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 33صفحه 

: کاربرد در منطقه خاورمیانه تخریب محیط زیستبر  اثر رشد اقتصادی

 ردپای اکولوژیکی

  4عفت قربانیانو  3رضا اسفنجاری کناری؛ 2بیدینوید کارگر ده؛ *1محمدحسن طرازکار

 .دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازاستادیار بخش اقتصادکشاورزی  -1

 .زدانشجوی دکتری بخش اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرا -2

 .استادیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان -3

 .دانش آموخته دکتری بخش اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز -4

 (40/49/79تاریخ پذیرش -62/44/79)تاریخ دریافت 

 :چکیده

ط بعنوان شاخصی از تخریب محی در این مطالعه اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، ظرفیت زیستی و آزاد سازی تجاری بر ردپای اکولوژیکی مصرف

، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون های ایستایی، متغیرهای مورد استفاده 3917الی  1119های پنل دوره با استفاده از داده زیست

های پدرونی و کائو نشان داد که متغیرهای مورد در مدل همگی در سطح ایستا نبوده و با یکبار تفاضل گیری ایستا شدند. همچنین نتایج آزمون

نشان داد که یک رابطه مطالعه استفاده شد. نتایج  FMOLSبه منظور برآورد روابط بلندمدت میان متغیرها از روش  جمع هستند.فاده هماست

دار میان آزادسازی تجاری و ردپای اکولوژیکی وجود دارد. دار میان ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی و یک رابطه منفی و معنیمثبت و معنی

شکل میان رد پای اکولوژیکی  Nنتایج نشان داد که یک رابطه همچنین  شود.فزایش مصرف انرژی منجر به افزایش ردپای اکولوژیکی میهمچنین ا

 که افزایش رشد اقتصادی در این منطقه به تخریب بیشتر محیط زیست منجر خواهد شد. و این امر حاکی از آن است و رشد اقتصادی وجود دارد

 .رشد اقتصادی، ردپای اکولوژیکی، ظرفیت زیستی، آزاد سازی تجاری، خاورمیانه :واژگانکلید  
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  مقدمه. 1

و  جمعیت اقتصادی، افزایش رشدگذشته، های دهه در

 دیباعث کاهش شدمصرف سرانه بشر  افزایش نهایتاً

 اسیدر مق ستمیو خدمات اکوس یعیطبهای رمایهس

(. Oosthoek and Gills, 2005شده است ) یجهان

صنعتی شدن جوامع و افزایش مهاجرت به همچنین 

 رد منابع طبیعی شده، بیشتر ازاستفاده موجب شهرها 

 حال در یا و ثابت طبیعی سرمایه موجودی که حالی

رشد تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی  است. کاهش

 زمین کره 1بیولوژیکی ظرفیت از حتیاست که  تا جایی

 (.Wackernagel & Rees, 1997)است  فراتر رفته نیز

 بر تخریب محیطاقتصادی  عوامل لذا امروزه بررسی تاثیر

 زیست بیشتر از قبل مورد توجه محققین قرار گرفته است

ی که رشد اقتصاد داردبیشتر بر این موضوع قرار تمرکز  و

در نهایت منجر به بهبود کیفیت محیط زیست شده و یا 

 همراه داشته است.ه تخریب بیشتر آن را ب

 جهت محیط زیستی معیار و شاخص چندین تاکنون

 یمعرف آن پایداری و زیست محیط تخریب میزان بررسی

 شاخص تحقیقات در اکثر است. البته شده استفاده و

 ابطهر و گرفته قرار استفاده مورد ایگلخانه گازهای انتشار

 اعانو انتشار با را موثر متغیرهای سایر و اقتصادی رشد

 رمدنظ اکسیدکربندی گاز به ویژه و ایگلخانه گازهای

 عنوان به دی اکسید کربن گاز انتشار اما. اندداده قرار

 لیک آسیب از بخشی تنها محیط زیستی، اثرات شاخص

به  را آن تواننمی و دهدمی نشان را زیست محیط به

 رنظ در محیط زیستی مسائل در جامع شاخص یک عنوان

 برخلافاما  (.Charfeddine & Mrabet, 2017) گرفت

                                                 
1- Biocapacity 

 ردپای شاخص ،ایگلخانه گازهای های انتشارشاخص

-را اندازه زیستمحیط  بر اکولوژیکی مجموعه فشارها

اخیر  هایسال در. (Uddin et al., 2017) کندگیری می

 ارزیابی جهت معیار ترینعنوان موفق این شاخص به

 به شدت مورد توجه پایدار محیط زیست، توسعه

گذاران و محققین مرتبط در این زمینه قرار سیاست

 (.Hong et al., 2017) گرفته است

میلادی  19واژه رد پای اکولوژیکی اولین بار در دهه 

به مبحث ظرفیت  واکرناگل و ریس در پاسختوسط 

 ,Wackernagel, 1994; Rees) مطرح شد 3تحمل

 زیستیاین معیار میزان مصرف انسان از منابع  (.1992

دهد می نشان مختلف نواحی حسب بر را پسماند تولید و

 مصرفی نیازهای بطور پایدارکه  است مقدار زمینی برابر و

 نماید جذب را آنها تولیدی کرده و پسماند تأمین را جامعه

(Wackernagel et al., 2004).  به بیان بهتر رد پای

 مختلف در جوامع که است آثاری دهنده اکولوژیکی نشان

به جای  طبیعت بر خود، زندگی شیوه و سبک اثر

 انسان کجا، و ناحیه کدامدهد در گذارند و نشان میمی

بیشتری وارد  فشار زیست طبیعی و محیط منابع بر

 . (Wilson & Anielski, 2005) کندمی

 کمتر دهد کهنشان می داخلیمروری بر مطالعات 

 انعنو شاخص رد پای اکولوژیکی به از ایران در ایمطالعه

در بررسی رابطه  محیط زیست بر فشار ارزیابی شاخص

 کرده استفاده رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست

 تاس آن از حاکی حاضر مطالعه نویسندگان بررسی. است

 مطالعه زمینه، این در شده انجام پژوهش تنها که

Molaei و Besharat (3913 )بررسیبه باشد که می 

 در لیداخ ناخالص تولید با اکولوژیکی ردپای بین ارتباط

2 - Carrying capacity 
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 اخالصن تولید دهدمی نشان مطالعه نتایج .دنپرداخت ایران

 و مدتکوتاه در ردپای اکولوژیکی با سرانه داخلی

 دارد.  مثبت رابطه بلندمدت

 ردپایارزیابی  به بیشتری مطالعات کشور از خارج در

 و همکاران Galli از جمله انداکولوژیکی پرداخته

 به بررسی ارتباط پیامدهای محیط زیستی (3913)

جهانی ناشی از رشد اقتصادی با بکارگیری شاخص ردپای 

اکولوژیکی و با تمرکز بر دو اقتصاد چین و هند پرداختند. 

این دو کشور، چین بعد از قرار گرفتن در بین در مقایسه 

روند رشد اقتصادی سریع، ردپای اکولوژیکی سرانه آن نیز 

س کبه شدت افزایش یافته اما این مساله در مورد هند برع

بوده است و رد پای اکولوژیکی سرانه به میزان کمی 

و Asıcı  کشور ترکیه درهمچنین  کاهش یافته است.

Acar (3913)  به مطالعه رابطه رشد اقتصادی و رد پای

کوزنتس  محیط زیستیاکولوژیکی در قالب منحنی 

 Uهای این مطالعه حاکی از وجود رابطه پرداختند. یافته

معکوس بین درآمد و ردپای اکولوژیکی تولید بود و ردپای 

اکولوژیکی مصرف، صادرات و واردات رابطه مستقیم 

ه که ترکیه ب شدپیشنهاد  و افزایشی با درآمد داشتند

سمت صادرات بیشتر حرکت کند، چرا که مصرف ناشی 

از واردات، بیشتر از تولید داخلی اثر سوء بر کیفیت محیط 

رد Darné (3912 )و   Hervieuxمطالعه زیست دارد.

پای اکولوژیکی را در ارتباط با رشد اقتصادی و برای پنج 

مورد  1131-3993کشور آمریکای لاتین در دوره زمانی 

دهد که هیچ گونه قرار دادند. نتایج نشان می توجه

ارتباطی بین رشد اقتصادی و محیط زیست در بلند مدت 

مرروی بر مطالعات انجام شده حاکی از آن وجود ندارد. 

                                                 
3-Global Footprint Network 

(https://www.footprintnetwork.org) 

محیط های است که از ردپای اکولوژیکی در بررسی

در منطقه خاورمیانه استفاده نشده است.  زیستی

همچنین در بیشتر مطالعات از فرم درجه دوم منحنی 

کوزنتس استفاده شده و فرم درجه سوم محیط زیستی 

این در  ربآن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه 

ای از ظرفیت بیولوژیکی بعنوان عامل موثر کمتر مطالعه

 در این بر تخریب محیط زیست استفاده شده است. لذا

مطالعه تلاش شده است با بکارگیری شاخص رد پای 

اکولوژیکی به عنوان شاخصی از کیفیت محیط زیست و 

های پنل برای ارتباط آن با رشد اقتصادی در قالب داده

منتخب خاورمیانه، نگاهی جامع و متفاوت به  کشورهای

  .دشوبحث رابطه رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست 

 هامواد و روش .2

در این مطالعه اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، ظرفیت 

زیستی و آزادسازی تجاری بر شاخص ردپای اکولوژیکی 

 قرار ارزیابیمورد  کشورهای منتخب منطقه خاورمیانهدر 

شامل کشورهای  جامعه آماری در مطالعه حاضرگیرد. می

 و ایران، عراق، لبنان، مصر، عمان، اردن، ترکیه، قبرس

لازم به ذکر است که کشورهای دیگری در این  .استیمن 

از نمونه  هادادهمنطقه حضور دارند که به دلیل نقص 

های ردپای اکولوژیکی و داده منتخب حذف شدند.

 7(GFN) تی از گزارشات شبکه جهانی ردپاظرفیت زیس

داخلی، مصرف سرانه انرژی و  های تولید ناخالصو داده

سازی تجاری )شامل صادرات و واردات( از بانک آزاد

میلادی  1119-3917ی هاسالدر محدوده  2جهانی

از  در این مطالعه منظور برآورد مدل به .ندگردآوری شد

  استفاده شد. Eviews 9نرم افزار 

4- World bank (https://data.worldbank.org) 
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ی هایشاخص جهت ارزیابی کیفیت محیط زیستاگر چه 

شاخص توسعه پایدار محیط زیست نظیر متعددی 

(ESI)5 مطالعه در Esty شاخص  ،(3995) و همکاران

و  Estyمطالعه در  3(EPIعملکرد محیط زیست )

شاخص آسیب پذیری محیط زیست  ،(3993) همکاران

(EVI)3  مطالعهدر Kaly و شاخص   (3995) و همکاران

و  lWackernage در مطالعه 3(EFردپای اکولوژیکی )

Ress (1113 ) شاخص  اما. شده استبه کار گرفته

جهت ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و  ردپای اکولوژیکی

با انعکاسی  بیشتری دارد و جامعیت کیفیت محیط زیست

د طبیعت، تغییرات رش دربشر های فعالیتکلیه از ردپای 

 بیانها از سایر شاخصاقتصادی را بهتر 

 ,.Nijkamp et al., 2004; Singh et al)کندمی

2012, Asıcı & Acar, 2016, Charfeddine & 

Mrabet, 2017.)  برای محاسبه شاخص ردپای

 اکولوژیکی، زمین به شش کاربری مختلف تقسیم 

مرتعی، زمین کشاورزی، زمین  شود. شامل زمینمی

های جنگلی )برای تولید الوار و چوب مورد نیاز(، پهنه

دریایی )مساحت دریایی برای تولید ماهی و آبزیان مورد 

)مساحت زمینی  1های ساخته شدهنیاز انسان(، زمین

 ها استفادهها و سکونتگاهاست که برای احداث زیرساخت

که شود( و اراضی کربن )معادل مساحت زمینی است می

های فسیلی ناشی از احتراق سوخت 19برای جذب کربن

ردپای اکولوژیکی بر اساس  1در نمودارمورد نیاز است. 

 کاربری زمین آورده شده است.

 

 انواع کاربری زمین جهت ردپای اکولوژیکی -1شکل 

 
 

 
 
 

                                                 
5- Environmental Sustainability Index 
6- Environmental Performance Index 
7- Environmental Vulnerability Index 

 

 

8- Ecological Footprint 
9- Built-up land 
10- Carbon Footprint 
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بصورت یک شاخص ترکیبی از  EFدر مطالعه حاضر 

 :خواهیم داشتنابراین زمین محاسبه شد. ب شش کاربری

(1)   
i kik

EF EF   

 kدهد و اندیس کشور را نشان می iاندیس که در آن 

کشاورزی، زمین مرتعی، زمین جنگلی،  شامل زمین

و اراضی کربن های ساخته شده های دریایی، زمینپهنه

با تقسیم شاخص مذکور بر جمعیت هر کشور است. 

 توان سرانه ردپای اکولوژیکی را محاسبه کردمی

(Teixidó-Figueras & Duro, 2015) .از پس 

 تعیین برای اکولوژیکی، ظرفیت زیستی پای رد محاسبه

 برای محاسبه توان .شودمی ناپایداری محاسبه یا پایداری

استفاده  3زیستی هر نوع خاص از کاربری زمین از رابطه 

 شود:می

  (3 )                    BC=A*YF*IYF*EQF    

کاربری خاصی از  ظرفیت زیستی: BCدر این رابطه 

ی زمین مصرفی محدوده: A .اراضی )هکتار جهانی( است

از اراضی داخل یک کشور برای کاربری خاص )هکتار ملی 

(NHa)11،)YF  فاکتور عملکرد یک زمین معین در یک :

 (،NHa WHa-1کاربری خاص در داخل یک کشور )

IYF فاکتور زمانی عملکرد برای یک زمین معین در یک :

کاربری خاص است که تغییرات در متوسط عملکرد 

جهانی یک کاربری خاص در طی زمان را نشان داده و 

ارزی برای کاربری : فاکتور همEQF بدون واحد است.

است. برای  GHa WHa-1معین از زمین بر حسب واحد

ت بایسی یک کشور یا جهان میمحاسبه کل توان زیست

 های اصلی زمین با هم تجمیع شودتوان زیستی کاربری

(Shahinifar & Habibi, 2016).  

ن ، توابه منظور بررسی اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی

                                                 
11- National Hectares 

 کیاکولوژی پای ردو تجارت بین الملل بر شاخص  زیستی

منطقه  زیست دربعنوان معیاری از تخریب محیط

و  Charfeddineشده توسط  ارائهاز مدل  خاورمیانه

Mrabet (3913 ) وAsıcı  وAcar (3913 ) استفاده

 است: 7رابطه  صورت بهشد. فرم عمومی این مدل 

(7)  ( , , , )it it it itEF f GDP BIO EC TO    

 سیاست. اند یعیطب تمیمعرف لگار Lnکه در رابطه فوق، 

i  وt دهندیزمان را نشان م و کشور بیبه ترت.EF :

است و واحد اندازه  اکولوژیکی پای ردسرانه شاخص 

تولید سرانه : GDP ( است.GHaگیری آن هکتار جهانی )

و برابری )برحسب دلار  ه یا درآمد سرانناخالص داخلی 

: BIO(، 3911های ثابت سال به قیمتقدرت خرید و 

: EC .ظرفیت یا توان زیستی است که بدون واحد است

مصرف سرانه انرژی )بر حسب کیلوگرم معادل نفت خام(، 

TO شاخص آزادسازی تجاری )بر حسب درصد( که :

بصورت نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص 

 است.داخلی محاسبه شده 

منتخب منطقه  یها در کشورهاداده یخلاصه آمار

 سرانه ردشاخص  شده است. ارائه 1جدولدر  یانهخاورم

هکتار جهانی که  379/3اکولوژیکی دارای میانگین  پای

مربوط به عمان در طی دوره بیشترین مقدار این شاخص 

 1112و کمترین مقدار به یمن در سال  3993در سال 

. سرانه تولید ناخالص داخلی دارای اختصاص دارد

دلار است که بیشترین و کمترین  13/15339میانگین 

و یمن  3991عمان در سال به  متعلقبه ترتیب  آنمقدار 

میانگین  رایادظرفیت زیستی  است. 1119در سال 

است که بیشترین مقدار آن متعلق به عمان در  359/9

اردن در سال  مقدار متعلق بهو کمترین  1119سال 
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است. سرانه مصرف انرژی در منطقه مطالعاتی  1111

کیلوگرم معادل نفت خام است  51/1531دارای میانگین 

به  متعلقو کمترین مقدار آن به ترتیب ه بیشترین ک

است. در   1112و یمن در سال  3913عمان در سال 

 33/33نهایت شاخص آزادسازی تجاری با میانگین 

ر دبه عراق  متعلقدرصد، بیشترین و کمترین مقدار آن 

 است. 1115و  3997های سال

 

 در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه  هاخلاصه آماری داده-1 جدول

 حداکثر حداقل خطای معیار میانگین متغیر 

EF  131/3 371/9 235/1 379/3 ردپای اکولوژیکیسرانه شاخص 

GDP  579/25375 197/7733 33/11337 139/15339  تولید ناخالص داخلیسرانه 

BIO 115/7 131/9 373/9 359/9 ظرفیت زیستی 

EC  377/3373 211/395 721/1311 513/1531 انرژیسرانه مصرف 

TO 372/152 939/9 555/75 333/33 آزاد سازی تجاری 

 (7112( و بانک جهانی )GFNشبکه جهانی ردپا )منبع: 

منظور بررسی روابط احتمالی بین رشد اقتصادی و  به

شاخص ردپای اکولوژیکی بعنوان معیاری از تخریب 

دوم و ، در برخی از مطالعات، فرم درجه زیست محیط

هم در مدل لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه سوم 

 (2) (:Dinda, 2004; Lopez et al., 2014) شودمی

 2 3( , , , , , )it it it it it itEF f GDP GDP GDP BIO EC TO 

 نشان داد: 5توان بصورت رابطه فرم عمومی فوق را می

(5) 

 3 5 61 2 432 2

it it it it it itEF GDP GDP GDP BIO EC TO
    

 

Shahbaz ( 3913و همکاران)  بر این باورند که استفاده

 نتایج بهتری ،پنلهای خطی در داده-از توابع لگاریتمی

-کنند. لذا در این مطالعه از مدل لگاریتمیرا ارائه می

 (3) :ستفاده شدا 3خطی بصورت رابطه 

 
2 3

1 2 3

4 5 6

it it it

it it it it

LnEF LnGDP LnGDP LnGDP

LnBIO LnEC LnTO

  

   

  

   
 

 7β = 3β = 1β= 0 اگرکه دارای چنین مفروضاتی است: 

 کیاکولوژی پای ای بین درآمد و ردیعنی هیچ رابطه؛ باشد

 7β= 0و  1β< 0اگر وجود ندارد،  )تخریب محیط زیست(

= 3 β  یک رابطه یکنواخت افزایشی یا رابطه خطی بین

 =و  1β< 0وجود دارد، اگر  اکولوژیکی پای درآمد و رد

0 7β = 3β  باشد، یک رابطه یکنواخت کاهشی بین درآمد

و  3β < 0و  1β> 0برقرار است، اگر  اکولوژیکی پای و رد

0 = 7β  باشد، یک رابطهU  رد پای برعکس بین درآمد و

در یک نقطه  رودیموجود دارد و انتظار  اکولوژیکی

غییر ت تخریب محیط زیستبحرانی )نقطه بازگشت( روند 

باشد، یک رابطه  7β 0 =و  3β > 0و  1β < 0کند، اگر 

U وجود دارد، اگر  اکولوژیکی پای شکل میان درآمد و رد

0 <1β  3 < 0وβ  7 > 0وβ ی از اجمله چند کباشد، ی

 پای شکل میان درآمد و رد Nدرجه سه و یک رابطه 

 و 3β < 0و  1β > 0اگر برقرار است و نهایتًا  اکولوژیکی
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< 0 7β ای از درجه سه و یک باشد، یک چند جمله

 اکولوژیکی پای ردو برعکس میان درآمد  شکل  Nرابطه

 وجود دارد.

 در زمانی سری هایمدل همانند نیز پانل هایمدل در

 رگرسیون مسئله متغیرها ایستا بودن غیر صورت

 و (Baltagi, 2008) داشت خواهد مصداق ساختگی

 تضمین جهت ترکیبی هایداده واحد ریشه آزمون کاربرد

بود. در این  خواهد ضروری امری نتایج اعتبار و صحت

دو آزمون  ازبه منظور بررسی ایستایی متغیرها پژوهش 

و همکاران  Levin( و 3997و همکاران )  Imایستایی

 استفاده شد.( 3993)

ها در داده حدوا یشهر دجوو بر مبنی یهداشو که مانیز

و  ذبکا نگرسیور عقواز و پرهیز ایبر ،باشد شتهدا دجوو

روش  ،متغیرها بین تبلندمد یرابطه تعیین نیز

جمعی هم یهانموواقع شود. آز مفید تواندیم همجمعی

 یهانموآز به نسبت یبیشتر رعتباو ا رتقد یدارا پانلی

 ین. استا گانهاجدصورت به مقطع هر یابر یجمعهم

مدت و کوتاه مانیدوره ز که یطیاشردر  حتیها آزمون

 استفاده را دارند تیقابل باشد کوچک نیز نمونه ازهندا

(Baltagi, 2008). آزمون منظور پانل به یهادر داده 

( و 3992) Pedroni هایروشاز  جمعیهم یرابطه

Kao (1111) در روش پدرونی امکان  .شودیاستفاده م

وجود اثرات ثابت و روندهای زمانی ناهمگن در بین 

 مختلف رهماآ هفت نیروپدشود. مقاطع در نظر گرفته می

 بر مبنی صفر هیضفر سیربر جهت متمایز وهگررا در دو 

-می معرفی پنل یهادر مدل همجمعی داربر دجوو معد

که  ستا یگروهدرون به رمشهو هانمواول آز وهگر. کند

 -7، پنل RHOآماره  -3، پنل V آماره -1عبارتند از: 

                                                 
12- Fully Modified Ordinary Least Squares 

 نموآز یهاآمارهپنل و  ADFآماره  -2، پنل PPآماره 

 -3، یگروه RHO آماره -1 نیز عبارتند از:ی گروه بین

چه از چنان ی.گروه ADFآماره  -7، یگروه PPآماره 

بین این هفت آماره پدرونی، حداقل چهار آماره معنی دار 

توان فرض صفر مبنی بر عدم وجود بردار باشند، می

 Kao. در روش (Pedroni, 2004)جمعی را رد کرد هم

 کردیاز همان رو همجمعی نموآز منجامنظور ا ( به1111)

رات تفاوت که تنها اث نیبا ا کندیاستفاده م یپدرون هیاول

 ونیرا در رگرس رهایهمگن متغ بیثابت مقاطع و ضرا

در این پژوهش به منظور آزمون  .ردیگیدر نظر م هیاول

( و 3992) Pedroni جمعی از هر دو روشی همرابطه

Kao (1111) چه نتایج هر دو استفاده شده است. چنان

 یبعد مگا آزمون وجود رابطه بلندمدت را تأیید کند،

  .ستا همجمعی داربر تخمین

 داربر تخمین ایبر ودیمحد یهادیکررو خیرا نسالیادر 

 یکی از این .قرار گرفته است مورد استفاده پنل همجمعی

 اصلاح معمولی تمربعا قلاحداز روش  دهستفاا رویکردها،

 بطروا تخمین ایبرکه  ست( اFMOLS) 13شده

 از شد. معرفی Pedroni (3999) توسطپانل  تبلندمد

 تخمین یگرد با مقایسه در روش ینا هایمزیت ترینمهم

 هاینمونه در که ستا ینا همجمعی داربر هایزننده

 یجلوگیر نهمزما رشتو دیجاا از ،شتهدا دبررکا کوچک

 ستاردار برخول مجانبی نرما یعزتو از و کندمی

(Pedroni, 2000) . بر این اساس در این مطالعه به

 د روشیکرانل از روهمجمعی پ داربر تخمینمنظور 

استفاده ( FMOLS) شده اصلاح معمولی تمربعا قلاحد

 شد.
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 نتایج .3

 پای رد بر اقتصادی رشد اثربررسی  منظور به

یرها متغ، ابتدا ایستایی خاورمیانه منطقه در اکولوژیکی

گزارش  3و نتایج آن در جدول  مورد آزمون قرار گرفت

 آزمون نتایج نشان داد تمامی متغیرها بر اساس هر دو شد.

و همکاران  Levin( و 3997و همکاران )  Imایستایی

ناایستا بوده و فرض صفر مبتنی بر وجود ریشه  (3993)

ها واحد در سطح رد نشده است. اما تفاضل مرتبه اول آن

ایستا  گیریایستا است و تمامی متغیرها با یک بار تفاضل

 شوند.می

 

 نتایج ایستایی متغیرهای مورد مطالعه -7 جدول

 متغیرها
وضعیت  (IPS)ایم، پسران و شین  (ILC)لوین، لین و چو 

 وقفه سطح وقفه سطح ایستایی

 رد پای بوم شناختی
(133/9)11

3/1 

(999/9)***33

3/3- 

(131/9)19

3/1 

(991/9)***32

7/3- 
I(1) 

 سرانه تولید ناخالص داخلی
(132/9)12

3/1 

(999/9)***33

7/3- 

(132/9)27

3/1 

(991/9)***33

9/7- 
I(1) 

 ظرفیت زیستی
(733/9)77

3/9- 

(999/9)***11

3/11- 

(131/9)33

3/9- 

(999/9)***11

3/13- 
I(1) 

 سرانه مصرف انرژی
(333/9)33

1/9 

(999/9)***13

3/2- 

(315/9)35

3/1 

(999/9)***13

3/2- 
I(1) 

 شاخص آزادسازی تجاری
(279/9)13

2/9- 

(999/9)***31

3/3- 

(111/9)29

9/1 

(999/9)***33

9/2- 
I(1) 

 (درصد است 1و  5، 11های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح منبع: یافته

 
 

وجود  شکیی، ستایاآزمون  جیبا توجه به نتا یبه طور کل

ابطه ر یبه بررس ازیبوده و ن ییدکاذب قابل تأ ونیرگرس

 یجمعهمهای نتایج آزمون است. رهایمتغ نیب یجمعهم

ارائه شده  2و  7 هایجدولپدرونی و کائو به ترتیب در 

که از  دهدینشان مپدرونی  یجمعهمنتایج آزمون است. 

 بیشتر ،یو درون گروه یگروه نیب آمارههفت  نیب

 هستند و داریمعندر سطح مختلف  )چهار آماره(ها آماره

 یجمعبر عدم وجود بردار هم یفرض صفر مبتن توانیم

 2در جدول کائو نیز  یجمعهمآزمون  جینتارا رد کرد. 

 داربر دجوو معد بر مبنی صفر هیضفرکه گر این است بیان

قدرت رد  درصد با کی یداریدر سطح معن یجمعهم

 یجمعآزمون همهر دو  جینتا یکل طور . بهشودیم

 یرهایمتغ انیبلندمدت م یرابطه وجودکائو  وی پدرون

 کنند.یید میتأرد پای اکولوژیکی را  و مورد بررسی
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 جمعی پدرونینتایج آزمون هم -3 جدول

 بین گروهی درون گروهی

 215/3 (117/9) گروهی RHOآماره  -759/9( 373/9) پنل Vآماره 

 -113/7***(999/9) گروهی PPآماره  311/1 (133/9) پنل RHOآماره 

 -351/3*** (993/9) گروهی ADFآماره  -131/1** (932/9) پنل  PPآماره

   -713/3*** (993/9) پنل  ADFآماره

 درصد است( 1و  5، 11های تحقیق )*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح منبع: یافته

 

 

 

 

ز مدت به ترتیب ارابطه بلندمدت و کوتاهمنظور برآورد  به

( ECM)خطا  حیمدل تصحو ( FMOLS)های روش

ارائه  3و  5که نتایج آن در جداول  استفاده شده است

 به توانیآمده را م دست . مقادیر ضرایب بهشده است

ردپای اکولوژیکی و تحریب محیط عنوان کشش سرانه 

نسبت به هر یک از متغیرهای مربوطه تفسیر زیست، 

درصد  11از  شیآمده قادر است ب دست تصریح به .نمود

را با استفاده از  کیاکولوژی پای سرانه رداز تغییرات 

 استفاده تشریح نماید. متغیرهای مورد

 

 خاورمیانه منطقه در اکولوژیکی پای رد بر اقتصادی رشد نتایج برآورد بلندمدت اثر -5 جدول

 احتمال tآماره  خطای معیار ضرایب متغیر 

LnGDP 939/9 779/3 351/17 937/73** تولید ناخالص داخلی 

LnGDP2 915/9 -273/3 233/1 -531/7** توان دوم تولید ناخالص داخلی 

LnGDP3 911/9 533/3 953/9 177/9** توان سوم تولید ناخالص داخلی 

LnBIO 993/9 933/7 933/9 111/9*** ظرفیت زیستی 

LnEC 999/9 355/19 921/9 593/9*** سرانه مصرف انرژی 

LnTO 233/9 -313/9 993/9 -993/9 شاخص آزادسازی تجاری 

 Sum squared resied = 333/9  R-squared = 131/9  

 SE. of regression = 557/9  Adjusted R- squared = 133/9  

 SD. Dependent var = 931/1  Mean dependent var = 331/9  

 درصد است( 1و  5، 11های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح منبع: یافته

 

  

 جمعی کائوآزمون همنتایج  -4جدول

 -ADF      (999/9  )***231/5 آماره

 درصد است( 1و  5، 11های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح منبع: یافته
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 یمتغیر مصرف انرژ دهد کهنشان می 3و  5جدول  جینتا

ش تخریب محیط زیست و  افزایدر توضیح  بیشترین تاثیر

داشته و ضرایب آن در هر دو  سرانه ردپای اکولوژیکی 

 . بهمدت و بلندمدت حائز اهمیت آماری استحالت کوتاه

ه انرژی ب با افزایش سرانه مصرف رودیکه انتظار م طوری

 در بلندمدت اکولوژیکی پای رددرصد، سرانه  یکمیزان 

 درصد 53/9مدت حدود و در کوتاهدرصد  5/9حدود 

رفیت ظبا افزایش که  نتایج حاکی از آن است .یابدافزایش 

درصد، سرانه  یکبه میزان  زیستی در منطقه خاورمیانه

و در درصد  11/9در بلندمدت حدود  اکولوژیکی پای رد

همچنین  .یابدافزایش می درصد 19/9مدت حدود کوتاه

شاخص آزادسازی تجاری دارای کمترین تاثیر در توضیح 

است و ضرایب فاقد اهمیت سرانه ردپای اکولوژیکی  

 .آماری است
 

 خاورمیانه منطقه در اکولوژیکی پای رد بر اقتصادی رشد اثر مدل تصحیح خطای برآورد نتایج -6 جدول

 احتمال tآماره  خطای معیار ضرایب متغیر 

∆(LnEF(-1)) پای تفاضل مرتبه اول سرانه رد 

 با یک وقفه اکولوژیکی
***121/9 923/9 335/7 991/9 

∆(LnGDP) 
تفاضل مرتبه اول توان اول سرانه 

 تولید ناخالص داخلی
333/2 339/13 733/9 391/9 

∆(LnGDP2) 
دوم سرانه تفاضل مرتبه اول توان 

 تولید ناخالص داخلی
522/9- 733/1 

713/9

- 
311/9 

∆(LnGDP3) 
تفاضل مرتبه اول توان سوم 

 سرانه تولید ناخالص داخلی
931/9 923/9 273/9 333/9 

∆(LnBIO) 995/9 373/3 975/9 199/9*** تفاضل مرتبه اول ظرفیت زیستی 

∆(LnEC) 
تفاضل مرتبه اول سرانه مصرف 

 انرژی
***539/9 921/9 

177/1

7 
999/9 

∆(LnTO) 
تفاضل مرتبه اول شاخص 

 آزادسازی تجاری
993/9 995/9 237/9 333/9 

ECM(-1) 
 933/9 -351/9*** جمله تصحیح خطا

231/1

- 
999/9 

 933/3Durbin-Watson stat = R-squared = 323/9          

 SE. of regression = 959/9  Adjusted R- squared = 331/9  

 SD. Dependent var = 933/9  Mean dependent var = 917/9  

 درصد است( 1و  5، 11های مطالعه )*،**،*** به ترتیب معنی داری در سطح منبع: یافته
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ی دهنده نشان 3ضریب جمله تصحیح خطا در جدول 

دار بین متغیرهای الگو معنی بلندمدتی وجود رابطه

دار و درصد معنی 1است. این ضریب در سطح احتمال 

در  رودیمانتظار  کهی طور بهدارای علامت منفی است. 

مدت از مسیر ی کوتاهدرصد انحراف رابطه 35 هر دوره

بلندمدت، تعدیل شود. بر این اساس اثر یک شوک بر 

 کمی بیش از یک مدتکوتاهدر سرانه ردپای اکولوژیکی 

در مسیر  آن از پسدوره زمانی به طول خواهد انجامید و 

  تعادلی بلندمدت قرار خواهد گرفت.

 پای ردبلندمدت میان سرانه  یرابطه 3شکلدر 

ت. ارائه شده استولید ناخالص داخلی سرانه و  اکولوژیکی

 صورت لگاریتم طبیعی هستند. در این نمودار مقادیر به
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شکل میان   Nیک رابطه شودمی مشاهده که طورهمان

با توجه  وجود دارد. اکولوژیکی پای ردو  رشد اقتصادی

 15/1391در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه  ،شکلبه 

و حداقل و  شودیمدلار، جهت تقعر منحنی عوض 

حداکثر این منحنی به ترتیب در تولید ناخالص داخلی 

 نیا ازدلار است.  32/29773و  31/3779سرانه برابر با 

 ایپ در ابتدا با افزایش تولید سرانه و رشد اقتصادی، رد رو

. این وضعیت تا قبل از مرز ابدییمافزایش  اکولوژیکی

انتظار  آن از و پسدلار، ادامه دارد  31/3779درآمد 

کاهش یابد و این روند تا زمانی  اکولوژیکی پای رد رودیم

دلار برسد  32/29773ادامه دارد که درآمد سرانه به مرز 

 پای که سرانه رد رودیمو با افزایش بیشتر آن انتظار 

 کند. افزایش پیدا  اکولوژیکی

 گیریبحث و نتیجه .4

محیط  تخریباقتصادی بر رشد در این مطالعه رابطه 

زیست به عنوان یکی از بسترهای اصلی رشد در منطقه 

قرار گرفت. برای دستیابی به این  مورد بررسیخاورمیانه 

های کیفیت محیط ترین شاخصهدف یکی از جامع

شد. در این راستا  زیست )رد پای اکولوژیکی( استفاده

متغیرهای تاثیرگذار احتمالی  تر مدلبرای تصریح دقیق

مصرف انرژی، ظرفیت زیستی و تجارت  دیگری شامل

بمنظور بررسی آزاد نیز وارد مدل شدند. علاوه بر آن 

تر تاثیر متغیرهای مختلف از فرم درجه سوم منحنی جامع

ان نتایج مطالعه نش .کوزنتس استفاده شد محیط زیستی
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 داری بر تخریبداد که مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنی

آن بیشتر از سایر متغیرهای  اثرمحیط زیست داشته و 

 Darnéو   Hervieux با نتایج مطالعات که مدل است

(3912)، Al-Mulali  (، 3915) و همکارانAsıcı   و

Acar (3913)، Asıcı   وAcar (3913)  و

Charfeddine و Mrabet (3913)  .کاملاً همخوانی دارد

با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه که عمدتًا البته 

های خیز بوده و سرانه مصرف سوختکشورهای نفت

فسیلی در آنها زیاد است، این موضوع بدیهی به نظر 

رسد. از طرف دیگر این گروه از کشورها همگی می

کشورهایی در حال توسعه هستند که براساس فرضیه 

پناهگاه آلودگی، به طور بالقوه هدف کشورهای پیشرفته 

قرار  محیط زیستیهای جهت استفاده سوء از ظرفیت

نتایج مطالعه نشان داد که ضریب آزادسازی گیرند. می

داری بر تخریب محیط زیست تجاری تاثیر منفی و معنی

 و همکاران Al-Mulaliات دارد، که با نتیجه مطالع

بر . سازگار است (3913) همکارانو   Uddinو( 3915)

 همنطقاین این اساس لازم است سیاستمداران کشورهای 

های وارداتی از تری به بحث تکنولوژینگاه دقیق

کشورهای پیشرفته داشته باشند و فرضیه پناهگاه 

های فرض در سیاستآلودگی را به عنوان یک پیش

جود و المللی با کشورهای پیشرفته مدنظر قرار دهند.بین

رابطه مثبت بین ظرفیت زیستی و رد پای اکولوژیکی در 

 Darnéو  Hervieuxخاورمیانه که با نتایج مطالعات 

همخوانی دارد حاکی  Acar (3913)و  Asıcıو ( 3912)

 ای استاز این است که شرایط حاکم بر منطقه به گونه

گیری که کشورهای برخوردار از توان زیستی بالاتر، با بهره

بیشتر از این توان، موجبات افزایش ردپای اکولوژیکی را 

های کنند. بنابراین لازم است در تدوین سیاستفراهم می

تولیدی و تجاری خود به نحوی عمل کنند تا در راستای 

حفظ هرچه بیشتر ظرفیت زیستی باشد و با جلوگیری از 

د، برواردات کالاهایی که توان زیستی داخل را از بین می

 Nبا توجه به  ه تقویت هرچه بیشتر آن کمک کنند.ب

پای اکولوژیکی و رشد  شکل بودن رابطه میان رد

و  Lopezبا مطالعه  که، اقتصادی در منطقه خاورمیانه

تولید ناخالص با افزایش ( سازگار است، 3912همکاران )

پای اکولوژیکی ابتدا با  و رشد اقتصادی، ردداخلی سرانه 

ای از خواهد داشت و پس از دوره نرخ کاهشی افزایش

کاهش، در نهایت بعد از سطح معینی از درآمد با نرخی 

صعودی افزایش خواهد یافت. این روند بیان گر این 

هشدار است که در منطقه خاورمیانه، فرضیه حفظ بیشتر 

محیط زیست با رسیدن به سطح بالایی از درآمد صدق 

مانند کشورهایی کند و لازم است کشورهای منطقه نمی

پیشرفته بخشی از درآمد خود را صرف حفظ هرچه بیشتر 

محیط زیست نموده و یا در مسیر رشد اقتصادی خود از 

هایی استفاده کنند که آلودگی و تخریب کمتری به روش

 محیط زیست وارد نمایند.
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