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Abstract 
Enhancing green productivity is an important way of achieving 

environmental objectives. The main objective of this paper is to investigate 
the determinants of green productivity growth measured by Malmquist and 
Malmquist-Luenberger indices in Iran during 1975-2014. According to the 
calculations, green productivity growth has an increasing trend while total 
factor productivity has a decreasing trend with means of 0.976 and 0.990, 
respectively. We use the autoregressive distributed lag approach to 
cointegration as the estimation method. The estimated long-run elasticities of 
green productivity growth with respect to urbanization rate and fossil fuel 
consumption are -0.338 and -0.050, respectively. 
JEL Classification: D24 ،F43 ،F15 
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 چکيده
حفاظوت ن    کنوار  وری درش بهوره بورنی نفوزنی   ین هوف  تور  مهو   عنوان   به ،وری سبزبهره
باشف. هف  نصلی نین پژوهش حائز نهمیت می نساس تاسعه پایفنر نست، و یست که پایه  محیط

نین مطالعه ن  شاخص  لذن در ،باشفوری سبز در نقتصاد نیرن  میبررسی عانمل مؤثر بر رشف بهره
وری سوبز  وری و بهوره گیوری بهوره  ن هترتیب برنی ننوف لیانبرگر به -کائیستکائیست و مال مال 

ی هوا  سوا  وری سبز در نقتصاد نیرن  طی عانمل مؤثر بر رشف بهرهچنین  ه . شفه نستنستفاده 
. ه نستمارد بررسی قرنر گرفت ARDL مانی و روش های سریبا نستفاده ن  دنده 1353-1393

ی متوفنو  بوه ترتیوب بوا     وروری سوبز و بهوره  دهف که رشف بهوره نتایج به دست آمفه نشا  می
ننوف. نتوایج   رونف نزولی و صعادی در طی دوره مارد مطالعوه رن دنشوته  990/0و  976/0میانگین 

وری سبز حاکی ن  آ  نست که عانملی ماننف شهرنشینی، تکنالوایی،  حاصل ن  برآورد مف  بهره
ننف رونف ستههای فسیلی ن  کل مصر  ننریی، تاننگذنری مستقی  خارجی و سه  ساخت سرمایه

وری سوبز در  بهوره چنین  ه دهنف.  ی مارد مطالعه رن تاضیحها سا وری سبز در طا  رشف بهره
 -338/0های فسیلی به ترتیب با ضورنیب  نشینی و سه  ساختنقتصاد نیرن  نسبت به نرخ شهر

 باشف.دنرنی بیشترین کشش می -050/0و 
 JEL :D24 ،F43 ،F15بندي طبقه

هوا  وری سوبز، نقتصواد سوبز، تحلیول پاششوی دنده     رشف نقتصادی، بهره: هاي کليديواژه
(DEA) 
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 مقدمه -1
نمرو ه تضمین تاسعه پایفنر هر کشار مناط بوه نقوفنماتی جهوت حفوا و نسوتفاده      

آ  قابل جوایگزین، تاسوعه پایوفنر نجتمواعی و نقتصوادی در      بهینه ن  منابع محفود و غیر
ن  عل  نقتصواد،   یدرک کل ک(. در نین میا ، ی1394، کشار شفه نست )فالح و همکارن 

 دنردرن در بوور مفهوا   نیهمو  زیوون یورو بهوره  سوت ن ا یوون  منوابع کم  ه مطلوا  نسوتفاد 
رشف نقتصادی همانره مرتبط با نفزنیش مصور   چنین  ه  .(1391)جهانگرد و همکارن ، 

ننریی نسوت )جوافی و    ننریی باده، در حالی که یکی ن  منابع نصلی ننتشار آلادگی، بخش
بر نین نساس، طی فرآینف رشف نقتصادی  .(2006و همکارن ، 2و کاهلر 1995، 1نستیانس

هوای  های نوامطلا  در کنوار سوتانفه   های تالیفی منجر به تالیف ستانفهنستفاده ن  نهاده
 یسوت شوفه و نثورن     آالینفه ونرد محیط عنان  بههای نامطلا  د. ستانفهشامطلا  می

(. طبق گزنرش ترن نامه ننریی، کشار 1394گذنرنف )پارسا و همکارن ، آ  می لابی برنامط
 نظور یافتوه ن  کول بخوش ننوریی ن       نی ننتشوار نیرن  در میا  گا های آالینوفه و گلخانوه  

مصور    رظو نباالترین رتبوه و ن    1390-1395های  (، در طی سا CO2کربن )نکسیف دی
(. 1395ی مجلوس شوارنی نسوالمی،    هوا  پژوهشباشف )مرکز ننریی رتبه پنج  رن دنرن می

 کوربن فینکسو  ینطالعا  د لیمرکز تحل گزنرش منتشر شفه ن  نینساس آخر برچنین  ه 
(CDIAC
ن  کشوار جهوا     215 ا یرن در م هشت رتبه  رن ین ،یالدیم 2016 ر سا ( د3
نساس  نیهم . بر(1394)پارسا و همکارن ، کربن دنشته نستفینکسید ننتشار زن یم رظن
مارد تاجوه جوفی همگوا      ،"نقتصاد سبز"با عنان   فیجف یمفهام ریچنف سا  نخ یط

بور   فیو کأن  نقتصاد نشاره دنرد که بوا ت  ینبه گانه ،"نقتصاد سبز"قرنر گرفته نست. عبار  
)نعو  ن  هوان، آ ،    عوت یونرد بور طب  ینستفاده کارآمف ن  منابع، جهت کاهش نثورن  منفو  

وری سوبز   در نین میا  بهره .(2008)مالگا  و سال ،  کنفی( تالش م یو نقل یستی تناع
ن  ی کو وری سوبز، ی بنوابرنین بهوره  باشوف،   موی هوای نقتصواد سوبز    ین مؤلفهتر مه یکی ن  

 ،ینقتصواد  یهوا بنگواه  یشوفه بورن   شناخته هبادب یهاخال  روشرنست که ب ییها شرو
)حوا  حسوینی مهریوزی و    دنرد  فیو کأت زیو ن یوربر بهره ی،طیمحستیبر مسائل   عالوه

ترین عانمول   وری، شناسایی نصلیدر نین رنستا، ن  ملزوما  بهباد بهره .(1390همکارن ، 
گیری لذن با تاجه به نهمیت ماضاع، در مطالعه حاضر، ضمن ننفن ه ،گذنر بر آ  نستتأثیر
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وری سوبز در نقتصواد   بهوره  گذنر بر رشوف وری سبز به تجزیه و تحلیل عانمل نثررشف بهره
وری کول  شاد. برنی نین منظار عالوه بر تجزیوه و تحلیول رشوف بهوره    نیرن  پردنخته می

محیطی در طا   موا ،  عانمل تالیف، در نقتصاد نیرن ، با در نظر گرفتن مالحظا   یست
محیطوی در  وری کل عانمول تالیوف بوا و بوفو  مالحظوا   یسوت      به مقایسه میزن  بهره

نیرن  پردنخته خانهف شف. بر نین نساس نین مطالعوه درپوی پاسوخگایی بوه نیون       نقتصاد
 ر گورفتن ظو در نوری کل عانمل تالیف بوا و بوفو    سانال  نست که آیا تفاوتی میا  بهره

وری کل عانمل تالیوف در طوا    محیطی وجاد دنرد؟ رونف تغییرن  بهره مالحظا   یست
 وری سبز در نقتصاد نیرن  کفنمنف؟بر بهره عانمل مؤثرچنین  ه  ما  چگانه نست؟ و 

چارچا  کلی مطالعه برنی دستیابی به نهفن  و پاسخگایی به سؤنال  پژوهش بوه  
وری نین صار  نست که در ندنمه، مبانی نظری و مطالعا  ننجا  گرفتوه در  مینوه بهوره   

 در نهایوت در بخوش   ر آ ، بیوا  و سو،س، روش تحقیوق مطورح و    سبز و عانمل مؤثر بو 
 شاد.چهار ، نتایج و پیشنهادها حاصل ن  تحقیق تشریح می

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق -2
نفوزنیش   -1 در یک بخش نقتصادی دو رویکرد نصلی برنی نفزنیش تالیف وجاد دنرد

وری کل عانمول تالیوف یوا    نفزنیش بهره -2 نیروی کار و سرمایهن  جمله تالیف های نهاده
نیوا و   نصورنله هوا ) ریوق نصوالح و ناسوا ی سواختارها و موفیریت     عانمل کیفی تالیف ن  ط

باشف کوه رنبطوه بوین    ین مفاهی  نقتصادی میتر مه  ن وری یکی (. بهره1393همکارن ، 
در سوا   (. 1384 نار،  ندهدهف )ولیها و محصا  تالیف شفه رن نشا  مینستفاده ن  نهاده

ن  آغوا  قور  بیسوت ،     .ه نسترن مطرح کرد ورینولین بار مفها  بهره ،1دکتر کنه ،1766
 . در آ  هنگا ،ه نستوری مارد تاجه محافل نقتصادی و نجتماعی قرنر گرفتماضاع بهره

 .شواد  موی به کار رفته در تالیوف تعریو     هاینهادهرنبطه بین ستانفه و  عنان  بهوری بهره
 وریدر تعریو  نو ، بهوره  نرنئوه دنده نسوت.    وریدو تعری  ن  بهره 2وری نروپاننس بهرهیآ
وری نساس تعری  دو ، بهره ن  عانمل تالیف نعال  شفه نست. بر طلا نستفاده م عنان  به

که نین تعریو    باشف، می فعلیبخشیف  به وضعیت  ساما نگاهی نساسی و محاری برنی 
(. بوفین  1388)مؤمنی و همکارن ، به دیفگاهی فرنگیر و رنهبردی نشاره دنرد  حقیقتدر 
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ها، برنی بهباد سطح کیفیت و  نفگی و تاسعه ترتیب فارغ ن  نین که کفن  یک ن  دیفگاه
وری، نکا  مشوترکی  نقتصادی مارد تاجه نست در تما  تعاری  صار  گرفته، برنی بهره

هوا و باورهوا،   وری، نقش بار  فرهنگکه عبار  ن  فرآینف باد  بهرهنست قابل تاجه باده 
وری کوه هموا  تاسوعه    منطقی باد  فرآینفها، هفففنر باد  بهره وری،علمی باد  بهره

پایفنر و نفزنیش سطح رفاه جامعه، نیجاد نر ش نفزوده برنی جامعه و مرد ، نفزنیش سطح 
نیوا و  باشوف )نصورنله  ی عانمل تالیف و مف   ما  مارد نظور، موی  کارگیر بهکاهش  تالیف،

ر بیشوت  درکوه  شواد  موی  خصکشارها مشبا نگاهی به تجربیا  سایر (. 1393همکارن ، 
گوذنری منوابع و   ذخیوره و سورمایه   یف نسبت بوه وری عانمل تالفرآینفهای تالیفی، بهره

 نسوت و نصواال بوا تاجوه بوه     ی دنشوته  بسیار بیشتر سه  عانمل تالیف در رشف نقتصادی
کواهش ونبسوتگی   چنوین   هو  نفوزو  نیا هوا و   رو  نفوزنیش  ،منابع و عانمل تالیوف  کمباد

نسوتفاده   ،تصادی و تاسعه تجار  و نفزنیش سطح رفاه نجتماعی، بایف ن  منوابع ماجواد  نق
 وریبهوره  نفزنیش برنی آ  تاننایی به کشار، هر پایفنر لذن پیشرفت به عمل آورد. مطلا 
های تالیفی در طی فرآینف رشوف  نما نین در حالی نست که نستفاده ن  نهاده ،نستونبسته 

د. شوا هوای مطلوا  موی   های نامطلا  در کنوار سوتانفه  یف ستانفهنقتصادی منجر به تال
 یسوت شوفه و نثورن  مخربوی بور آ       آالینفه ونرد محویط  عنان  بههای نامطلا  ستانفه
پایوفنر،   تاسوعه  هوای و مؤلفه محیطی حفاظت به د. بر نین نساس، تاجه همزما گذنر می

 باشف.  ال   و ضروری می
 خسوارن   ر گورفتن ظو در ن بوفو   رن آ  ،یوربهوره  متوفنو   یهوا شواخص چرن کوه  

 در شوفه  مصر  منابع ن  یکی که نست یحال در نین کننف،یم یریگننفن ه یطیمح ستی 
 سوبز  یوربهوره  دربر نین نساس، (. 1390 ،ییر نی)م باشفیم ستی طیمح ف،یتال نفیفرآ

. ردیو گیم قرنر جهتا مارد زین منابع و ستی طیمح ن  مطلا  نستفاده ،یوربهره بر عالوه
 و وریبهوره تاننوف   موی  یوک نسوترنتژی کوه    عنوان   بهوری سبز در نین میا ، مفها  بهره
دهف، ن  نهمیت خاصی برخوادنر نسوت.    همزما  نفزنیش طار به رن عملکرد محیط  یستی

نجتماعی، ماجبا  حفاظت  –وری و تاسعه نقتصادی به عبار  دیگر، ضمن نفزنیش بهره
 نرتقوای  بورنی  نسترنتژی ناعی سبز وریرن نیز فرنه  کنف. بنابرنین، بهرهو نیمنی محیطی 

. ال   بوه ذکور   باشوف  موی  نجتماعی -نقتصادی کال  تاسعه برنی  یستمحیط ن  وریبهره
های نقتصادی نع  ن  خوفماتی، کشواور ی، صونعتی و    وری سبز در تما  بخشنست، بهره

 یسوت، منجور بوه    های مفیریت محیطفناوری گیری ن  نبزنرهای مختل  وتالیفی با بهره
 شاد. یست میها بر محیطها، کاالها و خفما  آ فعالیت سا ما  تأثیرکاهش 
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وری آسیایی برنی نولین بار تاسط سا ما  بهره 1994وری سبز در سا  مفها  بهره
1وری آسویایی ) . سوا ما  بهوره  شفه نسوت یک مفها  مطرح  عنان  به

APO ،) منظوار  بوه 
GPمایت ن  دولت ینپن، بهره وری سبز )ح

رنهکوار عملوی بورنی پاسوخ بوه       عنان  به(، رن 2
نیوز   1996(. در سوا   2015، 3)وون  و همکوارن   کرده نستچالش تاسعه پایفنر معرفی 

نوف توا در   ن هفشو وری سبز در مانیل برگزنر و کشارهای عضا متعهوف  نولین کنفرننس بهره
ا  دنوطلبانوه، ننتقوا  تجربیوا  بوه دیگور کشوارها و       وری سبز حرکرنستای تاسعه بهره

نی باال بورد  کیفیوت  نوفگی،    برترغیب و تشایق دیگرن  به نین نمر خطیر کاشا باده و 
وری سبز بورنی پاسوخگایی   چرن که بهره (،APO ،2003 باشنف )همکاری متقابل دنشته 

هوای  ن  طریوق شویاه  وری به نیا های جامعه برنی بهباد کیفیت  نفگی با نفوزنیش بهوره  
 کنف.  ی مفیریتی تالش میها فعالیت یست و سا گار با محیط

هوای نثرگوذنر بور رشوف نیون شواخص حوائز        ین مؤلفهتر مه در نین  مینه شناسایی 
 و یعو یطب منوابع  بیو تخربوا   ینیشهرنشو  شینفزن. طبق ندبیا  ماضاع، باشف مینهمیت 

در ندبیوا   چنین  ه . محسا  شاد سبز یوربهرهیک ن  تهفیفن  تاننف  می ،ستی طیمح
 گرید عبار  به. نست شفه فیتأک سبز یوربهره بر یتکنالای مؤثر و مه  نقش بر ماضاع

 سوبب بهبواد   نیو و ن کنفیم فرنه  رن فیتال یهااهیش بهباد ماجبا  یتکنالای شرفتیپ
 دنردوسوت  و سبز یهایتکنالای رنفهیبرگ در یتکنالای نگر لذن ،شادمی یوربهره شینفزن
 . نست مثبت سبز یوربهره بر یتکنالای تأثیر باشف، ستی طیمح

 ،باشوف موی  سبز یوربهره بر مؤثر عانمل گریدنیز ن   یخارج  یمستق یگذنر هیسرما
 یو رنهکوار مهو  بورن    اسوت یس کیو  ،یخارج  یمستق یگذنرهیسرما جذ به طاری که 

در حا  تاسوعه بواده نسوت     یکشارها در ژهیبه و شرفت،یو پ یبه رشف نقتصاد یابیدست
 یگوذنر هیسرما جذ طبق ندبیا  ماضاع،  ال   به ذکر نست(. 1389و همکارن ،  ینی)نم

 یگوذنر هیسورما  نگور . باشف دنشته سبز یوربهره بر نینثردوگانهتاننف  می یخارج  یمستق
 یهاروش بتاننف، سبز و ستی طیمح دنردوست یهایتکنالای ننتقا  با ،یخارج  یمستق
در . باشوف دنشوته   سبز یوربهره بر مثبت تأثیر، ممکن نست بخشف نرتقا رن تیریمف نینا

 نوفه یآال عیصنا یدنرن یکشارها یبرن یآلادگ پناهگاه کی به رن زبا یم کشار نگرمقابل، 
دیگور   ن  ی نیزلیفس ننریی. باشف سبز یوربهره بر یمنف تأثیر یدنرنتاننف  می نف،ک لیبفت

                                                           
1  . Asian Productivity Organization 

2. Green Productivity 

3  . Wawan Rusiawan, Prijono Tjiptoherijanto, Emirhadi Suganda, Linda Darmajanti 



 1398،  پایيز 3ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره    638

 مصور   شینفوزن  بوا  ینقتصواد  رشوف  نکهین به تاجه با. نست سبز یوربهره برمؤثر  عانمل
 ننتشار شینفزن ببس ،یننری ینصل منبع عنان  به آنها ن  نستفاده لذن ،باشف می همرنه یننری
 بور  یلیفس یهاساخت نثر ن  نین رو، ،شادیم ستی طیمح بیتخر جهینت در و هانفهیآال
. با وجاد ننجا  مطالعا  گسترده در  مینه تعیین و بررسوی  باشفمی یمنف ،سبز یوربهره

وری عانمل مؤثر بر بهره وری سبز در مطالعا  خارجی، تحقیقا  ننوفکی در موارد بهوره   
توان  بوه مطالعوه    ها میآ  ی سبز و عانمل مؤثر بر آ  در نیرن  ننجا  شفه نست. ن  جمله

محیطوی  وری  یسوت گیری رشوف بهوره  ننفن هد که به کر(، نشاره 1394پارسا و همکارن  )
تغییوور در فنوواوری و تغییوور در کووارنیی فنووی  "لفووه ؤکوول عانموول تالیووف ن  طریووق دو م

دهوف کوه    موی نف. نتوایج نشوا    ن هنی هذلالی پردنختبر نساس تانبع فاصله "محیطی  یست
درصوف کواهش یافتوه و     47/8طار متاسوط  محیطی کل عانمل تالیف به وری  یستبهره

  CO2نفزنیش ننتشار آالینفهچنین  ه ین ماضاع به علت کاهش شفیف در کارنیی فنی و ن
وری های نسترنتژی بهوره لفهؤ(، به شناسایی م1394فالح و همکارن  )چنین  ه . باشف می

، نیوز  (1395)و همکارن   نسفینف. ن هبنفی آ  در سا ما  مترو تهرن ، پردنختسبز و رتبه
رن موارد بررسوی و تحلیول قورنر     وری آ  بور بهوره   توأثیر سبز و  ینتأمهای  نجیره لفهؤم

های به کوار گرفتوه شوفه در نیون     که تمامی مؤلفه   نستآنتیجه تحقیق بیانگر  .نفن هدند
بنوفی و حمول و    طرنحی سبز، خریف سبز، تالیف سبز، با نریابی سبز، بستهشامل )مطالعه 

 1نتایج مطالعه رنئاچنین  ه وری دنرنف. هرهنقل سبز و با یافت سبز(، رنبطه مستقیمی با ب
طار عمفه به سبز کرد  تالیف بسوتگی  که سبز کرد  صنعت به  دهف می(، نشا  2004)

شوانف.  طار عمفه در حین مرنحل تالیف کاال و خفما  تالیوف موی  ها به دنرد،  یرن آالینفه
دنر نی خروجووی جهووتنی ن  تووابع فاصوولهنیووز در مطالعووه (،2013) 2فاالوینووا و همکووارن 

(3DODF)  و روشDEA
وری و شوواخص کووارنیی نسووتفاده بهووره دوبووارهتعریوو  بوورنی  4

ف کوه در میوا  نوانحی مختلو  نیتالیوا، تفواو        دهو  موی ننف. نتوایج مطالعوه نشوا      کرده
هوا وجواد   وری در  ما  ننتشار آالینوفه  یست و برآورد بهرهتاجهی ن  عملکرد محیط قابل

وری سوبز رن بورنی تاسوعه    نی مفها  بهرهنیز در مطالعه (،2015) 5رن دنرد. وون  و همکا
نف. نتایج بیانگر آ  نست که نر یوابی  ن هکربن در ننفونزی مارد بررسی قرنر دند نقتصادی ک 

                                                           
1. Rao 

2. Falavigna et .al 

3. Directional Output Distance Function 

4. Data Envelopment Analysis (DEA) 

5. Wawan et. al 
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ی مفنخلوه دولوت   هوا  سیاسوت در تاننوف   می تالیف، وری کل عانملبر بهره  CO2نثر شف  
مارد نستفاده قرنر گیرد. یننوگ و   CO2زن  ننتشار وری و کاهش میبرنی نفزنیش رشف بهره

محیطوی و ننوریی   نیز ن  تانبع هذلالی برنی تجزیه و تحلیل کارنیی  یسوت  (،2015) 1یه
نوف، توا رشوف    ن هدکور هوای توابلایی نسوتفاده    نساس دنده نستا  ن  کشار چین بر 29برنی 
یوورن  فنووی  تغی"محیطووی عانموول تالیووف رن ن  طریووق دو مؤلفووه    وری  یسووت بهووره
ن  آ  نست تجزیه کننف. نتایج حاکی  "محیطیتغییرن  کارنیی  یست"و  "محیطی  یست

هوای چوین نخوتال   یوادی وجواد دنرد و رشوف       محیطی نسوتا  که میا  کارنیی  یست
محیطی نست. عوالوه بور آ    محیطی، بیشتر به علت تغییرن  فنی  یستوری  یست بهره

هوای  وری سوبز بوا نسوتفاده ن  دنده   گیری تکامل بهرهن ه(، به ننف2015) 2شن و همکارن 
، OECD کشوار  30نساس شاخص لیانبرگر، برنی یوک گوروه ن    کربن بر نکسیفپانل، دی

(، TFPهوای سونتی )  ف شاخصده میننف. نتایج نشا  ( پردنخته2011-1971برنی دوره )
شانف حریک میت OECDمحیطی مؤثر و کارآمف ی  یستها سیاسترشف سبز که تاسط 

تاسط پیشرفت تکنالوایی   هعمفطار  بهوری سبز رشف بهرهچنین  ه گیرنف. رن نادیفه می
 سوبز  یورآ  نست کوه رشوف بهوره    ن ی حاک ها پژوهشبر  بنابرنین مروری ،شادنیجاد می
رشوف   ،یوربهوره  یسونت  یهوا شاخص و ،شادیم جادین ،یتکنالای شرفتیتاسط پ بیشتر

 یبورن  یفیو سوبز، نبوزنر مف   یورچوه بهوره  ذکر نست نگور  . ال   بهرنفیگیم فهیسبز رن ناد
 نیو نسوت، نموا ن   تیریمف ای یطیمحستی  یآور ن  نظر فن یوربهره رن ییتغ یریگننفن ه

مکمول روش  تاننوف   می شاد، تنها( TFPیری )گ ننفن ه یروش معمال نیگزیجا فیروش نبا
  سبز باشف. یحسابفنر
 

 روش تحقيق -3

 وري سبزوري و بهرهگيري بهرههاي اندازهوشر -3-1
وری کل عانمول تالیوف شوامل دو رویکورد     گیری بهرهندبیا  ماجاد در  مینه ننفن ه

نست کوه هور کوفن  ن  نیون رویکردهوا نیوز دنرنی دو  یور شواخه ن           4و غیرمر ی  3مر ی
ویکردهوای  (. منظوار ن  ر 1993های پارنمتریک و ناپارنمتریک هستنف )گرنسکاپ ،  روش

                                                           
1. Zibin Zhang, Jianliang Ye 

2. Shen et al 

3. Frontire 

4. Non- Frontire 
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وری ن  یوک  گیری کوارنیی و بهوره  هایی هستنف که برنی ننفن همر ی آ  دسته ن  شاخص
هایی نسوت کوه   کننف. رویکردهای غیرمر ی شامل آ  دسته ن  روشمر  کارن نستفاده می

کننف در هر حالت محصا  تالیفی بنگاه برنبر با محصا  متناظر با نیون سوطح   فرض می
بر روی مر  کارن نست، به عبار  دیگر بنگاه همانره بر روی مر  کوارن  ن  نهاده و تکنالایی 

های ناپارنمتریوک بورنی   های رویکرد غیرمر ی مبتنی بر روشقرنر دنرد. ن  جمله شاخص
و شواخص  2 شواخص دیایژیوا   1وری کل عانمل تالیف حسابفنری رشوف، محاسبه رشف بهره

پارنمتریک، با نسوتفاده ن  روش تحلیول   های مر ی ناروش باشنف. نما درمی 3تارنکائیست
مفیرن  د. شاریزی خطی مر  کارن تعیین میهای برنامه( و تکنیکDEAها )پاششی دنده

روشی کارآمف بورنی نر یوابی عملکورد     عنان  بهها رن دنده ،گیرن  تحلیل پاششیو تصمی 
توابعی مشوخص   دهنف. تحمیل نکرد  فر  گیرنفه مارد نستفاده قرنر میونحفهای تصمی 

ها در حالت چنف نهاده و چنف سوتانفه  ها، فرنه  آورد  نمکا  نر یابی کارنیی بنگاهبر دنده
باشوف )جایوفری،   های مه  نیون روش موی  گیری ن  مزیتو حساس نباد  به ونحف ننفن ه

هوا و  نهمیوت دنده "و تعیوین   "توابع تالیوف  "دننستن  ،ها(. در تحلیل پاششی دنده1390
هوا نموری   هوا و سوتاده  دهی به دندهباشف. بنابرنین هنگامی که و  ضروری نمی "هاستاده

(. 174ص  ،1387)موامنی،   باشف ی خابی میچاره DEAبرننگیز نست، دشانر و نختال  
کائیسوت نسوت کوه تاسوط کواوس و      شواخص موال    DEAهوای روش  ن  جمله شاخص

ه ( گسوترش یافتو  1994) ی فوار و همکوارن   و بوه ونسوطه   ه( مطرح شف1982همکارن  )
بوا   DEAوری متوفنو  ن  روش  گیوری بهوره  . در مطالعوه حاضور نیوز جهوت ننوفن ه     نست

یوک   عنان  بهکائیست کائیست نستفاده شفه نست. شاخص مال شاخص مال  کارگیری هب
وری در طوا   ی ورودی )یا خروجی( بورنی نر یوابی تغییورن  بهوره    نسبت ن  تانبع فاصله

وری در هوا بورنی نر یوابی تغییورن  بهوره     د. که ن  پرکاربردترین روششا ما  تعری  می
وری کل عانمول تالیوف   لذن جهت محاسبه بهره ،(1994)فار و همکارن ،  طا   ما  نست

 (.1مرسا  ن  شاخص مذکار باستفاده خانهف شف )رنبطه 
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1. Growth Accountin 

2. Divisia Index 

3. Tornqvis 
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نیوز   yها شامل )ماجادی سرمایه، نیروی کار و مصر  ننوریی( و  نهاده xکه در آ  
ی چگوانگی تجزیوه   ،(1994باشوف. فوار و همکوارن  )   ستانفه )تالیف ناخالص دنخلی( موی 

طاری که نولین مؤلفه آ ، بیوانگر  به  ،نفن هکائیست به دو مقیاس رن نشا  دندشاخص مال 
و مؤلفوه دو  ننتقوا  تکنالوایی میوا  دو      t+1 (MEC)و   t تغییرن  کارنیی میا   موا  

کائیست تغییورن  کوارنیی   دیگر شاخص مال  عبار  باشف. بهمیt+1  (MTC )و   t ما  
 (.2014ف )چن و گاالی، ده رن نشا  میو فنی 

  MPIt.t+1 = MEC
t, t+1

. MTC
t, t+1                                                                                        (2)         

محیطوی ناشوی ن    هوا در موارد مسوائل  یسوت    ذکر نست با نفزنیش نگرننوی  ال   به
محیطوی در محاسوبه کوارنیی و    هوای  یسوت  لحاظ کورد  آسویب   ،ی نقتصادیها فعالیت
سوت،  ت نهای نقتصادی در سطح خرد و کشارها در سطح کال  حائز نهمیوری بنگاه بهره

لیوانبرگر   - کائیسوت وری سبز ن  شواخص موال   بررسی بهره منظار لذن در نین مطالعه به
لیوانبرگر رن بوا    - کائیسوت (، شاخص موال  1997چانگ و همکارن  ) نستفاده شفه نست.

نف که قوادر بوه سواا دند  یوک سوا ما       ن هوری نرنئه کردهف  تعری  یک شاخص بهره
بفو  نیا  به تغییر در مقیاس نر یابی نصلی باشوف.   های نامطلا خروجی سای کاهش به

بوه صوار  رنبطوه      t+1و  tلیانبرگر بین دو با ه  موانی   -کائیستوری مال شاخص بهره
 .)2014چن و گاالی، ( شاد می (، تعری 3)

 

(3) 

MLPIt.t+1

= [
1 + D⃗⃗ 0 

t (xi
t. yi

t. bi
t. yi

t − bi
t)

1 + D⃗⃗ 0 
t (xi

t+1. yi
t+1. bi

t+1. yi
t+1 − bi

t+1)

×
1 + D⃗⃗ 0

t+1(xi
t. yi

t. bi
t. yi

t − bi
t)

1 + D⃗⃗ 0
t+1(xi

t+1. yi
t+1. bi

t+1. yi
t+1 − bi

t+1)
]

1
2
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1، نگور  ستن ( بیا  شفه3نساس شاخص مذکار که در رنبطه )بر   < MLPIt.t+1  و
1 > MLPIt.t+1       هوای  باشف، به ترتیب بیوانگر آ  نسوت کوه در فرآینوف تالیوف، سوتانفه

 2010های نامطلا  کاهش )نفزنیش( یافته نست )نه، نفزنیش )کاهش( و ستانفه ،مطلا 
-وری مال محاسبه شاخص بهره منظار به (. ال   به ذکر نست1391و رضائی و همکارن ، 
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( حول شواد   4حفنکثرسا ی(، رنبطوه ) ) یخطریزی برنامه  مسئله بایفلیانبرگر  -ئیستکا
 (:2017)لی و لین، 
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(4) x = (L. K. E) ∈ R3
+; zj
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 Cتالیوف و   yمیزن  مصر  ننوریی،   Eماجادی سرمایه، K کار، نیروی Lکه در آ ، 
رهوای  باشوف. ن  جملوه متغی  کربن( مینکسیفستاده نامطلا  )ننتشار آالینفه دی عنان  به

وری سوبز شوامل ماجوادی سورمایه     مارد نستفاده در مطالعه حاضر جهت محاسبه بهره
)کیلا تون معواد  نفوت(، میوزن       )میلیا  دالر(، نیروی کار )در هزنر نفر(، مصر  ننریی

ذکر  ال   به. باشف)دالر( می (، تالیف ناخالص دنخلیCO2 ننتشار دی نکسیفکربن )کیلاتن
سوتانفه   عنوان   بوه ترتیوب  دنخلی و ننتشار دی نکسیف کوربن بوه   نست، ن  تالیف ناخالص 

 هوای د. نطالعا  موارد نیوا  ن  مجماعوه دنده   شامطلا  و نامطلا  در مف  نستفاده می
WDI( 1، سووایت

TCBTED) هووای نطالعوواتی، گزنرشووا  و مسووتنفن   و سووایر پایگوواه
 آوری شفه نست.  جمع
 

هوا  بوا رویکورد آزموون کرانوه     الگوي خود رگرسيونی با وقفه تووزییی   -3-2
(2ARDL) 

وری سبز کل عانمول تالیوف در نیورن     عالوه بر آ  جهت تعیین عانمل مؤثر بر بهره
 هوای توا یعی  بردنری با وقفوه تاضیحسنجی خادن  روش نقتصاد 1393-1353طی دوره 

(ARDL)  نفزنر نرMICROFIT     نسوتفاده شوفه نسوت. روشARDL    شوامل دو مرحلوه
 Fمف  بین متغیرهوا در معادلوه ن  طریوق آ موا      حله نو ، وجاد رنبطه بلنفنست: در مر

                                                           

1  . The Conference Board Total Economy Database 

2. Autoregressive Distributed Lag 
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:H0صوار   ترتیب، فرضیه صفر بوه نین شاد. به بررسی می λ1 = λ2 = λ3 = λ4 = λ5 

:H1، در مقابل فرضیه جوایگزین  باشف می  λ1 ≠ 0 . λ2 ≠ 0. λ3 ≠ 0. λ4 ≠ 0. λ5 ≠ 0 

( دو مجماعوه  2001( و پسرن ، شین و نسمیت )2009  و پسرن  )رو، پسرننین  نست. ن 
کننوف. یوک مجماعوه فورض     دنری مشوخص موی  مقادیر بحرننی رن برنی یک سطح معنی

شاد کوه هموه آنهوا    فرض می در مجماعه دیگرهستنف و  I(0) نف که تما  متغیرها ک می
I(1)  هستنف. نگر آمارهF ننه )محفوده( قرنر گیورد،  محاسبه شفه، باالتر ن  سطح باالیی کر

محاسبه شفه،  یر نر ش بحرننی پایینی   Fنگر آماره که  حالی شاد، درفرضیه صفر رد می
محاسوبه   Fنهایوت، نگور آمواره    تاننف رد شاد. در کرننه )محفوده( باشف، فرضیه صفر نمی

ی بوا  باشونف )یعنو  ها )محفوده( باشف، نتوایج ن  قاطعیوت برخواردنر نموی    شفه، بین کرننه
تان  گفت که فرضویه صوفر رد یوا پذیرفتوه خانهوف شوف(. در مرحلوه دو ،        قاطعیت نمی
2متغیرهوا بوا نسوتفاده ن  معیوار      1ترتیب وقفه

AIC    موف  و  هوای کاتواه  ننتخوا  و موف
د. مزیوت نصولی تکنیوک    شوا ننتخا  شفه بورآورد موی   ARDL نساس مف بلنفمف  بر 

ARDL بنفی متغیرها به صار  نین ونقعیت نست که نیا  به طبقهI(0)  وI(1)   رن ن  بوین
ها، نیا ی به پیش آ ما  ریشه ونحف نفنرد )پسورن  و  برد و در مقایسه با سایر تکنیکمی

هوا  در مقایسه بوا دیگور روش   ARDL (. یکی دیگر ن  مزنیای مه  روش2001همکارن ، 
شوانف و  رد موی طوار همزموا  بورآو   موف  بوه   نین نست که متغیرهای بلنفمف  و کاتواه 

مشکال  مرباط به متغیرهوای حوذ  شوفه و خواد همبسوتگی در نیون روش برطور         
 هوا کاچوک نسوت نیوز مناسوب     هایی کوه حجو  آ   د. نین روش حتی برنی نمانهشا می
(. با تاجه بوه دالیول ذکور شوفه، در نیون مطالعوه روش       2012)کامار و پاچکا،  باشف می

ARDL وری سبز در نقتصاد نیورن  موارد نسوتفاده    رهبرنی بررسی عانمل مؤثر بر رشف به
هووای مووارد نسووتفاده شووامل نوورخ شهرنشووینی،  قوورنر خانهووف گرفووت. ن  جملووه متغیوور 

هوای فسویلی ن  کول مصور      گذنری مستقی  خارجی، تکنالایی و سه  سواخت  سرمایه
 نرنیه شفه نست. (،5در رنبطه )مارد نستفاده،  ینلگاباشنف.  ننریی می

(5) ∆lnGTFPt=λ1lnGTFPt−1 + λ2lnurt−1 + λ3lnictt−1 + λ4fdit−1 

+λ5lnfect−1 + ∑β1j

n

j=1

∆lnGTFPt−j + ∑β2j

n

j=1

∆lnurt−j 

                                                           
1. Lag 

2. Kaike Information Criterion 
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+∑β3j∆lnictt−j + ∑β4j

n

j=1

n

j=1

∆fdit−j + ∑β5j∆lnfect−j + μt                        

n

j=1

 

 نوفه ی: نماlnict ،ینی: نرخ رشوف شهرنشو  lnurسبز،  یوربهره رشف: GTFP  آکه در
ن  کول   یلیفس یهاسه  ساخت lnfec: ،یخارج  یمستق یگذنرهی: سرماFDI ،یتکنالای

 .باشفمیدهنفه رونبط بلنفمف  نشا  𝜆1 تا 𝜆5 بیضرن و یمصر  ننری
 

 نتایج تحقيق و پيشنهادات -4

وری سوبز  وری و بهوره گیری بهوره ه شرح نتایج حاصل ن  ننفن هدر نین قسمت نبتفن ب
وری سوبز  ی حاصل ن  بررسی عانمل مؤثر بر رشف بهوره ها هشاد و س،س یافتپردنخته می

 در نقتصاد نیرن  مارد بررسی قرنر خانهف گرفت.

 
 وري سبز در ایرانوري مرسوم و بهرهنتایج حاصل از مقایسه ميزان بهره -4-1

های دو  و سا  نیز نشاره شف، بوا نسوتفاده ن  شواخص موال      که در بخش طار هما 
وری سوبز  ستانفه نوامطلا ، بهوره   عنان  بهلیانبرگر و ننتشار دی نکسیف کربن -کائیست

تاننوف   موی  تنهوایی لیوانبرگر، بوه    -کائیسوت مارد محاسبه قرنر گرفته نست. شاخص مال 
صار  ( رن در طی  ما ، نشا  دهف. بفین وری سبز )بهباد یا پسرفتچگانگی رونف بهره

وری سوبز و نگور کمتور ن  یوک باشوف پسورفت       ن  یک باشف، بهباد بهوره  تر بزرگکه نگر 
دهنوفه نیون نسوت کوه شورنیط ثابوت نسوت.        وری سبز و نگر برنبر یک باشوف نشوا    بهره
نیرن  لیانبرگر برنی  -کائیستشاد شاخص مال (، مالحظه می1که در نمادنر ) طار هما 
کوه طوی نیون     دهوف  نشا  میکه  دهفعفد یک رن نشا  می 1351-1356ی ها سا طی 

حوالی   در نیون  ،وری سبز صار  ن،ذیرفته نسوت دوره، پیشرفت یا پسرفتی در  مینه بهره
ی بعفی مارد مطالعه، نین شواخص عوفد بیشوتر یوا کمتور ن  یوک رن       ها سا نست که در 
وری سوبز  ی محفودی، شاخص بهوره ها سا تنها در  دهف. ال   به ذکر نست کهنشا  می

وری سبز که نین شاخص در  مینه بهره طاری به ،ن  یک رن تجربه کرده نست تر بزرگعفد 
وری سبز طی دوره موارد  رونف نزولی دنشته نست. عف  دستیابی به سطح مناسبی ن  بهره

توان ، بوه نفنشوتن    آنهوا موی   ناشی ن  دالیل گاناگانی باشف. که ن  جمله،تاننف  می مطالعه
چرن که هر بخش نقتصادی، بفو  تاجه بوه   نشاره کرد، رویکرد سیستمی در حا ه نقتصاد

گذنرد، به دنبا  دستیابی های مختل  آ  می یست و بخشبر محیط ها فعالیتنثرنتی که 
 یسوتی در  باشف. بنوابرنین، تاجوه بوه مالحظوا  محویط     به نهفن  تعیین شفه بخش می
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 بهره وری سبز بهره وری

نین در حالی نست  ،گیردقرنر نمی نظری نقتصادی کشار، آ  طار که بایف مارد ها تفعالی
نرنی یوک نرتبواط متقابول و     یست دها ن  جمله نقتصاد و محیطکه ال   نست، همه حا ه

وری سبز، حاکی ن  عوف  تاجوه   بنابرنین نتایج رونف نزولی بهره ،با یکفیگر باشنف تنگاتنگ
های نقتصوادی نسوت.    گیری و فعالیت محیط  یستی در تصمی کافی به رعایت مالحظا  

هوای  یگوذنر  سیاسوت ریوزی و  ن  فقوفن  برناموه   توان   موی  تاجهین  جمله دالیل نین بی
عملکرد مناسبی رن در بلنفمف  در حوا ه محویط  یسوت تضومین     یاد کرد، تا مفی آکار
بفین صار  نسوت کوه    باشنف. ها نکثرن مقطعی و گذرن مییگذنر سیاستکه  طاری به کنف،

کنف و تاجه به آ  رن مقوف    یست رن عامل نصلی تاسعه پایفنر تلقی مییک دولت، محیط
 یسوت رن موانع تاسوعه در    دولت دیگر، محویط  ،دننف. و در مقابلبر سایر مسایل دیگر می

 نی عمول کورد  دولوت،   سولیقه چنوین   ه لذن عف  مفیریت نصالی، کارن و  ،گیردنظر می
ریوزن  و  ن، برناموه باشف. همچنیوری سبز،  دلیل دیگری برنی عف  بهباد در بهرهف تانن می

نف. همین نمر منجور  یستن  ن  دننش کافی در حا ه محیط  یست برخاردنر نگذنر سیاست
 یست و منابع طبیعوی جور    های قانانی، صفمه  د  به محیطوجاد پشتاننه باشاد، می

 ننف، برخارد جفی صوار  نگیورد.    یست آسیب می یطد و با نفرندی که به محاتلقی نش
ی نضافی برنی متخلو ، منجور بوه     یست بفو  نیجاد هزینهبر نین نساس، تخریب محیط

شواد. عوالوه بور آ ، عوف      وری می یست و در نتیجه کاهش بهرهنفزنیش آلادگی محیط
ن  محیطووی در نقتصوواد، فقووفن  آمووا ش، توورویج حفاظووت هووای  یسووتتاجوه بووه بحوو  

 ف.  وری سبز در نقتصاد نیرن  باشن  دیگر دالیل رونف نزولی بهرهتاننف  می  یست، محیط
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 های تحقیقمنبع: یافته
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کائیست برنی نیرن  طی شاخص مال  ،شاد( مالحظه می1طار که در نمادنر ) هما 
وری، عبار  دیگر در  مینه بهباد بهوره  به ،د مطالعه با ناساناتی همرنه نستی مارها سا 

یی ضوع  در  هوا  سا و در مقابل در باده شاهف پیشرفت  ها سا نقتصاد نیرن  در برخی ن  
یی که شاخص ها سا های نین پژوهش تعفند نست. طبق یافتهنین شاخص رن تجربه کرده

یی هوا  سوا  تر ن  تعوفند  ک  ،دهفن  یک رن نشا  می تر بزرگکائیست برنی نیرن  عفد مال 
وری  وری متفنو ، صار  پذیرفتوه، نموا در مجمواع بهوره    پیشرفت در بهرهنست که عف  

 1361وری در سوا   بهوره  (،1) نموادنر  متفنو  در نیرن  رونف صعادی دنشته نست. طبق
دورن  چنوین   هو  ال  و دالیل شورنیط بعوف ن  ننقو    تاننف به کاهش یافته نست که نین می

بوه شوف  نفوزنیش     1387و  1369ی ها سا وری در بهرهچنین  ه جنگ تحمیلی باشف، 
هوای عمرننوی بعوف ن  جنوگ      تان  دلیول آ  رن فعالیوت  می 1369یافته نست که در سا  
های تالیفی که کارنیی نفزنیش نستفاده ن  ظرفیت دلیل بهنیز  1387عنان  کرد. در سا  

نمور  دهنف، نین شاخص رشف یافته نست. که همین قرنر می تأثیرمنابع رن تحت نستفاده ن  
مطالعوه شوجری و    شوفه نسوت. در نیون  مینوه    1387وری در سا   ماجب نفزنیش بهره

ی بعوفی  ها سا (، طی 1کنف. بر نساس نمادنر )( نیز، نتایج رن تأییف می1393همکارن ، )
شاد و هر وری سبز، بهبادی مشاهفه نمیو بهرهوری متفنو  مارد مطالعه در  مینه بهره

طار کوه ن  نموادنر ونضوح نسوت،      دهنف. هما تر ن  یک رن نشا  میدو شاخص عفد پایین
ی پایوانی موارد   هوا  سوا  نی با ه  نفنرنف و حتوی در  نین دو شاخص تفاو  قابل مالحظه

وری سوبز و بهوره  وری طبوق نتوایج، رونوف بهوره    چنین  ه ننف. مطالعه بر ه  منطبق باده
 های دیگر نین رونوف در یک رنستا باده و در با هجهت و در نی ن   ما  ه  متفنو  در با ه

حرکوت نیون دو در   1355-1358خال  جهت ه  باده نست. برنی نمانه در با ه  موانی  
وری سبز ن  شاد در نین با ه بهرهطار که مالحظه می خال  جهت ه  باده نست و هما 

د  سطح تالیف و رشوف  تاننف پایین با که دلیل آ  می ،ی متفنو  بیشتر باده نستوربهره
نین با ه  مانی باشف. در ها در آ  پایین باد  آلادگی و سطح آالینفه دنبا  نقتصادی و به

هوای  موانی   نموا در نیون بوا ه    ،رنسوتا بواده  های  مانی رونف نین دو متغیر هو   سایر با ه
بر نین، نتوایج مطالعوه حواکی ن  آ      نفزو وری سبز نست. تر ن  بهرهوری متفنو  باال بهره
پایین باد  میوزن  رشوف نقتصوادی و     دلیل بهمطالعه،  ی نبتفنیی ماردها سا در  کهنست 

نینکه رقابت شفیفی بین کشارها برنی نفزنیش تالیف و رشف نقتصادی وجاد نفنشوته، در  
هوای نخیور نبواده    ی فسیلی به فرنوننوی دوره هانتیجه مصر  ننریی و نستفاده ن  ساخت

بیشوتر  وری متوفنو   وری سوبز ن  بهوره  ها نیز پایین باده و بهوره لذن ننتشار آالینفه ،نست
هوای  کنی ، با تاجوه بوه عوف  وجواد نسوتانفنرد     نما هرچه که به جلاتر حرکت می نست،
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نفوزنیش رشوف   های  یاد بورنی   یستی قای در  مینه صنعتی شف  جانمع و تالشمحیط
 باشف.وری متفنو  دور ن  ننتظار نمیوری سبز ن  بهرهنقتصادی و تالیف، پایین باد  بهره

هوای تاسوعه نیوز نشوا      وری سبز طی برناموه وری متفنو  و بهرهمقایسه رونف بهره
ناشی ن  تاننف  می ، طی برنامه نو  تاسعه بهباد یافته نست. دلیل آ وریدهف که بهره می

گوذنری دولوت در   ر باشف که برنامه پنچ ساله نو  به دنبا  آ  باده که بوا سورمایه  نین نم
هوای  بوردنری حوفنکثری ن  ظرفیوت   های جنگ تحمیلوی و بهوره   مینه با سا ی خسار 

ماجاد، رونف منفی نقتصادی حاک  رن به نفع نیجاد رشف نقتصادی در کشار تغییر دهوف و  
 ف.نتفنو  رشف در آینفه رن فرنه  کبستر 

 
 هاي توسیهوري سبز در ایران طی برنامهوري و بهرهروند بهره .1 جدول

هاي برنامه سال
 توسیه

وري بهره
 متداول

وري بهره
 سبز

وري درصد اختالف بهره
 متداول سبز و

 053/0 986/0 042/1 برنامه نو  1372-1368
 026/0 975/0 002/1 برنامه دو  1378-1374
 052/0 965/0 018/1 برنامه سا  1383-1379
 106/0 980/0 097/1 برنامه چهار  1388-1384
 013/0 962/0 975/0 برنامه پنج  1393-1389

 051/0 973/0 026/1 - میانگین
 های تحقیق: یافتهنبعم
 

های دو ، سا  و چهار  تاسعه نیوز  وری متفنو ، طی برنامه(، بهره1) مطابق جفو 
کوه در برناموه دو  تاسوعه رشوف و تاسوعه نقتصوادی ن        باالتر ن  یوک بواده نسوت. چورن     

ترین نهفن  نین برنامه بواده و بور پایوفنری آ  نیوز تأکیوف خاصوی دنشوته نسوت.          نصلی
 یسوت و  وری، حفا محیطیکی دیگر ن  نهفن  برنامه تاسعه دو ، نفزنیش بهرهچنین  ه 

اجه بوه تأکیوف بور حفوا     نستفاده بهینه ن  منابع کشار باده نست. ال   به ذکر نست، با ت
یکوی ن  نهوفن  برناموه پونج سواله       عنان  به یست و نستفاده بهینه ن  منابع کشار محیط

طبوق   کوه وری سبز مشاهفه نشفه نست. نین در حوالی نسوت   دو ، بهبادی در رونف بهره
وری، رونوف صوعادی رن تجربوه    (، طی برنامه سا  و چهار  تاسوعه، بهوره  1نتایج جفو  )
هوای سوا  و چهوار     نین بهباد، ممکن نست ناشی ن  آ  باشف که طی برنامهکرده نست. 

سا ی برنی رشف سریع نقتصادی تأکیف شوفه نسوت. در   تاسعه، بر پایفنری تاسعه و بستر
 یسوت شوفه، نتوایج    مقابل با وجاد تأکیفی که در برنامه چهار  تاسعه بر حفوا محویط  
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 نفزو وری سبز محقق نشفه نست. بهرهحاکی ن  آ  نست که بهباد چشمگیری در  مینه 
بر آ ، در طی برنامه پنج ساله پنج  تاسعه، نه تنها تأکیفی بر رشف نقتصادی و نفوزنیش  

وری سوبز و   یسوت نشوفه، بلکوه بهوره    حفوا و حرنسوت ن  محویط   چنین  ه وری و بهره
 وری مرسا   نیز کاهش پیفن کرده نست.  بهره

ه،  حاکی ن  آ  نست که نگر چه نقتصواد نیورن    ی تاسعها هدر مجماع، بررسی برنام
وری سوبز هویچ گانوه    نما در  مینوه بهوره   ،دهکروری، بهبادهایی رن تجربه در  مینه بهره

وری سوبز قابول   وری و بهرهبهبادی مشاهفه نشفه نست. نگرچه درصف نختال  میا  بهره
هوای پونج   طوی برناموه   (، نقتصاد نیرن 1، نما نتایج منفر  در جفو  )1باشفمالحظه نمی

وری سوبز بوه ترتیوب    وری متوفنو  و بهوره  ساله تاسعه، به طار میانگین در  مینه بهوره 
ده نست. به عبار  دیگر نتایج حاکی ن  آ  نست که کرپیشرفت و عف  پیشرفت رن تجربه 

محیطوی و نسوتفاده نوامطلا  ن     رشف نقتصادی در نیرن  بفو  تاجه به مالحظا   یست
ی نقتصوادی،  ها فعالیتمحیطی در چرن که با نعما  مالحظا   یست ،گرفته منابع صار 
 ده نست.کری مختل  عفدی کمتر ن  یک رن تجربه ها سا وری نیرن  طی شاخص بهره

 
وري سبز در اقتصاد ایران: نتایج اقتصادسونیی  عوامل مؤثر بر رشد بهره -4-2

 هاآزمون کرانه
مف  بوین متغیرهوا بوا نسوتفاده ن  آ موا       بلنفبرنی تخمین مف  نبتفن وجاد رنبطه 

(، نرنئه شفه نست که رنبطوه  2ها در جفو  )ها بررسی شفه نست. نتایج آ ما  کرننهکرننه
شوفه ن  بیشوترین    محاسوبه  Fکنف.  یرن مقوفنر آمواره   میتأییف مف  بین متغیرها رن بلنف

بنوابرنین وجواد    ،نسوت   H0باشف که به معنای رد فرضویه  مقفنر کرن  باال ه  بیشتر می
 گیرد. می قرنرتأییف مارد  ARDLمف  بین متغیرها در نلگای رنبطه تعادلی بلنف

 
 ها هآزمون کران جینتا .2 جدول

 Fآماره  %95کرانه پایين  %95کرانه باال  %90کرانه پایين  %90کرانه باال 

274/3 090/2 900/3 571/2 681/10 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

                                                           
وری سبز بر نساس نینکه بیشتر، وری متفنو  و بهرههای مارد نستفاده در محاسبه بهرهبا تاجه به نینکه شاخص .1

 دهنف.ترتیب بهباد، پسرفت و عف  تغییر نین دو شاخص رن نشا  می کمتر و یا مساوی یک باشنف به
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 آزمون ریشه واحد -4-2-1
وری سوبز در نقتصواد نیورن  ن  نلگوای     بررسی عانمل موؤثر بور رشوف بهوره     منظار به
ARDL  ن  بورآورد موف ، بوه بررسوی مانوایی      نستفاده شفه نست. ضروری نست که پیش

مناسب برنی تخمین، جهت نجتنوا  ن  مشوکل رگرسویا      یمتغیرها جهت ننتخا  نلگا
یافته جهت تسوت مانوایی   فالر تعمی نین پژوهش ن  آ ما  دیکیکاذ  پردنخته شاد. در 

 ( نرنیه شفه نست.3جفو  )متغیرها نستفاده شفه نست که نتایج آ  در 
 

 . نتایج آزمون دیکی فولر تیميم یافته3جدول 
 نتيیه احتمال tآماره  متغير نتيیه احتمال tآماره  متغیر

lnGTFP 579/4- 000/0 مانا lnGTFP 579/4- 000/0 مانا 
lnur 827/2- 005/0 مانا lnur 827/2- 005/0 مانا 
lnict 216/1 940/0 نامانا ∆lnict 203/11 000/0 مانا 
FDI 622/2- 012/0 مانا FDI 622/2- 012/0 مانا 
lnfec 996/0 913/0 نامانا ∆lnfec 279/7- 000/0 مانا 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 
 (lnict)آ  نست که متغیرهای لگواریت  تکنالوایی    (، نتایج حاکی ن 3طبق جفو  )

، در سطح نامانوا بواده و   (lnfec)های فسیلی ن  کل مصر  ننریی و لگاریت  سه  ساخت
باشونف.  موی  I(1) باشف، بنابرنین ننباشته ن  مرتبوه یوک یوا   ها مانا میتفاضل مرتبه نو  آ 

و  (lnur)شهرنشووینی  ، لگوواریت  نوورخ(lnGTFP)وری سووبز متغیرهووای لگوواریت  بهووره 
بوه نینکوه    تاجوه ، در سطح مانا هستنف. بنابرنین با (FDI)گذنری مستقی  خارجی  سرمایه

گیوری مانوا   بوار تفاضول  بعضی ن  متغیرها در سطح مانا هستنف و بعضی ن  متغیرها با یک 
 بهره برد. ARDLتان  جهت تخمین مف  ن  نلگای ننف میشفه

 1هاي تشخيصیبررسی نتایج آزمون -4-2-2
نرنئه شوفه نسوت. بوه طوار      ARDLهای تشخیصی مف  نتایج آ ما  (،4در جفو  )

هایی که بورنی بررسوی ثبوا  موف  ن  نظور سواختاری موارد نسوتفاده قورنر           کلی آ ما 
بورنی تشوخیص    LMشوانف. آ موا    های ثبا  و تشخیص نامیوفه موی  گیرنف، آ ما  می

ته نست. فرضیه صفر نین آ موا  عوف  وجواد    همبستگی سریالی جمله پسمانف به کار رف
د که شا(، مالحظه می4کنف. با تاجه به نتایج جفو  )همبستگی سریالی رن بیا  میخاد

                                                           
1.Test Statistics 
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د. لذن همبستگی سریالی بین جمال  پسمانف موف  وجواد   کرتان  فرضیه صفر رن رد نمی
مانف نسوتفاده  ها که برنی تشخیص نرما  باد  جمال  پسنفنرد. آ ما  نرما  باد  دنده

د و فرضیه صفر آ  نرما  باد  تا یع نست، که با تاجه به نتایج جفو ، مالحظوه  شامی
باشونف.  نرما  موی  ،بنابرنین جمال  پسمانف ،تان  فرضیه صفر رن رد کردکه نمی دشامین

نتایج آ ما  ناهمسانی ونریانس با فرضیه صفر، همسا  باد  ونریانس جموال   چنین  ه 
 باشف.  شاد. بنابرنین ونریانس جمال  پسمانف همسا  میپذیرفته می پسمانف نیز

 
 هاي تشخيصی. آزمون4جدول 

 LM version p-value F-version p-value هاي تشخيصیآزمون
 F 590/0(1و23=)χ2 551/0 297/0 (1=)355/0 سریالی 1همبستگی

 F 127/0(1و29=)χ2 098/0 466/2 (1=)743/2 2فر  تابعی
  غیر قابل نجرن χ2 752/0 (2=)570/0 3نرما  باد 

 F 645/0(1و33=)χ2 633/0 216/0 (1=)227/0 4ناهمسانی ونریانس
 ARDLآماره آ ما  وقفه 

R2 574/0 R̅2 370/0  
 017/0 819/2 (11و23) Fآماره  023/0 5خطای نستانفنرد متغیر ونبسته

رن  معیار متغیر ننح -021/0 6میانگین متغیر ونبسته
 7ونبسته

029/0  

معادله لگاریتمی  012/0 8مجماع مربعا  نجزن نخال 
 9رنستنمایی

098/89  

  766/67 11معیار مطالعا  شانرتز 098/77 10معیار مطالعا  آکائیک
 ARDL( 2و0و2و2و2)                  299/2 12ونتسا  -آماره دوربین

 های تحقیق: یافتهمنبع

                                                           
1 .Serial Correlation 

2. Functional Form 

3. Normality 

4. Heteroscedasticity 

5. S.E. of Regression 

6. Mean of Dependent Variable 

7. S.D. of Dependent Variable 

8.  Residual Sum of Squares 

9. Equation Log-likelihood 

10. Akaike Info. Criterion 

11. Schwarz Bayesian Criterion 

12. DW-Statistic 
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تان  به مرحلوه دو  در  مف  بین متغیرهای مارد بررسی، میبط بلنفبا تشخیص رون
هوا بور   مف ، گا  نهاد. وقفه بهینه متغیر، یعنی تخمین ضرنیب بلنفARDLبرآورد نلگای 

(، نتوایج  5( به دسوت آموفه نسوت. جوفو  )    2، 0، 2، 2، 2نساس معیار آکائیک، برنبر با )
 دهف.مف  نلگا رن نشا  میحاصل ن  تخمین بلنف

 
 وري سبز در ایران براي عوامل مؤثر بر بهره ARDLنتایج تخمينی روش  .5جدول 

 نحتما  tآماره  خطای نستانفنرد ضرنیب متغیرها
lnur *338/0- 106/0 189/3- 004/0 
lnict **023/0 008/0 735/2 012/0 
FDI ***013/0- 007/0 848/1- 077/0 
lnfec *050/0- 014/0 453/3- 002/0 

 های تحقیق: یافتهمنبع%.   10% و 5%، 1دنری *، ** و *** به ترتیب سطح معنی

 
و عالئو    ننوف موف  معنوادنر بواده   (، تمامی ضرنیب در بلنوف 5نساس نتایج جفو  )بر

مف  در تما  مانرد با ننتظارن  نظری سوا گار  ضرنیب متغیرها در نلگای منتخب در بلنف
هوای  گذنری مستقی  خوارجی و سوه  سواخت   سرمایه . ضرنیب نرخ شهرنشینی،باشف می

باشوف.  ضریب تکنالایی مثبوت موی  چنین  ه فسیلی ن  کل مصر  ننریی منفی هستنف. 
با نفزنیش یک درصف در نورخ شهرنشوینی بوه شورط ثبوا  در       ه نست کهنتایج نشا  دند

 ،یابوف یدرصف کاهش مو  338/0وری سبز به ننفن ه گذنری سایر متغیرها، میزن  بهرهتأثیر
ین تور  مهو  ( سا گار نست. به طاری که یکی ن  2012) 1که با نتایج مطالعه کامار و کابر،

باشوف، لوذن   محیطوی موی  های  یسوت  یست مرباط به آلادگینثرن  شهرنشینی بر محیط
نشوین رو   وری سبز رنبطه عکس دنرد. با تاجه به نینکه جمعیت شهرگسترش آ  با بهره
کنوف، هموین نمور ماجوب شوفه کوه       ل  مهاجرتی نفزنیش پیفن موی به رو  به دالیل مخت

د و مشوکال   یوادی رن بوه وجواد     ا یست شهری ونرد شو فشاری مضاع  بر روی محیط
هوا بویش ن  پویش در    ها، نین شوهر لذن با تاجه به حج   یاد جمعیت در کال  شهر ،آورد

ضوریب مثبوت    گیرنوف.  یسوت قورنر موی   ها و تخریب شوفیف محویط  معرض ننانع آلادگی
 ،کنوف وری سبز نفزنیش پیفن موی تکنالایی گایای آ  نست که با نفزنیش تکنالایی، بهره

که با نفزنیش یک درصوف در تکنالوایی، بوا شورط ثابوت در نظور گورفتن سوایر          طاری به

                                                           
1. Kumar and Kober, 2012 
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درصوف نفوزنیش خانهوف یافوت. نهمیوت       023/0وری سبز به ننوفن ه  متغیرها، میزن  بهره
آوری در کواربرد فون  نسوت کوه   شوف و تاسوعه ملوی منجور شوفه      تکنالایی در فرآینوف ر 

یافته نرتقای چشمگیری رن در سطح  نفگی مرد  نیون کشوارها سوبب     کشارهای تاسعه
 در درسوت  موفیریتی های  تکنیک و مناسبهای  تکنالایی کارگیری شاد. روشن نست با

بواالتری ن   توان  بوه سوطح     یسوت، موی   محیط با سا گار خفما  و کاالها تالیف رنستای
های مطالعه چن و گاالی وری سبز، دست یافت. ال   به ذکر نست نین نتایج با یافتهبهره
منفوی   توأثیر نتوایج بیوانگر   چنوین   هو  . باشوف  موی (، سا گار 2011) 1( و یو و  یا2014)

، 2ف، که مطالعوا  هانوگ و سوا    باشوری سبز میگذنری مستقی  خارجی بر بهرهسرمایه
کنف. طبوق نتوایج،   میتأییف ( نتایج به دست آمفه رن 2009، )3و همکارن ( و تیا  2011)

 تأثیرخارجی با شرط ثابت در نظر گرفتن گذنری مستقی با نفزنیش یک درصف در سرمایه
کاهش خانهف یافوت. در نیون  مینوه     013/0وری سبز به ننفن ه سایر متغیرها میزن  بهره

خارجی، یک سیاست و رنهکار مه  برنی مستقی  گذنریال   به ذکر نست نگر چه سرمایه
تاسعه باده نست، نموا  حا دستیابی به رشف نقتصادی و پیشرفت به ویژه در کشارهای در

تاسوعه  حوا   یسوت کشوارهای در  گذنری مستقی  خارجی بر کیفیت محیطسرمایه تأثیر
خوارجی  سوتقی  گوذنری م فرضیه پناهگاه آلادگی، ورود سرمایه برنساس. باشف میمتفاو  

چورن   ،شاد یست میتاسعه، ماجب نفزنیش آلادگی و تخریب محیطحا به کشارهای در
ویوژه   یافته، بهکه فرضیه پناهگاه آلادگی به نین وضعیت نشاره دنرد که کشارهای تاسعه

صنایع آالینفه خاد رن در قالب  به نفهستمایل  هعمفطار بهها که صنایع آالینفه دنرنف  آ 
گووذنری مسووتقی  خووارجی، بووه کشووارهایی بووا سووطح نسووتانفنردهای و سوورمایهتجووار  
تاجوه بوه نینکوه نیورن  یکوی ن  کشوارهای        لذن بوا  تر منتقل  کننف، یستی ضعی  محیط
خوارجی در دو  گذنری مستقی تاسعه آسیایی نست که بیشترین سه  ورود سرمایه درحا 

محیطوی در نیورن ،   فنردهای ضعی   یسوت تاجه به نستاندهه نخیر رن دنرن باده نست و با 
نمکا  نینکه نیرن  یک پناهگاه آلادگی برنی صنایع آالینفه کشوارهای پیشورفته باشوف و    

 یست و پایین آمف  سطح کیفیوت آ  شواد، دور    ماجب تخریب محیط FDIنینکه ورود 
 طوار  هما ف، وری سبز باشمنفی بر بهره تأثیردنرنی تاننف  می FDIلذن  ،باشفن  ننتظار نمی
چنوین   هو  دهوف.  وری سبز رن نشوا  موی  بر بهره FDIمنفی و معنادنر  تأثیرکه نتایج ه  

                                                           
1. Zhou and xia, 2011 

2. Hong and Sun, 2011 

3. Tuan et al., 2009 
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های فسیلی ن  کل مصر  نتایج بیانگر آ  نست که با نفزنیش یک درصف در سه  ساخت
وری سوبز بوه ننوفن ه    سایر متغیرها، میزن  بهره تأثیرننریی، با شرط ثابت در نظر گرفتن 

( 1391اهش خانهف یافوت کوه بوا نتوایج مطالعوه رضوائی و همکوارن ، )       درصف ک 050/0
ماجوب  تاننوف   موی  هوای فسویلی  . در نین خصاص، نگرچه مصر  ساختباشف میسا گار 

وری و رشف نقتصادی شاد، نما با تاجه به مسائل مرباط به آلادگی و نفزنیش نفزنیش بهره
وری های فسیلی بر بهوره صر  ساخترود که نفزنیش سه  مها، ننتظار میننتشار آالینفه

 دهنف.چه نتایج ه  نین ننتظار رن به خابی نشا  میمنفی دنشته باشف، چنا  تأثیرسبز 
 

1مقيد )مدل تصحيح خطاي غير -4-2-3
UECM) 

لوذن ن  موف  تصوحیح خطوای      نرنئه شوفه، مف  (، پایایی مف  در کاتاه6جفو  )در 
 مقیف نستفاده گردیفه نست.غیر

 
 وري سبز(، براي بهرهUECMمقيد )مدل تصحيح خطاي غير .6جدول 

 احتمال محاسباتی tآماره  خطاي استاندارد ضرایب متغيرها
∆lnGTFP(-1) 318/0 120/0 64/2 015/0 

∆lnur 660/3 411/4 83/0 416/0 
∆lnur(-1) 943/3- 310/4 91/0- 371/0 
∆lnict 008/0- 102/0 08/0- 934/0 

∆lnict(-1) 191/0 120/0 58/1 128/0 
∆FDI 003/0 011/0 30/0 768/0 

∆FDI(-1) 011/0 009/0 14/1 266/0 
∆lnfec 049/1 836/2 37/0 715/0 

∆lnfec(-1) 849/3 268/2 70/1 104/0 
lnGTFP(-1) 657/1- 239/0 93/6- 000/0 

lnur(-1) 547/0- 202/0 71/2- 013/0 
lnict(-1) 038/0 015/0 46/2 023/0 
FDI(-1) 022/0- 013/0 70/1- 104/0 
lnfec(-1) 082/0- 028/0 93/2- 008/0 

 های تحقیق  : یافتهمنبع

                                                           
1. Unrestricted error-correction model 



 1398،  پایيز 3ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره    654

وری سبز در مطالعوه موارد نظور    (، گایای آ  نست که عانمل مؤثر بر بهره6) جفو 
وری سبز بایف دنرنی نفق ی مؤثر بر بهرهها سیاستلذن  ،باشنفگذنر نمیتأثیرمف  در کاتاه

   باشنف.                              مفبلنف
 

 گيري و پيشنهادهانتيیه -3-4
محیطوی  محیطی، تاجه بوه مسوائل  یسوت   با برو  برخی ن  پیامفهای مخر   یست

رو ال   نسوت توا   نیون   تاجهی دنشته نست. ن ی نقتصادی، نفزنیش قابلها فعالیتن  ناشی 
مارد تجزیه و تحلیل قرنر گیرنف. محیطی های نقتصادی  یستنین نثرن  بر مبنای تئاری

توالش  محیطی در سوطح کوال  نقتصوادی    نثرن   یست در نظر گرفتننین پژوهش با  در
ی بور جنبوه  ن  آ  عوالوه  نبتفن شاخصی نرنئه گردد که بتان  بوا نسوتفاده   تا در  شفه نست
دند. ن   تاجوه قورنر   ها رن نیوز موارد  محیطی آ ی نقتصادی، بعف  یستها فعالیتنقتصادی 

وری محیطی تالیف، شاخص بهرهدند  همزما  نبعاد نقتصادی و  یسترو برنی نشا   نین
لذن هف  نین پژوهش بررسی عانمل موؤثر   گرفته نست،محیطی مارد نستفاده قرنر  یست

کائیسوت  باشف. برنی نین هف  ن  شاخص موال  وری سبز در نقتصاد نیرن  میبر رشف بهره
وری وری سوبز و بهوره  ترتیب بورنی محاسوبه بهوره   کائیست بهخص مال لیانبرگر و شا –

وری سبز در نقتصاد برنی تعیین عانمل مؤثر بر بهرهچنین  ه  شفه نست،متفنو  نستفاده 
. نتایج بیوانگر آ  نسوت کوه نیورن  در     ه نستمارد نستفاده قرنر گرفت ARDLنیرن  روش 
ا  دوره مارد برررسی رونوف نزولوی دنشوته    در ط 976/0وری سبز با میانگین  مینه بهره

ی موارد  هوا  سوا  وری در نیرن  طی بهره ،کائیستنست. عالوه بر آ ،  طبق شاخص مال 
ی رن تجربوه کورده نسوت. ال   بوه ذکور نسوت بوا وجواد نینکوه          گاناگانمطالعه، ناسانا  

 ی محوفودی نیون شواخص عوفد    هوا  سوا  وری در نیرن  رونف صعادی دنرد، تنهوا در   بهره
وری و دهف. بر نساس نتایج بوه دسوت آموفه ن  مقایسوه بهوره     ن  یک رن نشا  می تر بزرگ
های تاسعه به نستثنای برناموه  وری طی برنامههای تاسعه، بهره وری سبز طی برنامهبهره

وری پنج  بهباد یافته نست، نین در حالی نست که هیچ گانوه بهبوادی در  مینوه بهوره    
ه مشواهفه نشوفه نسوت. نتوایج حواکی ن  آ  نسوت کوه رشوف         های تاسعسبز طی برنامه

محیطی و نسوتفاده نوامطلا  ن  منوابع    نقتصادی در نیرن  بفو  تاجه به مالحظا   یست
محیطی نتایج حاکی ن  آ  چرن که با در نظر گرفتن مالحظا   یست ،صار  گرفته نست

ک رن تجربوه  ی مختلو  عوفدی کمتور ن  یو    هوا  سا وری نیرن  طی  نست که شاخص بهره
گوذنری  نشوینی، سورمایه  ضرنیب نرخ شوهر دهف که  مینتایج نشا  چنین  ه نماده نست. 



  وري سبز در اقتصاد ایرانثر بر رشد بهرهؤبررسی عوامل م   655

 

 

های فسیلی ن  کل مصر  ننریی دنرنی رنبطوه منفوی بوا     مستقی  خارجی و سه  ساخت
دنر تکنالوایی بور   مثبوت و معنوا   توأثیر باشنف. عالوه بر آ  نتایج گایای وری سبز میبهره
نقتصواد نیورن  نسوبت بوه  نورخ       وری سوبز در ف. طبوق نتوایج بهوره   باشوری سبز میبهره

دنرنی  -050/0و  -338/0ترتیوب بوا ضورنیب     های فسیلی بوه شهرنشینی و سه  ساخت
وری سوبز  لذن با تاجه بوه رنبطوه معکواس شهرنشوینی و بهوره      ،باشفبیشترین کشش می

 شوتر و تاجوه بوه نیا هوای    ها، نیجاد نمکانا  رفاهی بیبا بهباد  یر ساختتاننف  می دولت
چنوین   ه . شاد شهرها کال  به مرد  مهاجر  ن  مانع روستاها، و کاچک شهرهای مرد 
 ننتشوار  میوزن   بور تاننوف   موی  ه  با مرتبط و مشابه صنایع تمرکز و بنفیخاشه طریق ن 

 نیون  نثورن   کورد   درونوی  و کواهش  جهوت  در و آورده عمول  به کافی نظار  هاآالینفه
 و خوارجی  مسوتقی   گوذنری سورمایه  بوین  منفوی  رنبطوه  نسواس  بر. نفک تالش هاآالینفه
 توا  دنشته کافی نظار  کشار به شفه ونرد هایسرمایه بر دولت نست ال   سبز، وریبهره
 بورنی  پناهگواه  یوک  رن آ  کوه   یسوت محیط مخر  تکنالایی و سرمایه ناع هر ورود ن 

 حموایتی  نقوفنما   آ  بر نفزو . نمایف جلاگیری کنف،می تبفیل دیگر کشارهای آلادگی
. نسوت  ضروری و ال    مینه نین در کشار به سبز نیهتکنالایی و دننش ،FDI جذ  در
  نسوت  ال   فسویلی،  هایساخت مصر  و سبز وریبهره میا  معکاس رنبطه خصاص در

 ن  نسوتفاده  کوارنیی  تجفیفپذیر منابع ن  بیشتر نستفاده و ننریی مصرفی سبف تغییر ضمن
 بوه  تاجوه  بوا  نهایت در. یابف نفزنیش تکنالاییکی بهبادهای طریق ن  فسیلی هایساخت
 فیلترها ناناچا   ه  ناین فناوری ن  نستفاده سبز وریبهره و تکنالایی بین  مثبت رنبطه

 ن  خروجوی  آالینوفه  گا هوای  تصفیه برنی) پادرها نانا ،(صنعتی هایپسا  تصفیه برنی)
 تمیوز  کوامال  سواخت  سوا ی ذخیوره  بورنی ) هوا لاله نانا و( صنعتی ونحفهای و خادروها

 گشوا رنهتاننوف   موی  بسیار ،طبیعی منابع و  یست محیط ن  حرنست و حفا هیفروی (، در
 لهسوتا   و هلنوف  آلموا ،  جمله، ن  مافق کشارهای تجار  ن  نستفاده آ ، بر نفزو . باشف
 کشوار  برنی شایانی کمکتاننف  می  یستمحیط دوستفنر و سبز هایتکنالایی  مینه در
 .باشف ما

 



 1398،  پایيز 3ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره    656

 منابع
(، بررسی نرتباط 1395) پار، رضارحی  و نسماعیلنسفی، شهر ند، رمضانیا ، محمف .1

نخسوتین  وری، مارد مطالعه: شرکت چاکای توالش،  سبز و بهره تأمینبین  نجیره 
 نی.های ملی ناین مفیریت هاش تجاری و سا ما لی پارندنی نلمل بینکنفرننس 

تحلیول نقوش   (. 1389) کیوا، علیرضوا  نمینی، علیرضا، ریسمانچی، هستی و فرهادی .2
(، یوک  TFPوری کل عانمل )( در نرتقای بهرهFDIگذنری مستقی  خارجی )سرمایه

، سوا   ی نقتصوادی نیورن   ها پژوهشفصلنامه کشاری، های تابلایی، بینتحلیل دنده
 .80-55، 43چهارده ، 

(. 1394) عبفنلمجیوف آبوادی، سویف  نلعابفین و جالئی نسفنفینپارسا، پریا، صادقی،   .3
نی در محیطی عانمل تالیف بوا نسوتفاده ن  توابع فاصوله    وری  یستتجزیه رشف بهره

، پژوهشوی مطالعوا  نقتصوادی کواربردی نیورن       –فصلنامه علمی های نیرن ، نستا 
 . 1-24، 16سا  چهار ، 

های نفت نیرن  با نستفاده کارنیی پاالیشگاهنر یابی  یست (. 1390) جایفری، فر ننه .4
، دننشوگاه  ناموه کارشناسوی نرشوف   پایوا  (، DEAها )ن  رویکرد تحلیل پاششی دنده

 عالمه طباطبائی.
ثر بور  ؤتحلیل عانمل مو (. 1391) جهانگرد، نسفنفیار، طائی، حسن و نادری، مژگا  .5

 .51-85، 63، با رگانی فصلنامه پژوهشنامهوری عانمل تالیف در نقتصاد نیرن ، بهره
نژند، ناصور، سواالری، نمیرحسوین و سواالری،     حسینی مهریزی، کاظ ، محتر  حا  .6

سامین وری سبز در صنایع نساجی، نرنئه مف  نجرنئی مفیریت بهره(. 1390) شبن 
 .همایش ملی نساجی و پاشاک

رنیی وری و کوا (. تحلیل بهوره 1391) رضائی، علی، آماده، حمیف و محمفی، تیمار  .7
کننفه منابع ننریی فسویلی:  کننفه و صادرمحیطی در کشارهای منتخب ونرد یست

، 2سوا  نو ،   یست و ننریی، فصلنامه نقتصاد محیطرویکرد تابع مسافت جهت دنر، 
126-93. 

تحلیل عانمل موؤثر بور   (. 1393) شجری، هاشنگ، نستادی، حسین و شیخی، ثریا .8
ماردی صونایع تالیوف مواند شویمیایی نساسوی       وری کل عانمل تالیف: )مطالعهبهره

 .27، 8، سا  فصلنامه علا  نقتصادینیرن (، 



  وري سبز در اقتصاد ایرانثر بر رشد بهرهؤبررسی عوامل م   657

 

 

  نده، سوعیف حمیفرضوا، نیموانی، عبفنلمجیوف و نموامقلی     فالح، صابر، رضوای، سویف   .9
وری سوبز بوا رویکورد    هوای نسوترنتژی بهوره   لفوه ؤبنفی مشناسایی و رتبه(. 1394)

FAHP  ،) سا  هشت ، بیسوت و  مفیریت عمامی، ی ها پژوهش)سا ما  مترو تهرن
 .167-191هشت ، 

بررسووی عانموول (. 1388) قلووی و مبووارک، نصووغرمووؤمنی، فرشوواد، یاسووفی، محمووف .10
، سوا   ی روسوتایی ها پژوهشوری و فقر در مناطق روستایی، تالیفکننفه رشف بهره

 .1نو ، 
وری کول عانمول   محیطوی بور بهوره   مقررن   یسوت  تأثیر"، 1390میر نیی، حمزه،  .11

ناموه نرشوف دننشوگاه    ، پایوا  "تالیف: مطالعه ماردی مجتمع فاالد مبارکوه نصوفها   
 نصفها .

بررسوی  (. 1393)  نده، فر ننوه نبورنهی  و رحموانی  نیا، محمف، مفنحی، محموف نصرنله .12
وری وری در رشف نقتصادی نیرن  و برخی کشارهای عضا سا ما  بهرهعملکرد بهره

، سوا  هفوت ،   نوش موالی تحلیول نورنا بهوادنر    فصلنامه علمی پژوهشی دنآسیایی، 
 بیست و سا .

هوا و  ندنره بررسوی وری در نقتصاد نیورن ،  بررسی بهره(. 1384)  نار، پروین ندهولی .13
 .24 ی نقتصادی،ها سیاست

14. Apo (2003, 2006), http://www.apo-tokyou.org Asia Productivity 
Organization. 

15. Chung, Y. H., Färe, R., & Grosskopf, S. (1997). Productivity and 
undesirable outputs: a directional distance function approach. Journal of 
Environmental Management, 51(3), 229-240. 

16. Chen, S., & Golley, J. (2014). Green productivity growth in China's 
industrial economy, Energy Economics, 44, 89-98. 

17. Caves, D. W., Christensen, L. R., & Diewert, E. (1982). The Economic 
Theory of Index Number and the Measurement of Input, Output and 
productivity, Econometrica, 501, 1393-1414. 

18. Falavigna, G., Manello, A., & Pavone, S. (2013). Environmental 
efficiency, productivity and public funds: The case of the Italian 
agricultural industry.Agricultural Systems, 121, 73-80. 

19. Grosskopf, S. (1993). Efficiency and Productivity, in the Measurement 
Productive Efficiency: Techniques and Applications, Fried, H. O, Knox, 
C. L. L and Shelton, S. S., New York: Oxford University press, 160-194. 

20. Hong, E., & Sun, L. (2011). Foreign direct investment and total factor 
productivity in china: a spatial dynamic panel analysis. Oxf. Bull. Econ. 
Stat. 73(6), 771-791. 

http://www.apo-tokyou.org/


 1398،  پایيز 3ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره    658

21. Jaffe, A., & Stavins, R. (1995). Dynamic Incentives of Environmental 
Regulations: The Effect of Alternative Policy Instruments on 
Technology Diffusion. Journal of Environmental Economics and 
Management, 29: 543-63. 

22. Komar, S., & Pacheco, G. (2012). What determines the long run growth 

rate in Kenya? Journal of policy modling 34(2012), 705-718. 
23. Kumar, A., & Kober, B. (2012). Urbanization, Human capital, and cross 

country productivity Differences, Economics Letters, 2012, Elsevier. 
24. Köhler, J., Barker, T., Anderson, D., & Pan, H. (2006). Combining 

energy technology dynamics and macroeconometrics: the E3MG 
model. The Energy Journal, 113-133. 

25. Li, K., & Lin, B. (2017). Economic growth model, structural 
transformation, and green productivity in China. Applied Energy, 187, 
489-500. 

26. Mulgan, G., & Salem, O. (2008). The Green Economy: Background, 
Current Position and Rospects, in Overview Paper for the Shantou 
Dialoguse, Prepared by the Young Foundation. 

27. Oh, D. H. (2010). A global Malmquist-Luenberger productivity 
index. Journal of Productivity. 

28. Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (2009). Working with Microfit 5.0: 
Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. 

29. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing 
Approaches to the Analysis of level Relationships. Journal of Applied 
Econometrics 16 (3): 289-326. Doi: 10. 1002/jae.616.  

30. Rao, P. (2004). Greening production: a South-East Asian experience. 
International Journal of Operations & Production Management, 24(3), 

289-320. 
31. Shen, Z., Boussemart, J. P., & Leleu, H. (2015).  Aggregate green 

productivity growth in OECD’s countries (No. 2016-EQM-03). 
32. Tuan, C., Ng, L.F.Y., Zhao, B., (2009). Chinas post- economic reform 

growth: the role of FDI and productivity progress. J. Asian Econ.20 (3), 
280-293. 

33. Wawan, R., Tjiptoherijanto, P., Suganda, E., & Darmajanti, L. (2015). 
Assessment of green total factor productivity impact on sustainable 
Indonesia productivity growth, procedia Environmental sciences 28 
(2015), 493-501. 

34. Zhang, Z., & Ye, J. (2015). Decomposition of environmental total 
factor productivity growth using hyperbolic distance functions: A panel 
data analysis for China. Energy Economics, 47, 87-97 


	6-abstract.pdf (p.1)
	6.pdf (p.2-27)

