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 چكیده 
و ظرفیت   شاخص ردپای اکولوژیکی  یمطالعه به بررس  یندر ا،  زیستمحیط   مخاطرات   در ارزیابی  های اکولوژیکیشاخص   با توجه به اهمیت

 یحیمدل خودتوض  یافترهبا استفاده از  متغیرها،    مانایینتایج    پس از ارزیابیپرداخته شد.    در چارچوب تابع تولید  یرانا  رشد اقتصادیبر  زیستی  
علیت نشان داد که متغیرهای    آزمون  نتایج  پرداخته شد.  یرهامتغ  ینمدت ببلندمدت و کوتاه  وابطر  یبه بررس  (ARDL)  گسترده  یهابا وقفه 
حاکی  پژوهش    یجنتا  .دارندرشد اقتصادی    معناداری با معیار  علی  یرابطه  ،یکی و ظرفیت زیستیاکولوژ  یردپای،  مصرف انرژ، اشتغال،  سرمایه

،  سرمایهمیزان    ،در مقابلداری آماری بود.  ی، فاقد معنیرشد اقتصاد  اثرگذاری منفی بر  با وجود  شاخص ردپای اکولوژیکیکه    از آن است
شود در  پیشنهاد می  ،بنابراین . دنگذاری جا م  رب  رشد اقتصادی  بر  و معنادار  مثبت  یریتاثمطابق انتظار،    ،ظرفیت زیستی  یمصرف انرژی و ارتقا

واردات کاالهایی محدود نمودن    باضمن حفظ هرچه بیشتر ظرفیت زیستی،    که های تولیدی و تجاری کشور به نحوی اقدام شود  تدوین سیاست 
 د.وکمک نم توان زیستید، به تقویت هرچه بیشتر نبر را از بین می  یکه توان زیستی داخل
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 سرآغاز

افزا در    یکشورها   ،زیستمحیطمسایل    تیاهم  شیبا  مختلف 
به اهداف رشد و    یابیمناسب ضمن دست  یزیرتالشند تا با برنامه

 ی ها تی از فعال  یناش   زیستیمحیط  یها بی، آسنظرمورد  یتوسعه
برسانند.    یاقتصاد حداقل  به  بررس  نیا  دررا  ابعاد   یراستا، 
گازها  یاجتماع   -یاقتصاد آثار    ندهیآال   یانتشار    زیستی محیط و 

 ی اگلخانه  یکه حجم گازها   یکنون   طیدر شرا  ژهیاز آن، به و  یناش
افزا حال  اهمهستند  شیدر  از  ند ورداربرخ  یتوجه  قابل  تی، 

(Bageri, 2010; Mogadasi & Ziaee, 2011) .  موضوع    ن یا
 ها در آن  یرشد اقتصاد   شیکه افزا  توسعهدر حال    یهاکشور  یبرا

  ی کاهش فاصلهدر تالش برای  و    بودهبرخوردار    ییباال   تی از اولو
کشورها با  است  تیاهم  یدارا  هستند،   یصنعت  یخود   مضاعف 

(Knowles & Owen, 1995)  .آن  به عواملی  ویژه    مانندکه، 
افزایش و  جمعیت  سران  افزایش  شد  سبب  ه،مصرف    د یکاهش 

اکوس  یعیطبهای  رمایهس مق  ستمیو خدمات  شده    یجهان  اس یدر 
وابستگی    .(Oosthoek & Gills, 2005)  است طرفی،  از 

سایر    روزافزون با  بخش  این  بیشتر  تعامل  موجب  انرژی  به 
اقتصادی شدههابخش اقتصادی   تنها  نه  کهیطور   به  ،ی  توسعه 

باالتر نیازمند سطوح باالتری از مصرف انرژی است، بلکه مصرف  
انرژی به سطح باالتری از رشد و   نیاز  توسعهکارای  ی اقتصادی 

  عامل   انرژی مصرف    طرفی،  از   (.Halicioglu, 2009)  دارد
 شودمی  انسان تلقی  زندگی  کیفیت  بهبود  و  اقتصادی  رشد  محرك

زیست و تخریب محیط  هاآالینده  انتشار  موجب  دیگر،  سوی  از  و
آن،  یداریو پازیست محیط بیاثر تخر یبه منظور بررسگردد. می

 نیا  یاست. از جمله   دهیه گرد یارا  یتنوعم  یارهامعی  و  هاشاخص
 که اشاره نمود ایگلخانه یانتشار گازها زانیبه م توانیم ارهایمع

تنها   ،یمیاقل  راتییهوا و تغ  یآلودگ  یهااز شاخص  یکیبه عنوان  
تخر  یبخش نمازیست  محیط  بیاز   نموده  یندگیرا 

(Charfeddine & Mrabet, 2017)  رویه و میزان برداشت بی
منابع این  طبیعی و آسیباز  از آن در  ناشی  ارزیابی  های  شاخص 

این  شود.نمی مع  ر،یاخ  یها سالطی    رواز  از  پا  اریاستفاده    یرد 
است، به   زیستمحیطکه معرف مجموعه فشارها بر    (1)یکیاکولوژ

از طرف    دار،یی پاتوسعه  یابیشاخص جهت ارز  نیترعنوان موفق
مورد توجه قرار    ستیزطیبا مح  رتبطم  نیو محقق  گذاراناستیس

است به   زیستمحیط  یداریپا(.  Uddin et al., 2017)  گرفته 
  ینابود ایبدون کاهش و  ینسل فعل یازهایمفهوم برآورده شدن ن

رد    اریشده و مع  ف یتعر  ندهیآ  یهانسل   یبرا  ستیزیطمح  تیظرف
جامع  یکیاکولوژ  یپا بر  سا  تیعالوه  به  ها، شاخص  رینسبت 

م  زین  ستیزطی مح  یداریپا  یدهندهننشا و   کیدر    تواندیبوده 
  ن یا  (. Cornelia, 2014)  ردیگیمورد استفاده قرار م  نیمنطقه مع

زیستی و هم تولید پسماند مصرف انسان از منابع  زانیهم م  اریمع
است که ضمن    ینواحی مختلف نشان داده و برابر مقدار زمین  را در

جذب   زیرا ن  یمصرفی جامعه، پسماند تولید  ازهایین  داریپا  نیمات
ب(.  Wackernagel et al., 2004)  دینما پا  انیبه  رد    یبهتر، 

که جوامع مختلف به خاطر سبک زندگی خود،    آثاری را  ،یکیاکولوژ
در   دینماینشان داده و مشخص م  گذارند،یم  یدر طبیعت بر جا

از طرف    ستیزطیو مح  یعیطببر منابع   یشتریکدام ناحیه فشار ب
مقدار آن   ،یکیاکولوژ  ی. پس از محاسبه رد پاشودیوارد م  انسان
 ی کیاکولوژ  یو چنانچه رد پا  شده  سهیمقا  یستیتوان ز  ای  تیبا ظرف

آن باشد، منطقه دچار کسری    یستیز  تیباالتر از ظرف  هیناح  کی
نشان   یکیاکولوژ و   & Wilson)  است  یداریناپا  یدهندهبوده 

Anielski, 2005.)  ،مناطق از  بسیاری    سرمایه   موجودی  در 
بنابراین،  حال  در  یا  و  ثابت  طبیعی است.  تخریب    کاهش  رشد 
حتیزیست  محیط که  است  جایی  تا  آلودگی  ایجاد   ظرفیت  از  و 
رفته  نیز  زمین  کره  (2)زیستی  & Wackernagel)  است  فراتر 

Rees, 1998).  ،اساسوس  بنابراین تغ  نیا  یال  که    رات ییاست 

  ت یو ظرف  یکیاکولوژ  یها شاخص  یبر مبنازیست  محیط  تیفیک
رو، نیاز ا  گذارد؟ ی جا م  رب  رانیا  یبر رشد اقتصاد  یچه اثرات  ،یستیز

ارزیابی   جهت  تجربی  و  علمی  گام  فعلی  کیفیت  اثر  پژوهش 
اقتصاد زیست  محیط رشد  برای    است  یبر  آن  براساس  بتوان  تا 

 اقداماتی را پیشنهاد کرد. ،تداوم توسعه
 

 پیشینه تحقیق 
توسعه،   حال  یافته و چه در انرژی برای تمامی کشورها، چه توسعه

  عنوان یک نهاده مهم تولید در کنار سرمایه و نیروی کار مطرح  به
قالب    بوده در  زیربنای  تولیدی  هایفعالیت ی محرکه نیرویو   ،

فعالیت کشوراساسی  هر  اقتصادی  می   یهای  شود. محسوب 
بنابراین، رشد اقتصادی و مصرف انرژی ارتباط نزدیکی با یکدیگر 

 ;Ellabban et al., 2014; Ucan et al., 2014)  دارند

Sadorsky, 2009).    از داده   مطالعاتبسیاری  رشد  اند که  نشان 
ن  یاقتصاد انرژ  ازمندیباالتر   ,Stern)  است  یشتریب  یمصرف 

2000; Ozturk & Acaravci, 2010; Matei, 2017; 
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Adams et al., 2018; Rahman & Velayutham, 2020 )  .

انرژ  نیب  یرابطه   (، Stern, 2000) مثال،  عنوانبه   و    یمصرف 
گرفت    جهیو نت  یسرا برر  کایمتحده آمر  االتیدر ا  یتوسعه اقتصاد 

انرژ مصرف  اقتصاد  یکه  توسعه  و  رشد  مهم  به حساب   یعلّت 
ارتباط مثبت انرژی با رشد    (،Matei, 2017)  نتایج مطالعه.  دآییم

برای   اقتصاد  یسازمان همکار کشور    34اقتصادی    ( 3)یو توسعه 
(OECD) ند. نتایج مطالعهکیید می ارا در بلندمدت ت (Rahman 

& Velayutham, 2020)،   ی برای پنج کشور آسیایی و در بازه
ی مثبت بین مصرف انرژی  نشان داد که رابطه  2014-1990زمانی  

از مطالعات،   ی دیگردر برخو سرمایه با رشد اقتصادی وجود دارد.  
ی در روند رشد اقتصادی دارد به نسبت جزی مصرف انرژی نقش  

(Tugcu et al., 2012; Narayan & Doytch, 2017; 

Destek & Aslan, 2017; Aydin, 2019; Tuna & Tuna, 

2019  .) 

مصرف    نیرابطهِ ب  یبررس  نهیدر زم  یمطالعات مختلف  زین  رانیدر ا
و مدل مورد    یزمان  یانجام و بسته به دوره  یو رشد اقتصاد  یانرژ

یافته  به استفاده   دست  متفاوتی  نمونه  به اند.  نتایج  در  عنوان   ،
که    دیمشخص گرد  ،(Sharzehi & Haghani, 2009)پژوهش  
مل انرژ  یدرآمد  مصرف  مطالعه   است.  ی علّت  در  ی  همچنین 

(Sadeghi & Islami, 2011)  ،رابطه مصرف   یعلّ  یوجود  از 
در   عالوه بر این،  .مشاهده شد  ی به رشد اقتصاد   یلیفس  هاییانرژ

میان  ،  (Moradgholi et al., 2020)  یمطالعه علی  رابطه 
ایران شوك اقتصادی  بر رشد  انرژی  منفی مصرف  و  مثبت  های 

  یمصرف انرژ  توانی موضوع م  اتیبا مرور ادب  ن،یبنابرا  تایید شد.
به  اقتصاد  یکی  عنوان  را  رشد  عوامل  در    مدادقل  یاز  که  کرد 

  .ه استاثر پرداخته شد نیا یحاضر به بررس یمطالعه
اثرگذار  عالوه تول  ستیزطیمح  تیفینقش ک  ،انرژی  یبر  و    دیدر 

اقتصاد است  رقابلیغ  یرشد  در    (. Halicioglu, 2009)  انکار 
مطالعات  کیفیت  رابطه  بررسی،  برخی  و  اقتصادی  رشد  ی 

بر  زیست  محیط تمرکز  کوزنتس    فرضیهبا  زیستی  انجام  محیط 
 ;Saboori et al., 2012; Chow and Li, 2014) گرفته است

Ahmad et al., 2017; Sinha & Shahbaz, 2018; 

Churchill et al., 2020)  .  یفرضیه، وجود رابطه این  اساس  U 

به   ؛انتشار آلودگی استهای  شاخصرشد اقتصادی و  میان    وارون
دیگر، آلودگی    عبارت  انتشار  ابتدا  در  اقتصادی،  رشد  افزایش  با 

ی بازگشت(، انتشار  ی بحرانی )نقطهابد و در یک نقطه یافزایش می
یافت. خواهد  کاهش  تابعهمچنین،    آلودگی  با  رابطه   د یتول  در 

تول عوامل  از  و    یروین  ه،یسرما  دیمتشکل  زیست محیطکار 

که   دهدیمطالعات نشان م  نیصورت گرفته است. مرور ا  یمطالعات 
 ی ها بسته به نوع شاخص  یبر رشد اقتصاد  یانتشار آلودگ  یاراثرگذ
 ,.Yang et al)  باشد  یمنف  ایمثبت    تواندیم  استفاده مورد    یآلودگ

2016; Cárdenas Rodríguez et al., 2018; Muhammad 

& Khan, 2019 .)  یدر مطالعه  (Cárdenas Rodríguez et 

al., 2018)  ،یهاندهیآال   ر یتاث  CO2  ،CH4    وN2O    رشد بر 
گروه   یو مجموعه کشورها  OECD  یکشورها  وعهمجم  یاقتصاد

، NOX  یهاندهیشد؛ در مقابل آال   یابیمثبت ارز  (G20) (4)ستیب
SOX    وCO  اقتصاد رشد  سطح  کاهش  به  .  شوند یم  یمنجر 
  ر یتاث،  (Muhammad & Khan, 2019)  یدر مطالعه  نیهمچن
شد.    یاب یارز  ینفم  ییایآس  یکشورها  یبر رشد اقتصاد  CO2انتشار  
از    بیشتر،  مطالعات  نیا  تمامی  درگردد  الحظه میم  که  گونههمان

 ی هابه عنوان مولفه   یاگلخانه  یگازها  مانند  یانتشار آلودگ  اریمع
همانزیست  محیط  تیفیک است؛  گرفته شده  که  بهره  گفته  طور 

هوا و    یاز آلودگ  یبه عنوان شاخص   یاگلخانه  ی، انتشار گازها شد
 ی ندگ یرا نمازیست  محیط  بیاز تخر  یتنها بخش  ، یمی اقل  راتییتغ
ا  بنابراین،  (.Charfeddine & Mrabet, 2017)کند  یم   ن یدر 

  ی شتریب  تیکه جامع  یکیاکولوژ  یارها یاز مع  یمندپژوهش با بهره
مقا سا  سه یدر  ارزشاخص  ریبا  دارند،  روند   یتر قیدق  یابیها  از 

اقتصاد  راتییتغ توسعه  و  مطالعات    یرشد  در  شد.  خواهد  انجام 
استفاده زیست  محیط  تی فیک  یابیبه منظور ارز  اریمع  نیاز ا  ،یمختلف

است    ,.Ulucak & Bilgili, 2018; Köksal et al)شده 

2020; Mikayilov et al., 2019; Uddin et al., 2019; 

Aydin & Turan, 2020.)   شده انجام  مطالعات  بر    ، مرروی 
شاخص از  که  است  آن  از  در حاکی  زیستی  و  اکولوژیکی  های 

لیکن در این پژوهش، ارزیابی رشد اقتصادی استفاده نشده است.  
های اکولوژیکی و شاخصکارگیری ه با ببه این مهم توجه شده و 

   شده است. رشد اقتصادی  مباحث  ، نگاهی جامع و متفاوت به  زیستی

 

 مبانی نظری
ولید، بر سطح تولید های اقتصادی به عوامل تمیزان دسترسی بنگاه 

اثرگذار و    آنها  نوع  بوده  به  نتایج بسته  تولید،  عوامل  تخصیص 
ها، تولید بدیهی است که تولید بنگاهبه دست خواهد آمد.  متفاوتی  

بنابراین، عوامل   کند.رشد اقتصادی را تعیین می  در نهایتکل و  
ثر  انند کل اقتصاد را متاتومی  هاتولید بنگاه  ثیر برتولید از طریق تا

 (1)  یتوان مطابق رابطهرا می بدین ترتیب، تولید هر بنگاه    نمایند.
 کارگیری عوامل تولید مختلف در نظر گرفت:تابعی از به
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 (1)  ( )iY f x=   

وامل مختلف  بردار ع  ،xو    خدمات و تولیدات مختلف اقتصاد  :Y  ،که
مذکور در های  یک از نهاده  تولید است. در این تابع، افزایش هر

امل مهم  وگردد. یکی از عافزایش تولید می  سبب   ،ناحیه اقتصادی 
بیشتر  شکل  درانرژی    ،تولید در  که  است،  آن  مختلف  های 

ای برخوردار بوده و  های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژهفعالیت
م میونقش  ایفا  اقتصادی  رشد  در  مدل ثری  در  رشد کند.  های 

ثر بر  ووامل مبه عنوان ع نئوکالسیک، تنها سرمایه و نیروی کار  
های با این حال، در نظریهشوند.  در نظر گرفته میرشد اقتصادی  

اهمیت متفاوتی مورد توجه   جدید رشد، عامل انرژی نیز با درجات
م عوامل  است.  گرفته  رابطهوقرار  بر  و  ثر  انرژی  مصرف  بین  ی 

، با استفاده از تابع تولید نئوکالسیکی در حالت  های اقتصادیفعالیت
 :( Cleveland, 2004 Stern &) است (2)ی کلی به فرم رابطه

 

(2 ) 1 1 1( , , ) ( , , , , , , )m n PY Y f A X X EC EC=  
 

عوامل تولید    ،iX، خدمات و تولیدات مختلف اقتصاد،  iYکه در آن،  
کار، نیروی  و  سرمایه  قبیل  و  EC  از  انرژی    شاخص   A  عامل 

،  (K)تکنولوژی است. بدین ترتیب، اگر تولید، تنها تابعی از سرمایه  
( به  3ی )در نظر گرفته شود، رابطه   (EC)و انرژی    (L)نیروی کار  

 :(Cleveland, 2004 Stern &)دست خواهد آمد 

(3 ) (K,L,E )Y f C=  
 

نقش   اهمیت  به  توجه  توسعه  زیست  محیطبا  روند  اقتصادی  در 
های جدید رشد، پارامترهای  پایدار، عالوه بر عامل انرژی در نظریه

 Yang et)هم مورد توجه محققین قرار گرفته است    زیستیمحیط

al., 2016; Cárdenas Rodríguez et al., 2018; 

Muhammad & Khan, 2019).   معیار اعمال  با  بنابراین 
 آید: میدست ه ( ب4، رابطه )زیستمحیط

(4 ) (K,L,E , )Y f C R=  
 

تعریف    ترپیش متغیرها نیز    و سایربوده    زیستمحیطمعیار    R  ،که
محیطشده کیفیت  ارزیابی  جهت  مطالعه،  این  در  از اند.  زیست 

 شود.معیارهای ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده می
رد پنج    پای  برای محاسبه  به  زمین  کاربری مختلف  اکولوژیکی، 

تمامی کاالها و خدمات مصرفی   ،شود. در این چارچوبتقسیم می
اراضی کاربری  پنج  این  در  زمین  گرفته  شکل    (5) انسان  و شامل 

کشاورزی، زمین مرتعی، زمین جنگلی )در دو گروه ردپای جذب  
های ساخته  و زمین های دریاییپای تولیدات(، پهنه  و رد  (6)کربن

 ، بر این اساس   ).(Charfeddine & Mrabet, 2017است    (7)شده
 تولید  کاال   خاصی  میزان  ،خود  ظرفیت  اساس   یا کشور بر   منطقه   هر
  در   و  ر صاد  منطقه  از  خارج  به   را  مقادیری   ، میزان  این   از  و  کندمی

 ,.Jomhehpoor et al)د  نمایوارد می  را   مقادیری  ،کمبود  صورت

با توجه به امکان تبادل کاال در قالب صادرات و واردات   .(2013
  داخلی )رد   در صورت مازاد، بخشی از تولیدات  هر کشور و یا منطقه

پای صادرات( و یا در صورت    پای تولید( خود را صادر کرده )رد
پای واردات( را خواهد داشت. بنابراین    کمبود، واردات از خارج )رد

پای واردات،  پای تولید، رد های اراضی ردکاربریبرای هر یک از 
پای ملی هر    پای مصرف و مجموع آنها رد  پای صادرات، رد  رد

ب را  میه  کشور  کشوردست  هر  جمعیت  بر  تقسیم  با  که   ، دهد 
 ( ,.Lin et alپای اکولوژیکی را محاسبه کرد    توان سرانه رد می

.(2016 
 برای  ا توان زیستیاکولوژیکی، ظرفیت ی  پای  رد  محاسبه  از  پس

 رد پای اکولوژیکی  با  و  شده  ناپایداری محاسبه  یا  پایداری  تعیین
کشور  .شودمی  مقایسه یک  زیستی  توان  کل  محاسبه   ،برای 

های اصلی زمین با هم تجمیع شود.  بایست توان زیستی کاربریمی
اکولوژیکی  چنانچه پای  باالتر  رد  کشوری  یا    ظرفیت  از  منطقه 
اکولوژیکی  کسری  دچار  منطقه  باشد،  اش زیستی پای  و    بوده  رد 

بود   خواهد  جدی  ناپایداری  عدم   & Shahinifar)هشدار 

Habibi, 2016)  .شود، از ( مشاهده می1طور که در نمودار )همان
، سطح نمودار های اخیرتا سال  شمسی(  1358)میالدی    1979سال  

و به   شدهبیشتر    (EF)  از ردپای اکولوژیکی  (BC)ظرفیت زیستی  
افزایش می بین دو منحنی  نتیجه، کسری  یابد.تدریج شکاف    در 

اکولوژیکی اکولوژیکی  عدم    و  ردپای  ایران  پایداری  تهدیدی در 
 شود. جدی محسوب می

 زیست برهای کیفیت محیطشاخص  تاثیرارزیابی    رو، جهتاز این 
 ( استفاده شد:5رابطه )اقتصادی ایران از  رشد

 

(5 ) ( , , , , )t t t t t tY f K L EC EF BC=  
 

( که یاز رشد اقتصاد  یاری)مع  ی ناخالص داخل   ید: سرانه تولY  که
ق حسب  سال    هاییمتبر  است.  2010ثابت  شده  : K  محاسبه 

محاسبه   2010ثابت سال    هاییمتسرانه که بر حسب ق  سرمایه
  ییرات ثابت اقتصاد، به همراه تغ  یهاارایید  یلشامل تشکو  شده  

موجود سطح  در  دارا  یخالص  بهبود    یها ییاست.  شامل  ثابت 
 ن و  ـراه آهها، ساخت جاده یزات؛آالت و تجهینماش یدخر اراضی،
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 در ایران  (BC) و ظرفیت زیستی (EF) پای اکولوژیكی (: روند سرانه رد1نمودار )

 (Global Footprint Network, 2020 ) 

 

استمعرف    :L  باشد،ی م  یرهغ شاغل  از   که  جمعیت  درصدی 
مصرف سرانه  :  EC  گیرد،ی سال را در بر م  64تا    15  ینب  جمعیت

 رد پایشاخص  :  EF  انرژی )بر حسب کیلوگرم معادل نفت خام(،
اندازه  اکولوژیکی  (GHa)  (8)گیری آن هکتار جهانیاست و واحد 

وری معادل متوسط  بوده و به مفهوم یک هکتار زمین و آب با بهره 

ظرفیت یا توان زیستی است که واحد معرف    :BC  جهانی است و
 ,.Shahbaz et al)  .است  (GHa)  گیری آن هکتار جهانیاندازه

دادند    (2016 لگاریتمینشان  توابع  از  استفاده  در - که  خطی 
در این مطالعه از    بنابراین،تر است.  مناسبهای سری زمانی،  داده 

 ( استفاده شد.6) ابطهصورت ره خطی ب- مدل لگاریتمی
 

(6 ) 0 1 2 3 4 5t t t t t t tLnY LnK LnL LnEC LnEF LnBC      = + + + + + +  
 

به   و   ، پایه عدد نپر دهنده لگاریتم درنشان  Lnروابط،  ین در ا
 .معرف زمان است tو اندیس  مدلز اخالل جترتیب ضرایب و 

 

 روش برآورد مدل 
اقتصادسنج  معمول  برآورد ضرا  یروش  از   یبدر  استفاده  با  الگو 

ا  ی،زمان  یسر  یهاداده  استوارند که متغ  ین بر  الگو   یرهایفرض 
 یانگین،است که م  مانا  یوقت   یزمان  یسر  یرمتغ  یکهستند.  مانا  
ضرا  یانسوار باق  ی خودهمبستگ   یبو  ثابت  زمان  طول  در   یآن 

  مانااستفاده در برآورد الگو نا  دمور  یزمان  یسر  یرهایبماند. اگر متغ
 یرهای متغ  ینب  یرابطه مفهوم  یچکه ممکن است ه  حالی  باشند، در

  باال به یاربس  (2R)  یینتع  یبضر  تواندیالگو وجود نداشته باشد، م
ارتباط    یزانو موجب استنباط نادرست محقق در مورد م  آید  دست

در الگو سبب   مانانا  یرهایوجود متغ  ین،شود. افزون بر ا  یرها متغ  ینب
منظور    به   .(Baltagi, 2008)  شوندیم  F  و  t  یها آزمون  اعتبارییب

  یکید  مانایی  هایاز آزمون   ،یرها در این مطالعهمتغ  مانایی  یبررس
استفاده شده    (PP)  (10)پرون-و فیلیپس  (ADF)  (9)یافته  یمفولر تعم

 است. 
  شته دا  جودها ودر داده  حدوا  یشهر  جودو  بر  مبنی  شواهدی  که  زمانی

  ی رابطه   تعیین  نیزو    (11)کاذب  گرسیونر  قوعاز و  پرهیز  برای  باشد،
 ی هابا وقفه  یحخودتوض  الگویتوان از  می   متغیرها،  بین   بلندمدت
نمود.   (ARDL)  (12)گسترده رهیافت استفاده  مزایای  از   یکی 

ARDL   جمعی های همکه موجب برتری آن نسبت به سایر روش
. استجمعی متغیرها  شده است، عدم نیاز به یکسان بودن درجه هم

طور  ه  مدت و بلندمدت مدل را بتوان الگوهای کوتاههمچنین می
برآورد کرد و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و خود    ،همزمان

 برآوردگرهای . بنابراین  (Nofresti, 1999)  همبستگی را رفع نمود
از  ARDLروش   عاری  عموماً  که  چرا  هستند،  کارا  و  نااریب   ،

 ,Siddiki)  باشندزایی میدرونمشکالتی چون خودهمبستگی و  

2000).   

( نشان  7صورت رابطه )  هتوان برا می  (13)یافتهتعمیم  ARDL  مدل
 : (Pesaran & Shin, 1998؛  Pesaran & pesaran, 1997)داد  

(7 ) 
0

1

( , ) ( , ) , 1,2,...,
k

t i it t

i

L p y L qi x u i k  
=

= + + =
 

 که
0   ،عرض از مبدأ

ty   متغیر وابسته وL عامل وقفه است که
 شود: ( تعریف می8به صورت رابطه )

(8 ) 
  jtt

j yyL −=
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 باشد: ( می9) صورت رابطه    به  اقتصادیرشد    ARDLبر این اساس، مدل پویای  

 

(9 ) 
0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 1

ln
t i t i

fm n k z w

t i t i i i i t i i t i i t i

i i i i i i

t t t t t t

Y LnY LnK LnL LnEC LnEF LnBC

LnK LnL LnEC LnEF LnBC u

      

    

− −− − − −

= = = = = =

= + + + + + +

+ + + + + +

     

 
 
تعداد   wو m،n،k،f،z،  که بیانگر  ترتیب  بهینه  وقفهبه  های 

lnY،ln  متغیرهای   برای K،ln L،ln EC ،ln EF   و 
ln BC  مدل    اینباشد. در بلندمدت روابط زیر بین متغیرهای  می

 صادق است: 

 

1 1 1 1

1 1

... , ... , ... , ... ,

... , ...

t t t m t t t n t t t k t t t f

t t t z t t t w

Y Y Y K K K L L L EC EC EC

EF EF EF BC BC BC

− − − − − − − −

− − − −

= = = = = = = = = = = =

= = = = = =  
 ( نوشت:10توان به صورت رابطه )رابطه بلندمدت را می بنابراین،

 

(10 ) 
0 1 2 3 4 5 2ln ln ln ln ln lnt t t t t t tY B K B L B EC B EF B BC u= + + + + + +  

 

مجموعه بین  همگرایی  مبنای وجود  اقتصادی،  متغیرهای  از  ای 
مدل  از  خطااستفاده  تصحیح  می   (ECM)  (14) های  فراهم   کند را 

(Nofresti, 1999).    مدل خطای  تصحیح  را   ARDLمعادله 
 ( نوشت: 11صورت رابطه )توان بهمی

 

(11 ) 0 1 3

1 1 1 1 1 1

ln ln ln ln ln ln ln
fm n k z w

t i t i i t i i t i i t i i t i i t i t t

i i i i i i

Y Y K L EC EF BC ECT u       − − − − − − −

= = = = = =

 =  +  +  +  +  +  +  + +     
 

1tECTکه جزء تصحیح خطا )   ( است: 12صورت رابطه )ه ( ب−
 

(12 ) 
0 1 1 1 1 1ln ln ln ln ln lnt t t t t t tECT Y K L EC EF BC     = − − − − − −  

 

( رابطه  و  (،8در  بوده  تفاضل  اولین  ،  iعملگر 
i،i وi

معادله   از  شده  برآورد  جز باشند. می  (7) ضرایب  ضریب   نیز 
الزم   کند.گیری میباشد که سرعت تعدیل را اندازهتصحیح خطا می

تفاضل    ،EVIEWS 11افزار  که در آخرین نسخه نرم  است  ذکر به  
های انتخاب  بر اساس آماره   ARDLمتغیرهایی که در مدل پویای  

آکائیک، شوارتز و غیره( دارای وقفه بهینه صفر باشند،    مانندوقفه )
 EViews11, Chapter)  شودخطا وارد نمیدر معادله تصحیح  

بلندمدت  .(28 رابطه  تخمین  دو می  ،برای  روش  یک  از  توان 

وجود یک رابطه بلندمدت   ،ای استفاده کرد. در مرحله اولمرحله
شود، مورد بررسی  بین متغیرهای مدل که به وسیله تئوری بیان می

  ،گیرد. به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاقرار می
پیشنهاد    (Pesaran et al., 2001)  که توسط  (15)از آزمون کرانه

است شد.شده  استفاده  کرانه    ،  آزمون  اساس   ARDLروش  بر 
نامقید  OLSتخمین   الگوی تصحیح خطای  ( UECM)  (16)یک 

نامقید مدل  برای تحلیل هم الگوی تصحیح خطای  جمعی است. 
ARDL  ( رابطه  از  )5مستخرج  معادله  صورت  به  نوشته 13(،   )

 شود:می
 

(13 ) 

1 1 1 1 1

0

1 1 1 1 1

1

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 4

1

ln ln ln ln ln ln

ln ln ln ln ln ln ln

P P P P P

t t i t i i t i i t i i i

i i i i i

P

i t i t t t t t t t

i

Y T Y K L EC EF

BC Y K L EC EF BC u

      

      

− − − − −

− − −

= = = = =

−

− − − − − − −

=

 = + +  +  +  +  + 

+  + + + + + + +

    


 

 

نیز تعداد وقفه بهینه   Pروند و    Tعملگر تفاضل مرتبه اول،    ∆  ،که
برای انجام آزمون   (Pesaran et al., 2001)است. مطابق مطالعه  

داری سطوح با وقفه برای بررسی معنی  (17) کرانه، باید از آزمون والد
این   در  شود.  استفاده  نامقید  خطای  تصحیح  الگوی  در  متغیرها 
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معنی  ،حالت عدم  آزمون  یعنی  صفر،  فرض  برای  مشترك  داری 
صفر قرار دادن تمام متغیرها با یک وقفه   با برابرجمعی،  وجود هم
 شود: می انجامدر سطح، 

(14 ) 0 1 2 3 4 5 6: 0H      = = = = = =   
برای فرضیه صفر به این صورت است که آیا تمام    Fآماره    ،بنابراین

ضرایب بلندمدت به صورت مشترك برابر صفر هستند یا خیر. در  
 Fآماره    ،داری مرسومواقع در این مرحله، بر اساس سطوح معنی

 ,.Pesaran et al)ه شده توسط  محاسباتی، با مقادیر بحرانی ارای

آماره  مقایسه می  ،(2001 اگر  از کرانه   Fشود.  بیشتر  محاسباتی، 
آن باشد،  بحرانی  مقادیر  عدم  باالیی  بر  مبنی  صفر  فرضیه  گاه 

میهم رد  آماره  جمعی  اگر  اما  از    Fشود.  کمتر  زده شده  تخمین 
عدم  بر  مبنی  صفر  فرضیه  باشد،  بحرانی  مقادیر  پایینی  کرانه 

محاسباتی بین   Fتواند رد شود. در نهایت اگر آماره جمعی، نمیهم
کرانه باالیی و پایینی قرار گیرد، رهیافت آزمون کرانه قادر به تعیین  

نمی متغیرها  میان  بلندمدت  رابطه  وجود  عدم  یا  باشد  وجود 
(Pesaran et al., 2001.) 

 
 هاداده

داخلی    ناخالص  شامل تولید  در این پژوهش  استفاده  موردهای  داده 
 ، مصرفسرانه  اشتغال، سرمایهنرخ سرانه )معرف رشد اقتصادی(، 

 صورت   به  و ظرفیت زیستی  ردپای اکولوژیکیسرانه  سرانه انرژی،   
بانک    داده  هایاز منابع مختلفی شامل پایگاه   و  سری زمانی هستند

شاخصجهانی   انسانییا  توسعه  ساالنه    یهاگزارش و    (18)های 
  1368-1395ی  ها سال  برای  ( 19)ی اکولوژیکپا  رد  یشبکه جهان

شدند.  آور جمع تحلیل منظور    بهی  این  تجزیه  در  آماری  های 
   استفاده شد.  EVIEWS 11افزار از نرم ،مطالعه

 

 بحث  نتایج و 

بررسی  هآمار مورد  متغیرهای  توصیفی  سرانه  های  حسب  در بر 
( گ1جدول  است.(  شده  میهمان  زارش  مشاهده  که  شود،  طور 

است که    4874داخلی حدود    ناخالص  تولیدمیانگین سرانه   دالر 
 3655دالر و    6429بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب حدود  

است. کیفیت    دالر  شاخص  دو  میانگین  زیست محیطهمچنین، 
 0/ 90و    54/2)ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی( به ترتیب حدود  

است   (20)ابر-جاركنکته قابل توجه، نتایج آماره    نی است.هکتار جها
 ( 21)یتقارن چولگ  یها اساس شاخص  بر   نرمال را  یعبا توز  تطبیقکه  

احتمال (،  1کند. بر اساس نتایج جدول )یمارزیابی    (22)یدگیو کش
نشان میبر-آماره جارك که  ا  داده دهد  نرمال  تمامی  توزیع  از  ها 

 ها دارد.توزیع مناسب داده که حاکی ازنموده پیروی 
 

 

 (: آمارهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 1جدول )

 ظرفیت زیستی  ردپای اکولوژیكی  مصرف انرژی  اشتغال  سرمایه داخلی    ناخالص تولید متغیرها 
 94/0 453/2 511/2145 633/28 959/1223 022/4874 میانگین 

 945/0 458/2 789/2051 813/29 797/1261 264/4589 میانه 

 015/1 404/3 387/3060 247/33 375/1846 941/6428 حداکثر 

 697/0 47/1 974/1229 070/24 745/710 123/3655 حداقل 

 104/0 555/0 939/581 330/3 614/356 293/908 انحراف معیار 

 121/3 59/1 101/2 789/2 645/1 721/2 برا -آماره جارك

 209/0 451/0 349/0 247/0 439/0 256/0 برا -احتمال جارك
(Source: Research findings ) 

نجر، به بررسی رابطه علی  یبر اساس رهیافت علیت گر  در ادامه،
آمده است.  (  2نتایج آن در جدول )  که  متغیرها پرداخته شدمیان  
هایی که متغیرهای رشد  شود برای حالتیطور که مشاهده مهمان

اقتصادی، سرمایه، اشتغال و ظرفیت زیستی به عنوان متغیر وابسته  
شود. با توجه به هدف مطالعه نجر تایید مییقرار گیرند، علیت گر

اشتغال، مصرف انرژی و کیفیت    ،حاضر که بررسی اثرات سرمایه
رابطه  رشد  برزیست  محیط بررسی  نتایج  ی علی  اقتصادی است، 

دهد که متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی  بین متغیرها نشان می
نرخ اشتغال،   ،تواند به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای سرمایهمی

انرژی،   زیستی  اکولوژ  یردپامصرف  و ظرفیت  به توانند  مییکی 
 عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شوند.  
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 (: رابطه علی بین متغیرهای مورد مطالعه  2جدول )
 فرض صفر  2آماره  نتیجه آزمون 

 رد 
12/518** 

(028 /0)  
 علت متغیر رشد اقتصادی نیستند. و ظرفیت زیستی یکیاکولوژ ی ردپای، مصرف انرژ، اشتغالسرمایه، متغیرهای 

 رد 
12/754** 

(025 /0)  
 نیستند. سرمایهعلت متغیر  و ظرفیت زیستی یکیاکولوژ یردپای، مصرف انرژ، اشتغال،  متغیرهای رشد اقتصادی

 رد 
60/438*** 

(000 /0)  
 نیستند. اشتغالعلت متغیر  و ظرفیت زیستی یکیاکولوژ یردپای، مصرف انرژ، سرمایه ،  متغیرهای رشد اقتصادی

 تایید
177/8  

(146 /0)  
 نیستند. یمصرف انرژعلت متغیر و ظرفیت زیستی  یکیاکولوژ ی ردپا، اشتغال، سرمایه،  متغیرهای رشد اقتصادی

 تایید
91/4  

(428 /0)  
 نیستند. یکیاکولوژ ی ردپاعلت متغیر  ی و ظرفیت زیستیانرژمصرف ، اشتغال، سرمایه ،  متغیرهای رشد اقتصادی

 رد 
16/84*** 

(004 /0)  
 نیستند.  ظرفیت زیستیعلت متغیر  یکیاکولوژ یردپای و مصرف انرژ، اشتغال، سرمایه،  متغیرهای رشد اقتصادی

(Source: Research findings) (*،**،*** داری فرض صفر است.گر احتمال معنیاعداد داخل پرانتز بیان. استدرصد  1و  5، 10داری در سطح به ترتیب معنی ) 

 
اثر  منظور  به مطالعه  ارزیابی  مورد  اقتصادی    رشد  بر  متغیرهای 

 رار  ـرها مورد آزمون قـمتغی مانایی(، ابتدا 2، بر اساس رابطه )ایران
 .شده است هارای( 3گرفت که نتایج آن در جدول )

 
   متغیرها مانایی(: نتایج آزمون 3جدول )

 نتیجه  PPآماره  ADFآماره  عنوان 
   I(1) **3/761- ***3/938-  ی ناخالص داخل یدسرانه توللگاریتم 

- 732/4 ***4/732-  سرانه  یه سرما یتملگار  I(1)   
   I(1) *1/859-  *1/893-  نرخ اشتغال  یتملگار

   I(1) ***6/654-  ***6/654-  ی سرانه مصرف انرژلگاریتم 
   I(1) ***5/610-  ***5/610-  یکی اکولوژ  یسرانه ردپا یتملگار
   I(1) ***9/002-  5/221-*** ظرفیت زیستی یتملگار

(Source: Research findings)  (باشدی مدرصد  1و 5 ، 10ی در سطح داریمعن )*، **و *** به ترتیب. 

 

 دهد یم( نشان  1در جدول )  ADF  یبر اساس آماره   مانایینتایج  
 تفاضل  لینبوده و  ماناکه تمامی متغیرهای مورد مطالعه در سطح  

. با توجه به تحوالت اقتصادی ایران و تغییرات اول آنها مانا است
در   ساختاری  شکست  امکان  اجتماعی،  و  سیاسی  اقتصادی، 

برای اطمینان کامل   ،ی سری زمانی وجود دارد. بدین منظورهاداده 
استفاده شد.    (PP)  پرون-متغیرها از آزمون فیلیپس  ماناییاز نتایج  

تمامی متغیرهای   که دهدیم( نشان 2نتایج این آزمون در جدول )
ها مانا است.  لی تفاضل اول آننبوده و  مانامورد مطالعه در سطح  

است. بر اساس   ADFید نتایج آزمون  وم  PPنابراین نتایج آزمون  ب
آزمون   بر عدم وجود متغیرهایی که    مانایینتایج  دارای دو مبنی 

استفاده   ARDLی  جمع همتوان از تحلیل  می  باشند،ریشه واحد می
 .کرد

ادامه منظور  ،در  کوتاه  ضرایب  برآورد  به  و  ببلندمدت    ین مدت 
  ی هابا وقفه  یحدر قالب مدل خودتوض  یجمع هم  یافترهاز    یرهامتغ

برآورد یافته  شد.  استفاده   (ARDL)گسترده   از  حاصل  های 
کوتاه و  اشتغالبلندمدت  سرمایه،  اثرات  از  حاصل  مصرف    ،مدت 

( 4در جدول )  یرانا  یبر رشد اقتصادزیست  محیط  یفیتو ک  یانرژ
 به ضرایب  با توجه به شکل لگاریتمی متغیرها در مدل،  آمده است.  

رشد    یعنوان کشش سرانه   به  توانیرا م(  4در جدول )  آمده  دست
سرانه( )درآمد  مربوطه    اقتصادی  متغیرهای  از  یک  هر  به  نسبت 
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توض.  نمودتفسیر   به  کل  حیالزم  که  مدل   یپارامترها  یهیاست 
دست    تصریح به  .باشندیم  ولخطا به شکل تفاضل مرتبه ا  حیتصح

از   بیش  است  قادر  با   99آمده  را  اقتصادی  رشد  تغییرات  درصد 
 فاده تشریح نماید.استفاده از متغیرهای مورد است

 
  یراندر ا رشد اقتصادیبر زیست محیط  یفیتو ک یمصرف انرژنقش ارزیابی (: 4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     (Source: Research findings) (*،**،*** 1و   5، 10داری در سطح به ترتیب معنی )درصد است 

 

است    116/13محاسباتی حدود    F( آماره  4با توجه به نتایج جدول )
داری ( در سطوح معنی770/6تر از کرانه باال )و این مقدار بزرگ

فرضیه صفر رد و وجود رابطه بلندمدت    بنابراین، درصد است،    یک
ت متغیرها  میامیان  آماره یید  به  توجه  با  برازش  شود.  خوبی  های 

در    (Normality test)و    (ARCH-test)،  (LM-test)  مانند
عاری از مشکالت خودهمبستگی و   شده  (، مدل برآورد4جدول )

ناهمسانی   نرمال  بوده  واریانس  توزیع  دارای  مجانبی  طور  به  و 
 باشد. می

مطابق انتظار، سرمایه سرانه  ( حاکی از آن است که  4نتایج جدول )
که   طوری  به  دارد.  اقتصادی  رشد  بر  مثبت  تاثیری  بلندمدت  در 

می با  انتظار  در    1رود  افزایش  در یه سرمادرصد  اقتصادی  رشد   ،
گونه  هر ه لحاظ نظری،یابد. ب درصد افزایش 55/0بلندمدت حدود 

زیرساختسرمایه در مجموعه  افزایش  ،های کشورگذاری    موجب 

افزایش نتیجه  در  و  سرمایه  می  موجودی  اقتصادی    د شورشد 
(Esfahani & Ramıŕez, 2003).  این   متغیر ضرایب    ،رواز 

نتایج این بخش با  .  استسازگار  با تئوری    ،سرمایه در این مطالعه
 ;Satti et al., 2014; Shahbaz et al., 2017)  مطالعات

Rahman & Velayutham, 2020)  انی دارد. وهمخ 

به  اشتغال    نرخافزایش   می  کاهشمنجر  اقتصادی  به رشد  شود. 
انتظار می با  طوری که  افزایش در جمعیت    1رود  شاغلین درصد 

درصد   74/0سال، رشد اقتصادی در بلندمدت حدود    15-64  بین
یافته  یابد.  کاهش با  اثرگذاری   & Rahman)های  این 

Velayutham, 2020)    و بنگالدش  هند،  کشورهای  برای 
توان استدالل برای توجیه این رابطه میسریالنکا مطابقت دارد.  

چه که معموال در مورد نیروی کار اقتصاد، آن  مبانیکه در  نمود  
گیرد، کمیت نیروی  چون سایر عوامل تولید مورد توجه قرار میهم

 متغیر 
 احتمال  خطای معیار  ضرایب

  رابطه بلندمدت  

522/0 سرانه  یهسرما یتملگار *** 085/0  000/0  

- 472/0 نرخ اشتغال  یتملگار ** 30/0  028/0  

603/0 ی سرانه مصرف انرژلگاریتم  * 331/0  091/0  

598/0 یکی اکولوژ  یسرانه ردپا یتملگار  395/0  154/0  

835/0 ظرفیت زیستی یتملگار *** 234/0  003/0  

*** عرض از مبدأ    590/1  149/0  000/0  

011/0 روند زمانی    001/0  000/0  

مدت رابطه کوتاه      

یسرانه مصرف انرژلگاریتم  تفاضل مرتبه اول  195/0 -  114/0  112/0  

یکیاکولوژ  یسرانه ردپا یتملگارتفاضل مرتبه اول   091/0  143/0  533/0  

179/0 ظرفیت زیستی یتملگارتفاضل مرتبه اول  *** 062/0  012/0  

562/0 جمله تصحیح خطا  *** 053/0  000/0  

Durbin-Watson stat = 1.72 Bounds test (F-Stat)= 13.116*** 

LM-test = 0.525 Bounds test at 5% 

Prob  (LM-test) = 0.605 I(0): 3.673   I(1): 5.002 

ARCH-test= 1.229 Bounds test at 1% 

Prob  (ARCH)= 0.280 I(0): 5.095   I(1): 6.770 

Normality test (JB)= 1.451 R- squared = 0.993 

Prob (JB)= 0.483 Adjusted R- squared = 0.988 
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 غیرماهر   و  ماهر  کار به  نیروی  بندی تقسیم  در حالی که  کار است.
  .گیردقرار    توجه  موردبایستی    آن   کیفی  جنبهو    بودهز اهمیت  حای

 ی موجب رشد اقتصاد ییکار به تنها یرویتعداد ن یش افزا ،بنابراین
کیفیت نیروی کار دارای   ،کوزنتس  یهاساس نظر  نخواهد شد. بر

چنان اهمیتی است که تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را  
 . نمودتوان با تفاوت در نیروی کار کشورها توجیه می

)  یجنتا م4جدول  نشان  انرژ  دهدی(  مصرف  اثر  عنوان    یکه  به 
مثبت    ینقش  مطابق انتظار  ،یدیتول  هاییتفعال  یمحرکه  یروین

  یکبا    رود،یکه انتظار م  یطور  دارد. به  یدر بهبود رشد اقتصاد
  یط، شرا یربا ثابت بودن سا ،یدر سرانه مصرف انرژ یشدرصد افزا

بلندمدت، حدود    یرشد اقتصاد این    درصد افزایش یابد.  60/0در 
 ,Apergis & Payne, 2010; Tang)های  گیری با یافته نتیجه

2016; Appiah, 2018)  ی انرژی چه در مقوله آن  .مطابقت دارد
اهمیت است،حای منابع  ز  و    تجدیدپذیر  انرژی  سیاست جایگزینی 

ضمن   تا  است  رایج  فسیلی  انرژی  منابع  جای  به  کاهش  پاك 
بهشرایط  ،  زیستیمحیطمخاطرات   توسعه   دستیابی  و    ی رشد 
 محقق شود.  پایداراقتصادی 

حاکی از آن است که ظرفیت زیستی تاثیری مثبت  (  4جدول )نتایج  
ب اقتصادی  بر رشد  قابل مالحظه  به عبارتیجا می  رو  با    ،گذارد. 

تولید ناخالص درصد، سرانه    یکبه میزان  ظرفیت زیستی  افزایش  
بلندمدت  کوتاهدر  داخلی    0/ 83  و  17/0  حدود  ،به ترتیبمدت و 
بر    پای اکولوژیکی  تاثیر منفی شاخص رد  .یابدافزایش می درصد  

 داری آماری، مطابق عدم معنی  با وجود   در بلندمدت،  رشد اقتصادی

 به عبارت دیگر، تصرف هر چه بیشتر انسان در کاربری   انتظار است.
و    مختلف جنگلی  زمین  مرتعی،  زمین  کشاورزی،  )زمین  اراضی 

ی  دستیابی به توسعه تواند  می،  زیستی آنو اثرات سوء محیط  غیره(
 نماید. با مشکل مواجه  اقتصادی را در بلندمدت 

عنوان در مطالعات از آن به  که    ی روند زمان  (،4یج جدول )مطابق نتا
دارای  بوده و  مطابق انتظار  شود،  نام برده می  یاز تکنولوژ  یاریمع

مثبت که  .است  یآمار   تیاهم  زحایو    عالمت  طوری  انتظار    به 
ثابت بودن سا  ،هر دوره  یازا  به  رودیم رشد    ،طیشرا  ریبا فرض 

  .ابدی افزایشدرصد  01/0 حدود اقتصادی
در   خطا  تصحیح  جمله  )ضریب  وجود دهندهنشان  (4جدول  ی 

با  دار بین متغیرهای الگو است. این ضریب  معنی  بلندمدتی  رابطه
و   منفی  معنی  1در سطح  عالمت  است.  درصد   که ی  طور  بهدار 

دورهدر    رودیمانتظار   رابطه  56حدود    هر  انحراف  ی درصد 
اثر تعدیل    ،مسیر بلندمدت، تعدیل شود. بر این اساس مدت از  کوتاه

کمی کمتر از   ،مدتکوتاه یک شوك بر شاخص رشد اقتصادی در  
زمان  دو و    یدوره  انجامید  خواهد  طول  ی رابطه   آن  از  پس به 

 ی تعادلی بلندمدت قرار خواهد گرفت. رابطه نیز در مسیر    مدتکوتاه
مجموع    آزمون  از دو  ،هشد  برآوردبرای بررسی پایداری ضرایب مدل  
بازگشت پسماند  جمالت  مجموع   و  (CUSUM) (23)یتجمعی 

بازگشتی پسماند  جمالت  مربعات    (CUSUMQ) (24)تجمعی 
 آمده(  3( و )2نتایج این دو آزمون در نمودارهای )  و  استفاده شد

محدوده بحرانی کدام از این دو پسماند از  هیچجا که  از آن  است.
ثبات ساختاری در برآورد وجود دارد. در نتیجه،  خارج نشده است،  

 برخورداراند.  یاز پایداری مناسب %5ضرایب برآوردی در سطح 

 
   تابع رشد اقتصادیمجموع تجمعی جمالت پسماند بازگشتی  :(2نمودار )

 ( Source: Research findings) ( CUSUM) در ایران 
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 مجموع تجمعی مربعات جمالت پسماند بازگشتی تابع رشد اقتصادی   :(3نمودار )

 ( Source: Research findings)  (CUSUMQ) در ایران 

 

 گیری بحث و نتیجه
منابع  جودوبا   بشری،  مساعدت  جوامع  بر  زیانطبیعی  بار  آثار 

زیستی، یک محیطبر منابع اکولوژیکی و    بشر  های اقتصادیفعالیت
آتی  نسل برای    رابحران جدی   و  فعلی  استهای  نموده   . ترسیم 

انرژی منابع  از  حد  از  بیش  آلودگیو    استفاده  سوء  های  اثرات 
، از عواملی است که رشد اقتصادی پایدار را با تهدید زیستمحیط
 تاثیر   ارزیابی  به  پژوهش  نیدر ابر این اساس،    است.  کردهمواجه  
یران در چارچوب تابع ا  رشد اقتصادیبر    های اکولوژیکیشاخص

شد.  تولید متغیرهای   آزمون  نتایج  پرداخته  که  داد  نشان  علیت 
اشتغال،  سرمایه انرژ،  ظرفیت اکولوژ  یپا  ردی،  مصرف  و  یکی 

رابطه دارند.  علی  یزیستی  اقتصادی  رشد  معیار  با  به   معناداری 
پس از   یرها،متغ  میانمدت  لندمدت و کوتاهب  وابطر   یبررس  منظور

نتایج   رهمتغیرها،    ماناییارزیابی  خودتوض  یافتاز  با   یحیمدل 
 .استفاده شد (ARDL)  گسترده یها وقفه

  ،در بلندمدت  تشکیل سرمایه   که  پژوهش حاکی از آن است  یجنتا
که   شودی م یشنهاد پرو، از این  تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

بلندمدت   یزیربرنامه  و  ز  یمدون  مجموعه   مانند   هاساختیردر 
جادهبزرگراه  سیستم ها،  و  فاضالب  شبکه  کاال،  حمل  های 

پذیرد،  آب صورت  درمان  و  بهداشت   افزایش   ضمن  تارسانی، 
فراهم اقتصادی  ی  و توسعهرشد    ، شرایط بهبود موجودی سرمایه

 شود.
 .مثبت بر رشد اقتصادی دارد  یمصرف انرژی تاثیر   بر اساس نتایج،

است،  ایحچه  آن اهمیت  انرژ  یقتشو  یاستسز   های یمصرف 
جا  یدپذیرتجد است   یگزینیو  بلندمدت  در  مصرف    چرا  .آن  که 
  یدناپذیر تجد  هاییاثرات سوء مصرف انرژ  یدپذیر،تجد  هاییانرژ

  یم اقل  ییرتغ  ییدهپد  یدتشد  ی،یستزمحیط  هاییآلودگ  یشمانند افزا
ناامن انرژ  یدسترس  یو  م  یلیفس  یبه  مرتفع  بنابراین،کند یرا   .  

و   یمال  یه سرما  ینمات  مانند  یتیحما  هاییاستس  بایستمی
برداری هرچه بیشتر از منابع  جهت بهره  یکیتکنولوژ  هاییتحما

 .  گیردمدنظر قرار  ،انرژی خورشیدی مانندانرژی تجدیدپذیر 
رد اکولوژیکی  شاخص  وجود  پای  بر  با  منفی  رشد   اثرگذاری 

معنیاقتصاد فاقد  آماری  ی،  این.  استداری  به  توجه  که    با 
اراضییکاربر مختلف  محاسبه  های  ردپای در  شاخص  ی 

گیرد، ممکن است که تجمیع این  اکولوژیکی مورد محاسبه قرار می
آماری در توضیح رشد داری معنیعدم  سبببا یکدیگر، ها کاربری

نتایج اساس  بر  باشد.  افزایشاقتصادی  زیستی،  ،   یری تاث  ظرفیت 
 بق مطارو،  از این  .گذارندی جا م  ر ب  رشد اقتصادیبر    و معنادار  مثبت

و  مستهلک  کاالهای  واردات  بر  مبنی  آلودگی،  پناهگاه  فرضیه 
توسعه کشورهای  از  توسعه، آالینده  حال  در  کشورهای  به  یافته 

عنوان یک   ایران به با توجه به موقعیت توان استدالل نمود که می
کشور در حال توسعه، به طور بالقوه ممکن است هدف کشورهای  

ظرفیت  پیشرفته از  سوء  استفاده  قرار  جهت  زیستی  محیط  های 
های تولیدی شود که در تدوین سیاستپیشنهاد می  بنابراین،  گیرد.

و تجاری کشور به نحوی اقدام شود تا ضمن حفظ هرچه بیشتر 
ظرفیت زیستی، با جلوگیری از واردات کاالهایی که توان زیستی  

شتر آن کمک شایانی برد، به تقویت هرچه بیداخل را از بین می 
و آگاهی از اثرات سازی  فرهنگمدیریت مصرف،    همچنین با  نماید؛
بهره و  زیست  محیطتخریب    سوء از کاهش  افراطی  برداری 

را   یکیاکولوژ  یداریعدم پا  وضعیت بحرانی  توانها میاکوسیستم
 .تعدیل نمود
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تواند توان بیان کرد که مطالعات در این زمینه میمی  ،کلیبه طور
ایفا نماید. به عنوان   نقش موثری در تحقق اهداف اسناد باالدستی

توسعهنمونه،   ششم  برنامه  حوزه    ، در  در  مهم  هدف  چهار 
آالیندهشامل  زیست  محیط انتشار  ی، زیستمحیطهای  کاهش 

زیست، حفظ و احیای تنوع جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط
شده است.  دنبال    زیستیحکمرانی خوب محیط  نهایتدر    زیستی و

این چهار هدف در  موضوع  مهمترین  انتشار    ،برای  کاهش  یعنی 
 یچهار راهبرد توسعه اقتصادگذاران و مجریان  سیاستها،  آالینده

های سبز، بهبود کیفیت آب و هوا و کنترل کم کربن، توسعه فناوری
نتایج این مطالعه ثابت  کنند. را دنبال می ایانتشار گازهای گلخانه

گذاری کرد که برای دستیابی به این هدف نیاز است که سرمایه
های ها، گسترش استفاده از انرژیمناسب جهت توسعه زیرساخت

تجدیدپذیر و همچنین توجه به کنترل واردات کاالهای مستهلک  
 و آالینده صورت گیرد.

 

 تقدیر و تشكر 
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