی ( )GHaاستShahbaz et al., ( .
 )2016نشان دادند که استفاده از توابع لگاریتمی-خطی در
دادههای سری زمانی ،مناسبتر است .بنابراین ،در این مطالعه از
مدل لگاریتمی-خطی به صورت رابطه ( )6استفاده شد.

LnYt = 0 + 1LnKt + 2 LnLt + 3 LnECt + 4 LnEFt + 5 LnBCt +  t

در این روابط Ln ،نشاندهنده لگاریتم در پایه عدد نپر  ،و  به
ترتیب ضرایب و جز اخالل مدل و اندیس  tمعرف زمان است.
روش برآورد مدل

روش معمول اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده از
دادههای سری زمانی ،بر این فرض استوارند که متغیرهای الگو
مانا هستند .یک متغیر سری زمانی وقتی مانا است که میانگین،
واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی
بماند .اگر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد الگو نامانا
باشند ،در حالی که ممکن است هیچ رابطه مفهومی بین متغیرهای
الگو وجود نداشته باشد ،میتواند ضریب تعیین ( )R2بسیار باال به
دست آید و موجب استنباط نادرست محقق در مورد میزان ارتباط
بین متغیرها شود .افزون بر این ،وجود متغیرهای نامانا در الگو سبب
بیاعتباری آزمونهای  tو  Fمیشوند ( .)Baltagi, 2008به منظور
بررسی مانایی متغیرها در این مطالعه ،از آزمونهای مانایی دیکی
فولر تعمیم یافته( )ADF( )9و فیلیپس-پرون( )PP( )10استفاده شده
است.
زمانی که شواهدی مبنی بر وجود ریشه واحد در دادهها وجود داشته

باشد ،برای پرهیز از وقوع رگرسیون کاذب( )11و نیز تعیین رابطهی
بلندمدت بین متغیرها ،میتوان از الگوی خودتوضیح با وقفههای
گسترده( )ARDL( )12استفاده نمود .یکی از مزایای رهیافت
 ARDLکه موجب برتری آن نسبت به سایر روشهای همجمعی
شده است ،عدم نیاز به یکسان بودن درجه همجمعی متغیرها است.
همچنین میتوان الگوهای کوتاهمدت و بلندمدت مدل را به طور
همزمان ،برآورد کرد و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و خود
همبستگی را رفع نمود ( .)Nofresti, 1999بنابراین برآوردگرهای
روش  ،ARDLنااریب و کارا هستند ،چرا که عموماً عاری از
مشکالتی چون خودهمبستگی و درونزایی میباشند ( Siddiki,
.)2000
مدل ARDL

تعمیمیافته()13

را میتوان به صورت رابطه ( )7نشان

داد (Pesaran & pesaran, 1997؛ :)Pesaran & Shin, 1998

()7

k

 ( L, p) yt =  0 +  i ( L, qi) xit + ut , i = 1, 2,..., k
i =1

که  0عرض از مبدأ yt ،متغیر وابسته و  Lعامل وقفه است که
به صورت رابطه ( )8تعریف میشود:
()8

L j yt = yt − j
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بر این اساس ،مدل پویای  ARDLرشد اقتصادی به صورت رابطه
()9

( )9میباشد:

w

z

f

k

n

m

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

ln Yt =  0 +  i LnYt −i +   i LnK t −i +  i LnLt −i +   i LnECt −i +  i LnEFt −i +  i LnBCt −i
+ 0 LnKt +  0 LnLt + 0 LnECt + 0 LnEFt + 0 LnBCt + u1t

که z ، f ، k ، n ، m ،و  wبه ترتیب بیانگر تعداد وقفههای بهینه
برای متغیرهای  ln EF ، ln EC ، ln L ، ln K ، ln Yو

 ln BCمیباشد .در بلندمدت روابط زیر بین متغیرهای این مدل
صادق است:

Yt = Yt −1 = ... = Yt − m , K t = K t −1 = ... = K t − n , Lt = Lt −1 = ... = Lt − k , ECt = ECt −1 = ... = ECt − f ,
EFt = EFt −1 = ... = EFt − z , BCt = BCt −1 = ... = BCt − w

بنابراین ،رابطه بلندمدت را میتوان به صورت رابطه ( )10نوشت:
()10

ln Yt = 0 + B1 ln Kt + B2 ln Lt + B3 ln ECt + B4 ln EFt + B5 ln BCt + u2t

وجود همگرایی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی ،مبنای
استفاده از مدلهای تصحیح خطا( )ECM( )14را فراهم میکند

( .)Nofresti, 1999معادله تصحیح خطای مدل  ARDLرا
میتوان بهصورت رابطه ( )11نوشت:

w

z

f

k

n

m

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

 ln Yt =  0 +  i  ln Yt −i +   i  ln Kt −i +  i  ln Lt −i +   i  ln ECt −i +  i  ln EFt −i + i  ln BCt −i + ECTt −1 + u3t

()11

که جزء تصحیح خطا (  ) ECTt −1به صورت رابطه ( )12است:
()12

ECTt = ln Yt − 0 − 1 ln Kt − 1 ln Lt − 1 ln ECt − 1 ln EFt − 1 ln BCt

در رابطه (  ،)8عملگر اولین تفاضل بوده و  i ،  i ،  iو i

ضرایب برآورد شده از معادله ( )7میباشند  .نیز ضریب جز
تصحیح خطا میباشد که سرعت تعدیل را اندازهگیری میکند .الزم
به ذکر است که در آخرین نسخه نرمافزار  ،EVIEWS 11تفاضل
متغیرهایی که در مدل پویای  ARDLبر اساس آمارههای انتخاب
وقفه (مانند آکائیک ،شوارتز و غیره) دارای وقفه بهینه صفر باشند،
در معادله تصحیح خطا وارد نمیشود ( EViews11, Chapter
 .)28برای تخمین رابطه بلندمدت ،میتوان از یک روش دو

مرحلهای استفاده کرد .در مرحله اول ،وجود یک رابطه بلندمدت
بین متغیرهای مدل که به وسیله تئوری بیان میشود ،مورد بررسی
قرار میگیرد .به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها،
از آزمون کرانه( )15که توسط ( )Pesaran et al., 2001پیشنهاد
شده است ،استفاده شد .روش آزمون کرانه  ARDLبر اساس
تخمین  OLSیک الگوی تصحیح خطای نامقید()UECM( )16
برای تحلیل همجمعی است .الگوی تصحیح خطای نامقید مدل
 ARDLمستخرج از رابطه ( ،)5به صورت معادله ( )13نوشته
میشود:

P −1

P −1

P −1

P −1

P −1

i =1

i =1

i =1

i =1

i =1

 ln Yt =  0 +  t T +  i  ln Yt −i +   i  ln Kt −i +  i  lnLt −i +   i  ln EC +  i  ln EF

()13

P −1

+ i  ln BCt −i + 1 ln Yt −1 +  2 ln Kt −1 +  3 ln Lt −1 +  4 ln ECt −1 +  5 ln EFt −1 +  6 ln BCt −1 + u4t
i =1

که ∆ ،عملگر تفاضل مرتبه اول T ،روند و  Pنیز تعداد وقفه بهینه
است .مطابق مطالعه ( )Pesaran et al., 2001برای انجام آزمون

کرانه ،باید از آزمون والد ( )17برای بررسی معنیداری سطوح با وقفه
متغیرها در الگوی تصحیح خطای نامقید استفاده شود .در این

تاثیر شاخصهای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی در ایران (عباس عبدشاهی و همکاران)

حالت ،آزمون معنیداری مشترك برای فرض صفر ،یعنی عدم
وجود همجمعی ،با برابر صفر قرار دادن تمام متغیرها با یک وقفه
در سطح ،انجام میشود:
()14

H0 : 1 =  2 = 3 =  4 = 5 = 6 = 0

بنابراین ،آماره  Fبرای فرضیه صفر به این صورت است که آیا تمام
ضرایب بلندمدت به صورت مشترك برابر صفر هستند یا خیر .در
واقع در این مرحله ،بر اساس سطوح معنیداری مرسوم ،آماره F
محاسباتی ،با مقادیر بحرانی ارایه شده توسط ( Pesaran et al.,
 ،)2001مقایسه میشود .اگر آماره  Fمحاسباتی ،بیشتر از کرانه
باالیی مقادیر بحرانی باشد ،آنگاه فرضیه صفر مبنی بر عدم
همجمعی رد میشود .اما اگر آماره  Fتخمین زده شده کمتر از
کرانه پایینی مقادیر بحرانی باشد ،فرضیه صفر مبنی بر عدم
همجمعی ،نمیتواند رد شود .در نهایت اگر آماره  Fمحاسباتی بین
کرانه باالیی و پایینی قرار گیرد ،رهیافت آزمون کرانه قادر به تعیین
وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها نمیباشد
(.)Pesaran et al., 2001

دادهها

دادههای مورد استفاده در این پژوهش شامل تولید ناخالص داخلی
سرانه (معرف رشد اقتصادی) ،نرخ اشتغال ،سرمایه سرانه ،مصرف
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سرانه انرژی ،سرانه ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی به صورت
سری زمانی هستند و از منابع مختلفی شامل پایگاههای داده بانک
جهانی یا شاخصهای توسعه انسانی( )18و گزارشهای ساالنه
شبکه جهانی رد پای اکولوژیک( )19برای سالهای 1368-1395
جمعآوری شدند .به منظور تجزیه تحلیلهای آماری در این
مطالعه ،از نرمافزار  EVIEWS 11استفاده شد.
نتایج و بحث

آمارههای توصیفی متغیرهای مورد بررسی بر حسب سرانه در
جدول ( )1گزارش شده است .همانطور که مشاهده میشود،
میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی حدود  4874دالر است که
بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب حدود  6429دالر و 3655
دالر است .همچنین ،میانگین دو شاخص کیفیت محیطزیست
(ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی) به ترتیب حدود  2/54و 0/90
هکتار جهانی است .نکته قابل توجه ،نتایج آماره جارك-برا( )20است
که تطبیق با توزیع نرمال را بر اساس شاخصهای تقارن چولگی()21
و کشیدگی( )22ارزیابی میکند .بر اساس نتایج جدول ( ،)1احتمال
آماره جارك-برا نشان میدهد که تمامی دادهها از توزیع نرمال
پیروی نموده که حاکی از توزیع مناسب دادهها دارد.

جدول ( :)1آمارهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
متغیرها
میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
آماره جارك-برا
احتمال جارك-برا

تولید ناخالص داخلی سرمایه
1223/959
4874/022
1261/797
4589/264
1846/375
6428/941
710/745
3655/123
356/614
908/293
1/645
2/721
0/439
0/256

اشتغال
28/633
29/813
33/247
24/070
3/330
2/789
0/247

مصرف انرژی
2145/511
2051/789
3060/387
1229/974
581/939
2/101
0/349

ردپای اکولوژیكی
2/453
2/458
3/404
1/47
0/555
1/59
0/451

ظرفیت زیستی
0/94
0/945
1/015
0/697
0/104
3/121
0/209

()Source: Research findings

در ادامه ،بر اساس رهیافت علیت گرینجر ،به بررسی رابطه علی
میان متغیرها پرداخته شد که نتایج آن در جدول ( )2آمده است.
همانطور که مشاهده میشود برای حالتهایی که متغیرهای رشد
اقتصادی ،سرمایه ،اشتغال و ظرفیت زیستی به عنوان متغیر وابسته
قرار گیرند ،علیت گرینجر تایید میشود .با توجه به هدف مطالعه
حاضر که بررسی اثرات سرمایه ،اشتغال ،مصرف انرژی و کیفیت
محیطزیست بر رشد اقتصادی است ،نتایج بررسی رابطهی علی

بین متغیرها نشان میدهد که متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی
میتواند به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای سرمایه ،نرخ اشتغال،
مصرف انرژی ،ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی میتوانند به
عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شوند.

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،12شماره  ،24پاییز و زمستان 1400

308

جدول ( :)2رابطه علی بین متغیرهای مورد مطالعه

آماره  2

فرض صفر
متغیرهای سرمایه ،اشتغال ،مصرف انرژی ،ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی علت متغیر رشد اقتصادی نیستند.
متغیرهای رشد اقتصادی ،اشتغال ،مصرف انرژی ،ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی علت متغیر سرمایه نیستند.
متغیرهای رشد اقتصادی ،سرمایه ،مصرف انرژی ،ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی علت متغیر اشتغال نیستند.
متغیرهای رشد اقتصادی ،سرمایه ،اشتغال ،ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی علت متغیر مصرف انرژی نیستند.
متغیرهای رشد اقتصادی ،سرمایه ،اشتغال ،مصرف انرژی و ظرفیت زیستی علت متغیر ردپای اکولوژیکی نیستند.
متغیرهای رشد اقتصادی ،سرمایه ،اشتغال ،مصرف انرژی و ردپای اکولوژیکی علت متغیر ظرفیت زیستی نیستند.

نتیجه آزمون

**12/518
()0/028
**12/754
()0/025
***60/438
()0/000
8/177
()0/146
4/91
()0/428
***16/84
()0/004

رد
رد
رد
تایید
تایید
رد

( ***،**،*( )Source: Research findingsبه ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد است .اعداد داخل پرانتز بیانگر احتمال معنیداری فرض صفر است).

به منظور ارزیابی اثر متغیرهای مورد مطالعه بر رشد اقتصادی
ایران ،بر اساس رابطه ( ،)2ابتدا مانایی متغیـرها مورد آزمون قـرار

گرفت که نتایج آن در جدول ( )3ارایه شده است.

جدول ( :)3نتایج آزمون مانایی متغیرها
عنوان
لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی
لگاریتم سرمایه سرانه
لگاریتم نرخ اشتغال
لگاریتم سرانه مصرف انرژی
لگاریتم سرانه ردپای اکولوژیکی
لگاریتم ظرفیت زیستی

آماره ADF
***-3/938
***-4/732
*-1/893
***-6/654
***-5/610
***-5/221

آماره PP
**-3/761
-4/732
*-1/859
***-6/654
***-5/610
***-9/002

نتیجه
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

(** ،*( )Source: Research findingsو *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد میباشد).

نتایج مانایی بر اساس آمارهی  ADFدر جدول ( )1نشان میدهد
که تمامی متغیرهای مورد مطالعه در سطح مانا نبوده ولی تفاضل
اول آنها مانا است .با توجه به تحوالت اقتصادی ایران و تغییرات
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،امکان شکست ساختاری در
دادههای سری زمانی وجود دارد .بدین منظور ،برای اطمینان کامل
از نتایج مانایی متغیرها از آزمون فیلیپس-پرون ( )PPاستفاده شد.
نتایج این آزمون در جدول ( )2نشان میدهد که تمامی متغیرهای
مورد مطالعه در سطح مانا نبوده ولی تفاضل اول آنها مانا است.
بنابراین نتایج آزمون  PPموید نتایج آزمون  ADFاست .بر اساس
نتایج آزمون مانایی مبنی بر عدم وجود متغیرهایی که دارای دو

ریشه واحد میباشند ،میتوان از تحلیل همجمعی  ARDLاستفاده
کرد.
در ادامه ،به منظور برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت بین
متغیرها از رهیافت همجمعی در قالب مدل خودتوضیح با وقفههای
گسترده ( )ARDLاستفاده شد .یافتههای حاصل از برآورد
بلندمدت و کوتاهمدت حاصل از اثرات سرمایه ،اشتغال ،مصرف
انرژی و کیفیت محیطزیست بر رشد اقتصادی ایران در جدول ()4
آمده است .با توجه به شکل لگاریتمی متغیرها در مدل ،ضرایب به
دست آمده در جدول ( )4را میتوان به عنوان کشش سرانهی رشد
اقتصادی (درآمد سرانه) نسبت به هر یک از متغیرهای مربوطه

تاثیر شاخصهای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی در ایران (عباس عبدشاهی و همکاران)

تفسیر نمود .الزم به توضیح است که کلیهی پارامترهای مدل
تصحیح خطا به شکل تفاضل مرتبه اول میباشند .تصریح به دست
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آمده قادر است بیش از  99درصد تغییرات رشد اقتصادی را با
استفاده از متغیرهای مورد استفاده تشریح نماید.

جدول ( :)4ارزیابی نقش مصرف انرژی و کیفیت محیطزیست بر رشد اقتصادی در ایران
ضرایب

متغیر
لگاریتم سرمایه سرانه
لگاریتم نرخ اشتغال
لگاریتم سرانه مصرف انرژی
لگاریتم سرانه ردپای اکولوژیکی
لگاریتم ظرفیت زیستی
عرض از مبدأ
روند زمانی

***0/522
**-0/472
*0/603
0/598
***0/835
***1/590
0/011

تفاضل مرتبه اول لگاریتم سرانه مصرف انرژی
تفاضل مرتبه اول لگاریتم سرانه ردپای اکولوژیکی
تفاضل مرتبه اول لگاریتم ظرفیت زیستی
جمله تصحیح خطا

-0/195
0/091
***0/179
***0/562

Durbin-Watson stat = 1.72
LM-test = 0.525
Prob (LM-test) = 0.605
ARCH-test= 1.229
Prob (ARCH)= 0.280
Normality test (JB)= 1.451
Prob (JB)= 0.483

خطای معیار
رابطه بلندمدت
0/085
0/30
0/331
0/395
0/234
0/149
0/001
رابطه کوتاهمدت
0/114
0/143
0/062
0/053

احتمال
0/000
0/028
0/091
0/154
0/003
0/000
0/000
0/112
0/533
0/012
0/000

***Bounds test (F-Stat)= 13.116
Bounds test at 5%
I(0): 3.673 I(1): 5.002
Bounds test at 1%
I(0): 5.095 I(1): 6.770
R- squared = 0.993
Adjusted R- squared = 0.988

( ***،**،*( )Source: Research findingsبه ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد است)

با توجه به نتایج جدول ( )4آماره  Fمحاسباتی حدود  13/116است
و این مقدار بزرگتر از کرانه باال ( )6/770در سطوح معنیداری
یک درصد است ،بنابراین ،فرضیه صفر رد و وجود رابطه بلندمدت
میان متغیرها تایید میشود .با توجه به آمارههای خوبی برازش
مانند ( )ARCH-test( ،)LM-testو ( )Normality testدر
جدول ( ،)4مدل برآورد شده عاری از مشکالت خودهمبستگی و
واریانس ناهمسانی بوده و به طور مجانبی دارای توزیع نرمال
میباشد.
نتایج جدول ( )4حاکی از آن است که سرمایه سرانه مطابق انتظار،
در بلندمدت تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد .به طوری که
انتظار میرود با  1درصد افزایش در سرمایه ،رشد اقتصادی در
بلندمدت حدود  0/55درصد افزایش یابد .به لحاظ نظری ،هرگونه
سرمایهگذاری در مجموعه زیرساختهای کشور ،موجب افزایش

موجودی سرمایه و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی میشود
( .)Esfahani & Ramıŕ ez, 2003از اینرو ،ضرایب متغیر
سرمایه در این مطالعه ،با تئوری سازگار است .نتایج این بخش با
مطالعات ( ;Satti et al., 2014; Shahbaz et al., 2017
 )Rahman & Velayutham, 2020همخوانی دارد.
افزایش نرخ اشتغال منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود .به
طوری که انتظار میرود با  1درصد افزایش در جمعیت شاغلین
بین  15-64سال ،رشد اقتصادی در بلندمدت حدود  0/74درصد
کاهش یابد .این اثرگذاری با یافتههای ( & Rahman
 )Velayutham, 2020برای کشورهای هند ،بنگالدش و
سریالنکا مطابقت دارد .برای توجیه این رابطه میتوان استدالل
نمود که در مبانی اقتصاد ،آنچه که معموال در مورد نیروی کار
همچون سایر عوامل تولید مورد توجه قرار میگیرد ،کمیت نیروی

310

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،12شماره  ،24پاییز و زمستان 1400

کار است .در حالی که تقسیمبندی نیروی کار به ماهر و غیرماهر
حایز اهمیت بوده و جنبه کیفی آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین ،افزایش تعداد نیروی کار به تنهایی موجب رشد اقتصادی
نخواهد شد .بر اساس نظریه کوزنتس ،کیفیت نیروی کار دارای
چنان اهمیتی است که تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را
میتوان با تفاوت در نیروی کار کشورها توجیه نمود.
نتایج جدول ( )4نشان میدهد که اثر مصرف انرژی به عنوان
نیروی محرکهی فعالیتهای تولیدی ،مطابق انتظار نقشی مثبت
در بهبود رشد اقتصادی دارد .به طوری که انتظار میرود ،با یک
درصد افزایش در سرانه مصرف انرژی ،با ثابت بودن سایر شرایط،
رشد اقتصادی در بلندمدت ،حدود  0/60درصد افزایش یابد .این
نتیجهگیری با یافتههای ( Apergis & Payne, 2010; Tang,
 )2016; Appiah, 2018مطابقت دارد .آنچه در مقولهی انرژی
حایز اهمیت است ،سیاست جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر و
پاك به جای منابع انرژی فسیلی رایج است تا ضمن کاهش
مخاطرات محیطزیستی ،شرایط دستیابی به رشد و توسعهی
اقتصادی پایدار محقق شود.
نتایج جدول ( )4حاکی از آن است که ظرفیت زیستی تاثیری مثبت
و قابل مالحظه بر رشد اقتصادی بر جا میگذارد .به عبارتی ،با
افزایش ظرفیت زیستی به میزان یک درصد ،سرانه تولید ناخالص
داخلی در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب ،حدود  0/17و 0/83
درصد افزایش مییابد .تاثیر منفی شاخص رد پای اکولوژیکی بر
رشد اقتصادی در بلندمدت ،با وجود عدم معنیداری آماری ،مطابق

انتظار است .به عبارت دیگر ،تصرف هر چه بیشتر انسان در کاربری
مختلف اراضی (زمین کشاورزی ،زمین مرتعی ،زمین جنگلی و
غیره) و اثرات سوء محیطزیستی آن ،میتواند دستیابی به توسعهی
اقتصادی را در بلندمدت با مشکل مواجه نماید.
مطابق نتایج جدول ( ،)4روند زمانی که در مطالعات از آن به عنوان
معیاری از تکنولوژی نام برده میشود ،مطابق انتظار بوده و دارای
عالمت مثبت و حایز اهمیت آماری است .به طوری که انتظار
میرود به ازای هر دوره ،با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،رشد
اقتصادی حدود  0/01درصد افزایش یابد.
ضریب جمله تصحیح خطا در جدول ( )4نشاندهندهی وجود
رابطهی بلندمدت معنیدار بین متغیرهای الگو است .این ضریب با
عالمت منفی و در سطح  1درصد معنیدار است .به طوری که
انتظار میرود در هر دوره حدود  56درصد انحراف رابطهی
کوتاهمدت از مسیر بلندمدت ،تعدیل شود .بر این اساس ،تعدیل اثر
یک شوك بر شاخص رشد اقتصادی در کوتاهمدت ،کمی کمتر از
دو دوره زمانی به طول خواهد انجامید و پس از آن رابطهی
کوتاهمدت نیز در مسیر رابطهی تعادلی بلندمدت قرار خواهد گرفت.
برای بررسی پایداری ضرایب مدل برآورد شده ،از دو آزمون مجموع
تجمعی جمالت پسماند بازگشتی( )CUSUM( )23و مجموع
تجمعی مربعات جمالت پسماند بازگشتی()CUSUMQ( )24
استفاده شد و نتایج این دو آزمون در نمودارهای ( )2و ( )3آمده
است .از آنجا که هیچکدام از این دو پسماند از محدوده بحرانی
خارج نشده است ،ثبات ساختاری در برآورد وجود دارد .در نتیجه،
ضرایب برآوردی در سطح  %5از پایداری مناسبی برخورداراند.

نمودار ( :)2مجموع تجمعی جمالت پسماند بازگشتی تابع رشد اقتصادی
در ایران ()Source: Research findings( )CUSUM

تاثیر شاخصهای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی در ایران (عباس عبدشاهی و همکاران)
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نمودار ( :)3مجموع تجمعی مربعات جمالت پسماند بازگشتی تابع رشد اقتصادی
در ایران ()Source: Research findings( )CUSUMQ

بحث و نتیجهگیری
با وجود مساعدت منابعطبیعی بر جوامع بشری ،آثار زیانبار
فعالیتهای اقتصادی بشر بر منابع اکولوژیکی و محیطزیستی ،یک
بحران جدی را برای نسلهای فعلی و آتی ترسیم نموده است.
استفاده بیش از حد از منابع انرژی و اثرات سوء آلودگیهای
محیطزیست  ،از عواملی است که رشد اقتصادی پایدار را با تهدید
مواجه کرده است .بر این اساس ،در این پژوهش به ارزیابی تاثیر
شاخصهای اکولوژیکی بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب تابع
تولید پرداخته شد .نتایج آزمون علیت نشان داد که متغیرهای
سرمایه ،اشتغال ،مصرف انرژی ،رد پای اکولوژیکی و ظرفیت
زیستی رابطهی علی معناداری با معیار رشد اقتصادی دارند .به
منظور بررسی روابط بلندمدت و کوتاهمدت میان متغیرها ،پس از
ارزیابی نتایج مانایی متغیرها ،از رهیافت مدل خودتوضیحی با
وقفههای گسترده ( )ARDLاستفاده شد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که تشکیل سرمایه در بلندمدت،
تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد .از اینرو ،پیشنهاد میشود که
برنامهریزی مدون و بلندمدتی در مجموعه زیرساختها مانند
بزرگراهها ،جادههای حمل کاال ،شبکه فاضالب و سیستم
آبرسانی ،بهداشت و درمان صورت پذیرد ،تا ضمن افزایش
موجودی سرمایه ،شرایط بهبود رشد و توسعهی اقتصادی فراهم
شود.
بر اساس نتایج ،مصرف انرژی تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد.
آنچه حایز اهمیت است ،سیاست تشویق مصرف انرژیهای
تجدیدپذیر و جایگزینی آن در بلندمدت است .چرا که مصرف
انرژیهای تجدیدپذیر ،اثرات سوء مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر

مانند افزایش آلودگیهای محیطزیستی ،تشدید پدیدهی تغییر اقلیم
و ناامنی دسترسی به انرژی فسیلی را مرتفع میکند .بنابراین،
میبایست سیاستهای حمایتی مانند تامین سرمایه مالی و
حمایتهای تکنولوژیکی جهت بهرهبرداری هرچه بیشتر از منابع
انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی ،مدنظر قرار گیرد.
شاخص رد پای اکولوژیکی با وجود اثرگذاری منفی بر رشد
اقتصادی ،فاقد معنیداری آماری است .با توجه به این که
کاربریهای مختلف اراضی در محاسبهی شاخص ردپای
اکولوژیکی مورد محاسبه قرار میگیرد ،ممکن است که تجمیع این
کاربریها با یکدیگر ،سبب عدم معنیداری آماری در توضیح رشد
اقتصادی باشد .بر اساس نتایج ،افزایش ظرفیت زیستی ،تاثیری
مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی بر جا میگذارند .از اینرو ،مطابق
فرضیه پناهگاه آلودگی ،مبنی بر واردات کاالهای مستهلک و
آالینده از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه،
میتوان استدالل نمود که با توجه به موقعیت ایران به عنوان یک
کشور در حال توسعه ،به طور بالقوه ممکن است هدف کشورهای
پیشرفته جهت استفاده سوء از ظرفیتهای محیط زیستی قرار
گیرد .بنابراین ،پیشنهاد میشود که در تدوین سیاستهای تولیدی
و تجاری کشور به نحوی اقدام شود تا ضمن حفظ هرچه بیشتر
ظرفیت زیستی ،با جلوگیری از واردات کاالهایی که توان زیستی
داخل را از بین میبرد ،به تقویت هرچه بیشتر آن کمک شایانی
نماید؛ همچنین با مدیریت مصرف ،فرهنگسازی و آگاهی از اثرات
سوء تخریب محیطزیست و کاهش بهرهبرداری افراطی از
اکوسیستمها میتوان وضعیت بحرانی عدم پایداری اکولوژیکی را
تعدیل نمود.

1400  پاییز و زمستان،24  شماره،12  سال،پژوهشهای محیطزیست

یادداشتها
1. Ecological Footprint
2. Biocapacity
3. Organization for Economic Cooperation and
Development
4. Groupe of Twenty
5. Land use
CO2  جنگلها به عنوان اصلی ترین منبع جذب کربن برای کاهش.6

.هستند
7. Built-up land
8. Global Hectares (GHa)
9. Augmented Dickey Fuller (ADF)
10. Phillips–Perron (PP)
11. Spurious Regression
12. Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
13. Augmented ARDL
14. Error Correction Model (ECM)
15. Bounds Test
16. Unrestricted Error Correction Model (UECM)
17. Wald Test
18. World Development Indicators
19. Network Ecological Footprint
20. Jarque-Bera
21. Skewness
22. Kurtosis
23. Cumulative Sum of Recursive Residual
(CUSUM)
24. Cumulative Sum Squares of Recursive
Residual (CUSUMQ)
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 میتوان بیان کرد که مطالعات در این زمینه میتواند،به طورکلی
 به عنوان.نقش موثری در تحقق اهداف اسناد باالدستی ایفا نماید
 چهار هدف مهم در حوزه، در برنامه ششم توسعه،نمونه
،محیطزیست شامل کاهش انتشار آالیندههای محیطزیستی
 حفظ و احیای تنوع،جلوگیری از تخریب و آلودگی محیطزیست
.زیستی و در نهایت حکمرانی خوب محیطزیستی دنبال شده است
 یعنی کاهش انتشار،برای مهمترین موضوع در این چهار هدف
 سیاستگذاران و مجریان چهار راهبرد توسعه اقتصادی،آالیندهها
 بهبود کیفیت آب و هوا و کنترل، توسعه فناوریهای سبز،کم کربن
 نتایج این مطالعه ثابت.انتشار گازهای گلخانهای را دنبال میکنند
کرد که برای دستیابی به این هدف نیاز است که سرمایهگذاری
 گسترش استفاده از انرژیهای،مناسب جهت توسعه زیرساختها
تجدیدپذیر و همچنین توجه به کنترل واردات کاالهای مستهلک
.و آالینده صورت گیرد
تقدیر و تشكر
 تصویب شده در دانشگاه991/04 این مقاله برگرفته از طرح شماره
 از دانشگاه، از اینرو.علوم کشاورزی و منابعطبیعی خوزستان است
علوم کشاورزی و منابعطبیعی خوزستان به خاطر تامین اعتبار این
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