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اثر رابطه غیرخطی دولت بر رشد اقتصادي و ارتباط آن 
با منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران
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مان،کر،باهنرکرماناستاد گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید 
ایران

چکیده
آرمی در بحث بهینگی، دهد. اي غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادي را نشان میمنحنی آرمی رابطه

براي اقتصادهایی که اندازه دولت درآنها کوچک است توسعه اندازه دولت را سبب افـزایش تولیـد و رشـد    
گـردد.  منجر به کاهش رشـد اقتصـادي و تولیـد مـی    داند و در نقطه مقابل، افزایش اندازه دولت اقتصادي می

هاي مدیریتی کشورهاست. بدون تردیـد انتشـار آلـودگی،    ترین چالشهمچنین امروزه آلودگی یکی از مهم
Uتابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادي است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجـود یـک رابطـه    

کنند. مطالعـه حاضـر بـه بررسـی تـاثیر      و رشد اقتصادي را تأیید میشکل معکوس بین کیفیت محیط زیست
پرداختـه  ARDLبا رویکـرد  1357-1393ةمنحنی آرمی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در دور

2CO، مصرف انرژي اثرگذارترین متغیر در تعیین رونـد آلـودگی و انتشـار    شود. نتایج حاکی از آن استمی

. گـذارد مـی عنوان شاخصی از منحنی آرمی بر روند آلـودگی در ایـران تـاثیر منفـی     ت بهاست و مخارج دول
هاي توسعه مالی، اثري منفـی و معنـادار بـر روي آلـودگی محیطـی دارنـد بـدین معنـی کـه بـا           همچنین شاخص

تـوان گفـت   مییابد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده،افزایش هر کدام از آنها، انتشار آلودگی کاهش می
ایران در مراحل اولیـه توسـعه اقتصـادي قـرار دارد و هنـوز بـه نقطـه اوج منحنـی کـوزنتس نرسـیده اسـت و           که 

شود.درنهایت، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در تمام حاالت در بلندمدت رد می

دکربن، رشـد  اکسـی منحنی آرمی، منحنی زیست محیطی کوزنتس، اننتشـار دي واژگان کلیدي:
.ARDLاقتصادي، روش 

.JEL:19A ،51Q،53Q ،40O ،23Bيبندطبقه

 :نویسنده مسئولJalaee@gmail.com
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. مقدمه1
آرمـی در بحـث   ) نسـبت داد.  1995(1توان به ریچارد آرمیتوسعه نظریه اندازه بهینه دولت را می

بهینگی، براي اقتصادهایی که اندازه دولت درآنها کوچک اسـت توسـعه انـدازه دولـت را سـبب      
داند و در نقطه مقابل، افزایش انـدازه دولـت منجـر بـه کـاهش      تولید و رشد اقتصادي میافزایش 

همچنین در یـک اقتصـادي کـه تمـام تصـمیمات تولیـد توسـط        گردد.رشد اقتصادي و تولید می
شود سطح تولید پایین است. به هر حال، در اقتصادي کـه تصـمیمات مربـوط بـه     دولت اتخاذ می

شـود تولیـد بیشـتر    ختلط توسط دولت و بخش خصوصـی اتخـاذ مـی   تخصیص منابع به صورت م
تواند رشد اقتصادي جامعـه و رفـاه جامعـه را نتیجـه     تولید بیشتردر یک چنین اقتصادي می2است.
هاي مدیریتی کشورهاست. بـدون تردیـد   ترین چالشهمچنین امروزه آلودگی یکی از مهمدهد.

سعه اقتصادي است. بیشتر مطالعات انجـام شـده در ایـن    انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و تو
شکل معکوس بین کیفیت محـیط زیسـت و رشـد اقتصـادي را تأییـد      Uزمینه، وجود یک رابطه 

EKC3زیست به منحنی زیست محیطی کـوزنتس یـا   می کنند. این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط

کـه بـین   - برنـده جـایزه نوبـل اقتصـاد     - 4این رابطه نام خود را از سیمون کوزنتسمعروف است. 
وارونه پیدا کرد، به عاریت گرفته است.Uاي به شکل نابرابري درآمدي و درآمد، رابطه

منحنی زیست محیطی کوزنتس طی سالیان اخیر، ارتباط میـان حـوزه   بهمطالعات مربوط
د همگام با رشد اقتصاد و محیط زیست را به طور مطلوبی برقرار نموده است. بسیاري معتقدن

یابد. بیان سـاده فرضـیه منحنـی زیسـت محیطـی      اقتصادي، آلودگی خود به خود کاهش می
هـاي  هاي آلودگی زیسـت محیطـی و شـاخص   کوزنتس، این است که بین برخی از شاخص

وارونـه وجـود دارد. بـه عبـارت دیگـر بـا افـزایش تـوان         Uاي به شکل رشد اقتصادي رابطه
یابد، اما سـرانجام پـس از   دا مقدار تخریب زیست محیطی افزایش میاقتصادي جامعه، در ابت

رسیدن به سطح حداکثر آلودگی، به دالیل مختلف ازجمله آگاهی جامعـه نسـبت تخریـب    
5.شودشدن اقتصاد، روند نزولی آغاز میترمحیط و یا حرکت به سمت خدماتی

1. Richard Keith Armey
)1393(. فالحی و منتظري شورکچالی2

3. Environmental Kuznets Curve (EKC)

4. Simon Kuznets

)1389(پرستعرب مازار و صداقت. 5
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و مقررات در سـطح ملـی و   کنند تا با وضع قوانینبر این اساس، تمام کشورها تالش می
هاي زیسـت محیطـی جلـوگیري کننـد.     ی، از گسترش تخریبالمللبینهاي تنظیم توافق نامه

هاي اقتصادي بـا ورود بـه محـیط زیسـت باعـث تخریـب       هاي ناشی از فعالیتانواع آلودگی
هـاي  شـوند. آلـودگی هـوا، آلـودگی آب    هاي زیست محیطی میگیاهان، جانوران و سیستم

هـا و در  زیرزمینی، آلودگی خـاك، افـزایش نـرخ بیمـاري و مـرگ ومیـر انسـان       سطحی و
منــدي انســان از طبیعــت ناشــی از مجمــوع کــاهش کیفیــت محــیط زیســت و کــاهش بهــره

هاي تولیدي به منظور رشد اقتصادي است. به همین دلیـل بررسـی رابطـه میـان رشـد      فعالیت
اهمیـت  1اهمیـت بسـیار زیـادي دارد.   اقتصادي و کیفیت محیط زیسـت از نظـر اقتصـاددانان    

موضوع این تحقیق در این است که با توجه به نقش تعیین کننده دولـت در رشـد اقتصـادي    
دار بـین رشـد   نحنـی کـوزنتس وجـود یـک رابطـۀ معنـی      در ایران و از طـرف دیگـر طبـق م   

بتوان با کمک نظریه آرمـی و منحنـی کـوزنتس ارتبـاط     یست،اقتصادي و آلودگی محیط ز
ت را با محیط زیست برقرار کرد.این موضوع براي کشور ایـران کـه دولـت سـهم قابـل      دول

توجهی در اقتصاد آن دارد داراي اهمیت است.
مطالعه حاضر به این سوال پاسخ داده است که منحنی آرمی چه تاثیري بر منحنی زیست 

انجـام  1357-1393محیطی کوزنتس خواهدگذاشت و این بررسی را بـراي ایـران در دوره   
داده است.از این رو در بخش دوم ادبیات موضوع و در بخش سوم مبـانی نظـري بیـان شـده     

ها، معرفی مدل و برآورد آن در بخش چهارم و پنجم آمـده و بخـش ششـم    است. ارایه داده
گیري اختصاص داده شده است. به نتیجه

. ادبیات موضوع2
. مطالعات داخلی1-2

دولت بر رشد اقتصادي، تـأثیر ایـن متغیـر    ةزون بررسی تأثیر انداز) اف1382رفیعی و زیبایی (
وري نیروي کار در بخش کشاورزي مورد بررسی قرار دادنـد. نتـایج برآوردهـاي    را بر بهره

دار دولت بـر رشـد بخـش کشـاورزي تـأثیري مثبـت و معنـی       ةانجام شده نشان داد که انداز
گذاري بخش دولتـی، رابطـه   زي با سرمایهوري نیروي کار بخش کشاوردارد. همچنین بهره

مستقیم دارد. 

)1391(فریارباب و عباس. 1
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) به بررسی اندازه بهینه دولت بر مبناي بودجه عمـومی دولـت طـی دوره    1383زاده (قلی
پرداخــت. نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه مخــارج دولــت یکــی از   1338- 1380زمــانی 

ه بهینـه دولـت در دامنـه    متغیرهاي مهم موثر بر رشد اقتصادي کشور بـوده و همچنـین انـداز   
درصد قرار دارد. 7/23تا 1/23

) به منظور بررسی اثر رشد اقتصادي بر آلودگی هوا از منحنـی  1386پژویان و مرادحاصل (
67هـاي تلفیقـی   کنند. در این مطالعه نیز با اسـتفاده از داده زیست محیطی کوزنتس استفاده می

ایـران، اثـر رشـد اقتصـادي، جمعیـت شـهري،       هاي درآمدي متفـاوت، ازجملـه   کشور با گروه
قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه باز بـودن اقتصـاد بـر میـزان آلـودگی هـوا مـورد        

گیرد. نتایج بر صحت فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس تاکید دارد.  بررسی قرار می
دولـت و رشـد   ) به بررسی رابطه بین انـدازه 1386صیادزاده و جعفري و کریمی پتانالر (

اقتصادي از طریق منحنی آرمی پرداختند که نتایج حاکی از آن است که رابطـه بـین انـدازه    
دولت و رشد اقتصادي غیرخطی (درجه دوم) و داراي ماکزیمم اسـت، انـدازه بهینـه دولـت     

تر از اندازه بهینه آن است.درصد است که اندازه کنونی آن بزرگ16در ایران 
) به بررسی رابطـه تجربـی بـین انـدازه دولـت و رشـد       1389فاضلی (حیدري و پروین و

را با اسـتفاده از  1970- 2007کشور عضو اوپک حاشیه خلیج فارس در دوره 6اقتصادي در 
هاي تابلویی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اندازه دولـت در ایـن کشـورها    الگوي داده

برند اندازه دولـت  رها از درآمد نفتی بهره میهاي این کشوبزرگ است و از آنجا که دولت
گذاري بخش خصوصی و تولید ناخـالص داخلـی دارد و نیـز نـرخ رشـد      اثر منفی بر سرمایه

نیروي کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارند. 
بـا  ) بـه بررسـی منحنـی زیسـت محیطـی کـوزنتس       1389عرب مازار و صداقت پرست (

اند. در این موضـوع، مطالعـه منحنـی فـوق بـه      مالحظه پسماندهاي جامد شهر تهران پرداخته
در دوره زمـانی  اي در سطح شـهر تهـران بـراي پسـماندهاي جامـد ایـن شـهر        صورت منطقه

رسـد ولـی اثـر    صورت گرفته است. نتایج فرضیه منحنی مزبور به اثبـات نمـی  1385-1375
را درآمده، بر روي شیب به اج1383دهاي خشک که از سال سیاست تفکیک از مبدا پسمان

دار ظاهر شده است. منحنی معنی
ــهبازي (  ــاري و ش ــرس و غف ــادي    1389فط ــوا و رشداقتص ــودگی ه ــه آل ــی رابط ــه بررس ) ب
، 2005تـا  1960هـاي  اند. براي این منظور، با اسـتفاده از داده کشورهاي صادرکننده نفت پرداخته



51|الهه کوچکی و عبدالمجید جالیی اسفندآبادي

ۀدهـد کـه در مراحـل اولیـ    شود. نتایج نشـان مـی  زنتس آزمون میفرضیه زیست محیطی کو
رشداقتصادي این کشورها آلودگی هوا افزایش یافته است. افزایش درآمـدهاي کشـورهاي   
اپک عمدتا ناشی از صادرات نفت و گـاز بـوده اسـت. بنـابراین در مراحـل اولیـه، افـزایش        

ــا      ــا ب ــت. ام ــوده اس ــراه ب ــی هم ــت محیط ــب زیس ــا تخری ــد ب ــد و واردات  درآم ــداوم رش ت
هاي کمتر آالینده کیفیت زیست محیطی این کشورها بهبود یافته اسـت. بنـابراین   تکنولوژي

باشد. فرضیه زیست محیطی کوزنتس در این کشورها صادق می
) به برآورد اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران با اسـتفاده از  1390اخباري و زیدي زاده (

پرداختنـد. بـرآورد   GMMاستفاده از روش گشتاورهاي تعمیم یافته تخمین منحنی آرمی با 
87/16دهد کـه سـطح مطلـوب انـدازه دولـت از منظـر مخـارج مصـرفی         این مدل نشان می

هـاي  درصد در سـال 4/16درصد بوده که میزان بسیار ناچیزي از میانگین روند گذشته آن (
1/8اي دولـت نیـز   مخـارج سـرمایه  ) باالتر است. همچنین، سـطح بهینـه انـدازه    1386- 1356

است.1386- 1356هاي درصد در سال7/11درصد بوده در سطح میانگین روند گذشته آن 
) به تخمین اندازه بهینه دولت و بررسی رابطه اندازه دولت و رشد 1391پناهی و رفاعی (

بـه ایـن   پردازنـد و مـی 1344- 1385اقتصادي در ایران با اسـتفاده از منحنـی آرمـی در دوره    
مدت مثبـت  رسند که رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادي در بلندمدت و کوتاهنتیجه می

و غیرخطــی بــوده و داراي حــداکثر اســت و انــدازه کنــونی آن از انــدازه بهینــه بلندمــدت و 
مدت است.کوتاه

) به بررسی رابطه آلودگی آب و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي    1391ارباب و عباسی فر (
اساس مبانی نظـري فنـی کـوزنتس،    یافته پرداخته است. در این مقاله برر حال توسعه و توسعهد

هـاي  یافتـه در سـال  رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه
دهـد کـه بسـیاري از کشـورهاي در     بررسی شده است. بررسی آماري نشان مـی 1980- 2000

اند و بنـابراین رابطـه درآمـد ملـی     طه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیدهحال توسعه هنوز به نق
سرانه و آلودگی آب مثبت است و با افـزایش رشـد اقتصـادي و افـزایش درآمـد ملـی سـرانه،        

یافتـه از نقطـه   یابد با ایـن تفـاوت کـه تمـام کشـورهاي توسـعه      سطح آلودگی آب افزایش می
ی آب و درآمد سرانه آنها منفی است.  اند و رابطه آلودگبرگشت منحنی عبور کرده
ــین1392شــجري و همکــاران ( ــر کیفیــت محــیط ) نقــش تجــارت ب زیســت در الملــل را ب

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     1980- 2011کشورهاي منتخب خلـیج فـارس طـی دوره زمـانی     
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زیسـت  دادند. براي این منظور به بررسی نقش منابع رشد مانند تجارت بر روي کیفیـت محـیط  
کـه  دهند که در منطقه خلـیج فـارس، هنگـامی   این کشورها پرداختند. نتایج تحقیق نشان میدر

ــراي U) بــه شــکل EKCتجــارت منبــع رشــد اســت، منحنــی کــوزنتس (  اســت. ایــن منحنــی ب
وارونه و بـراي قطـر تعریـف نشـده     Uشکل، براي کشور عمان Nایران و عربستان کشورهاي

است.
) به بررسی اندازه دولت و رشد اقتصادي در ایران: 1393فالحی و منتظري شورکچالی (

انـد. در ایـن   آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسـیون انتقـام مالیـم پرداختـه    
) STR) و مدل رگرسـیون انتقـام مالیـم (   1367-1387هاي فصلی دوره زمانی (مقاله از داده
ازه دولـت در اقتصـاد ایـران بـه صـورت      اساس نتایج به دست آمده انـد گردد. براستفاده می

گذاشــته و مقــدار تــأثیرنامتقــارن و در قالــب یــک ســاختار دو رژیمــی بــر رشــد اقتصــادي 
تأییـد تعیین شده است. به عبـارت دیگـر، علیـرغم    29/14اي براي اندازه دولت برابر آستانه

منحنـی آرمـی   اثرگذاري غیر خطی اندازه دولت بر رشد اقتصادي ایران نتایج فرضیه وجود 
کند.  نمیتأییددر ایران را 

. مطالعات خارجی2-2
) در مطالعه خود ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادي، اثر دي 1991(1گروسمن و کروگر

اکسید گوگرد و ذرات معلق هـوا را بـر تولیـدات ناخـالص سـرانه بررسـی کردنـد. ایـن دو         
زا اسـتفاده کردنـد. نتیجـه مطالعـه آنـان      عنوان یک متغیـر بـرون  بهپژوهشگر از تجارت آزاد

قرار داد. تأییدرا در منطقه آمریکاي شمالی مورد EKCوجود منحنی 
ــول و ســال ــأثیر) 2002(2آت ــره  ت ــرخ رشــد اقتصــادي و به ــر ن ــت ب ــدازه دول وري در ان

با استفاده از مـدل ضـرایب تصـادفی    1971-1999را براي دوره زمانی OECDکشورهاي 
وري کـل  ها نشان داد کـه بـه طـور میـانگین عامـل بهـره      ر داد. نتایج بررسیمورد بررسی قرا

تـر  انـد، پـایین  تر بـوده وري سرمایه در کشورهاي که داراي اندازه دولت بزرگازجمله بهره
وري کـل باعـث   تر دولت از طریق اثرگذاري نامطلوب بـر بهـره  است. بنابراین اندازه بزرگ

شود.  کاهش رشد اقتصادي می

1. Grossman and Kruger (1991)
2. A. Dar Atul and Amir Khalkhali Sal (2002)
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ــارانکری ــنا و همک ــی 2005(1ش ــت محیط ــی زیس ــود منحن ــورد ) وج ــوزنتس را در م ک
EKCایالت لوئیزیانا مورد مطالعه قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که منحنی آلودگی آب در 

براي آلودگی آب در این ایالت صحیح بوده و نقطه بازگشـت منحنـی در محـدوده درآمـد     
دالر است.12993دالر تا 6636

انـدازه دولـت و رشـد اقتصـادي در تـایوان، بـا اسـتفاده از        «) در مقالـه  2005(2چن و لی
)، مــدل 1986یافتــه توســط رام (و نیـز تــابع تولیــد دوبخشــی توسـعه  » رهیافـت رگرســیون آســتانه 

عنـوان متغیـر آسـتانه آزمـایش کـرده و      رگرسیون آستانه را ساخته و سه طبقه از اندازه دولت را به
ابطه غیرخطی نظیر منحنی آرمی در تـایوان وجـود دارد. زمـانی کـه انـدازه      نشان دادند که یک ر

یابـد، در  کمتر از مقدار متغیر آستانه است، رشد اقتصادي با گسـترش مخـارج دولـت بهبـود مـی     
یابد.تر از مقدار متغیر آستانه باشد، رشد اقتصادي کاهش میحالی که اگر اندازه دولت بزرگ

زیسـت در یـک سـطح مشـخص     بررسی اثر تجارت بـر محـیط  به3)2005فرانکل و رز (
تولید ناخالص داخلی سرانه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تجارت بیشتر منجر به تولید 

ــایج ایــن تحقیــق، فرضــیه منحنــی  بیشــتر شــده و در نهایــت آلــودگی افــزایش مــی  ــد. نت یاب
بیـان داشـت، رشـد اقتصـادي،     تـوان اي که میمحیطی کوزنتس را تأیید نمود به گونهزیست

کنـد و در سـطوح بـاالي درآمـد،     زیست را در سطوح پایین درآمد بدتر مـی وضعیت محیط
بخشد.بهبود می

هـاي کشـورهاي انگلسـتان، ایرلنـد و     ) با اسـتفاده از داده 2005(4لویزیدس و وامواکاس
چـارچوب مـدل   و با استفاده از آزمون علیت گرنجـر در 1960- 1995زمانی ةیونان در دور

داري بـا  تصحیح خطاي برداري دومتغیره نشان دادند که اندازه دولـت رابطـه مثبـت و معنـی    
مدت و بلندمدت در کشورهاي انگلستان و ایرلند دارد.رشد اقتصادي در کوتاه

زمانی به اثبات اي براي سري النکا و با استفاده از تحلیل سري) در مطالعه2009(5هرات
OLSاي این کشور پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بـا اسـتفاده از روش   منحنی آرمی بر

این منحنی به صورت درجه دوم بوده و در مـورد ایـن کشـور صـادق اسـت. همچنـین آنهـا        
دریافتند که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي معکوس است.

1. Kirishna, et al (2005)
2. Chen and Lee (2005)
3. Frankel and Rose (2005)
4. John Loizides and George Vamvoukas (2005)
5. Shanaka Herath (2009)
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هـاي  جی داده) با کمک منحنی آرمـی و بـا اسـتفاده از روش اقتصادسـن    2009(1داویس
کارگیري شاخص توسعه انسـانی  یافته، با بهکشور در حال توسعه و توسعه154تابلویی براي 

مخارج دولـت بـر رشـد    تأثیرعنوان نماینده توسعه و رفاه به جاي تولید ناخالص به بررسی به
اقتصادي پرداخته و به نتایج مشابه دست یافتند.

اساس مـدل بـارس (بـارو،    اندازه بهینه دولت بر) به بررسی2010(2فرانسسکو و دیگران
هـاي تلفیقـی بـراي    کشـور اروپـایی بـا اسـتفاده از روش داده    27در 3آرمی، رهان و سـالی) 

12و همچنین به کارگیري مدل سري زمانی بـه صـورت جـدا بـراي     1970-2009هاي سال
کـرد،  تأییدارس را کشور اروپایی پرداختند. نتایج برآورد در هر دو پژوهش وجود منحنی ب

به طوري که سهم مخارج عمومی از تولید ناخالص داخلی نسبت به حالت معمـول بـه طـور    
قابل توجهی باالتر بود.

به بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشـد اقتصـادي و مصـرف    4)2013ازتورك و اکروسی (
معـی پرداختنـد. نتـایج    جدر ترکیه بـا اسـتفاده از هـم   1960- 2007در دوره 2COانرژي بر انتشار 

2COنشان داد در بلندمـدت تجـارت، رشـد اقتصـادي و مصـرف انـرژي باعـث افـزایش انتشـار         

در ترکیه تأیید شد.EKCمعنا است. همچنین، فرضیه شوندو متغیر توسعه مالی بیمی

. مبانی نظري3
. منحنی آرمی1-3

هـاي  شود؟ تالشقتصادي میبراي پاسخگویی به این سؤال که آیا اندازه دولت باعث رشد ا
مختلفی انجام شده است، ازجمله ریچارد آرمی اقتصاددانی که نوعی منحنی را با استفاده از 
ایده آرتور الفر، با عنوان منحنی آرمی براي خود به ثبت رسـاند. آرمـی معتقـد بـود کـه در      

محصـول،  هاي عوامل تولید و گیريشرایط هرج و مرج و همچنین کشوري که تمام تصمیم
شود، تولید سرانه پایین است. پس در کشوري که در مورد تخصیص توسط دولت انجام می

منابع، ترکیبی از تصمیمات خصوصی و دولتی وجود دارد، اغلب تولید سـرانه بـاالتر اسـت.    
ولی زمانی که دولت بسیار کوچک است و اندازه آن به همراه گسـترش محصـول افـزایش    

تـوان  گیـرد. بنـابراین مـی   به خود مـی تريتوسط دولت، چهره واقعییابد، افزایش تولیدمی

1. Davis (2009)
2. Francesco Forte and Cosimo Magazzino (2010)
3. Barro, Armey, Rohan and Sally
4. Ozturk and Acaravci (2013)
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دهـد، در  انتظار داشت وقتی که دولت، درصد بیشتري از تولید ملی را به خود اختصاص می
اثرات معکوس بر تولید خواهد داشت.واقع افزایش مخارج، 

د. ایـن  گیـري کنـ  هـاي اقتصـادي را انـدازه   منحنی آرمی قادر است حد مطلوب فعالیـت 
کند زمانی که اندازه دولت کوچک است، گسـترش انـدازه دولـت،    منحنی در واقع بیان می

شود، و از اي مشخص که نقطه بهینه اندازه دولت نامیده میدهد تا نقطهتولید را گسترش می
آن نقطه به بعد، انبساط بیشتر اندازه دولت منجر به افزایش تولید نمی شود و کـاهش رشـد،   

اي بـراي  باشد. یعنی گسترش بیشتر اندازه دولت، وسـیله از افزایش اندازه دولت میسریع تر
منحنی آرمی به صورت زیر نشان داده شده است:1.کندرکود و کاهش را فراهم می

منحنی آرمی: رابطه بین رشد اقتصادي و اندازه دولت.1نمودار 

وال داخته شد براي پاسخ دادن به سـ رشد اقتصادي و اندازه دولت پرۀدر این بند به رابط
تـاثیر آن بـر محـیط زیسـت، بایـد از منحنـی کـوزنتس        دولت واین تحقیق یعنی رابطۀ میان 

کمک بگیریم که رابطه میان رشد اقتصـادي و اثـر آن بـر محـیط زیسـت را بـه تصـویر مـی         
کشد.بنابراین در ادامه به توضیح این منحنی پرداخته شده است.

محیطی کوزنتس. منحنی زیست2-3
اي. مدل پایه1-2-3

ها و منافعی که یـک محـیط زیسـت    اي از هزینهاي پایهدر ابتدا از یک تحلیل ایستاي مقایسه
شـود کـه اقتصـاد در حالـت رقابـت      شود. اوال فـرض مـی  بهتر را فراهم می کند، استفاده می

)1391(يو نوروزیرائیپ. 1
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وصی و اجتمـاعی بـا   ها و منافع خصاي که در آن اقتصاد مفروض، هزینهکامل است به گونه
شود که یک فرد یـا یـک بنگـاه در یـک کشـور مفـروض قصـد دارد        هم برابرند. فرض می

اش به یک محیط زیسـت مترقـی وابسـته    اش را درحالتی حداکثر کند که منافعمنافع خالص
هایی که براي بهبود چنین محیط زیستی انجام شده نیز، هم براي فـرد و  است. همچنین هزینه

عنـوان نماینـده تمـام کاالهـا و خـدمات      بنگاه، به وضع محیط زیست و درآمد (بـه هم براي 
دیگر) بستگی دارد. بنابراین می توان نوشت:

)1()()( Y,ECY,EBNBMax 

بـه ترتیـب منـافع و    Cو Bمنافع خالصی است که حداکثر شـده و  ةنشان دهندNBبه طوري که 
باشند.) میY) و درآمد سرانه (Eت محیطی (هایی هستند که تابعی از تخریب زیسهزینه

)(در هر سطح مفروض درآمد سرانه  YY   فـرد ،NBMax اي جسـتجو  را در نقطـه
ۀهاي نهایی است. بنابراین شرایط سـاده نهـایی از معادلـ   کند که منافع نهایی برابر با هزینهمی

:آید) به صورت زیر به دست می1(
)2(0MCMB

به طوري که 
E

B
MB



 و

E

C
MC



 است. اگر درآمد تغییر کند انتقال کوچکی را

*Eحول این نقطه برابري ( , Y(خواهیم داشت. بنابراین بر) خواهیم داشت:2اساس معادله (
)3(0 dEMCMBdYMCMB

EEYY
)()(

به طوري که 
i

BM
MBi 


 و

i

MC
MCi 


 برايE,Yi   تـوان روابـط   . متناوبـا مـی

نوشت:زیر را 
dy.aDEالف)- 4( 

ب)- 4(









 )(

)(

EE

YY

EE MBMC

MCBM

dY

dE
a

*

حیطی با باال رفـتن  باشد، آنگاه تخریب زیست م0aدهد که اگر ب) نشان می- 4معادله (
یابد.درآمد سرانه افزایش می

اوال منطقی است که تمایل به پرداخت براي بهبود در کیفیـت محـیط زیسـت بـه وسـیله      
0یک منحنی صعودي به صورت 

E
MBتوان فرض کـرد کـه منحنـی    ارائه شود. ثانیاً می

0هاي نهایی تخریب زیست محیطی به صورت هزینه
E

MC  نزولی است. بنابراین مخـرج
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همـواره مخـالف عالمـت    aب) همیشه منفی است و در نتیجـه عالمـت ضـریب    -4معادله (
)(صورت کسر  YY MCBM .است

توان دریافت که چگونه منحنی زیست محیطی اساس بینش مفهومی تحلیل قبلی میبر
دهد هنگامی که سطوح درآمدي و ب) نشان می- 4آید. معادله (کوزنتس به وجود می

یابد و عالمت توسعه اقتصادي افزایش می




dY

dE از مثبت به منفی تغییر کند، منحنی
عنوان مثال تخریب زیست محیطی با زیست محیطی کوزنتس به دست خواهد آمد. به

. به عبارت دیگر، همچنان که یابدیابد و سپس کاهش میباالرفتن درآمد سرانه افزایش می
یابد عالمت کشش تخریب زیست محیطی نسبت به درآمد سرانه درآمد سرانه افزایش می







E

Y

dY

dE
کند.از مثبت به منفی تغییر می.
توانـد از طریـق   ها ازجمله توسـعه مـالی مـی   اساس مطالعات مختلف، یکی از شاخصبر

)، سـبب  R&Dو افـزایش درجـه تحقیـق و توسـعه (    جذب سرمایه گذاري مستقیم خـارجی 
شود. همچنـین کشـورهاي در   کارایی محیطی و در نتیجه کاهش میزان آلودگی محیطی می
هـاي دوسـتدار محـیط زیسـت     حال توسعه ممکن است از طریق توسعه مـالی بـه تکنولـوژي   

منجـر بـه   اند که توسـعه مـالی ممکـن اسـت    دسترسی پیدا کنند. از طرفی برخی اعتقاد داشته
هاي صنعتی و در نتیجه منجر به آلودگی صنعتی شوند. بنابراین توسـعه مـالی   افزایش فعالیت

1داشته باشد.متفاوتی روي کارایی محیطی تأثیردر کشورهاي مختلف می تواند 

ها و معرفی مدل. داده4
ها. معرفی داده1-4

نی و بانـک مرکـزي جمهـوري    هاي مـورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه از سـایت بانـک جهـا       داده
اسالمی ایران گرفته شده است. متغیرهاي بکار رفتـه در ایـن مطالعـه عبارتنـد از: انتشـار سـرانۀ       

2COعنوان متغیر وابسـته و سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی واقعـی (      بهGDP   مخـارج واقعـی ،(
ینگی بـه  )، نسبت تعهدات نقـد RRهاي توسعه مالی (نرخ ذخیره قانونی )، شاخصGEدولت (

)، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده بـه بخـش خصوصـی بـه تولیـد      3Mتولید ناخالص داخلی (
) و نسبت اعتبارات داخلی خلق شده بـه وسـیله بخـش بـانکی بـه تولیـد       PRIناخالص داخلی (

.32ـ34صص ،)1392(و همکاران يحریدرضاحم. 1
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)، درجــه بـاز بــودن تجــاري (نســبت مجمــوع  E)، مصــرف انــرژي (DOMناخـالص داخلــی ( 
) FDIگـذاري مسـتقیم خـارجی (   ) و سـرمایه TRخالص داخلی صادرات و واردات به تولید نا

عنوان متغیرهاي مستقل هستند.  به

. معرفی مدل2-4
با توجه به مبانی نظري، به معرفی مدل پرداخته خواهد شد. هدف اصـلی ایـن مقالـه بررسـی     

منحنی آرمی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران است. به عالوه ایـن مقالـه در   تأثیر
چارچوب فرضیه زیست محیطی کوزنتس نیـز بـه بررسـی اثـر عوامـل مـذکور روي انتشـار        

2COپردازد. اولین مدل استفاده شده در این مقاله با درنظر گرفتن فرضیه منحنی زیسـت  می
محیطی کوزنتس به صورت زیر است:

ttttttt εGEaTRaFDaEaGDPaGDPaaCO
t

 6543
2

212 0 )(

که در آن 
t

CO2کربن است، اکسیدار ديلگاریتم سرانه انتشtPDG  لگاریتم سرانه تولیـد
tTRانـدازه توسـعه مـالی،    tFDلگـاریتم سـرانه مصـرف انـرژي،     tEناخالص داخلی، 

جـزء  tεدولـت اسـت. همچنـین   مخـارج واقعـی  tGEلگاریتم درجه باز بودن تجـاري و  
اخالل مدل است.

دومین مدل استفاده در این مقاله بدون در نظـر گـرفتن فرضـیه منحنـی زیسـت محیطـی       
کوزنتس به صورت زیر است:

tttttt εGEaTRaFDaEaGDPaaCO
t

 543212 0

)(گذاري مسـتقیم خـارجی  هایی متغیر سرمایههمچنین در مدل tIDF بـه صـورت زیـر    نیـز
شود.وارد می

tttttttt εGEaFDIaTRaFDaEaGDPaGDPaaCO
t

 76543
2

212 0 )(

1.اندهاي باال به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شدهتمامی متغیرها در مدل

رآورد مدل ب. 5
هـاي همجمعـی آن   هـاي گسـترده، در بـین روش   مزیت بسیار مهم روش خود توضیح بـا وقفـه  

1. A. Tamazian and J. EiroChousa and Vadlamannati K.Chaitanya (2009)
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هستند، قابل I)1یا (I)0غیرهاي مدل،(است که این روش بدون در نظر گرفتن این بحث که مت
و 2COباشد. در این پژوهش به منظور بررسی رابطۀ تعادلی بلند مـدت بـین انتشـار    کاربرد می

متغیرهاي توضیحی رشد اقتصادي، توسعۀ مالی ومخارج دولت و دیگر متغیرهـاي تأثیرگـذار،   
Eviews)9(، نرم افـزار  استفاده شده است. همچنین براي برآورد این مدلARDLاز رویکرد 

دو مزیـت مهـم دارد، اول ایـن کـه در ایـن      ARDLمورد استفاده قرار گرفته اسـت. رویکـرد   
و یـا ترکیبـی از ایـن دو    I)0و صـفر ( I)1هـاي یـک (  توانند انباشته از درجـه روش متغیرها می

ه تـري نسـبت بـ   نتـایج مناسـب  ARDLهاي کوچـک، روش  باشند. دوم این که با وجود نمونه
هـاي مناسـب،   بـا اتخـاذ وقفـه   ARDLهاي به همراه دارد. سوم این کـه رویکـرد   سایر تکنیک

در اولـین مرحلـه بایـد مانـایی     .دهـد مشکالت همبستگی سریالی و درون زایی را کـاهش مـی  
متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.  

مـورد  این است که وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاARDLاولین مرحله در تکنیک 
آزمون قرار گیرد. براي این منظور باید عدد یک را از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسـته  
کسر کرده و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم کرد. مقدار آماره این آزمـون  

اسـت.  ECMداري ضـریب  معنیtتوسط خود نرم افزار محاسبه شده و همان آماره آزمون 
انباشتگی یا رابطه بلندمـدت میـان متغیرهـا    ین حالت بیانگر این است که همفرضیه صفر در ا

انباشتگی یا بلندمدت است. در این حالت وجود ندارد و فرضیه مقابل بیانگر وجود رابطه هم
بدست آمده از قدرمطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجـی، دوالدو و  tاگر قدرمطلق 

شود.صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میتر باشد، فرضیهبزرگ1مستر
، مقدار ایـن آمـاره بـه طـور مجـزا      t) در قسمت آمارة 1ها (جدول در جداول مربوط مدل

انباشـت کننـده بلندمـدت میـان متغیرهـا در تمـام       گزارش شده است که بیانگر وجود رابطه هم
تـوان  مـی ه بلندمدت میان متغیرهـا، ها است. در مرحله بعد، پس از مشخص شدن وجود رابطمدل

اسـاس یکـی از معیارهـاي    طول وقفـه بهینـه را بـر   بایدمدل را برآورد نمود. براي این کار ابتدا
) مشـخص نمـود. بـه منظـور     HQ) و یا هنان کویین (AIC)، آکائیک (SBCبیزین (- شوارتز

) اسـتفاده شـده   SBCیـزین ( هاي برآوردي، از معیـار شـوارتز ب  انتخاب طول وقفه بهینه در مدل
کنـد.  ترین طول وقفه ممکـن را انتخـاب مـی   جو، کمعنوان یک معیار صرفهاست. این معیار به

شود.با حجم کم از این معیار براي تعیین طول وقفه بهینه استفاده میهایی در نمونهمعموالً

1. Banerjee, Dolado and Master
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ــراي بررســی ایــن پــژوهش،   ــایج برآو 18ب ــرآورده شــده اســت. نت ردهــاي مــدل مختلــف ب
ها اغلب مشابه بودند. تنها تفاوت در مقدار عددي ضرایب آنهـا  مدت و بلندمدت تمام مدلکوتاه

تر از بلندمدت هسـتند. بنـابراین تنهـا    مدت کوچکاست که در اکثر حاالت، ضرایب کوتاه
نیز در ECMها در زیر آورده شده است. همچنین نتایج مربوط به مدل نتایج بلندمدت مدل

هاي تشـخیص، خودهمبسـتگی سـریالی، فـرم تبعـی،      ها برآورد شده است. آزموندلتمام م
دهد کـه در  نرمالیتی و ناهمسانی واریانس نیز مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می

مدل خودهمبستگی سریالی، فرم تبعی نامناسب، عدم نرمالیتی و ناهمسـانی واریـانس وجـود    
ندارد.

ARDLدت مربوط به برآورد مدل نتایج بلندم.1جدول 

متغیرهامدل اولمدل دوممدل سوممدل چهارممدل پنجممدل ششم
***01/2

]19/6[
***22/3

]76/9[
***90/2

]96/4[
***65/4

]89/5[
***25/3

]40/14[
***56/3

]06/5[GDP

-----
*0

]76/1 -[
2GDP

***06/4
]40/4[

***92/7
]28/7[

***55/8
]04/4[

***88/11
]71/4[

***88/7
]61/11[

***56/5
]23/3[E

----
***27/0-

]31/3 -[
**24/0-
]28/2 -[M3

***07/0
]38/5[-----RR

-
***20/0-

]95/2 -[---DOM

---
*18/0-
]89/1 -[--PRI

--0
]92/0 -[---FDI

0
]19/0 -[

0
]34/0 -[

0
]70/0 -[

0
]14/1 -[

0
]17/0[

0
]15/0-[TR

***40/1-
]14/5 -[

***47/2-
]28/8 -[

***52/2-
]69/4 -[

***71/3-
]17/5 -[

***46/2-
]84/12-[

***10/2-
]50/5 -[GE

69/5-82/4-18/3-21/3-67/4-74/3-t-student
***64/0-

]69/5 -[
***46/0-

]82/4 -[
***32/0-

]18/3 -[
***26/0-

]21/3 -[
***59/0-

]67/4 -[
***41/0-

]74/3 -[1tECM

هستند.tاعداد داخل [ ] مربوط به آماره 
، 10داري % سطح معنی*

، 5داري % سطح معنی**
.1داري % سطح معنی***
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متغیرهامدل هفتممدل هشتممدل نهممدل دهممدل یازدهممدل دوازدهم
*26/1
]88/1[

***41/4
]16/3[

***01/2
]13/7[

***03/3
]99/11[

***11/2
]24/4[

***51/5
]97/8[GDP

0
]62/0[

0
]79/0 -[

***0
]13/3 -[

**0
]32/2 -[

0
]08/1 -[

***0
]26/4 -[

2GDP

***13/0
]51/3[

***36/6
]20/3[

**09/0
]20/2[

***43/5
]47/5[

***29/0
]77/9[

***42/6
]97/5[E

------M3
***05/0

]49/3[-
***05/0

]65/4[---RR

---
***28/0-

]44/6 -[--DOM

-
***28/0-

]46/6 -[---
***25/0-

]58/4 -[PRI

0
]56/1 -[

0
]12/0[--0

]41/0[-FDI

0
]54/1[

0
]16/0 -[

0
]56/0[

0
]67/0 -[

0
]19/0 -[

0
]35/0 -[TR

***93/0-
]29/4 -[

***53/2-
]53/11-[

***99/0-
]36/4 -[

***90/1-
]28/9 -[

***26/1-
]07/5 -[

***89/2-
]83/9 -[GE

85/5-03/3-23/5-38/3-15/4-35/6-t-student
***83/0-

]85/5 -[
**43/0-
]03/3 -[

***65/0-
]23/5 -[

***47/0-
]38/3 -[

***56/0-
]15/4 -[

***45/0-
]35/6 -[1tECM

هستند.tه آماره اعداد داخل [ ] مربوط ب
، 10داري % سطح معنی*

، 5داري % سطح معنی**
.1داري % سطح معنی***



1398بهار |4شماره |سال سوم |فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی |62

متغیرهامدل سیزدهممدل چهاردهممدل پانزدهممدل شانزدهممدل هفدهممدل هجدهم
***80/2

]22/9[
***41/4

]16/3[
***14/3

]65/5[
***52/1

]87/5[
***55/2

]70/7[
***68/3

]53/4[GDP

-0
]79/0-[---0

]67/1-[
2GDP

***58/7
]80/10[

***36/6
]20/3[

***41/8
]63/5[

**90/1
]52/2[

***28/7
]03/7[

***74/4
]03/4[E

***29/0-
]56/3-[-----3M

---
***08/0

]32/9[--RR

----
**25/0-

]71/2-[
***34/0-

]81/9-[DOM

-
***28/0-

]46/6-[----PRI

0
]58/1[

0
]12/0[

0
]10/1[

***0
]57/5-[

0
]24/0[

0
]22/1[FDI

0
]71/1-[

0
]16/0-[

0
]07/1-[

***0
]51/5[

0
]37/1-[

0
]43/1-[TR

***26/2-
]18/11-[

***53/2-
]53/11-[

***57/2-
]16/6-[

***83/0-
]72/3-[

***12/2-
]94/7-[

***96/1-
]31/11-[GE

66/3-03/3-72/2-14/9-22/3-19/4-t-student
***49/0-

]66/3-[
**43/0-

]03/3-[
**34/0-
]73/2-[

***84/0-
]14/9-[

***47/0-
]22/3-[

***56/0-
]19/4-[1tECM

هستند.tاعداد داخل [ ] مربوط به آماره 
، 10داري % سطح معنی*

، 5داري % معنیسطح **
.1داري % سطح معنی***

دار و منفـی اسـت.   هـا معنـی  در تمام مدلECMشود ضرایب گونه که مشاهده میهمان
مدت، سرعت تعدیل بـه  دهد که در صورت بروز یک شوك در کوتاهاین ضریب نشان می

وسعه مـالی  اساس نتایج به دست آمده رابطه تتعادل بلندمدت به چه میزان است. همچنین بر
ها به جز شـاخص توسـعه مـالی نـرخ ذخیـره قـانونی، منفـی        و آلودگی محیطی در تمام مدل
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) در مـورد توسـعه مـالی اسـت.     2011راستا با نتایج جلیل و فریـدون ( است که این نتایج هم
هـاي بـرآوردي   گذاري خارجی در ایران در هیچ کدام یـک از مـدل  ضریب خالص سرمایه

گـذاري  دار ضریب آن صفر است که البته با توجه به حجم کـم سـرمایه  دار نیست و مقمعنی
رسد و بدین معنی است که در بلندمدت نقـش  خارجی در ایران این نتیجه منطقی به نظر می

اي در تغییر آلودگی محیطی در ایران ندارد. ضـریب درجـه بـاز بـودن تجـاري      تعیین کننده
TRــیدر تمــام مــدل ــأثیر ب ــهــا ت ــر تخری ــان خــالص  معنــی ب ب زیســت محیطــی دارد. جری

عنـوان دیگـر متغیرهـاي اثـر     گذاري مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاري نیـز بـه  سرمایه
گذار بر جریان آلودگی هوا در نظر گرفته شده است.

دار است. بـدین معنـی کـه    ها مثبت و به شدت معنیضریب مصرف انرژي در تمام مدل
اثرگـذار در رونـد آلـودگی در ایـران اسـت. اثـر مثبـت        مصرف انرژي یکی از عوامل مهـم  

) و جلیـل و  2007راسـتا بـا نتـایج آالم،فاطیمـا و بـات (     هم2COمصرف انرژي روي انتشار 
) در ایـن زمینـه اسـت. انتظـار مـی رود کـه سـطوح بـاالتر مصـرف انـرژي،           2011فریدون (

و اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه      دهدرا نتیجه می2COهاي اقتصادي بیشتر و انتشار بیشتر فعالیت
هـاي  متغیر مخـارج دولـت در تمـام مـدل    است.2COیکی از عوامل اصلی گرم شدن زمین 

اسـاس ضـریب   برآوردي داراي تأثیر منفی و معناداري در روند آلودگی محیطی دارد و بـر 
توان گفت که با افزایش درآمد، آلـودگی محیطـی در ایـران بـه     دار درآمد میمثبت و معنی

هـاي  . بنابراین با توجه به اینکه مجذور درآمد سرانه در مدلکندمداوم افزایش پیدا میطور
معنـی دار اسـت امـا    10و 9، 7، 1هـاي  معنـی و در مـدل  بی17و 13، 12، 11، 8برآوردي 

ضریب آن صفر و بدین معناست که فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق 
نیست.

گیري. نتیجه6
به دنبال پاسخ دادن به این سوال بود که منحنی آرمـی چـه تـأثیري بـر منحنـی زیسـت       قالهم

اسـاس نتـایج، اول نشـان داده شـد کـه منحنـی زیسـت        محیطی کوزنتس خواهدگذاشت. بر
شـود. رد کـوزنتس بـه دلیـل     محیطی کوزنتس در ایران در تمام حاالت در بلندمدت رد می

اي نیست کـه رشـد اقتصـادي    در اقتصاد ایران به اندازههاي خالیاین است که هنوز ظرفیت
هـاي  تـر کنـد. همچنـین تمـام شـاخص     وارونه شود و آلودگی محیط زیست را کمUباعث 

به جز نرخ ذخیره قانونی، اثـري منفـی و معنـی دار بـر آلـودگی محـیط زیسـت        توسعه مالی
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یابد که علـت  آلودگی کاهش میاند بدین معنی که با افزایش هر کدام از آنها، انتشار داشته
هـاي  گذاري در بخـش شود که جریان سرمایهآن این است که افزایش این متغیرها باعث می

کنـد. نـرخ ذخیـره    خاصی از اقتصاد کاهش پیدا کند در نتیجـه میـزان آلـودگی را کـم مـی     
یـره قـانونی   این دلیل که نرخ ذخدارد. به2COقانونی تأثیر مثبت و معناداري بر میزان انتشار 

توانـد حجـم پـول را در اقتصـاد افـزایش یـا       هاي پولی اسـت کـه مـی   ترین ابزار سیاستمهم
کاهش دهد. بنابراین اگر نرخ ذخیره قانونی کاهش پیدا کند حجم اعتبارات و سیستم حجم 

ها بیشتر و آلودگی محیط زیست بـه تبـع آن   گذاريیابد و سرمایهپول در کشور افزایش می
هد شد.بیشتر خوا

2COداري در تعیـین رونـد انتشـار   و درآمد سـرانه تـاثیر مثبـت و معنـی     مصرف انرژي

و ناکـارا در صـنایع   هاي آالینـده ناکارا از منابع انرژي و استفاده از تکنولوژيةدارند. استفاد
می باشد. تاثیر مثبت درآمـد سـرانه نیـز از رد    2COعلت تاثیر مثبت مصرف انرژي بر انتشار 

یک ارتبـاط خطـی صـعودي بـین     کوزنتس در ایران که نشان دهندهی زیست محیطیبررس
جی ایران با دیگـر  است، نتیجه می شود. حجم کم مبادالت خار2COدرآمد سرانه و انتشار
دار نشدن درجه باز بودن تجاري بـراي ایـران شـده اسـت. نتـایج نشـان       کشورها علت معنی 

در ایران 2COذاري مستقیم خارجی اثري بر انتشارگمیدهد که متغیر جریان خالص سرمایه
نداردکه می توان علت آن را در کم بودن حجم این نوع سرمایه گذاري در ایـران جسـتجو   

اي وجـود  کرد. از دیگر نتایج این تحقیق این است که بین مخارج دولت و آلـودگی رابطـه  
. رج دولت بر آلودگی زیست اسـت تاثیر منفی مخان کنندهراي ایران این رابطه بیادارد که ب

به عبارت دیگر با افـزایش مخـارج دولـت، آلـودگی کمتـر خواهـد شـد. بنـابراین پیشـنهاد          
هـاي کـه بیشـتر بـر     گذاريتواند از طریق سرمایهمشخص این تحقیق این است که دولت می

ش آلودگی دست یابد.تمرکز دارند و صنایع کوچک،به افزایش رشد و کاهکار نیروي
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هاپیوست
مدل اول

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0001/0061134/5703429/0560151/3LOGGDP

0041/0237211/3718263/1562380/5LOGEC

0336/0281661/2-106035/0241936/0-3LOGM

8790/0154232/0-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0509712/5-381693/0103020/2-LOGGE

0935/0760970/1-000000/0000000/0-2GDP

دوممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0408292/14226132258175/3LOGGDP

0000/0615657/11679079/0887948/7LOGEC

0039/0310236/3-083010/0274783/0-3LOGM

8645/0173154/0000000/0000000/0DARAGEH

0000/0841308/12-192291/0469265/2-LOGGE

سوممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0892024/5790783/0659313/4LOGGDP

0001/0712439/4521451/2882183/11LOGEC

0731/0891614/1-097603/0184627/0-LOGPRI

2658/0144790/1-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0177088/5-716899/0711451/3-LOGGE



1398بهار |4شماره |سال سوم |فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی |68

چهارممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0965825/4584465/0902351/2LOGGDP

0005/0047876/4112356/2550553/8LOGEC

3658/0921733/0000000/0000000/0FD

4904/0700457/0-000000/0000000/0-DARAGEH

0001/0693691/4-538839/0529135/2-LOGGE

پنجممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0765757/9329968/0222388/3LOGGDP

0000/0287720/7087931/1928536/7LOGEC

0079/0950457/2-070727/0208678/0-LOGDOM

7351/0343147/0-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0286975/8-298841/0476485/2-LOGGE

ششممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0193384/6325701/0017194/2LOGGDP

0002/0405464/4922264/0063001/4LOGEC

0000/0382013/5013275/0071444/0LOGPRI

8459/0196722/0-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0148949/5-272461/0402889/1-LOGGE
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هفتممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0972004/8615065/0518369/5LOGGDP

0005/0266580/4-000000/0000000/0-2GDP

0000/0976256/5075381/1426754/6LOGEC

0002/0589698/4-054623/0250704/0-LOGPRI

7291/0351748/0-000000/0000000/0DARAGEH

0000/0833469/9-294365/0894632/2-LOGGE

هشتممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0005/0244557/4498445/0115678/2LOGGDP

2925/0086366/1-000000/0000000/0-2GDP

0000/0778656/9030544/0298680/0LE

6829/0415613/0000000/0000000/0FD

8455/0197896/0-000000/0000000/0-DARAGEH

0001/0070550/5-249377/0264480/1-LOGGE

03596/0228925/2-306950/605772/14-C

نهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

000/0990320/11253292/0037054/3LOGGDP

0343/0328710/2-000000/0000000/0-2GDP

0001/0479088/5991983/0435161/5LOGEC

0000/0441151/6-044626/0287440/0-LOGDOM

5071/0679568/0-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0287974/9-205272/0906563/1-LOGGE
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دهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0132986/7281843/0010384/2LOGGDP

0068/0132501/3-000000/0000000/02GDP

0431/0209078/2043294/0095641/0EC

0003/0652806/4012617/0058704/0LOGRR

5807/0564614/0000000/0000000/0DARAGEH

0006/0365088/4-228870/0999037/0-LOGGE

یازدهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0082/0160561/3396893/1414966/4LOGGDP

4437/2792065/0-000000/0000000/0-2GDP

0076/0203749/3988241/1369825/6LOGEC

0000/0461593/6-043646/0282021/0-LOGPRI

9000/0128404/0000000/0000000/0FD

8730/0163238/0-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0538806/11-219490/0532649/2-LOGGE

دوازدهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0770/0889927/1670286/0266791/1LOGGDP

5413/0624245/0000000/0000000/02GDP

0029/0512957/3038318/0134608/0EC

0030/0491026/3015431/0053871/0LOGRR

1377/0562660/1-000000/0000000/0-FD

1408/0549522/1000000/0000000/0DARAGEH

0006/0293401/4-217819/0935186/0-LOGGE
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سیزدهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0007/0533214/4813906/0689610/3LOGGDP

1193/0677167/1-000000/0000000/0-2GDP

0016/0037879/4174485/1742429/4LOGEC

0000/0818769/9-034688/0340589/0-LOGDOM

2446/0223477/1000000/0000000/0FD

1768/0435066/1-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0312320/11-173281/0960208/1-LOGGE

چهاردهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0702952/7331053/0550089/2LOGGDP

0000/0038441/7035672/1289519/7LOGEC

0160/0715047/2-093644/0254247/0-LOGDOM

2421/0217833/1000000/0000000/0FD

1883/0378302/1-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0943528/7-267993/0128810/2-LOGGE

پانزدهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0879199/5258611/0520426/1LOGGDP

0233/0525389/2756207/0909718/1LOGEC

0000/0320191/9009183/0085585/0LOGRR

0001/0573433/5-000000/0000000/0-FD

0001/0510239/5000000/0000000/0DARAGEH

0020/0724070/3-223092/0830808/0-LOGGE
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شانزدهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0651024/5556244/0143351/3LOGGDP

0000/0636479/5492778/1414011/8LOGEC

2821/0108735/1000000/0000000/0FD

2944/0079929/1-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0165812/6-418421/0579903/2-LOGGE

هفدهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0082/0160561/3396893/1414966/4LOGGDP

4437/0792065/0-000000/0000000/0-2GDP

0076/0203749/3988241/1369825/6LOGEC

0000/0461593/6-043646/0282021/0-LOGPRI

9000/0128404/0000000/0000000/0FD

8730/0163238/0-000000/0000000/0-DARAGEH

0000/0538806/11-219490/0532649/2-LOGGE

هجدهممدل

Probt-StatisticStd. ErrorCoefficient.Variable

0000/0229845/9303675/0802869/2LOGGDP

0000/0805750/10701882/0584364/7LOGEC

0028/0564296/3-083253/0296737/0-3LOGM

1345/0581964/1000000/0000000/0FD

1061/0719555/1-000000/0000000/0DARAGEH

0000/0189354/11-202012/0260386/2-LOGGE
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Abstract
Armey curve demonstrates a non-linear relationship between government
size and economic growth. From the optimality point of view, the Armey
curve recommends the development of government size which leads to
increased production and economic growth when the size of the Government
is small in an economy. In addition, the increase in Government size would
lead to lower economic growth and production. Pollution is one of the most
important challenges facing countries. Without doubt, pollution emission is a
function of economic growth and development process. Most of the studies
conducted in this area confirm an inverse U-shaped relationship between
environmental quality and economic growth. The present study examines the
effect of the Armey curve on Kuznets Environmental Curve in Iran during
the period of 1978-2014 using ARDL approach. Results obtained indicate
that energy consumption is the most influential variable in determining
pollution and CO2 emission together with, government expenditure being an
indicator of Armey curve, has negative impact on pollution process in Iran.
In addition, the indicators of financial development have significant negative
effect on environmental pollution so that by increasing each of them the
pollution emission would be reduced. According to the results, we maintain
that Iran is in the early stages of economic development, and still has not
achieved to culmination of Kuznets curve. Finally, the hypothesis of Kuznets
Environmental Curve in Iran is rejected in the long-term in all the senarios.

Keywords: Armey Curve, Environmental Kuznets Curve, Carbon
Dioxide Emission, Economic Growth, ARDL Approach.
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