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 چکيده
توان با استفاده از آن فشار واردشدده بدر اکولدوژی و     است که میی پای اکولوژیکی ابزار مفید رد

اران ذگد  سیاسدت  ،گیدری آن  بدا انددازه   ،همچندی   .را به اطالع عموم جامعه رساند زیست  محیط
گیدری   منظدور انددازه    . بهکنندطراحی و اجرا کاهش ای  فشار  را برایهای الزم  توانند برنامه می
بده  الزم اسدت کده    ،زیسدت   محدیط های توسعه بر  های آتی برنامه ها و سیاست فعالیت ةبالقو آثار

هدد    .شود پرداختهاقتصادی  ةاکولوژیکی و توسع رد پایمدت و بلندمدت  اط کوتاهارتبمطالعة 
 رد پدای سدرانه و   تولیدد ناخدالد داخلدی    مددت  کوتداه و  بلندمددت  ةاز ای  مطالعه بررسی رابط

 مددد بدددی  منظددور از  ؛اسددت 2011د    1965 در بددازة زمددانیدر ایددران سددرانه  اکولددوژیکی
تولیدد  دهدد افدزایش    نتدای  نشدان مدی   شد.  گسترده استفاده های توزیعی خودرگرسیون با وقفه

اکولدوژیکی   رد پدای بدر   یمثبتد  تدثثیر  بلندمددت هم در  مدت کوتاهسرانه هم در ناخالد داخلی 
درصد از عدم  73دهد که  در ای  مد  نشان می آمده دست به یضریب تصحیح خطا .سرانه دارد
 شود. خود نزدیک می بلندمدتبه سمت روند  د ووش میتعدیل  اکولوژیکی سرانه رد پایتعاد  

 JEL: Q01 ،Q56 بندي طبقه

 .ARDL، مدت کوتاهرد پای اکولوژیکی،  اقتصادی، ةتوسعبلندمدت،  :کليدي هاي واژه
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 مقدمه

توجده  محیطدی آن   ات زیستتثثیرهای گذشته، به بررسی ارتباط بی  رشد اقتصادی و  در دهه

بر ای  بوده که آیا با افزایش رشد اقتصادی فشار بدر  تمرکز  ها ای  توجهدر شده است. بسیاری 

است. چنانچه در سدطو   یافته تخریب آن افزایش یافته یا کاهش  ،در نتیجه ،و زیست  محیط

و در سدطو  بداالی    زیسدت   محدیط مثبت بی  رشد اقتصادی و تخریب  ای هپایی  درآمد رابط

وجود داشدته باشدد، ارتبداط     زیست  محیط رشد اقتصادی و تخریبمنفی بی   ای هدرآمد رابط

آیدد کده بده آن منحندی      وارون درمدی  Uبه شکل  زیست  محیطبی  رشد اقتصادی و تخریب 

بده منظدور    کده  اند آنبر  زیست  محیطگویند. طرفداران  ( میEKC) 1محیطی کوزنتس زیست

بدر  تصدادی  که طرفدداران رشدد اق    ند شود؛ در حالیکُباید  رشد اقتصادی زیست  محیطحفظ 

 نیز همراه باشد. زیست  محیطتواند با حفظ  که رشد اقتصادی میاند  آن

. برخدی از اید    شدده اسدت    پرداختده  EKC ةمطالعات مختلفی به آزمدون فرضدی  در 

لیو و  ؛2005، 3؛ مکفرسون و نیزویادومی1992، 2)بکرم  تثییدرا  EKC ةمطالعات فرضی

نسدب   ؛ حسینی1391؛ مهرآرا و همکاران، 1388فر و دهنوی،  ؛ سلیمی2007، 4همکاران

، 5)روتمد  اندد   دهکر( و برخی دیگر آن را رد 1392صادقی و صادقی،  ؛1391و پایکاری، 

 (.2010، 7کیرلسلی و رید  ؛2008، 6آلیوا -؛ رومرو1998

 اکسدید  زدایدی، دی  های مختلفی از جمله آلدودگی هدوا، آلدودگی آج، جنگدل     شاخد

 زیسدت   محدیط توانند شاخد تخریب  اکولوژیکی می د پایرکرب ، حفظ تنوع زیستی و 

در اغلب مطالعدات داخدل کشدور     زیست  محیطشاخد تخریب  ،اما شوند.در نظر گرفته 

نسب و پایکاری،  ؛ حسینی1389ی و همکاران، موالی) استکرب   اکسید میزان انتشار دی

ِ  بدرازش  EKC ةآزمدون فرضدی   مطالعدات  ة(. اساس همد 1392صادقی و صادقی،  ؛1391

 .آلودگی سرانه روی درآمد ناخالد داخلی سرانه و توان دوم آن بوده است

                                                           
1. Environmental Kuznets Curve 
2. Beckerman 

3. McPherson & Nieswiadomy 

4. Liu et al. 

5. Rothman 
6. Romero-Avila 
7. Kearsley & Riddel 
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 EKC ةاکولوژیکی و رشد اقتصادی در قالب فرضدی  رد پایدر ای  مطالعه ارتباط بی  

 .1 :بدرای اید  بررسدی انتخداج شدد     به دالیلدی  اکولوژیکی  رد پای. شدبررسی و آزمون 

زدایدی، آلدودگی آج و سدایر     مثدل جنگدل  ) زیسدت   محدیط هدای دیگدر تخریدب     شاخد

  ؛ در حالیاند زیست  محیطکوچکی از تخریب  ءِهایی که در باال ذکر شد( فقط جز شاخد

اکولوژیکی شاخصدی   رد پای. 2 ؛استتری  نسبت شاخد جامع  اکولوژیکی به رد پایکه 

اکولددوژیکی شاخصددی از  رد پددای. 3 ؛(2004و همکدداران،  1)نیجکمدد  اسددتاز پایددداری 

 (.2006و همکاران،  2)ویدم  استکارایی اکولوژیکی 

ارتبداط بدی     ای همطالعدر مرور ادبیات موضوع در داخل کشور حاکی از آن است که 

در خدار  از کشدور مطالعدات     ،ده است. اماشاکولوژیکی بررسی ن رد پایرشد اقتصادی و 

رد ( 1997و همکداران )  3ای واکرناگدل  ه است. در مطالعهیافتمختلفی در ای  زمینه انجام 

دهندد،   درصد جمعیدت جهدان را تشدکیل مدی     80که  ،کشور 52اکولوژیکی را برای  پای

کده چده مقددار از مصدار  اید  کشدورها       دند کرهمچنی  بررسی  ها آن. دندکرمحاسبه 

به اید  نتیجده رسدیدند     ها آنشود.  تثمی شان  منابع اکولوژیکی محلی ةتواند به وسیل می

کنندد. در   درصد بیشتر از مقدار بازتولیدد طبیعدت مصدر  مدی     33 ةانداز ها به که انسان

پای  های سری زمانی رد ( با استفاده از داده2008و همکاران ) 4ی دیگر، باگلیانیا مطالعه

ندد.  پرداخت بده مطالعده   EKCدربارة فرض کشور  141( برای 2006 د  1961اکولوژیکی )

پدای اکولدوژیکی بده     زایش درآمدد ندرر رشدد رد   دهد که با اف نتای  ای  مطالعه نشان می

( در 2014) 5شدود. هرویدوکس و دارنده    وقت متوقف نمی ولی هیچ یابد، ندی کاهش میکُ

 شاخصی برای تخریب محیط منزلةبه  ،پای اکولوژیکی را برای رد EKCفرض  ای همطالع

فددت ( بددا اسددتفاده از رهیا2013و همکدداران ) 6. واندد ندددکردزیسددت تجزیدده و تحلیددل  

نتدای  نشدان داد    .دندد کررا در سطح جهدانی بررسدی    EKCاقتصادسنجی فضایی فرض 

محیطی برقرار است. با توجده بده اهمیدت     وارون شکل منحنی کوزنتس زیست U ةفرضی

                                                           
1. Nijkamp  

2. Wiedmann  

3. Wackernagel  

4. Bagliani  

5. Hervieux & Darné 

6. Wang  
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پایددار از جملده    ةها و ابزارهای توسدع  موضوع، ارزیابی مستمر منابع با استفاده از رهیافت

هدای آیندده در جهدت     ریزی راهکار مناسبی برای برنامهتواند  پای اکولوژیکی می روش رد

می  نیازهدای مصدرفی بده صدورت صدحیح باشدد. در اید         ثکاهش فشارهای محیطی و ت

تجربی اقتصادی به بررسی ارتبداط   -شود در چارچوج یک الگوی نظری تالش می طالعهم

نه در ایدران  پای اکولدوژیکی سدرا   مدت تولید ناخالد داخلی سرانه و رد بلندمدت و کوتاه

 پرداخته شود.

 یاکولوژیک رد پايتجربی  -مفهوم و مبانی نظري

اکولوژیکی شاخصی است که نرر مصر  منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با  رد پای

اسداس مقددار    که بر، کند کره مقایسه می ضایعات توسط زیست دفعنرر بازتولید منابع و 

اکولدوژیکی مقددار    رد پدای شدود.   تعریف مدی  چرخه داشت  ای  زمی  مورد نیاز برای نگه

یدک جمعیدت،    ةتولید منابع و دفدع ضدایعات ایجادشدد   فضای بیولوژیکی مورد نیاز برای 

دهدد   سازمان یا فعالیت را با توجه به سیستم مدیریتی و تکنولوژیکی موجدود نشدان مدی   

 (.2004، و همکاران 1)مانفردا

خیدز   های حاصدل  چه مقدار آج و زمی هد که د اکولوژیکی نشان می رد پای ،در واقع

تولید و همچنی  ضدایعات حاصدل از    ها انسانتا منابع مصرفی مورد نیاز  شود استفاده می

 جوی برقراری ارتباط بی  منابعو جستاکولوژیکی در  رد پای ،. بدی  ترتیبشودآن دفع 

 .است کاال، خدمات و اراضی تثمی از آن برای  ها انسانو تقاضای  یطبیع 

 ،یستیز دیتول ینواح در ژهیو   کارکردیچند شامل اکولوژیکی رد پای شاخد اساس

 مفهوم کی. است ،یآب های و پهنه شده ساخته  یزم مرتع، جنگل، ،ی  کشاورزیزم مانند

 سدطح  در )هکتدار(  کسدان یواحدد   کید  کاربردن به یکیاکولوژ یپا رد ةمحاسب در یدیکل

 یسدطح جهدان   در گدر ید ینواح با مطالعه مورد ینواح ةسیب، مقایترت  یبد است. یجهان

 و مهدم  یابزارها از یکی و یزیر برنامه درآمد شیپ یاکولوژیک رد پای شاخد است. آسان

 (.1379)صرافی،  کند یم کمک یداریپا تحقق به که است، کارآمد آن

                                                           
1. Monfreda  
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بدا   ،کردند تالش ها آند. کردن مفهوم رد پای اکولوژیکی را بیان( 1996) 1ریسواکرناگل و 

 رد پدای نتای  عقالیی، مجموع تقاضای اکولدوژیکی بدرای افدراد جامعده محاسدبه شدود.        ئةارا

جمعیدت در   ةاستفاده از مندابع و دفدع ضدایعات بده وسدیل      ةدهد که الزم نشان می یاکولوژیک

 رد پدای عبدارت دیگدر، از آنجدا کده       بده پایددار اسدت.    ةسطح زمی  استفاده از الگوهای توسع

 ،کندد  گیدری مدی   های طبیعی )نده تخریدب واقعدی( را انددازه     سرمایه ةتخریب بالقوکی اکولوژی

 .(2010و همکاران،  2)یوگ  تواند شاخصی برای تهدید پایداری تلقی شود می

 رد پدای . 1 :تواندد شداخد پایدداری محسدوج شدود      اکولوژیکی از دو منظدر مدی   رد پای

کندد و   و خدمات مصرفی انسان را محاسبه میکاالها  ةکلی تثمی اکولوژیکی  ةاکولوژیکی هزین

هدا،   تنها به طور مستقیم بدرای تولیددات کشداورزی، احدداد جداده      دهد که مردم نه نشان می

و  هدا به زمی  نیاز دارند، بلکه به طدور غیرمسدتقیم نیدز کاال    ها سایر فعالیتسازی و  ساختمان

اکولدوژیکی بده عندوان     رد پدای یدر  تعب .2 ؛شدود  می تثمی ها از زمی   خدمات مورد نیاز انسان

عبدارت اسدت از:   شده است. ظرفیدت بدرد   منجر  3ظرفیت برد ةشاخد پایداری به معرفی اید

)ریدس،   دکند  تدثمی  را بده طدور نامحددود     ها آنتواند نیازهای  حداکثر جمعیتی که زمی  می

ازهدای بشدر   نی تدثمی  ی ها امکانات و محدودیت دربارةزنی  گمانهدر مورد ظرفیت برد . (2006

هدای   هدای تجربدی تخریدب    اکولدوژیکی ارزیدابی   رد پدای که   کند؛ در حالی در آینده بحث می

 نظر دارد. داده در گذشته را مد رر

 متدولوژي و تصریح مدل

( ARDL) 5تدوزیعی محددود   های الگوی خودرگرسیونی با وقفه 1999در سا   4پسران و شی 

)پسدران و   ندد توسدعه داد اید  الگدو را    2001  در سدا و همکداران   6پسرانکردند. معرفی را 

انباشدتگی بدی  متریرهدا     )که بدرای بررسدی هدم    جوهانس  روش. برخال  (2001همکاران، 

در اید  مدد  متریرهدا     باشند، I(1)متریرهای موجود در مد  باید  همةکه  شود( استفاده می

متریرهدای موجدود   همدة  بودن زا باشند. ای  روش مزایایی از قبیل درون I(1یا ) I(0) توانند می
                                                           
1. Rees 
2. Eugene  

3. carrying capacity 

4. Pesaran & Shin 

5. Autoreg Ressive Distributed Lag model 

6. Pesaran  
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زمدان   بودن متریرهدا و بدرآورد هدم    I(1یا ) I(0آن بدون توجه به ) از  در مد ، قابلیت استفاده

برآوردهدای سدازگاری از ضدرایب    شدود   باعدث مدی   و داردرا مددت و بلندمددت    ضرایب کوتداه 

طدای  مدد  تصدحیح خ   تدوان  می ARDLیک ترییر در  با .آیددست  هب مدت و کوتاه بلندمدت

مددت و بلندمددت    کوتداه ارتبداط   فقدانبررسی وجود یا برای  . از ای  الگودست آورد هبرا پویا 

 :است لة زیردمعابه صورت  ARDL ،در حالت کلید. شو میاستفاده بی  متریرها 
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بدردار متریرهدای    Wtعملگر وقفه و  Lجزء ثابت،  αمتریر وابسته،   Ytفوق ةمعادلدر 

 ة. در معادلاستثابت(  ةزا با وقف ، روندهای زمانی یا متریرهای برونأقطعی )عرض از مبد

 شود: محاسبه می 4معادلة فوق، ضرایب بلندمدت به صورت 
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، 4 معادلةدر  
´

,   ,ˆ ˆ ˆ ˆ  , , kp q q q 1  ةهای حداقل مربعات معمولی بدرای کلید   تخمی  2

کندد.   انتخدابی معرفدی مدی    ARDLبرای مدد    1 ةمعادلرا در  Pترکیبات ممک  مقادیر 

ARDL( مرتبط باECMمد  تصحیح خطا )  ,   , ˆ ,ˆ ˆ,ˆ
kp q q q1 2  بدر  1 ةبا نوشت  معادل  

  t،Yاو  متریرهدای  ةشده و تفاضل مرتبد  داده ةسطو  وقف حسب   , , ,t t t ktW X XX1و 2 

 آید: دست می به
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ECM  شود: تعریف می 6 معادلةمد  تصحیح خطاست و به صورت 
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(6)  
´

ˆ
t t i it tECM Y α β X W     

휀و  1عددی از متریرهدای حرکدت   ب 𝐾بدرداری   𝑋𝑡، 6 ةمعادلدر 
𝑡

بدردار جدزء خطدای     

روند ضریب تصحیح خطا میزان تعدیل از  .استثابت تصادفی با میانگی  صفر و واریانس 

 دهد. مدت به روند بلندمدت را نشان می کوتاه

او ، بررسدی   ةمرحلد  :شامل دو مرحله برای تخمی  روابط بلندمدت است ARDLرویکرد 

پدس از اطمیندان از    .اسدت متریرهای موجود در معادلده   همةمیان در مدت  بلند ةوجود رابط

تخمدی  زده   مدت کوتاهمدت و  دوم ضرایب بلند ةمرحلمتریرها، در  ت بی بلندمد ةوجود رابط

 شود. می

 :است 7معادلة به صورت مد  تصحیح خطا 

(7)  
p q

t t EF t GDP t i t i j t j t

i j

EF α α t α EF α GDP α EF α GDP μ   

 

          1 1 1
1 0

 

مددت را نشدان    ضدرایب کوتداه   jαو  iαو  مدتضرایب بلند𝛼𝐺𝐷𝑃 و  𝛼𝐸𝐹 ،7 ةمعادلکه در 

بدرای بررسدی وجدود    F آزمدون   جرایبه منظور ا مذکور روابطاو  از  ة. در مرحلدهند می

 ةآزمون ای  مسئله است که همد  F ةآمارشود.  بلندمدت میان متریرها استفاده می ةرابط

صدفر و   ةدر ای  آزمون فرضی ،های سطح متریر برابر صفرند. به عبارت دیگر ضرایب وقفه

 :استآلترناتیو آن به صورت زیر 
: 

: 

EF GDP

EF GDP

H

H

 

 

  


  1

0

0
 

 d≥0≤1به طدوری کده    ؛هستند I(dوقتی که متریرهای مستقل ) Fدو مقدار بحرانی 

 متریرهدا کندد   تر فرض مدی  کند. ارزش پایی  انباشته را فراهم می مباشد، شرایط آزمون ه

(0)I    (1کندد کده رگرسدورها )    هستند و ارزش بداالتر فدرض مدیI    ةآمدار هسدتند. اگدر F 

 ةرابطد فقددان  یعندی   ،صدفر  ةفرضدی تر باشد،  محاسباتی از حد باالی مقدار بحرانی بزرگ

از حد پایی  مقددار بحراندی باشدد،    تر  آزمون کوچک ةشود. ولی اگر آمار رد می ،مدتبلند

اگر آماره بی  حد بداال و   ،توان رد کرد. نهایتاً را نمی بلندمدت ةرابط فقدانصفر یا  ةفرضی

                                                           
1. forcing variables 
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دوم، چنانچده   ةنتیجه غیرقطعی است. در مرحلد  ،های بحرانی قرار بگیرد حد پایی  ارزش

ترتیدب   به 𝐸𝐹𝑡( بلندمدت برای p,qشرطی ) ARDLشود، مد   تثیید گیانباشت وجود هم

 برآورد شود: 8 معادلةتواند به صورت  می

(8)  
p q

t T i t i j t j t

i j

EF α α T α EF α GDP μ 

 

     1
1 0

 

د. شو  ( انتخاج میSBC) بیزی  -با استفاده از معیار شوارتز qو  pمقادیر  در ای  مد 

برآورد یک مدد  تصدحیح    ةبه وسیل مدت کوتاهخر، پارامترهای پویای سوم و آ ةدر مرحل

مد  تجربی تصحیح خطدای اید    . آید دست می های بلندمدت به خطای مرتبط با تخمی 

 است: 9معادلة به صورت  مطالعه

(9)              
p q

t t i t i j t j t t

i j

EF δ δ t δ EF δ GDP θECM μ  

 

         1 1
1 0

 

ضدریب   𝜃و  بلندمددت گرایدی مدد  بده     هدم  مدت کوتاهضرایب پویای  𝛿𝑗و  𝛿𝑖که در آن 

 .استسرعت تعدیل 

 قتحقي هاي  هداد

اکولوژیک سدرانه   رد پای های شامل داده مطالعهشده در ای    کارگرفته سری زمانی به های داده

(EFو تولید ناخا )لد داخلی سرانه (GDP)   اسدت  2011 د  1965 زمدانی  ةبدرای دور ایدران. 

سدایت   ،1پدا  جهدانی رد  ةشدبک  ةسداالن  هدای  های مورد استفاده در ای  تحقیق از گزارش داده

نشدان   2و  1هدای   طور که شدکل   همانه است. گرفته شد 3و سایت بانک جهانی 2زنده ةسیار

کی و درآمدد ناخدالد داخلدی سدرانه نوسداناتی      اکولدوژی  رد پدای نظدر   مورد ةدر دور ،دهد می

رد اند. حدداقل و حدداکثر مقددار     دهکراما هر دوی ای  متریرها روند افزایشی را طی  ،اند داشته

هکتدار   08/1هکتار بدرای هدر نفدر و میدانگی  آن      9/2ترتیب برابر با یک و  اکولوژیکی به پای

تولیدد ناخدالد داخلدی سدرانه     توسدط  بوده است. همچنی ، حداقل، حداکثر و م برای هر نفر

 .استدالر برای هر نفر  68/2312و  31/3316، 03/1396ترتیب برابر با  به

                                                           
1. Global Footprint Network 

2. Living Planet 

3. World Bank 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.footprintnetwork.org%2F&ei=yMvmVMLIJszWPMiDgKgP&usg=AFQjCNG7M120R1cmHjNRhf_3u4QjrYdDVQ&sig2=FiGglRBuj3gXMDUSKDpX0g&bvm=bv.86475890,d.d2s
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 تجربی الگوي برآورد

صدورت خطدی یدا      تواندد بده   اکولوژیکی و درآمد ناخالد داخلی سرانه می رد پایارتباط بی  

 مددت  کوتداه ط بلندمدت و بررسی ارتبا که هد  از ای  مطالعه دوم تصریح شود. از آنجا درجة

 هدا آن ی بد  1یاپو یاست، ارتباط خط یرپذ امکان ARDL یالگو یقکه از طر ،ستمتریرهاای  

 ةرابطد  سده  یبدرا  الگوها برآورد نتای  سپس متریرها ییایستا نخست بخش ای  درفرض شد. 

 است. آمدهدر ادامه  ها آن ی که نتا پذیرفت صورت مدت کوتاه و بلندمدت پویا،

 متغيرها ییایستا یبررس

 اطمیندان  تدا  شدود  انجدام  متریرهدا  همدة  یبرا ییایستا آزمون باید مد ، برآورد از پیش

 نیسدتند و بددی    ،I(2یعندی )  دو، ةمرتب از 2انباشته متریرها از یک هیچ که شود حاصل

 F یهدا   در مد ، آماره I(2) یمتریرها وجود شود. هنگام اجتناج ساختگی نتای  از وسیله

متریرهای موجدود   ةکه هم اند مبتنی بر ای  فرض ها آزمونای  زیرا ناپذیرند، عتمادا Wو 

(؛ در نتیجه، ضروری است آزمون 2001، پسران و همکاران) هستند I(1یا ) I(0در مد  )

 در مد  انجام شود. I(2)ایستایی برای اطمینان از نبود متریرهای 

هدا   ة اید  روش وسدیل  به؛ دارد وجود دواحة ریش آزموناجرای  یبرا گوناگونی یها روش

 یافتده  فولر تعمدیم  -ه از آزمون دیکیطالعر ای  مد. دکر بررسی را متریرها ییایستاتوان  می

(ADFاستفاده شده است ). اطمیندان از ندوع   ، بدرای  واحدد ة ریشد  یها آزمون ازپیش  ،ولی

 یبررسد  بدا  اسدت.  مفید یزمان یسر یها داده ینمودار تحلیل و تجزیه، ADFآزمون ةمعادل

 یایسدتای  آزمدون  یاسدتفاده بدرا   مدورد  معدادالت  در کده  کدرد  تعیدی   توان یم نمودارها ای 

ولدی   أیا شامل عرض از مبدد  باشد روند جزء و أبدون عرض از مبد معادله ،یزمان یها یسر

 .(2011، 3گری ) و روند باشد أروند یا شامل هر دو جزء عرض از مبد بدون

اکولدوژیکی سدرانه و تبددیل     رد پدای  متریدر  زمدانی  یسدر  ودارنم 3 و 1 یها شکل در

 و تبدیل لگداریتمی آن  GDPمتریر  زمانی یسر نمودار 4و  2 های ریتمی آن و در شکلالگ

 هر چهدار متریدر  زمانی های  شود، نمودار سری طور که مشاهده می همان .شده است ترسیم

                                                           
 ده است.های متریرها در ای  الگو به آن الگوی پویا اطالق ش دلیل ورود وقفه  ه. ب1

2. integrate 

3. Greene 
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دارای یدک روندد ثابدت و    تم آن و لگداری  EFولی سری زمدانی   ،ندهست أدارای عرض از مبد

 یدر طو  زمان روندد مشخصد  و لگاریتم آن  GDPدر حالی که سری زمانی  ؛استمشخد 

و روندد و بدرای    أاز معادله شامل جدزء عدرض از مبدد    EFبرای سری زمانی  ،بنابرای  .ندارد

 شدد؛  دو بدون روندد اسدتفاده خواهد    أاز معادله شامل جزء عرض از مبد GDPسری زمانی 

 ةایسدتا از مرتبد   EFاسدت کده متریدر    ن آنتای  حاکی از  .دهد مینتای  آن نشان  1  جدو

 ،مدا ا .سدت یگیری نیز ایسدتا ن  بار تفاضل  یکاز پس  GDPمتریر  لیو ،بوده ،I(1یعنی ) ،یک

 I(2)عبارت دیگر، متریر درآمد ناخالد داخلی سدرانه    . بهاستدوم آن ایستا  ةتفاضل مرتب

دلیدل    . بده دکدر ه استفاد ARDLهایی از الگوی  توان برای چنی  داده است؛ در نتیجه، نمی

I(2)  بودن متریرGDP،  نشدان  . نتدای   ه اسدت شدد  شدکل لگداریتمی متریرهدا اسدتفاده    از

 دو یا بیشتر نیستند. ةانباشته از مرتب یمتریرها تبدیل لگاریتمی دهد می

 

 سرانه د ناخالص داخلی. روند تولي2 شکل سرانه یاکولوژیک رد پاي. روند 1شکل 

 

 سرانه . روند لگاریتم توليد ناخالص داخلی4 شکل سرانهی پاي اکولوژیک روند لگاریتم رد .3 شکل
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 واحد ةآزمون ریش. 1 جدول

 محاسباتی ۀآمار ADFمقدار بحرانی  متغير

 -I(0) 52/3- 35/2 اکولوژیکی سرانه رد پای

 -I(0) 601- 93/2 درآمد ناخالد داخلی سرانه

 -I(1) 93/2- 23/6 اکولوژیکی سرانه رد پایاو   ةتفاضل مرتب

 -I(1) 60/3- 94/2 او  درآمد ناخالد داخلی سرانه ةتفاضل مرتب

 -I(2) 93/2- 56/7 دوم درآمد ناخالد داخلی سرانه ةتفاضل مرتب

 -I(0) 52/3- 15/4 اکولوژیکی سرانه رد پایلگاریتم 

 -I(0) 93/2- 76/1 هلگاریتم درآمد ناخالد داخلی سران

 -I(1) 52/3- 77/6 اکولوژیکی سرانه رد پایاو  لگاریتم  ةمرتبتفاضل 

 -I(1) 93/2- 58/3 او  لگاریتم درآمد ناخالد داخلی سرانهة مرتبتفاضل 

 تحقیق های  هماخذ: یافت

تخمدی    ARDLاسداس روش   مد  بر ،ایستایی متریرها ةاز اطمینان از درج پس ،حا 

 شدایان  نشان داده شده است. 2. نتای  حاصل از تخمی  معادله پویا، در جدو  شود زده می

بیزی  برای انتخداج وقفده   -آزادی از معیار شوارتز درجةذکر است برای جلوگیری از کاهش 

 دهدد تولیدد ناخدالد داخلدی     نشان مدی  مدت کوتاهبهینه استفاده شده است. نتای  تخمی  

اخدتال   از نظر آمداری   ضریب آن ولی ؛دارد ی سرانهلوژیکاکو رد پایارتباط مثبت با  سرانه

و در  صدورت آندی   عبارت دیگر، افزایش تولید ناخالد داخلی بده  به .ندارد داری با صفر معنی

 .ندارد داری  معنی تثثیراکولوژیکی سرانه  رد پایروی  مدت کوتاه

مددت اطمیندان    ندبل ةاز وجود رابط F آزمون جرایاپویا باید با  ةپس از تخمی  معادل

 بده  ،آمدده  دسدت  ه. مطابق نتای  بدهد مینشان را نتای  آن  2؛ انتهای جدو  حاصل کرد

 ،است درصد 95 سطح در باال یبحران حد از تر بزرگ یمحاسبات F ةآمار مقدار اینکه دلیل

عبدارت    بده  .شدود  یمد  رد مد  یمتریرها بی  بلندمدتة رابط فقدان بر یمبن صفر فرض

 Wة مقدار آمار Fة آمار بر عالوه، دارد. همچنی  وجود متریرها بی  بلندمدت ةرابط ،بهتر

داری  معندی   سدطح  .کندد  مدی  تثییدد را  بلندمدت بی  متریرهدا  ةرابط وجود نیز یمحاسبات

و  916/0ترتیدب برابدر بدا     بده نیز د  و تصریح م یخودهمبستگ آزمونآمده برای  دست به

و  ردنددا تگی بی  اجدزای اخدال  مدد  وجدود     دهد خودهمبس که نشان می است 731/0

 ای از مد  نیز وجود ندارد. شده متریر مهم حذ 
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 ARDL(2,2) . نتایج مدل پویاي2 جدول

 داري( )سطح معنی t ۀآمار ضریب متغير

LEF(-1) 56/0 09/4 (00/0) 

LEF(-2) 29/0- 12/2- (04/0) 

LGDP 1/0 71/0 (48/0) 

LGDP(-1) 35/0- 47/1- (15/0) 

LGDP(-2) 35/0 57/2 (01/0) 

C 76/0- 29/2- (03/0) 

T 015/0 06/5 (00/0) 

 بلندمدت بی  متریرها ةآزمون وجود رابط

 %(95حد باال )ضریب اطمینان %(95حد پایی  )ضریب اطمینان F ةآمار

18/14 11/7 90/7 

 %(95حد باال )ضریب اطمینان %(95حد پایی  )ضریب اطمینان آماره والد

36/28 21/14 80/15 

 تحقیق های  هخذ: یافتثم

بده بدرآورد ضدرایب     دباید  ،بدی  متریرهدا   بلندمددت  ةرابطد پس از اطمینان از وجدود  

دهدد در   ( نشان می3جدو  )بلندمدت  ةل از برآورد رابطنتای  حاص .دکر اقدام بلندمدت

 یوژیکاکولد  رد پدای داری بدا   مثبدت و معندی   ةرابطسرانه تولید ناخالد داخلی  بلندمدت

سرانه درصدی تولید ناخالد داخلی  با افزایش یک که در بلندمدت به طوری ؛داردسرانه 

 یابد. درصد افزایش می 14/0سرانه  یاکولوژیک رد پایمقدار 

 ARDL(2,2) بلندمدت ة. نتایج تخمين معادل3 جدول

t ۀآمار ضریب متغير داري( )سطح معنی   

LGDP 14/0  34/2 (025/0)  

C 04/1-  42/2- (031/0)  

T 02/0  60/23 (00/0)  

 های تحقیق خذ: یافتهثم
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اکولدوژیکی   رد پدای مدت در  های کوتاه تعدیل عدم تعاد  ةنحوبررسی  برای ،در ادامه

ضدریب تصدحیح   های بلندمدت از مد  تصحیح خطا استفاده شده اسدت.   به سمت تعاد 

بده روندد    ی سدرانه کاکولدوژی  رد پدای کشد تدا   چند دوره طو  می دهد که خطا نشان می

را نشدان  نتای  حاصل از تخمدی  مدد  تصدحیح خطدا      4جدو  بازگردد.  دبلندمدت خو

درصدد از عددم    73، یعندی در هدر دوره   است -73/0آمده  دست هب ECM. ضریب دهد می

 شود. خود نزدیک می بلندمدتو به سمت روند  شده  تعاد  تعدیل

 (ECM) . نتایج مدل تصحيح خطا4 جدول

 ضریب رح متغيرش متغير
)سطح  t ۀآمار

 داري( معنی

DLEF1 (041/0) 12/2 29/0 اکولوژیکی سرانه رد پایاو  لگاریتم  ةتفاضل مرتب 

dLGDP (48/0) 71/0 10/0 او  درآمد ناخالد سرانه ةقاضل مرتبت 

dLGDP1 (014/0) -57/2 -35/0 او  درآمد ناخالد سرانه ةاو  تفاضل مرتب ةوقف 

dT (00/0) 06/5 015/0 او  روند زمانی ةتفاضل مرتب 

Ecm(-1) (00/0) -12/5 -73/0 ضریب تصحیح خطا 

 تحقیق های  هخذ: یافتثم

 هاپيشنهاد و گيري نتيجه بحث،

تشدریح شدد    زیست  محیطشاخد تخریب  منزلة  به اکولوژیکی رد پایدر ای  مطالعه مفهوم 

ارتبداط   ARDLو الگدوی   2011د   1965 ةهدای سدری زمدانی بدرای دور     با استفاده از دادهو 

دهدد هدم در    نتدای  نشدان مدی   . شدمدت و بلندمدت آن با تولید ناخالد داخلی بررسی  کوتاه

 رد پدای مدت هدم در بلندمددت ارتبداط مثبدت بدی  تولیدد ناخدالد داخلدی سدرانه و           کوتاه

. بده بیدان   سدت یدار ن مدت از لحاظ آماری معندی  اما ارتباط کوتاه ،اکولوژیکی سرانه وجود دارد

ولدی در   ،سدرانه وجدود نددارد    GDPاکولدوژیکی و   رد پدای مدت ارتباطی بی   دیگر، در کوتاه

و در روندد   یابدد  مدی نیدز افدزایش     اکولوژیکی سرانه رد پایسرانه،  GDPبا افزایش  ،بلندمدت

 ةارتبداط درجد   فقددان در ای  مطالعه، شود.  و تخریب می بیند میآسیب  زیست  محیطتوسعه 

شد که نشدان از رد   تثییدمدت و بلندمدت  در کوتاهسرانه  GDPاکولوژیکی و  رد پایی  دوم ب
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 (،1992)بکدرم   برخدی محققدان از جملده    خال  نتدای   بدر  ای  نتیجده . 1دارد EKC ةفرضی

 (،1388)فدر و دهندوی    سدلیمی  (،2007)، لیدو و همکداران   (2005) مکفرسون و نیزویادومی

( و 1392)و صدادقی و صدادقی    (1391) نسب و پایکاری نیحسی (،1391) مهرآرا و همکاران

بدرای   .است( 2010( و کیرلسلی و رید  )2008آلیوا )-(، رومرو1998نتای  روتم  )با موافق 

تصحیح خطا با اسدتفاده   ةمدت به روند بلندمدت جمل تعدیل از عدم تعاد  کوتاه ةبررسی نحو

از ای  مد  نشدان   آمده دست به یخطا تصحیح ةجملضریب . دشاز مد  تصحیح خطا برآورد 

اکولدوژیکی تعددیل شدده و     رد پای ةدرصد از عدم تعاد  در سران 73که در هر دوره  دهد می

در  دهد کده  کلی ای  تحقیق نشان می ةنتیج به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.

اکولدوژیکی   پدای رد د و وش میمحیطی تخریب  سرانه، منابع زیست GDPبا افزایش  ،بلندمدت

 یابد. سرانه افزایش می

 منابع

 آزادسدازی  و اقتصادی رشد تثثیر بررسی(. 1391) سمیه پایکاری، و ابراهیم نسب، حسینی .1

 و 9 ،اقتصدادی  هدای  سیاست و مسائل بررسی ةدوماهنام ،زیست  محیط آلودگی بر تجاری

 .82د  61 ،10

 کدوزنتس  محیطدی  زیسدت  نیمنح مقایسة(. 1388) جال  دهنوی، و مصطفی فر، سلیمی .2

 ،پاندل  هدای  داده بر مبتنی تحلیل: توسعه حا  در کشورهای و OECD عضو کشورهای در

 .200د  181 ،(29)17 ،توسعه و دانش ةمجل

 و یاقتصداد  رشدد  محیطدی  زیسدت  یپیامدها(. 1392) ثریا صادقی، و سمیه صادقی، .3

 ةفصدلنام  ،عهتوسد  حدا   در یکشدورها  از یشدواهد : یخدارج  مستقیم یگذار سرمایه

 .92د  77 ،70 ،بازرگانی هایپژوهش

 .10د  6 ،4 ،شهری مدیریت ةفصلنام ،چیست؟ پایدار شهر(. 1379) مظفر صرافی، .4

                                                           
مندد   هن عالقد ادوم را در اختیدار محققد   ةتوانند نتای  برآورد تابع درج میای  مطالعه، در صورت نیاز، ویسندگان . ن1

 قرار دهند.
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 ةرابطد  یبررسد (. 1389) حامدد  ،یعد یرف و محمدد  ،یکالشدم  یکاوسد  ،یمرتضد  ،ییموال .5

 کدوزنتس  یمنحند  وجدود  و کدرب   دیاکسد  ید ةسدران  انتشدار  و سدرانه  درآمدد  یجمع هم

 .216د  205 ،(1)8 ،یطیمح علوم ،رانیا در کرب  دیاکس ید یطیمح ستیز
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