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Abstract 
The objective of this study is to investigate policy shocks to the ecological footprints 

of 33 oil-exporting countries for the period 1961-2017. For this purpose, we apply 

the panel stationarity tests with both sharp and smooth breaks developed by 

Bahmani-Oskooee et al. (2014) and Carrion-i-Silvestre et al. (2005) to test the 

persistence of shocks on environmental degradation. The overall results suggest that 

shocks to the ecological footprint as an indicator of environmental degradation in 

oil-exporting countries have temporary effects. In other words, the ecological 

footprint under the two assumptions of long-term homogeneous variance and long-

term heterogeneous variance has a mean-reverting behavior. The results of the 

univariate test also reveal that the ecological footprint is stationary at a 10% 

significance level for all oil-exporting countries except Canada, Congo, Egypt, 

Indonesia, and Iran. This implies that policymakers should design effective long-run 

policies to reduce the ecological footprint in these countries. 
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 ةزیست در کشورهای صادرکنند  ها بر تخریب محیط ماندگاری شوک
 محیطی هایی برای سیاستگذاری زیست نفت: داللت

  دانشمندآرین 

 
طباطبوایی،    استادیار، گروه اقتصادسیاسی و سیاستگذاری عمومیی، داشگوگاه عهیو    

 تهران، ایران
  

 زیست، داشگگاه عهی  طباطبایی، تهران، ایران  ارشد اقتصاد یحیط  کارشناسی  راد مژگان رستمی

 چکیده
از مالحظات مهم در بحث زیست یکی  های وارد بر محیط شناسایی آثار دائمی یا موقتی شوک

کشور  33زیست در  ها بر تخریب محیط گذاری است. هدف این پژوهش بررسی ماندگاری شوک سیاست
برای این منظور از آزمون پانل بهمنی اسکویی  واحد پانل است. نفت با استفاده از آزمون ریشهة صادرکنند

تک متغیره پانل کاریون سیلوستر و  های تیز و هموار و آزمون مانایی ( با شکست2014و همکاران )
استفاده شد. نتایج پژوهش  1961-2017زمانی ة های تیز و هموار برای دور ( با شکست2005همکاران )

زیست در کشورهای  شناختی به عنوان شاخص تخریب محیط های وارد بر ردپای بوم نشان داد که شوک
شناختی تحت دو فرض واریانس  یگر، ردپای بومبه عبارت د نفت آثار موقتی دارند.ة منتخب صادرکنند

بلندمدت همگن و واریانس بلندمدت ناهمگن رفتار بازگشت به میانگین دارد. نتایج آزمون تک متغیره نیز 
نفت به ة کشورهای صادرکنندة برای هم درصد 10داری  شناختی در سطح معنی نشان داد مانایی ردپای بوم

مربوط به  یها استیسنتیجه شود. در و، مصر، ایران و اندونزی تأیید میجز کشورهای کانادا، جمهوری کنگ
در کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی مدت بلنددر  شناختی کاهش اندازه ردپای بوم

هایی که منجر به کاهش  دولت در جهت وضع سیاستة ، به عبارت دیگر، مداخلخواهند داشت یدائمتأثیر 
 شوند، مؤثر خواهد بود. شناختی می مردپای بو

واحد پانل، کشورهای  شناختی، آزمون ریشه های دائمی و موقتی، ردپای بوم شوک ها: کلیدواژه
  نفتة صادرکنند

 JEL: Q5 , Q4 , Q3 , C12 بندی طبقه

                                                      
  :نویسنده مسئولdaneshmand@atu.ac.ir 
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 مقدمه .0
 ماتیتصم ،گذارد یمتأثیر  یاقتصاد یها تیبر فعال 1ستیز طیمح بیتخرکه طور همان

 یها استیدرک تعامل س . از این رودنگذار یمتأثیر  ستیز طیبر محی نیز اقتصاد
همین (. به 2012، 2)شوبرت است یضرورامری  یاقتصاد های استیو س یطیمح ستیز

 کنند. محیطی معطوف می خاطر محققان توجه خود را به ارتباط بین اقتصاد و مسائل زیست

است  افزایش تولیدو  3شدن یصنعت یاصل های مشخصه یکی از ستیز طیمح بیتخر
(. عالوه بر 2016، 4)حفاظت از انرژی آینده هستند یرشد اقتصاد یدیکل یها که محرک

وارد بر  های زیست یکی از دالیل عمده شوک یب محیطعوامل متعدد تأثیرگذار در تخر
  ها دربارة شوک . یک رویکرد اساسیاستزیست کشورهای صادرکنندة نفت  محیط

 شوند، های قبل تعریف می ها است که به عنوان هرگونه انحراف از الگوی سال مفهوم آن
شود )مک  واقع هر تغییری در متغیرهای اساسی اقتصاد کالن یک شوک محسوب میدر

زیست  ها بر تخریب محیط (. رویکرد دیگر دربارة اثر شوک1992، 5کارتی و دارشوار
 شوند. تقسیم می 7و موقتی 6است، که به دو گروه دائمی

های نادرست  مانند سیاست سیاستی های شوک توان به را می ستیز طیمح بیخرت
 های شوک ای و یا هسته یانرژ یها روگاهیعملکرد نامناسب ن ای در بخش صنعت شده وضع

انتشار  شیعالوه بر این افزا .نسبت داد لرزه  نی، فوران آتشفشان و زمیمانند سونام یعیطب
و اهداف  یانرژ ی تأمینبرا یلیفس یها سوزاندن سوخت از ناشی یا گلخانه یگازها

، حوادث ییآب و هوا راتییکند. با تغ یکمک م 2ییآب و هوا راتییبه تغ یصنعت دیتول

                                                      
  قیب اسبت کبه از طر   ینبد یفرا سبت یز طیمحب  بیب تخر: (Environmental degradation) زیسبت  تخریبب محبیط   .1

 نبد یفرا نیب ا کاهبد.  یمب  طیمحب  یو سبالمت عمبوم   یکیولوژیشود و از تنوع ب یدار م خدشه یبه نوع یعیطب طیآن مح
 باشببد یانسببان یهببا تیبباز فعال یناشبب و شببود عیتوانببد تسببر  یمبب ایببباشببد،   داشببته یعببیطبأ توانببد کببامالش منشبب  یمبب

(https://www.eionet.europa.eu). 
2. Schubert (2018)  

3. Industrialization  
4. Conservation Energy Future (CEF), 2016 
5. McCarthy, Dhareshwar (1992) 

6. Permanent Shocks  

7. Temporary Shocks  
2 . Climate change: هبا،   انوسیب مرببوط ببه آن در اق   راتییب هبوا، و تغ و آب یدر الگبو  رییب تغواقبع  دروهبوا   آب رتغیی 

 دهبببد یرخ مببب شبببتریب ایبببچنبببد دهبببه   یزمبببان یهبببا اسیببباسبببت کبببه در مق  خیبببو صبببفحات  نیسبببطح زمببب 
(https://www.science.org.au). 

https://www.eionet.europa.eu/
https://www.science.org.au/
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 یها بیتواند آس یسرما م ی گرما یاناگهان مانند شوک، ییآب و هوا دیشد
را  یو خشکسال لیمانند س یعیطب عیاز اصطالحاش وقا یناش های شوکو  یطیمح ستیز

 (.2012، 1رسی)پ کند دیتشد

در یک سیستم چند  2ها بیشترین ارتباط را با اختالالت ساختاری شوک که ییآنجا از
های وارد بر یک سیستم یکی از ملزومات شناخت همة ابعاد  مجهولی دارند، بررسی شوک

شوک شود.  آن سیستم است. بنابراین در این قسمت مفهوم شوک و انواع آثار آن تبیین می
تواند  تواند باعث کاهش رفاه شود، یا می رویدادی تعریف نمود که می عنوان بهتوان  را می

فراد جامعه را از مجرای بیماری یا مرگ و یا حتی یک منطقه و کشور را از مجرای بالیای ا
 (.2000، 3قرار دهد )بانک جهانیتأثیر های سیاسی و اقتصادی تحت  طبیعی و بحران

قابل  یریعنوان مس به 4وندمحیطی و اقتصادی ر در مباحث نظری پیرامون مسائل زیست
در شوک نیز . ابندیتکامل  عیرود وقا یآن انتظار م یشود که ط یم فیتعر ینیب شیپ

کند  یشود که تکامل روند را متوقف م یم فیتعر یدادیعنوان رو بهمفهوم کلی 
 رییتغ یتوجه طور قابل را به روند ریمس ای یابد یم شیسرعت افزا که به تگیوسی)ناپ

 یخنث استها استوار  آناساس  بر یفعل یها استیرا که س یاتیکار، فرض نیادهد( و با  یم
 (.2009، 5کند )آرناس یم

زیست ثابت  توان گفت که اگر روند تخریب محیط ها می دربارة مفهوم آثار شوک
سرعت به مسیر عادی و بلندمدت خود   باشد، پس از بروز یک تغییر ناگهانی باید به 

س رفتار زیست را بر اسا توان حرکت آیندة تخریب محیط بازگردد، در این حالت می
زیست آثار موقتی  ها بر تخریب محیط عبارت دیگر، شوک   بینی کرد. به گذشتة آن پیش

برعکس اگر فرآیند تخریب، روند غیرثابتی داشته باشد و با وابستگی  .خواهند داشت
زیست دارای آثار دائمی خواهند  ها بر تخریب محیط فرآیند به مسیر مشخص شود، شوک

 (.2019، 6انبود )ییالنچی و همکار 

                                                      
1. Pearce (2012)  

2 .Structural Break یساختار ، شکستکند ریینقطه از زمان تغ کیدر  یطور ناگهان  به یزمان یسر کی که : هنگامی 
شد کننده مجموعه بادیتول ندیفرآ یپارامترها ریدر سا رییتغ ای نیانگیدر م رییتواند شامل تغ یم رییتغ نیکه ا دهد، رخ می

 (https://www.stata.com)بینی و برآوردهای غیر قابل اطمینان شود  و منجر به خطاهای بزرگ پیش

3. https://www.worldbank.org/ 
4. Trend  

5. Arnas (2009)  

6. Yilanci et al. (2019) 

https://www.stata.com/
https://www.worldbank.org/
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 نیاز ب ،یجمله آلودگ از یاست که موضوعات مختلف یچتر مانند ستیز طیمح بیخرت
و  3نیزمة کر گرمایش ،2ییزا ابانیو ب ییزدا جنگل ،واناتیو انقراض ح 1یستیرفتن تنوع ز
عنوان  به زیست در حقیقت، تخریب محیط. دهد را پوشش می گریموارد دبسیاری از 

 ندیآفر نیا شود. یم ینامطلوب باشد تلق ایکه مخرب  طیدر مح یآشفتگ ای رییهرگونه تغ
 یانسان یها تیاز فعال یناش وشود  عیتواند تسر یم ایباشد   داشته یعیطب أتواند کامالش منش یم

 .(2015 ،4)چودری و چاهان باشد

(، گیل آنا و 2013) 5کریستیدو و همکارانجمله مطالعات در مطالعات زیادی از
عنوان شاخص تخریب  اکسیدکربن به  از دی( 2002) 7( و لی و چانگ2015) 6همکاران

  اکسیدکربن فقط شاخص دی ة که آالیند  ولی از آنجایی ،کنند زیست استفاده می محیط
زیرا ذخایر  ،محیطی کافی نباشد آلودگی هوا است ممکن است برای بیان مشکالت زیست

های جزئی در  همین دلیل، شاخص گیرد. به  خاک، معادن، جنگل و آب را در نظر نمی
زیست ناکافی هستند و باید یک شاخص کل اتخاذ شود )سوالرین  ارزیابی آلودگی محیط

کند که  شناختی استفاده می پژوهش حاضر از شاخص ردپای بوم رو ایناز ،(2012، 2و بلو
 زیست است. ی بر محیطبیانگر فشار انسان

وارد  یها شوک لیتحل و   هیاز منظر تجز ستیز طیمح بیکه موضوع تخر ییاز آنجا
ها و  مانده از انواع شوک یجا  نوعِ آثار به انیشده است، ارتباط م یندرت بررس بر آن به 

 زیستی مسائل محیطنة یاالتِ مرتبط در زمؤاز س یا چهیدر تواند یم ستیز طیمح بیتخر
 یها شوکپردازد که: آیا  بر این اساس مقاله حاضر به این پرسش میمطرح سازد. را 

لذا این  ؟یموقت ای دارند یصادرکنندة نفت آثار دائم یدر کشورها ستیز طیمح بیتخر

                                                      
1 .Biodiversity :کرویم یها و حت ، قارچاهانی، گواناتیحاز جمله انواع منطقه  کیدر  یانواع مختلف زندگ یستیز تنوع 

ها  ستمیدر اکوس یزندگ بقایحفظ تعادل و  یها برا سمیها و ارگان گونه نیاز ا کی. هراستها  یها مانند باکتر سمیارگان
 ازیماندن به آن ن  زنده یبرا عتیدر طبکه از هر آنچه  یستیز کنند. تنوع یم یهمکار گریکدیبا  دهیچیشبکه پ کی مانند

 (./https://www.worldwildlife.org) کند یم یبانیپشت ، دارو و سرپناهزیغذا، آب تممانند  میدار
2. Desertification 

3. Global Warming  

4. Choudhary & Chauhan (2015)  

5. Christidou et al. (2013)  

6. Gill-Alana et al. (2015)  

7. Lee & Chang (2008) 

8. Solarin & Bello (2018)  

https://www.worldwildlife.org/
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زیست در کشورهای صادرکنندة  ها بر تخریب محیط مقاله به بررسی ماندگاری شوک
 پردازد.  نفتی می

تواند  های آن می سعه نفتی، قیمت نسبتاش ارزان نفت و فرآوردهدر کشورهای در حال تو
باعث مصرف بیش از اندازه و تخصیص نادرست این منبع انرژی شود که به نوبه خود منجر 

زیست خواهد شد. شایان ذکر است که برای بسیاری از این کشورها  به تخریب بیشتر محیط
 20. برای مثال، صادرات نفت بیش از نفت نقش بسیار مهمی در دوام اقتصاد ملی دارد

درصد از کل صادرات ملی برای لیبی، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئال را شامل 
درصد از درآمد خود را از طریق  50تا  کشوری مثل آنگوال عالوه بر آنشود.  می

اجرای ة نحو رو ایناز (.2003، 1و کانلیاورورک کند ) درآمدهای نفتی تأمین می
آماری ة تواند انتخاب جامع اقتصادی نیز میة محیطی در این حوز های زیست سیاست

 پژوهش را توجیه سازد. 
 ریمس یبررس زیست مرتبط با تخریب محیط یها پژوهش با پژوهش نیا تمایزة نقط

در کشورهای  شناختی های وارد بر ردپای بوم از دیدگاه آثار شوک ستیز طیمح بیتخر
 یبرا یا العاده فوق یاقتصاد یاینفت و صادرات آن مزا دی. تولتاسنفت ة صادرکنند

 دیکاهش تول یبرا یا زهیکشورها انگ نیا رو ازاین ،نفت داردة صادرکنند یکشورها
 نیا یبرا یا نهیاز نظر هز یجد یامدهایمدت پ است در بلند امر ممکن  نیداشت. ا نخواهند 

های مرتبط با  سیاست اگرچه بنابراین ،(1992، 2)اسکی باشد  مجموعه از کشورها داشته
 ییمستعد جدا یممکن است از نظر مفهوم 3یانرژهای  سیاست و ستیز طیمح تخریب

 به هم مرتبط هستند. ریناپذ ییو جدا یبه طور ذات یواقع یایباشند، اما در دن

 یامدهایپ شود یانجام م انرژیة نیزمدر  که یگذار هیو انواع سرما یانرژ یها استیس
مشابه بر  قیعمتأثیرات  توانند یم زین یطیمح ستیز های سیاست دارد. یقیعم یطیمح ستیز
و  یانرژ گذاران استیارتباط متقابل واضح، س نیداشته باشند. با وجود ا یانرژ یها استیس

)کالبرن  کنند یکار م گریکدیبدون توجه به منافع  و گریکدیاغلب مستقل از  ستیز طیمح
از  یا معموالش بر مجموعه یانرژ یها ستمیس یابیدر حال حاضر، ارز(. 2013، 4و همکاران

                                                      
1. O’Rourke&Connolly (2003)  
2. Skea (1992) 

3. Energy Policy 

4. Colburn et al. (2013)  
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ة سیبرق به مقا دیتول یرهایمس یمتمرکز است. به عنوان مثال، بررس یکیزیوفیاقدامات ب
)هرتویچ و  پردازد یم 1یجهان شیگرما لیشدن و پتانس یدیمانند اس ییها شاخص

 (.2014، 3کاستالزو و آزاپاگیکب  سانتویو ،2015، 2همکاران
 استیس ،یاقتصاد استیاز س یا رمجموعهیز یانرژ استیس شود گفته می جهینتدر
 تیبه دنبال امن یانرژ استیس ،یاست. به طور کل یالملل نیو ب یمل تیامن استیو س یخارج

در  یول ،(2004، 4)کول است ستیز طیمحدود بر محتأثیر عرضه، مقرون به صرفه بودن و 
وجود  یو انرژ ستیز طیمربوط به مح یها استیادغام سبرای و مهم  یاصل لیدل دو نجایا

ممکن است در نمودار  یو انرژ ستیز طیاگرچه مسائل مربوط به مح ،نکهی. اول ادارد
به هم مرتبط  یریناپذ کیبه طور تفک قتیدر حق یول ،از هم جدا شوند یدولت یسازمان

 یکه اکثر نهادها یبحث است. دوم از زمان قابل ریکننده و غ دو قانع نیا نیب هستند. ارتباط
کرده است که در انعکاس  رییتغ یبه قدر طی، شراشدند افتهیساختار ستیز طیو مح یانرژ
 (.2013)کالبرن و همکاران،  مدرن ناکام هستند یها تیواقع

 یکشورهامحیطی در  زیست های انرژی و عامل تأثیرپذیری و وابستگی سیاست نیبنابرا
نیاز به  ستیز طیمح بیمربوط به تخر یها یبررسهای  به عنوان پیشرانه نفتة صادرکنند

 تر دارند.  مطالعات دقیق

حاضر مبانی نظری و در بخش سوم پیشینه پژوهش مورد ة از این رو در بخش دوم مقال
نیز نتایج پژوهش  شناسی و در بخش پنجم گیرند. در بخش چهارم روش بررسی قرار می

 پردازد. گیری می شوند و بخش آخر به نتیجه ارائه می

 . مبانی نظری7
 های تیدر فعال ها ی شوکساز و مدل روابط نیتخم یها ر طول سه دهه گذشته، روشد

 و استاندارد 5ونیمدل رگرس نیاست. روش تخم  قرار گرفته یاساس راتییتحت تغ یاقتصاد
در  رهایمتغ انسیو وار نیانگیفرض استوار است که م نیر اب یمعمول اتروش حداقل مربع

ها در طول زمان دچار  میانگین و واریانس آن که ییرهایمتغ هستند. ثابتطول زمان 

                                                      
1. Global warming  
2. Hertwich et al. (2015) 

3. Santoyo-Castelazo & Azapagic (2014)  
4. Kohl (2004) 

5. Regression 
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چنین  کردن وارد شوند. یواحد شناخته م شهیر ایمانا نا یرهایعنوان متغ به شوند، تغییرات می
 حداقل مربعات معمولیبا استفاده از روش  ونیدر برآورد معادالت رگرس متغیرهایی

برای جلوگیری از بروز نتایج  حل راهیک  همراه دارد.  را به یا کننده گمراه یها استنتاج
 رهایآن متغ نیبرآورد رابطه بلندمدت ب ؛نا مانا باشند رهایاگر متغکننده این است که  گمراه

واحد برای یک  انجام آزمون ریشه شرط بنابراین  .باشد انباشتگی  هماساس روش بر دیبا
 (.2007 ،1انباشتگی است )گلین و همکاران  همة سری وجود رابط

ها استفاده  واحد برای آزمون مانایی سری های ریشه طورکه گفته شد از آزمون همان
 طور به NP و ADF ، PP ، kpss  ،DF GLS واحد های ریشه در مطالعات از آزمون .شود می

 یها داده دیتول ندیدر فرآ ریی، تغیاقتصادسنج اتیر ادباست. د ای استفاده شده  گسترده
 یدر سر یساختار وجود شکست شود. یم تلقی یساختار  شکستعنوان   بهها  یسر یاساس

ساختاری،  شود. در صورت عدم وجود شکست می یبرآورد درست از آن سر منجر به
 جهینتنادرست و در ها ینیب شیپ، کننده گمراه تواند می یاستنباط در مورد روابط اقتصاد

 یکیها  شوک ر،یتفاس نیبا تمام ا(. 2001، 2)هانسن کننده شود گمراه یها استیمنجر به س
 کیپانل  ای یزمان یدر سر یساختار هستند که موجب بروز شکست ییادهااز آن رخد

  .شوند یم یاقتصادسنج ندیفرآ
دچار  یساختار تغییرات ها بعضاش در اثر  یاز سر یاریکه بس معتقد است( 1929) 3پرون

صفر توسط ة توانایی در رد فرضی عدم  منجر بهتواند  یم نیشوند. ا یروند م ایدر سطح  رییتغ
 شنهادی، پرون پ مشکل نیغلبه بر ا یبرا .(2012 ،4واحد شود )نوردستروم های ریشه آزمون

وجود واحد متداول  ریشه یها آزمونزا در  برون ای معین یساختار شکست کیکرد که 
ازجمله،  سندگانیاز نو یاری، بسشرفتیپ نیدنبال ا  . به(2007 )گلین و همکاران، باشد  داشته

از  زا طور درون به شکستة کردند که نقط شنهادی( پ1997)پرون ( و 1992) 5زیوُت و اندروز
 ی( را برا1992)زیوُت و اندروز مدل نیز ( 1997) 6و پاپل نیلومسدا شود. نییها تع داده
( تحت فرضیه 1997لومسداین و پاپل )  آزمون گسترش دادند. یساختار شکستدو  قیتطب

                                                      
1. Glynn et al. (2007)  

2. Hansen (2001)  
3. Perron (1989)  
4. Nordstrom (2018)  
5. Zivot & Andrews (1992)  

6. Lumsdaine & Papell (1997) 
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دانند و بر این اساس مقادیر بحرانی را به  واحد نمی ها را ریشه کدام از شکست صفر هیچ
 آورند. دست می 

 نظر ازها  ه این آزمونواحد مشکل دیگر این بود ک های ریشه در فرآیند تکامل آزمون
 ها شکست نکهیبا توجه به اگرفتند.  فرضیه صفر مورد نقد قرار میة عملکردشان دربارة نحو

باشند  ها تمایل داشته  این آزمون، ممکن است شوند گم میواحد  شهیصفر ر یهفرضتحت 
بنابراین لی و  ،(2003، 1چیچیو استراز یدهند )ل  ها را نشان شکستبا  ماناییاز  یشواهد

شکستی  واحد به نام حداقل ضریب الگرانژ دو ( نیز یک آزمون ریشه2003استرازیچیچ )
(LMرا پیشنهاد می ) دهد. آزمون  فرضیه مقابل روند مانایی را توضیح می دهند که در آن

LM پذیرد.  ها را تحت فرضیه صفر و مقابل می واحد، شکست عالوه بر تأیید وجود ریشه
واحد حداقل ضریب الگرانژ دوشکستی واضح است، این  طورکه از نام آزمون ریشه همان

 کند. تر عمل می ساختاری موفق آزمون تحت دو شکست
ها دارای عالمت مخالف از هم  که شکست دهد هنگامی ( نیز نشان می2002) 2پرادان

با این کند.  یی برآورد مدشوار بههای متعدد را  شکستة باشند این آزمون تعداد و انداز
تفاسیر نیاز به آزمونی است که بتواند با در نظر گرفتن چندین شکست، نوع و تاریخ وقوع 

های بعدی به معرفی چنین آزمونی  ها را ثبت نماید. به همین منظور در بخش هرکدام از آن
 خواهیم پرداخت.

 . پیشینه پژوهش3
کنند.  تحلیل مانایی استفاده می و   در ادبیات، مطالعات بسیاری وجود دارند که از تجزیه

شود.  های مختلف و تفسیر سیاستی متغیرها از مجرای این مطالعات انجام می آزمون فرضیه
های مربوط  بررسی ،دهند مطالعاتی این پژوهش را نشان میة منظور مرور ادبیاتی که دامن به 

به سه گروه مطالعاتی  محیطی را های زیست تحلیل مانایی و همگرایی شاخص و   به تجزیه
 کنیم.  تقسیم می

مطالعات با  نی. اپردازند یانتشار کربن م ییمانا یمطالعات به بررس نیاول از اة دست
، 3نیپسران و ش م،یا واحد شهیر  مانند آزمون یمختلف واحد شهیر یها استفاده از آزمون

                                                      
1. Lee & Strazicich (2003)  

2. Prodan (2008)  
3. Im, Pesaran and Shin panel unit root test (IPS) 
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و  (2003) 2و همکاران وسیکپتان واحد شهی، آزمون ر1یرخطیپانل غ واحد شهیآزمون ر
 ای ییرفتار مانا یبه بررس کنند، یم یرا بررسصفر  یهکه فرض یگرید واحد شهیر یها آزمون

 . پرداختند ها اکسیدکربن و دیگر آالینده یی مانند دیها ندهیآال ییمانا عدم
 4و سلدن لیه ،3یداخل ناخالص دیو تول دکربنیاکس یانتشار د زانیم ییمانا یبررس یبرا

کشور و  135 یرا برا واحد شهیرة ی، فرضنیپسران و ش م،یبا استفاده از آزمون ا( 1999)
 یکه انتشار کربن برا کردند دییتأ جینتا ،دادندقرار  یمورد بررس 1950-1992ة دور یبرا
 یکربن را برااکسید دیانتشار  ییمانا زین (2013) و همکاران دویستیمانا است. کر ورکش 20
ها با استفاده از  آن ،کردند یبررس 1270-2006 یزمانة دور یها ستفاده از دادهکشور با ا 36

 150در دکربنیاکس یدة انتشار سران زانیکه م افتندیدر یخط ریپانل غ واحد شهیآزمون ر
 سال گذشته مانا است.

 یرا برا دکربنیاکس یانتشار د زانیم ییمانا (2015) آنا و همکاران لیعالوه بر آن گ
 یبلندمدت با روندها کردیرو کی قیاز طر کایامرة متحد االتیهند، انگلستان و ا ن،یچ
 ،کردند  یها بررس از داده یطوالنة و با استفاده از دامن یساختار یها و شکست یرخطیغ

و  یواریتو هند نامانا است.  نیچ یبرا دکربنیاکس یکه انتشار د دادند شانن یتجرب جینتا
 1960-2009ة دور یبرا 6وسیو کپتان رزیبا استفاده از روش چورتر (2016) 5همکاران

 یبررس قایآفر یکشور جنوب صحرا 35 یرا برا دکربنیاکس یانتشار د زانیم ییمانا
  یکشور مانا است. عالوه بر آن هنگام 15در  دکربنیاکس یدة انتشار سران جی. طبق نتاکردند

ة انتشار سران یبرا ییاز مانا یشواهد ،شدضافه پانل ا واحد ریشهبه آزمون  هیکه تابع فور
 . شدکشور مشاهده  35در هر  دکربنیاکس ید

مشابه  ییها هستند که با روش ییها حوزه، پژوهش نیدوم از مطالعات مرتبط در اة دست
از  یکی ها ندهیآال یی. همگرادهند یقرار م یرا مورد بررس دکربنیاکس یانتشار د 7ییهمگرا

برابر  صیبه هدف تخص یابیدست یاست که در تالش برا یگذاران استیس یاصل یها ینگران
  (.2007، 2)وسترلوند و باشر هستند ها ندهیآالة انتشار سران

                                                      
1. Nonlinear Panel unit root test  
2. Kapetanios et al. (2003)  
3. Gross Domestic Product (GDP) 

4. Heil&Selden (1999)  

5. Tiwari et al (2016) 

6. Chortareas & Kapetanios  
7. Convergence 

8. Westerlund & Basher (2007)  
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 (2003) 1ستیو ل چیچیاستراز گرفته توسط  صورتة حوزه، مطالع نیجمله مطالعات ااز
انتشار  ییهمگرا یزمان یو سر یدو آزمون مقطع بیبا استفاده از ترکاست که 

که  دادندنشان  جی. نتاکردند یبررس 1960-1997کشور و در دورة  21را در  دکربنیاکس ید
 (2006) 2یدی. آکردندرا رد  دکربنیاکس یانتشار د ییدو آزمون، واگرا صفر در هر یهفرض

 1960-2000دورة  یط OECDکشور  23را در  دکربنیاکس یانتشار سرانة د ییهمگرا زین
  .دادندنشان  OECDکشور  23 نیرا در ب ییاز همگرا یشواهد جینتا ،کرد یبررس

ة انتشار سران یتصادف ییهمگرا( 2009) و چانگ یلدر پژوهشی دیگر نیز، 
 اقتصادیة عضو سازمان همکاری و توسع کشو 21 یکربن را برااکسید دی

(OECD)3پانل با چند شکست در  واحد شهیپژوهش از آزمون ر نی. در اکردند یبررس
پس از  دکربنیاکس یدة سران رانتشا ییهمگرا ج،ی. طبق نتاشداستفاده  1950-2002ة دور

 .شد دییتأ یمقطع  یو وابستگ یساختار یها شکست

 لیتحل و   هیتجز قیاز طر ( نیز2017) 4احمد و همکاران عالوه بر مطالعات پیشین
 یبرا یمختلف درآمد یها را در گروه دکربنیاکس یدة انتشار سران ییهمگرا 5ها موجک

 کشور 12جمله کشور از 32را در  ییمطالعات همگرا نی. اکردند یکشور بررس 162
OECD  ،از  خارج وکشور با درآمد باال  2با درآمد باالOECD ،13  کشور با درآمد

 گریر دکشو 124در  دکربنیاکس ی. انتشار دکردند دییأکم ت  کشور با درآمد 5متوسط و  
 واگرا است.

 یبه بررس واحد شهیر دیجد یها هستند که با استفاده از آزمون تیمطالعا زیسوم نة دست
و  اولوکاکة مطالع  جمله. ازپردازند یم یشناخت بوم یشاخص ردپا واحد شهیر یها یژگیو
ة متحد االتیآن در اة مؤلف 6 و یشناخت بوم یردپا یرفتار تصادف یبه بررس که (2017) 6نیل

ة دور یبرا هیفور یخط ریغ واحد شهیر یها پژوهش از آزمون نی. در اپرداختند کایامر
 االتیدر ا یشناخت بوم یکه ردپا دادندنشان  یتجرب جینتا .شداستفاده  1961-2013 یزمان

 یبر ردپا رگذاریتأث یها استیآن است که، س انگریب جهینت نیمتحده نامانا است. ا
 . دارد یآثار بلندمدت و دائم یشناخت بوم

                                                      
1. Strazicich& List (2003)   
2. Aldy (2006)   
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  
4. Ahmad et al. (2017) 

5. Wavelet analysis 

6. Ulucak & Lin (2017)  
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 122 یرا برا یشناخت بوم یردپا ییمانا ( نیز2012) و بلو نیسوالر گر،ید یا در مطالعه
 یشناخت بوم یکه ردپا دادندنشان  جینتا ،کردند یبررس 1961-2013ة دور یکشور و برا

 یخط واحد شهیر یها از آزموننیز  (2019) 1اوزجان و همکاران .ستیکشور مانا ن 96 یبرا
از  یپژوهش حاک نیا جی. نتاکردندکشور استفاده  100از  شیب یبرا یمختلف یرخطیو غ

 است. 1961-2013زمانی ة ی در دورشناخت بوم یردپا یینامانا
در  3یشناخت تعادل بوم ییمانا یبه بررس( 2020) 2و پاتا یالنچیی گرید یپژوهش در

G7 یکشورها
E7و  4

آزمون  رینظ واحد شهیر یها مطالعه از آزمون نی. در اپرداختند 5
LM واحد شهیر

 واحد شهیو آزمون ر یساختار یها با شکست LM واحد شهی، آزمون ر 6
 یدست آمده حاک به  یتجرب جینتا ،شد استفاده 1961-2016 یزمانة دور یبرا LMة یفور

 یتر یآثار دائم G7 یدر کشورها یشناخت وارد بر تعادل بوم یها که شوک استاز آن 
 دارند. E7 ینسبت به کشورها

 شناسی پژوهش . روش0

زیست در کشورهای  ها بر تخریب محیط این پژوهش به بررسی ماندگاری شوک
پردازد. بدین منظور، از  نفتی در قالب یک آزمون جدید مانایی پانل میة صادرکنند

ة دور نفت درة صادرکنندکشور  33آماری ة شناختی متعلق به جامع های ردپای بوم داده
های مربوط به متغیر ردپای  دادهمیالدی استفاده شد.  1961-2017های  زمانی سال

به  )برحسب واحد هکتار جهانی 7شناختی مصرف های ردپای بوم شناختی از پایگاه داده بوم
 گرفت. قرار استفاده مورد 9جهانی ردپاة موجود در شبک 2ازای هر نفر(

                                                      
1. Ozcan et al. (2019)  

2. Yilanci & Pata (2020)  
3. Ecological Balance 

4 .Group of Seven:  ژاپن، ایتالیکانادا، فرانسه، آلمان، اکشورهای متشکل از  یدولت نیسازمان ب کی 7گروه ،
 .متحده است االتیانگلستان و ا

5 .Emerging Seven. E7 : است که  هیو ترک ی، اندونزهی، روسکیمکز ،لیهند، برز ،نیهفت کشور چمتشکل از
 اند. گروه قرار گرفته کیبزرگ در حال ظهور در  یاقتصادها برخورداری از لیبه دل

6. Minimum Lagrange Multiplier Unit root test  
7. Ecological Footprint of consumption (EFC)  
8. gha (Global hectare)  
9. https://www.footprintnetwork.org/  

https://www.footprintnetwork.org/
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 1پسران مقاطع بین وابستگی آزمون از مقاطع بین وابستگی وجود آزمون منظور  به
 برای (1) ةمعادل برآورد از پژوهش این در .شد استفاده پانل مانایی آزمون از قبل (2004)

 در یشناخت بوم یردپا ریمتغ واحد شهیر اتیخصوص تا شد استفاده پانل مانایی جدید آزمون
 .گیردقرار  یبررس مورد پژوهش هدف یراستا

 

(1)           ∑     
  
                  (

     

 
)         (

     

 
)       

 

ة تعداد بهین mدهد و  نمونه را نشان میة انداز Tروند زمان است، ة دهند نشان tکه در آن 
در مدل  های تیز متغیر مجازی است که برای شناسایی شکست DUها است.  شکست

 (:2019شود )ییالنچی و همکاران،  ( توصیف می2)ة صورت رابط  شود و به گنجانده می
 

(2)         {
                    

       
      

                                    
 

 

    
ریب فوریه نیز به پیشنهاد دهد. تق اُمین مقطع را نشان می iاُمین شکست برای  kتاریخ  

است. با استفاده  ( وارد شده 1)ة های هموار در رابط ( برای شناسایی شکست1921) 2گَلنت
مانایی پانل با  صفر در آزمونة توان یک آزمون آماری را برای فرضی ( می3)ة از رابط

 (.2019کرد )ییالنچی و همکاران،   جایی تیز و هموار محاسبه هچندین جاب
 

(3)  ( )  
√ (  ( )  ̅)

 ̅
 

 

دهند. همچنین  های هر مقطع را نشان می ها و واریانس متوسطِ میانگین ̅  و ̅ که در آن 
متغیره با  آزمون تک ة که بیانگر آماردست آورد   ( به4)ة طریق رابط  توان از میرا  ( )  

)ییالنچی های متعدد است  با شکست (1992) 3استفاده از آزمون کویاتکوفسکی و همکاران
 (:2019و همکاران، 

 

(4)   ( )     ∑ ( ̂ 
     ∑  ̂   

  
   ) 

    
 

   ̂ که 
  ∑   ̂  

 
OLS های باقیمانده جزئی فرآیند جمع     

( 1)ة شده از رابطبرآورد 4
 ̂ است و 
  دهد. همچنین  را نشان می      و برآورد ثابتی از واریانس بلندمدت 5ناهمگنی  

                                                      
1. Cross-section dependence test of Pesaran (CD)  

2. Gallant (1981)  

3. Kwiatkowski et al. (1992) 

4. Ordinary Least Squares (OLS) 

5. Heterogeneity 
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دنبال پیشنهادات اندرز و  است. این مطالعه به  Tزمانی ة بیانگر محل شکست در کل دور
محدود به استفاده برازشی  منظور جلوگیری از بروز مشکل بیش  ( را به1)ة ( رابط2012) 1لی

 (.2019)ییالنچی و همکاران، کند  از یک فرکانس واحد می

   یعنی  و فرکانس بهینه mشکست یعنی ة تعداد نقاط بهین ( ابتدا1)ة برای برآورد رابط
 2بای و پرون به پیشنهادشود. سپس  تعیین می 5نیز مقدار  kمقدار ة شود. بیشین مشخص می

(SSR)شود و مجموع مربعات باقیمانده  برآورد می     هر ( به ازای 1)ة رابط( 1992)
3 

انتخاب  نهیعنوان فرکانس به  به SSRاقل با توجه به حد نیز   فرکانس  ،شود ثبت می
شود، سپس تعداد نقاط و مکان به  بهینه برآورد می kشود. در انتها نیز مجدداش مدل با  یم

شوند. برای آزمون  نقاط شکست تعیین میة های بهین عنوان تعداد و مکان  دست آمده به
ة آمار (2006،2004) 4به پیشنهاد بکر و همکاران ،(           )اهمیت تابع فوریه 

 :(2015)لی و همکاران،  شود ( استفاده می5)ة به صورت رابط Fآزمون 
 

(5)  (  )  
(                             ( 

 ))
 ⁄

             ( 
 )
(   )⁄

 
 

را با وجود تابع فوریه  (1)ة رابطاز  حاصلة مجموع مربعات باقیماند                که 
 )             و 

را بدون حضور تابع  (1)ة رابطاز  حاصلة مجموع مربعات باقیماند ( 
دلیل  به  ،کنند ( اشاره می2006،2004که بکر و همکاران )طور همان دهد. فوریه نشان می

آن توسط  توزیع استانداردی ندارد. بنابراین مقادیر بحرانی Fوجود پارامتر مزاحم آزمون 
 (. 2015شد )لی و همکاران،  محاسبه  5سازی مونت کارلو شبیه

ة زیرا حداقل مربعات باقیماند ،( استفاده شد1992در این پژوهش از روش بای و پرون )
 یکه توال ی راآرگومانو  میکن یروش استفاده م نیما از ا نجایدر اکند.  کلی را محاسبه می

   (   
         

رساند، به عنوان  ی( را به حداقل م1منفرد محاسبه شده از ) ( 
 (.2001، 6کنیم )کاریون سیلوستر و همکاران میشکست انتخاب  یها خیتار برآورد

   (   
         

 شود: صورت زیر محاسبه می  ( به6)ة از رابط ( 
 

(6) (  ̂ 
       ̂  

 )        
(   

          
 )
   (   

         
 ) 

                                                      
1. Enders&Lee (2012a) 

2. Bai & Perron (1998) 
3. Sum of Squared Residuals 

4. Becker et al. (2004,2006)  
5. Monte-Carlo Simulation 

6. Carrion-i-Silvestre et al (2001) 
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 . معرفی آزمون مانایی پانل0-0
های تیز و  تر گفته شد، این پژوهش از یک آزمون مانایی پانل با شکست که پیشطور همان

شناختی در  ها بر شاخص ردپای بوم بودن آثار شوک هموار برای بررسی دائمی یا موقتی
این آزمون مانایی پانل توسط بهمنی اسکوئی  کند. نفتی استفاده میة کشورهای صادرکنند

تکمیلی آزمون مانایی پانل کاریون سیلوستر ة است و نسخ  ایجاد شده (2014) 1و همکاران
 های هموار است. (، با شکست2005) 2و همکاران
ب  یکید ة ریمتغ تک  واحد شهیر مونآز 3کنندة  گمراهبه آنچه که دربارة برآورد  با توجه

( در KPSS  ،1992و همکاران ) یاتکوفسکیکوهای  آزمونپرون و ب  پسیلی، فیافته تعمیم فولر
ها به ما برآورد  توان گفت که ممکن است این آزمون ها گفته شد، می حضور انواع شکست

موجود سازگار  اتیادب با جهینت نیا .ندهنددر اکثر کشورها  شناختی ومردپای ب یسر دقیقی از
های تک متغیره  یابی به نتایج جامع از به کار بردن این آزمون ، برای دستجهیدرنتاست، 
ممکن  رهیمتغ  واحد تک شهیر های ونآزمروشن است که عالوه بر این کنیم.  می نظر صرف

 .شوند ینمونة محدود اعمال م یرو رایز ،داشته باشند یاست قدرت کم
های  های ساختاری از مجرای آزمون که موضوع بررسی وجود شکست هنگامی  بنابراین

به  ،دهند های متداول قدرت خود را از دست می شود، آزمون واحد متداول مطرح می ریشه
 ها ساختاری در روند قطعی یک سری، این آزمون فرض وجود شکست که، با   این معنی

واحد ة شوند که در این صورت، توانایی رد یک ریش در تجزیه و تحلیل می دچار انحراف
 (.2007، 3یابد )گلین و همکاران اشتباه کاهش می

از آزمون مانایی های تیز و هموار  عالوه بر آزمون مانایی پانل با شکست در این پژوهش
های تیز و هموار نیز برای متغیر  ( با شکست2005کاریون سیلوستر و همکاران )ة متغیر  تک

آزمون مانایی پانل کاریون سیلوستر و  شود. شناختی در هر کشور استفاده می ردپای بوم
 ( است. 2000) 4آزمون هادریة یافت ( نیز گسترش2005همکاران )

است های پانل  داده KPSS 5آزمونة ریمتغ  تکة بر اساس نسخ این آزمون روش کار
 نهیزم نیدر ا موجود های عمومیتی به طرحاست و   شده هی( ته2000)هادری  توسط که

                                                      
1. Bahmani-Oskooee et al. (2014)  

2. Carrion-i-Silvestre et al. (2005) 

3. Glynn et al. (2007)  
4. Hadri (2000) 

5. Univariate  
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( نیز در استفاده از دو نوع 2000نوآوری این آزمون نسبت به آزمون هادری ) .بخشد می
های در  بدون روند خطی( و دومی شکست)ساختاری، اولی شکست در سطح   شکست

کردن   جدید مشخص سطح و شیب یک روند خطی است. یکی از مزایای این آزمون
 (.2015 ،1های پانل است )لی و همکاران ناهمگنی در داده

آخر ة با توجه به آنچه در بخش مبانی نظری شرح داده شد و مشکلی که در نسخ
( و رودریگز و 2012) 2اندرز و لی ،وجود داشت LMواحد یعنی آزمون  های ریشه آزمون

ة اساس فرم فوریرا بر واحد فوریه ( آزمون ریشه2012) 4( و اندرز و لی2012) 3تیلور
 .(2006)بکر و همکاران،  دهند ( پیشنهاد می1921پذیر گلنت ) انعطاف
سری استفاده ة پذیر برای کنترل ماهیت ناشناخت انعطافة طور خاص از فرم تابعی فوری به 

لکردی قوی در ها، قادر به عم بر نمایش تعداد کم شکست  شود. این آزمون عالوه می
در این آزمون دو  (.2006، 5)بکر و همکاران های زیاد است حضور تعداد شکست

شود. یکی در نظر گرفتن فرکانس واحد است  ارائه می ها استراتژی برای تخمین فرکانس
شود.  که با به حداقل رساندن مجموع مربعات باقیمانده، رگرسیون آزمون تخمین زده می

دلیل تعداد زیاد پارامترهای  رکانس متعدد است، که در این حالت به استراتژی دوم حالت ف
که برای رفع این مشکل هم باید  ،دهد رخ می« بیش برازشی» های آزمون مشکل رگرسیون

که به  هیواحد فور شهیر یها آزمون(. 2012، 6کرد )اندرز و لی   از فرکانس واحد استفاده
 رندیگ یدر نظر م از طریق بسط مثلثاتی رااز میانگین  هستند، انحرافات یمتک بیتقر

 (.2017، 7)اولوکاک و لین

 . نتایج و بحث5
 ها . نتایج آزمون0-5

 ( قبل از آزمون مانایی پانل2004پسران ) مقاطع وابستگی بین آزمون در این پژوهش از
از  یجفت یهمبستگ بیضراتمام ة ساد نیانگیبر اساس م روش کار این آزمون. شد استفاده

                                                      
1. Lee et al. (2015)  

2. Enders & Lee (2012a) 

3. Rodrigues & Taylor (2012) 

4. Enders & Lee (2012b) 

5. Becker et al. (2006) 

6. Enders & Lee (2012)  
7. Ulucak & Lin (2017)  
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که  است های منفرد پانل در رگرسیون (OLS) یحداقل مربعات معمول های ماندهیباق
. نتیجة (2004)پسران،  باشد فرضیة صفر آن بیانگر عدم وجود وابستگی میان مقاطع می

حاصل از این آزمون برای کشورهای صادرکنندة نفت در ستون اول پانل )الف( در 
شواهدی از وجود وابستگی مقطعی را برای سری ردپای ( آمده است که 1جدول )

 دهد.  شناختی نشان می بوم

شد،  شناسی پژوهش شرح داده  تر در بخش مبانی نظری و روش با توجه به آنچه پیش
واحد  های ریشه های ساختاری باشند با استفاده از آزمون ها دارای شکست که سری هنگامی

 های ونآزم های متعدد دشوار است. نقطه قوت کستمتعارف تخمین صحیح تعداد و نوع ش
، پذیرش یک افزایش در توانایی ترتیب تجزیه و تحلیل بر پانل  یواحد مبتن ریشه

انباشتگی توسط ترکیب هردوی ابعاد مقطعی و زمانی است )بهمنی اسکوئی و همکاران،  هم
برای بررسی رفتار مانایی  هیفورمبتنی بر تابع واحد  شهیر ونآزم(. در این پژوهش از 2014

 ایشده   شناختههای  شکستاز  یاریبس رایزکنیم،  شناختی استفاده می شاخص ردپای بوم
 بیاز تقر پایین فرکانسی از اجزا یبا استفاده از تعداد کم دتوان یرا م یسر کیناشناخته در 

  است. شده ارائه ( 1)شده نیز در جدول نتایج حاصل از آزمون یادند. ک شناسایی هیفور
 

 های تیز و هموار . نتایج آزمون مانایی پانل با شکست0جدول 
 های تیز و هموار ( و آزمون مانایی پانل با شکست4002پانل )الف(: آزمون وابستگی بین مقاطع پسران )

 آزمونة آمار  مقدار احتمال  (4002آزمون وابستگی بین مقاطع پسران )

  000/0  772/42 

 مقادیر بحرانی های تیز و هموار پانل با شکست آزمون مانایی

 آزمونة آمار درصد90 درصد92 درصد99 

 -2334/5 4247/4 2774/4 5772/3 واریانس بلندمدت همگن

 3535/5 5344/7 3453/7 0327/3 واریانس بلندمدت ناهمگن

 های تیز و هموار با شکست پانل )ب(: آزمون مانایی تک متغیره

 آزمونة آمار درصد90 درصد92 درصد99 

4432/5 الجزایر  7532/0  2923/0  4270/0  

3923/0 آنگوال  4232/0  5997/0  0270/0  

7337/0 جمهوری آذربایجان  3725/0  4703/0  5370/0  

3790/0 برزیل  4355/0  5727/0  0232/0  

2252/0 کانادا  3342/0  4972/0  2033/5  
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5429/0 جمهوری چاد  0323/0  0705/0  0225/0  

3737/0 چین  4325/0  5300/0  0230/0  

3273/5 کلمبیا  7237/0  2423/0  5995/0  

2273/0 جمهوری کنگو  4722/0  4077/0  3490/0  

0947/4 اکوادور  7523/5  3390/5  5320/0  

0753/0 مصر  0275/0  0392/0  0222/0  

7742/0 گینه استوایی  2032/0  3042/0  4530/0  

2207/0 گابن  3427/0  4330/0  0325/0  

2422/0 ایران  3379/0  4222/0  3424/0  

4493/4 عراق  7942/5  2297/5  5409/0  

5722/0 اندونزی  5595/0  0970/0  5527/0  

9522/0 قزاقستان  2077/0  3727/0  5279/0  

3705/0 کویت  4327/0  5790/0  0233/0  

4745/0 لیبی  5755/0  5333/0  5433/0  

3343/0 مالزی  4530/0  5773/0  0332/0  

0723/4 مکزیک  2245/5  4737/5  5305/0  

5279/4 نیجریه  7793/5  3973/5  5737/0  

3737/4 نروژ  2033/4  0447/4  5422/0  

7773/0 عمان  2540/0  3072/0  5737/0  

9544/5 قطر  3733/5  0234/5  0443/0  

3922/0 روسیه  4252/0  5923/0  0233/0  

3330/0 عربستان سعودی  4232/0  5939/0  0257/0  

5273/0 سودان  5043/0  0353/0  0742/0  

5702/4 ترینیداد و توباگو  7027/5  2225/5  0942/0  

0252/4 ترکمنستان  0233/5  2350/0  5932/0  

5277/4 امارات متحده عربی  7243/5  3722/5  5739/0  

4424/5 انگلستان  7337/0  2232/0  0337/0  

0727/4 ونزوئال  7423/5  3325/5  5753/0  

 پژوهش های یافته: مأخذ
 

های دائمی و موقتی،  شناختی در مقابل شوک برای بررسی رفتار مانایی ردپای بوم
شد  های تیز و هموار در مدل گنجانده  ای برای شناسایی هردوی شکست های جداگانه مؤلفه



 901 | همکار دانشمند و |... نفت: ةزیست در کشورهای صادرکنند ها بر تخریب محیط ماندگاری شوک

های تیز و  ( با شناسایی هردوی شکست1)ة واحد در مدل رابط نتیجه، آزمون ریشهو در
مونت  یساز هیبا استفاده از شب یبحران ریقاد(، م1)ة رابطهموار برآورد شد. در برآورد 

ها و تعداد  شکست تعداد عالوه بر آنشود.  میتکرار محاسبه  20000با استفاده از و  کارلو
ها تا حداکثر  دادهة مجموعة دلیل فرکانس ساالن ( نیز به 1)ة در برآورد رابطها  فرکانس

 شود.  می  تنظیم 5مقدار 
آزمون وابستگی بین ة ، آمارشود مشاهده می (1)در پانل )الف( جدول همانطور که 

بیانگر این که  دهد نشان می 000/0احتمال را با مقدار  774/25( مقدار 2004)مقاطع پسران 
برای  درصد1 یدار یدر سطح معن یمقطع وابستگی عدم صفرة یرد فرض امکان است که

 بین در کلی، طور به گرفت که نتیجه توان می بنابراین .وجود دارد شناختی ردپای بوم

 نفت،ة کشورهای صادرکنند شناختی در پانل ردپای بوم های در داده موجود مختلف مقاطع

توان دریافت که  ولی با نگاهی به نتایج آزمون مانایی پانل می ،دارد وجود مقطعی وابستگی
 یبحران ریتر از مقاد نییپامدت بلندهمگن و ناهمگن در  انسیهر دو وار یبراآزمون ة آمار

 .است درصد10 یدار یدر سطح معن
شده   نفت به کار بردهة کشورهای صادرکنندة این نتیجه به این معنی است که برای هم

در نظرگرفتن  یبراتوان فرضیه صفر عدم وابستگی مقطعی را رد کرد.  در این پژوهش نمی
های تیز و  آزمون مانایی پانل با شکست بحرانی ری، مقادی در کل مقاطعمقطع یوابستگ نیا

 2که توسط ماداال و وُو شوند محاسبه می 1انداز راهخود یها کیبا استفاده از تکنهموار 
  .شود پیشنهاد می( 1999)

صفر آزمون مانایی تحت هر دو فرض ة دهند که فرضی نتایج نشان می عالوه بر این
به این معنی که  ،شود ناهمگن رد نمیواریانس بلندمدت همگن و واریانس بلندمدت 

شناختی را به عنوان متغیری توصیف  برآورد به دست آمده از آزمون مانایی پانل، ردپای بوم
کند که بعد از وقوع یک شوک قادر است به مقدار میانگین خود بازگردد. با این تفاسیر  می

شناختی  ر ردپای بومها ب تحت هردو فرض واریانس بلندمدت همگن و ناهمگن، آثار شوک
 موقتی است.

                                                      
1. Bootstrapping Distribution :بر اساس  یتکرار یها ونآزم یساز هیشب با را نمونه عیبوت استرپ شکل توز

آورد و  دست می  معیار را به  سازی، مقادیر انحراف کند و از طریق شبیه ، برآورد میمیا که مشاهده کرده ییها داده
 (.2015کند )کولسا و همکاران،  بینی می ها را پیش اریب

2. Maddala & Wu (1999) 
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است. در آزمون  ارائه شده  (1)نتایج آزمون مانایی تک متغیره در پانل )ب( جدول 
(، متغیرها باید از نظر مقطعی مستقل باشند تا 2005مانایی کاریون سیلوستر و همکاران )

آمارة نتیجه برای غلبه بر این مشکل، توزیع آزمون به درستی محاسبه شود. درآمارة 
انداز  راههای خود تکنیکاستفاده از  ( با2005آزمون مانایی کاریون سیلوستر و همکاران )

 شود.  محاسبه می

 . تفسیر نتایج7-5
به جز کشورهای کانادا،  درصد10داری  (، در سطح معنی1باتوجه به نتایج جدول )

سری پانل  نفت درة جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی بقیه کشورهای صادرکنند
عبارت دیگر، نتایج تجربی نشان  دهند. به  شناختی رفتار مانا از خود نشان می ردپای بوم

 33کشور از  22آماری یعنی ة درصد از کل جامع 25شناختی  دهند که سری ردپای بوم می
گردند و سری ردپای  کشور پس از وقوع یک شوک به میانگین یا روند اصلی خود باز می

داری  در سطح معنیکانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی کشور  5شناختی  بوم
دهند. نتایج آزمون مانایی تک متغیره  رفتار بازگشت به میانگین از خود نشان نمی درصد10

های تیز و  شناختی با در نظر گرفتن اینکه در آزمون مانایی تک متغیره با شکست ردپای بوم
 شود.  صفر داللت بر مانایی سری دارد، توجیه میة هموار تأیید فرضی

اریانس آن طی زمان ثابت است و میانگین و واست که  یمعن نیبه ا مانایی یک سری
با  آن استفاده کرد.ة ندیحرکات آ ینیب شیپ یبرا آن سریة توان از رفتار گذشت یمنتیجه در

 به میانگین را برای متغیررفتار بازگشت  پژوهش حاضر، یها افتهتوجه به این حقیقت، ی
، گریعبارت د به ،کنند نفت تأیید میة صادرکنند یکشورها غلبا شناختی در ردپای بوم

  هستند. موقتی در اغلب کشورها ها شوک آثار
توان استدالل کرد که هنگامی  ، می نتیجه با استفاده از نتایج آزمون مانایی تک متغیرهدر

ها در طول زمان با یک نرخ کاهنده بر آن سری  م، شوکباشی که با یک سری مانا مواجه  
در معنای اقتصادسنجی این معادل با تعریف فرآیند بازگشت به میانگین  ،گذارند میتأثیر 
تأثیر ها  عبارت دیگر، این سری حول مقدار انتظاری خود در نوسان است و شوک به  ،است

ترین علت نقض مانایی یک  متداول (.1922، 1گذارند )نلسون و پلوسر دائمی بر سری نمی

                                                      

1. Nelson & Plosser (1982) 
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واحد یا یک روند معین باشد. ة تواند به دلیل وجود یک ریش روند در میانگین است که می
های تصادفی اثرات دائمی دارند و این فرآیند به میانگین  واحد شوک در مورد وجود ریشه

 (.1226، 1,2گردد )گالتون خود باز نمی
 ،شود  در نظر گرفته یدائم ای موقتیتأثیر از نظر  دیبا زین یگذار استیموضع س نجایدر ا

به این معنی که، فقط  ،ها دارای آثار موقتی نخواهند بود شوکة هم، ماناییدر صورت  رایز
مربوطه  ریحجم متغ رییها تغ که هدف آن ییها شوک)به عنوان مثال  گذرا یها شوک
 زین گذرا یها شوک یحت مانایی در صورت عدمخواهند داشت، ولی  موقتی آثاراست( 

 (.2017، 3دارند )بلبوته و پریرا یدائم آثار

شناختی  ها بر متغیر ردپای بوم آثار شوک درصد10داری  آنجایی که در سطح معنیاز 
در کشورهای کانادا، جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی که رفتار مانایی از خود نشان 

شناختی  گفت که پس از وقوع یک شوک بر ردپای بومتوان  می ،دهند، دائمی است نمی
این کشورها آثار آن شوک موجب بروز تغییرات دائمی در سطح میانگین سری خواهند 

های  نیز فرضیه صفر آزمون مانایی تک متغیره با شکست درصد5داری  در سطح معنیشد. 
نشان از آثار دائمی تیز و هموار برای کشورهای کانادا، جمهوری کنگو و مصر رد شد که 

 کشور دارد.  3شناختی در این  های وارد بر ردپای بوم شوک

های تیز و هموار و همچنین با توجه به  با توجه به نتایج آزمون مانایی پانل با شکست
فرآیند  درصد10داری  نفت در سطح معنیة از کشورهای صادرکنند درصد 25آنکه برای 

از کشورها رفتار مانایی نشان  درصد 22نیز  درصد 5داری  مانایی تأیید شد و در سطح معنی
شناختی  ها بر ردپای بوم توان در پاسخ به پرسش پژوهش گفت که شوک می ،دادند

 نفت آثار موقتی دارند.ة کشورهای صادرکنند

پس از  .است  ارائه شده (2) جدول پانل )الف(آن در  بحرانی ریو مقاد Fمتغیر  ریمقاد
  شد.  هر کشور استفاده یبرا نهیفرکانس به نمایش یبرا   ، ای شبکه یجستجو

 

                                                      
 ،آماردر شود.  از آن استفاده می اصطالحی است که در غالب موارد در بازارهای مالی اصطالح بازگشت به میانگین .1

در آمار یک فرآیند مانا  دارد. امور مالیدر  «نیانگیبازگشت به م»از  یمتفاوت یمعنا «نیانگیم به بازگشت»اصطالح 
جایی  هیا یک فرآیند به شدت مانا یک فرآیند تصادفی است که توزیع احتمال مشترکِ بدون قید و شرط آن با جاب

 (.1226کند )گالتون،  در زمان تغییر نمی
2. Galton (1886)  

3. Belbute & Pereira (2017) 
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 (5نتایج برآورد تابع روند در مدل رابطة ) .7جدول 
 و مقادیر بحرانی آن Fو آمارة  (*K)پانل )الف(: نتایج برای فرکانس بهینه 

 فرکانس بهینه F آمارة درصد90 درصد92 درصد99 کشورها

4979/3 الجزایر  7450/4  4794/4  5493/4  0000/2  

5253/2 آنگوال  4250/3  7722/4  0533/5  0000/5  

2224/2 جمهوری آذربایجان  2203/3  4027/4  7434/7  0000/4  

5253/2 برزیل  4250/3  7722/4  3324/5  0000/5  

0979/2 کانادا  2242/3  9070/4  0272/0  000/2  

2435/2 جمهوری چاد  2457/3  3230/4  5773/2  0000/5  

5253/2 چین  4250/3  7722/4  7502/5  0000/5  

2777/3 کلمبیا  7230/4  5025/4  9309/2  0000/3  

2293/2 جمهوری کنگو  3432/3  9777/5  3439/7  0000/4  

2777/3 اکوادور  7230/4  5025/4  0574/5  0000/3  

2593/2 مصر  7739/4  327/5  9733/59  0000/4  

3794/3 گینه استوایی  7372/4  3729/4  4273/5  0000/2  

3570/3 گابن  7427/4  0332/4  3422/2  0000/3  

3090/3 ایران  2024/4  9397/5  0920/0  0000/3  

2302/2 عراق  3933/3  7743/4  0590/5  0000/4  

5905/2 اندونزی  2537/3  7249/4  3357/7  0000/4  

9723/3 قزاقستان  7270/3  3959/4  7272/0  0000/2  

5253/2 کویت  4250/3  7722/4  7305/5  0000/5  

4352/3 لیبی  7747/4  3402/4  3752/0  0000/2  

2952/3 مالزی  3733/4  5250/4  5797/5  0000/2  

4979/3 مکزیک  7450/4  4794/4  5095/4  0000/2  

4979/3 نیجریه  7450/4  4794/4  7973/5  0000/2  

2302/2 نروژ  3933/3  7743/4  4297/5  0000/4  

2393/3 عمان  7435/4  7907/5  7222/0  0000/3  

2777/3 قطر  7230/4  5025/4  0574/3  0000/3  

5253/2 روسیه  4250/3  7722/4  0597/5  0000/5  

5253/2 عربستان سعودی  4250/3  7722/4  0474/5  0000/5  

4724/2 سودان  4352/3  7073/4  3290/0  0000/5  
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2777/3 ترینیداد و توباگو  7230/4  5025/4  0237/5  0000/3  

2777/3 ترکمنستان  7230/4  5025/4  7754/5  0000/3  

7742/2 امارات متحده عربی  2402/3  7335/4  7953/5  0000/2  

2302/2 انگلستان  3933/3  7743/4  9337/5  0000/4  

2777/3 ونزوئال  7230/4  5025/4  0423/5  0000/3  

 های ساختاری پانل )ب(: نتایج تاریخ شکست

ها تاریخ شکست کشورها  

 0 0 0 0 0 الجزایر

 0 0 0 0 0 آنگوال

 5973 0 0 0 0 جمهوری آذربایجان

 0 0 0 0 0 برزیل

 4054 0 0 0 0 کانادا

 4007 0 0 0 0 جمهوری چاد

 0 0 0 0 0 چین

 0 0 0 0 0 کلمبیا

 5972 0 0 0 0 جمهوری کنگو

 0 0 0 0 0 اکوادور

 5972 5972 5930 5990 4002 مصر

 5979 0 0 0 0 گینه استوایی

 5974 0 0 0 0 گابن

 5993 4002 0 0 0 ایران

 0 0 0 0 0 عراق

 5937 4050 0 0 0 اندونزی

 4055 0 0 0 0 قزاقستان

 0 0 0 0 0 کویت

 5932 5939 4050 0 0 لیبی

 5990 5997 4003 0 0 مالزی

 0 0 0 0 0 مکزیک

 0 0 0 0 0 نیجریه

 0 0 0 0 0 نروژ

 5973 0 0 0 0 عمان
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 0 0 0 0 0 قطر

 0 0 0 0 0 روسیه

 0 0 0 0 0 سعودی عربستان

 4050 0 0 0 0 سودان

 0 0 0 0 0 ترینیداد و توباگو

 0 0 0 0 0 ترکمنستان

 0 0 0 0 0 امارات متحده عربی

 0 0 0 0 0 انگلستان

 0 0 0 0 0 ونزوئال

 پژوهش های یافته: مأخذ
 

  خیتار یکه با توجه به پراکندگ افتیدر توان یم (2)به پانل )ب( جدول  یبا نگاه
خود  یشناخت بوم یرا در ردپا یساختار درصد از کشورها شکست 43ها حدود  شکست

 نییکه کشور مصر با حداکثر شکست تع دهند یپژوهش نشان م یها افتهیاند.  کرده ییشناسا
 کرده است.  ییخود شناسا یشناخت بوم یرا در ردپا یساختار شکست 5 ،ییشناسا یشده برا 

 یردپا ریمتغ یپانل برا ییهستند که آزمون مانا نیا یایگو جیبر آن نتا  عالوه
، 1929، 1924 یها خیدر تار بیشکست را به ترت 3 یو مالز یبیل یدر کشورها یشناخت بوم

به  زین 2010و  1990، 1920ة . در سه دهکند یم ییشناسا 2003، 1996، 1990و  2010
 یبرا 2010و  1927  یها خیتارو در  رانیکشور ا یبرا 2005و  1993 یها خیدر تار بیترت 

 ییآزمون مانا نیشد. همچن  ییشناسا یشناخت بوم یردپا ریشکست در مس 2 یکشور اندونز
، 1973 خیدر تار جانیآذربا یجمهور یدر کشورها یشناخت بوم یردپا ریمتغ یپانل برا

، 1975 خیکنگو در تار ی، جمهور2007 خیچاد در تار ی، جمهور2012 خیکانادا در تار
 یو کشورها 2011، قزاقستان در سال 1972، گابن در سال 1969 خیدر تار ییاستوا نهیگ

 .دهد یرا نشان م یساختار شکست 1،  2010و  1962 خیدر دو تار بیترت عمان و قطر به 
های تیز و  شد، بروز شکست از پژوهش حاضر اشاره بخش مقدمه  همانطور که در

طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به تخریب  کند که به  اشاره میهایی  هموار به وقوع شوک
ها در سری ردپای  شده از شکست های شناسایی  شوند. با توجه به تاریخ زیست می محیط

توان مورد بررسی قرار داد که مسیر شاخص را تا  شناختی کشورها، انواع شوک را می بوم
 اند.  حد زیادی منحرف کرده
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شناختی این کشورها به شناخت  های ساختاری سری ردپای بوم شکستبررسی تاریخ 
تر به  طورکه پیش شده کمک خواهد کرد. همان  های شناسایی هرچه بیشتر علل شکست

کشور ایران  شناختی های پژوهش نمایانگر نامانایی سری ردپای بوم تفسیر پرداخته شد، یافته
های  رت اجرای دائمی سیاستضرو ، بنابرایناست درصد10داری  در سطح معنی

های  نفت است. تاریخة محیطی در این کشور بیش از باقی کشورهای صادرکنند زیست
شناختی کشور  ساختاری شناسایی شده در ردپای بوم که مرتبط با شکست 2005و  1993

زیست  های تأثیرگذار بر تخریب محیط وقوع شوکة دهند  ترتیب نشان  به ،ایران هستند
ة توان نحو کشور می های هر آمده از تاریخ شکست دست  ا توجه به نتایج به هستند. ب

 شناختی هر کشور را ارزیابی کرد.  های مؤثر بر ردپای بوم تأثیرگذاری شوک
های شناسایی شده، مانایی یا  ها و تعداد شکست توان نوع شوک با تمام این تفاسیر، می

شناختی را از  های وارد بر ردپای بوم بودن شوکیا دائمی  مانایی و در نتیجه موقتی  عدم 
های تیز و  نتایج این پژوهش استخراج کرد. علیرغم اینکه آزمون مانایی پانل با شکست

ة های شکست برای کشور ایران در باز را به عنوان تاریخ 2005و  1993تاریخ  2هموار تنها 
قابل  اکی از تغییر غیر( ح1نتایج جدول ) ،است شناسایی نموده  1961-2017زمانی 

 زیست ایران پس از وقوع هر شوک است.  بازگشت اوضاع محیط
توان گفت که اگر  عملکرد متغیر در صورت مانایی میة با توجه به این تفاسیر و نحو

های انجام شده در گذشته و همچنین  گذاران با بررسی این مطالعه و پژوهش سیاست
ای برای تخریب  عنوان نماینده  شناختی را به ومهای آتی، مسیر شاخص ردپای ب پژوهش

احیای  ،های مناسب را طراحی و اجرا نمایند زیست دنبال کنند و براساس آن سیاست محیط
تر و کاراتری خواهد داشت.  ها، فرآیند سریع زیست در رویارویی با انواع شوک محیط

تواند  یم (،2005همکاران )پانل کاریون سیلوستر و ة ریتک متغآزمون مانایی  یها افتهی
قرار دهد تا نفت ة صادرکنند یگذاران کشورها استیس اریرا در اخت یاطالعات ارزشمند

  کنند. یصورت جداگانه طراح  مناسب را به یها استیس

 گیری و پیشنهاد  . نتیجه6
زیست برای تعیین آثار  های تصادفی تخریب محیط در طول سالیان گذشته، ویژگی

اند. این  اجرایی علیه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفتههای  سیاست
گیرد که غالباش  ای از اقتصاد جهان را در نظر می مطالعه در رویکردی منحصر به فرد حوزه
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باشند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر  ها حیاتی می درآمدهای نفتی برای دوام اقتصاد آن
کند. به عبارت دیگر،  نفت تأیید میة در کشورهای صادرکنند شناختی را مانایی ردپای بوم

 ها قابل احیا هستند. نفت در مواجهه با شوکة شناختی کشورهای صادرکنند ردپای بوم
مقررات  بیتصودر زمان  دولت های یکی از سیاست بر بازار یمبتن یابزارها

در   آهستهنفوذ  هاضعف آناست. در مقابل کارایی چنین ابزارهایی نقطه ثر ؤم یطیمح ستیز
 .از این ابزارها باشد عموم مردمبه علت درک نادرست ممکن است جوامع است که 

نشان مقاومت محیطی  زیستة رانیگ سخت های سیاستدر برابر  همواره صنایع و جوامع
ی بر اشتغال و رفاه اقتصاد هایی سیاست نیچنتأثیر ترس  دلیل این مقاومت نیز .دهند می

کنندگان قابل  مزایای ابزارهای مبتنی بر بازار نیز معموالش برای مصرف(. 2017، 1)تابلراست 
آگاهی در ارتباط با  از این روها آشکار است.  های آن مشاهده نیست، در حالی که هزینه

کاهد  می  محیطی از مقاومت افراد در رابطه با پذیرش سیاست ها و مزایای زیست هزینه
  (.1992، 2)استاوینز

کانادا، کشور  5شناختی  گذاران تصمیم بگیرند که ردپای بوم از این رو اگر سیاست
را کاهش دهند با مقاومت زیادی از سمت عموم و جمهوری کنگو، مصر، ایران و اندونزی 

زیست  های حفاظت از محیط فعاالن صنعت مواجه نخواهند شد، زیرا در این کشورها سیاست
ها دائمی و مؤثر خواهند بود. در  لة دولت در جهت وضع این سیاستیا به عبارت دیگر، مداخ

دربارة توان  یمولی  خواهد بودن مؤثر در بقیه کشورهای صادرکنندة نفتمداخلة دولت  مقابل
 کرد. نگری آینده، گذشتة آنرفتار توجه به  اب شناختی حرکات آیندة ردپای بوم

بدون دخالت دولت  محیطی، جانبی زیستآثار  لیتعادل به دلة بهینبه سطح  یابیدست
 ستیز طیمح ازحد شیب بیعدم دخالت )حداقل دخالت( دولت باعث تخر دشوار است.

ملزم  گذاران استیسهای مخرب در ایران نیز  توجه به دائمی بودن آثار شوک . باشود یم
و حرکت به سمت تعادل  زیست طیکاهش وخامت مح یبراؤثر م یها استیس به طراحی

( بر استیس یامدهایشوک )پ آثاردر مورد  یریگ می، تصمجهیدرنت .هستند بهینه
 .استؤثر بسیار مهم م یطیمح ستیز یها استیس ینگام طراحشناختی ه بوم یها شاخص

توان از طریق  زیست در کشور ایران را می های مطالعه، کیفیت محیط با توجه به یافته
های  های فسیلی و حمایت از انرژی سوخت بهبود بخشید که باعث کاهش هایی سیاست

                                                      
1. Tobler (2017)  
2. Stavins (1998)  
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محیطی  مشکالت زیستة افزایش آگاهی افراد دربار عالوه بر اینشوند.  می ریپذدیتجد
زیستی بهتر  توانند به محیط مهم است. افراد باید باور داشته باشند که با تغییر نگرش می

سیاستی و اجرایی  های گیری گذاران کشور ایران نیز باید در تصمیم کمک کنند. سیاست
های پژوهش حاضر  زیست را در اولویت دستور کار قرار دهند زیرا یافته خود بخش محیط

غیرقابل ة زیست ایران را در یک نقط نمایانگر این است که پیامد هر سیاست نادرست محیط
 دهد. بازگشت به سطح بهینه قرار می

کند. به همین  آینده فراهم می های تحقیقاتی حاضر بستری برای فرصتة ، مطالعجهیدرنت
شاخص ردپای ة واسط بهزیست  های آتی عالوه بر بررسی تخریب محیط ترتیب در بررسی

زیست پرداخت. همچنین  توان به بررسی پایداری محیط شناختی برای سایر کشورها می بوم
مقایسه کرد. های مختلف و جدیدتر  ها را با مطالعات آتی و با استفاده از روش توان یافته می

ی ممکن بررس مورداقتصادی ة های هر پژوهش بسته به نوع حوز باید توجه کرد که یافته
مانایی ة با توجه به عوامل تأثیرگذار در محاسب . بنابراینیا نقض کنند دییتأاست یکدیگر را 

توان انتظار داشت که نتایج همواره یکدیگر  اقتصادی نمیة شناختی در هر حوز ردپای بوم
 ا تأیید کنند.ر
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