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  چکیده

ی دیگـر، بـه دلیـل برخـورداري از     یي شهرنشینی شتابان بوده و از سـو  هاي گذشته از سویی متأثر از پدیده دههایران در 

این دو عامل، به همراه پـایین  . تجربه کرده است) به ویژه سوخت فسیلی(اي در مصرف انرژي  منابع فراوان انرژي، رشد فزاینده

از این رو، بررسی وضعیت . با مسایل زیست محیطی رو به رو کرده استبودن سطح تکنولوژي دوستدار محیط زیست، کشور را 

در این راستا، در مطالعه حاضر سـعی  . مصرف انرژي، آلودگی هوا و تطور شهرنشینی در طی رشد اقتصادي، حایز اهمیت است

هري براسـاس الگـوي   هـا و توسـعه اقتصـاد شـ     بر آن است تا به بررسی اثرات زیست محیطی شهرنشینی، هدفمند کردن یارانه

 شهرسـتان تبریـز    بـراي  بـه صـورت فصـلی    1380-87بـراي دوره   (ARDL)هاي تـوزیعی   اقتصادسنجی خودبازگشتی با وقفه

 87آمار و اطالعات مورد نیاز از اداره محیط زیست استان آذربایجان شرقی، سازمان آمار ایران و ترازنامه انرژي سـال  . بپردازیم

  .استخراج شده است

با تخریب محیط زیست مثبت  تحقیق حاکی از آن است که رابطه افزایش شهرنشینی و توسعه اقتصادي شهر تبریز نتایج

بـا   البتـه . تواند کمک شایانی به کاهش تخریب محیط زیست نمایدها در بلند مدت میدار است و هدفمند کردن یارانهو معنی

و افزایش جمعیت شهرنشینی بر تخریب محیط زیست دارند فقـط بـا   تأثیر مثبتی که رشد اقتصادي مقایسه ضرایب هویداست 

در . باشد و باید به فکر تمهیدات و راهکارهاي دیگـري نیـز بـود    هاي انرژي در شهر تبریز قابل جبران نمی یارانههدفمند کردن 

  . آخر مقاله به ارائه پیشنهادات سیاستی متناسب با نتیجه تحقیق پرداخته شده است

  

هاي توزیعی  خودبازگشتی با وقفه -يشهر توسعه اقتصاد -جمعیت شهرنشینی –ها  هدفمند کردن یارانه -محیط زیست :یديکل گانواژ

(ARDL) 



 2 

  مقدمه

در رویداد تغییرات زیست محیطی حاصله از فعالیتهاي انسانی که دامنه آن این روزهـا تـا حـد تغییـر ترکیـب هـوا نیـز        

انسان دائماً در حال ایجاد تغییر در محیط زیست . قربانی این رویداد دانست و هم مقصرگسترش یافته است، شهرها را باید هم 

لیکن امروزه محیط زیست شهري خـود موجـب ایجـاد تغییـرات      .چه محیط زیست طبیعی و چه انسان ساخت. باشد خود می

بـراي درك نقـش   . ممکن گردیده استاساسی در کل اکوسیستم جهانی گردیده که شناخت آثار آن تنها در این اواخر براي ما 

توان براي کاهش این آثار بکار گرفت الزم است در درجـه اول شـهر را    زیست محیطی شهرها، آثار زیانبار آن و اقداماتی که می

  .به عنوان جزئی از کل محیط زیست در نظر گرفت

جمعیت شهري ایران . ي بوده استایران در سالهاي گذشته، شاهد توسعه سریع شهرها و افزایش چشمگیر جمعیت شهر

درصـد جمعیـت    68درصد بود، هم اکنون به  31، حدود )ش. هـ 1335سال (ام شده در کشور نخستین سرشماري انجکه در 

کشور افزایش یافته است، که این افزایش میزان شهرنشینی، افزایش مصرف انرژي و در نتیجـه تخریـب محـیط زیسـت را بـه      

  .ه استشدت تحت تأثیر قرار داد

استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز را نام برد که به خـاطر وجـود    ،توان انها و شهرهاي ایران میترین است از جمله آلوده

مراکز صنعتی و اداري و کشاورزي مهمش جمعیت بسیاري را به خود جذب کرده است و همین مسأله به انضمام مصرف باالي 

  .باشد منطقه می انرژي از مهمترین عوامل آلودگی این

درصدي در سال  17نفر بوده که این رقم با یک رشد  1191043برابر  1375میزان جمعیت شهر تبریز در آبان ماه سال 

  .نفر رسیده است 1398060، به 1385

مگاوات ساعت بوده که از بین مصارف مختلف بـرق،   2623239در تبریز برابر  1388در سال ) برق(میزان مصرف انرژي 

و در رتبه دوم در بخش صنعت و معـدن  ) مگاوات ساعت 1053144(ترین میزان مصرف این حامل انرژي در بخش خانگی بیش

  .باشد می) مگاوات ساعت 45805(

میلیـارد ریـال اسـت کـه در سـال       28886برابـر   1380میزان تولید ناخالص داخلی در استان آذربایجان شرقی در سال 

میلیـارد ریـال    101594بـه   1386میلیارد ریال رسیده اسـت و همـین رقـم در سـال      83203درصد رشده به  88/1با  1385

  .رسیده است

یش بـه  درصـد افـزا   75/0بـا   1385بوده کـه در سـال    240353، 1375انرژي در سال در بخش  CO2میزان انتشار گاز 

  .رسیده است 421044

مصرف انرژي و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش  همانطور که از آمار مشخص است تغییرات اندك در افزایش جمعیت،

شود براین اساس در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی میزان و نوع تأثیر هدفمند کردن  فزاینده تخریب محیط زیست می

  .تخریب محیط زیست در شهر تبریز بپردازیم طور شهرنشینی و رشد اقتصادي برها، ت یارانه

سـپس بـه   . بعد از مقدمه مبانی نظري و تجربی تحقیق بررسـی شـده اسـت   . ش تنظیم شده استت بخفاین مقاله در ه

گیري خواهد آمـد و در   خالصه و نتیجه ،معرفی مدل و روش برآورد مدل خواهیم پرداخت و بعد از برآورد مدل و تحلیل نتایج 

  .پردازیم آخر به ارائه سیاستهاي پیشنهادي متناسب با نتایج تخمین می

  انی نظري تحقیقمب 

  رشد اقتصادي و اثرات زیست محیطی

 ي زیسـت محیطـی کـوزنتس    قالـب فرضـیه   در نظریات اقتصادي، ارتباط میان رشد اقتصادي و کیفیت محیط زیست در

(EKC) ي  برمبناي فرضیه. شود مطرح میEKC کند،  شروع به افزایش می یابد، ابتدا آلودگی کشور توسعه می، هم زمان که یک

در حقیقت، تخریب محیط زیست در شروع . یابد عد از رسیدن به یک سطح خاص پیشرفت اقتصادي، آلودگی کاهش میولی ب

نـاگزیر از تخریـب   ي توسـعه قـرار دارد،    ي اولیه ي رشد اقتصادي، امري غیرقابل اجتناب بوده و یک کشور که در مرحله مرحله

پایـدار و مسـائل    ي اقتصادي، مباحث رشـد  به سطح کافی از توسعه ناما پس از رسید. باشد محیط زیست به منظور توسعه می
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یافته و با تالش براي جلوگیري از تخریب محیط زیست، رشد اقتصادي همراه با آلودگی کم تـر تحقـق    زیست محیطی اهمیت

ان منحنـی  ه این همـ وارونه بین رشد اقتصادي و آلودگی محیط زیست وجود دارد ک Uشود که یک رابطه  یابد، لذا بیان می می

  .)1389باقري، (طی کوزنتس است زیست محی

  مصرف انرژي و اثرات زیست محیطی

کننـد کـه هـر چنـد کـه پـس از        ، ارتباط بین مصرف انرژي و تخریب محیط زیست را به این صورت بیان می1مایروکنت

وري عوامـل تولیـد افـزایش یافـت و لـیکن       رهي بیشتر از انرژي، متوسط به هاي اخیر با استفاده انقالب صنعتی به ویژه در دهه

اي  زیرا بخش عمده گازهاي گلخانـه . ي خود، باعث تخریب محیط زیست گردید از طریق تأثیرات آلوده کننده ياستفاده از انرژ

 از این رو بخش. باشدهاي فسیلی می منتشر شده در جهان به صورت گاز دي اکسید کربن است که ناشی از استفاده از سوخت

سـت ارتبـاط   انرژي بیشترین سهم را در مسائل تغییر شرایط محیط زیسـت دارد و لـذا سیاسـت انـرژي و سیاسـت محـیط زی      

  .)2006، 2شیم(تنگاتنگی با هم دارند 

  جمعیت و اثرات زیست محیطی 

زیـرا  . رود ي محیط زیست به شمار می دیگر از عوامل آلوده کننده یکی در ادبیات اقتصاد محیط زیست، جمعیت فیزیکی

هـا   رفتن جنگلافزایش یافته و این امر، از بین ... هاي کشاورزي، منابع انرژي، منابع آبی و  با افزایش جمعیت، تقاضا براي زمین

محققان بسیاري این امر را با استفاده . هاي کشاورزي و آلودگی محیط زیست را در پی دارد خیزي زمینو مراتع، کاهش حاصل

نتـایج  . اند اي سري زمانی و مقطعی تعدادي از کشورهاي توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردهه از آمار و داده

ـ   تحقیقات نشان می رود  ودگی زیسـت محیطـی بـه شـمار مـی     دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل مهم افـزایش آل

  .)1383صادقی و سعادت، (

دیـدگاه اول اشـاره   . ودگی محیط زیست نیز دو دیـدگاه متفـاوت وجـود دارد   در مورد رابطه بین جمعیت شهرنشینی و آل

کند که تأثیر افزایش جمعیت شـهري بـر آلـودگی محـیط زیسـت مثبـت اسـت؛ زیـرا بـا افـزایش شهرنشـینی اسـتفاده از              می

آلودگی محـیط زیسـت   یابد و نیز انتقال از کشاورزي به صنعت نیز باعث افزایش  ها، حمل و نقل و انرژي افزایش می زیرساخت

شود تا مصرف انـرژي در شـهرها نسـبت بـه روسـتاها       کند که فرهنگ شهرنشینی باعث می اما دیدگاه دوم تأکید می. گردد می

توانـد مثبـت یـا     یست میي بین رشد جمعیت شهري با آلودگی محیط ز در نتیجه رابطه. بهینه تر گردد و آلودگی کاهش یابد

  .)2007 ،3عالم و دیگران(منفی باشد 

  :پیشینه تحقیق

  در خارج شده مطالعات ا نجام

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیبهاي تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است، بدین جهت در طـول ایـن   

  .دوره مطالعات متعددي در مورد ارتباط فعالیتهاي اقتصادي و تخریب محیط زیست انجام شده است

وارونـه بـین متغیـر رشـد      Uصورت گرفته که حکایت از وجود رابطه ) 1991( 4و کروگراولین پژوهش، توسط گروسمن 

هاي سـري زمـانی،    نیز در این زمینه، با استفاده از داده) 1992( 5شفیک و بندیوپادسی. اقتصادي و آلودگی محیط زیست دارد

 (EKC)نحنی زیست محیطـی کـوزنتس   نظریه گروسمن و کروگر در خصوص م اند که تاییدي بر جربی انجام دادهمطالعات ت

  .)2000، 6پانایوتو( باشد می

                                         
1-Maier & Kent.  
2 - Shim (2006). 
3 - Alam et al (2007). 
4 - Grossman and kruger (1991) 
5 - Shafik and Bandyopadthy (1992). 
6 - Panayotou (2000). 
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در تحقیق خود به بررسی فرضیۀ کوزنتس براي کشورهاي توسعه یافته و توسعه نیافتـه بـا اسـتفاده از    ) 2003( 1استرن

و با درآمد ته براي کشورهاي توسعه یاف EKCو به این نتیجه رسیدند که فرضیه هاي تابلویی پرداخته است  جی دادهسني الگو

همچنین براي کشورهاي با درآمد پـایین ارتبـاط آلـودگی و    . شود باال مورد قبول است و براي کشورهاي با درآمد پایین رد می

باشد و همچنین در این تحقیق به این نکته اشاره شده است که علت  مثبت میدرآمد سرانه به صورت یک رابطه خطی با شیب 

باشد از عوامل دیگـري کـه در ایـن مـورد      اي توسعه یافته فقط منحصر به درآمد باالي آنها نمیدر کشوره EKCقبول فرضیه 

  .باشد می R&Dوري و وجود مراکز  تکنولوژي باال، بهره  دخیل است مربوط به اختراعات،

و بـا در نظـر    2000تـا   1970خود با استفاده از آمار پنج ناحیه از کانادا بـراي دوره   يدر مطالعه) 2006( 2النتز و فنگ

نـدارد، بلکـه    رابطه CO2سرانه با  GDPگرفتن جمعیت و تکنولوژي به عنوان متغیرهاي توضیحی، به این نتیجه رسیدند که 

CO2 ي کوهانی شکل با جمعیت و تکنولوژي دارد یک رابطه.  

 ي بـین نشـر دي اکسـید    رابطهه بررسی ب ، 2004تا  1960، با استفاده از آمارهاي سالیانه )2007( 3سویتاش و همکاران

ت گرنجري یها این بود که در بلند مدت، درآمد که علي آني مطالعهنتیجه. و مصرف انرژي در آمریکا پرداختند GDPکربن، 

  . نشر دي اکسید کربن نیست، اما مصرف انرژي علت گرنجري آن است

ي آلودگی محیط زیست در پاکستان طی عیین کنندهي خود به بررسی تأثیر عوامل تدر مطالعه) 2007( 4عالم و دیگران

هاي اصلی این تحقیـق نشـان داد افـزایش در تولیـد ناخـالص داخلـی و شـدت        یافته. اندپرداخته 1971-2005هاي طی سال

  . شده است) انتشار گاز دي اکسید کربن(استفاده از انرژي باعث افزایش آلودگی محیط زیست 

ي علی پویا بین انشتار گاز دي اکسید کربن، مصرف انـرژي و تولیـد در   بررسی رابطه ي خود بهدر مطالعه) 2007(5آنگ

نتایج مطالعه نشان داد که رشد اقتصادي علیـت بلنـد مـدت مصـرف     . پرداخته است 1960-2000هاي کشور فرانسه طی سال

د تولیـد در کوتـاه مـدت برقـرار     ي علی یک طرفه از سوي مصرف انرژي به رشانرژي و آلودگی محیط زیست بوده و یک رابطه

-هاي این مطالعه نشان داد که با افزایش استفاده از انرژي ، انتشار گاز دي اکسید کربن نیز افـزایش مـی  همچنین، یافته .است

  . یابد

  :مطالعات انجام شده در داخل کشور

حیطـی و رشـد اقتصـادي در    در مطالعه خود به بررسی روابط علّی بین رشد جمعیت، آلودگی زیست م) 1383(سعادت 

به روش آزمون علیت  1346-80هاي آماري سري زمانی سالهاي  بدین منظور از یک تابع لگاریتمی و داده. ایران پرداخته است

دهد که یک رابطه دو طرفه بین اثرات زیست محیطی و رشد اقتصـادي   هاي مطالعه نشان می یافته. هشیائو استفاده شده است

دهد و حالت  سویه از رشد جمعیت به اثرات زیست محیطی را نشان می ر مورد رشد جمعیت، نتایج رابطه یکوجود دارد، اما د

دهـد و   توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادي باعث افزایش اثرات زیسـت محیطـی را نشـان مـی     در کل می. عکس برقرار نیست

ي باعث افزایش اثرات زیسـت محیطـی در طـول دوره    توان نتیجه گرفت که رشد اقتصاد در کل می. حالت عکس برقرار نیست

لـذا،  . اثـر اسـت   باشد و بر رشد جمعیت بی در ایران شده است و اثرات زیست محیطی فقط باعث رشد اقتصادي می 80-1346

  .رویه جمعیت و همچنین رشد نامتوازن اقتصادي در تخریب منابع زیست محیطی ایران مؤثر بوده است رشد بی

در تحقیق خود به بررسی اثر رشد اقتصادي بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطـی  ) 1386(مراد حاصل 

در این تحقیـق بـراي بـرآورد رابطـه میـان رشـد اقتصـادي و        . پردازد می) رابطه میان رشد اقتصادي و محیط زیست(کورنتس 

                                         
1 - Stren (2003) 
2 - Alam, et al (2007) 
3 - Ang (2007) 
4-Alan , etal (2007)   
5- Ang (2007)   
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ین تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط میان رشد نتایج ا. تخریب محیط زیست از مدل گروسمن و کروگر استفاده نموده است

  . باشد که به خوبی حاکی از برقراري فرضیه کوزنتس است وارونه می Uاقتصادي و میزان تخریب محیط زیست نوعی 

اي به بررسی اثرات زیست محیطی مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ایـران بـا    در مقاله) 1387(بهبودي و برقی گلعذانی 

براساس . اند جوسیلیوس پرداخته -به روش آزمون هم انباشتگی یوهانسون 1346-83هاي سري زمانی سالهاي  از داده استفاده

درصدي انتشار سرانه گاز دي اکسید کـربن و آلـودگی    92/0نتایج، یک درصد افزایش در شدت استفاده از انرژي باعث افزایش 

ي گاز دي اکسید کربن به  تولید ناخالص داخلی سرانه انتشار سرانه همچنین، با افزایش یک درصدي. محیط زیست شده است

  .درصد افزایش یافته است 31/1مقدار 

ي آلودگی هوا، آلودگی آب، مصرف انرژي  بررسی رابطه«ي خود تحت عنوان  در مطالعه) 1388(فطرس و نسرین دوست 

هنگـامی کـه معیـار    ) الـف : چهار حالت بررسی کردندفرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس را در » و رشد اقتصادي در ایران

زمانی که معیار آلودگی، آلودگی ) پ. (ي مصرف انرژي است وقتی که معیار رشد، سرانه) ب. (رشد اقتصادي، درآمد سرانه است

علیـت   یامـاموتو بـراي بررسـی    -بدین منظور از روش شناسی تودا. وقتی که معیار آلودگی، آلودگی هوا است) ت(و . آب است

 (EKC)زیسـت محیطـی کـوزنتس     ي منحنیعلیت بین متغیرهاي تحقیق، فرضیه ي متغیرها استفاده و در صورت وجود رابطه

از نشـر دي  ) ب(از نشر دي اکسید کربن به درآمد سرانه، ) الف(ي علی یک طرفه  نتایج، بیانگر وجود سه رابطه. شود برآورد می

ي کوزنتس براي نشر دي اکسید  فرضیه. از سرانه مصرف انرژي به آلودگی آب است) پ(اکسید کربن به سرانه مصرف انرژي و 

ي مصرف انرژي رد  شود و براي رابط نشر دي اکسید کربن، سرانه ي مصرف انرژي رد می کربن، درآمد سرانه، آلودگی آب، سرانه

  .شود نمی

د مـدت میـان انتشـار دي اکسـید کـربن و رشـد       ي بلنـ  ي خود وجود رابطه ، در مطالعه)1389(لطفعلی پور و همکاران 

بررسـی   1386-1346هاي فسیلی و آزادي تجاري در ایران طی دوره  اقتصادي را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژي

  . کند می

. انتشار، از آزمون علیت براساس الگوي تصحیح خطا اسـتفاده شـده اسـت    -لذا جهت مطالعه چگونگی رابطه علّی درآمد

هاي فسیلی و آزادي تجاري به انتشار دي اکسید کربن وجـود دارد،   دهد  علیت از رشد اقتصادي، مصرف انرژي نتایج نشان می

هاي فسیلی در کشور اثري به رشد اقتصادي  از یک طرف به دلیل این که مصرف انرژي. گیرد اما عکس آن مورد تأیید قرار نمی

هاي فسیلی را به عنوان راهی  توان کاهش مصرف انرژي می باشد  عوامل ایجاد آلودگی می ي ازندارد و از طرف دیگر مصرف انرژ

  .جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود

، چمنـی و  )1387(پـور   ، جعفـري و حبیـب  )1388(اي  توان به مطالعات شـرزه  از مطالعات داخلی دیگر در این زمینه می

  .د، اشاره نمو)1389(، محمد باقري )1384(همکاران 

  معرفی مدل 

  : باشدبه صورت زیر می) 2010(1مدل مورد بررسی در این تحقیق براساس مطالعات ایشی و همکاران

ttttt
uLpLGDPlPOPLCO  32102    

  : که در آن

CO2 : میزان انتشار گاز دي اکسید کربن  

POP : جمعیت شهر تبریز  

GOP : رشد اقتصادي  

P :هاي نفتی همان فرآوردهباشد که منظور از واقعی نمودن قیمتها در متها میها یا واقعی نمودن قیهدفمند کردن یارانه

بنابراین کلیه . وب یک کاال معادل ارزش آن کاال در گمرك کشور صادر کننده استفارزش . (باشدوب خلیج فارس میفقیمت 

                                         
1-Ishi et al (2010)   
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. بر عهده خریـدار خواهـد بـود   ) کنندهگمرك کشور وارد (د ، به مقص)گمرك کشور صادر کننده( هاي انتقال کاال از  مبدأهزینه

  . شوندالبته هزینه انتقال کاال از محل تولید  تا گمرك، مالیاتهاي مربوط به صادرات و هزینه بارگیري در ارزش خوب لحاظ می

U : جمالت پسماند  

L : بیانگر لگاریتم طبیعی وt باشدبیانگر دوره زمانی می .  

  : شوندست به سه دسته تقسیم میهاي پایداري محیط  زیدانیم شاخصمی

  کاهش آلودگی آب  -3          کاهش جنگل زدایی     -2    کاهش آلودگی هوا -1

. باشـد هاي مربوط به آلودگی هوا براي دوره مورد بررسی موجود مـی نظر براینکه براي  کشورهاي مورد بررسی فقط داده

  . شودتخریب محیط زیست استفاده می لذا از شاخص آلودگی هوا به عنوان معیاري براي تضمین

ها، اکسیدهاي گوگرد، دي اکسـید  منواکسید کربن، اکسیدهاي  نیتروژن، هیدروژن: هاي هوا شاملمهمترین آلوده کننده

 باشند  که منجر بـه تغییـر آب و  گاز دي اکسید کربن یکی از مهمترین گازهایی می. باشندکربن، ذرات معلق در هوا و ازن می

به همین جهت به عنـوان آلـودگی فرامـرزي معـروف      . )312، ص  1382ترازنامه انرژي (گرمایش کره زمین شده است  هوا و

، 1379بـوتکین و کلـر،   (اشد باي  ناشی از انتشار دي اکسید کربن میدرصد از آثار گازهاي گلخانه 60همچنین حدود  است و

  ). 46ص 

انتخاب ) متغیر وابسته(زان انتشار گاز دي اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی با عنایت به موارد فوق در این مطالعه، می

  . شده است

الزم به ذکر است آمار مورد نیاز براي برآورد  مدل، از اداره محیط زیست استان آذربایجان شرقی، ترازنامـه انـرژي سـال     

  . اج شده استاستخر) 1388(، سالنامه آماري استان آذربایجان شرقی ) وزارت نیرو( 87

براینکه، بنا به دفتر  ترازنامه انرژي وزارت نیرو از بـین حاملهـاي انـرژي، حامـل نفـت گـاز         رهمچنین دراین تحقیق نظ

هاي انرژي را به خـود اختصـاص   درصد از کل یارانه حامل 5/33میلیارد ریال  معادل  157360بیشترین مقدار یارانه به میزان 

  . عنوان شاخص انرژي استفاده شده است داده است، از این حامل به

  برآورد مدل 

  )ریشه واحد( آزمون ایستایی متغیرها

هاي زمانی به روشهاي سنتی و معمول ، مبتنی بر فرض ایستایی متغیرهاي مدل سازي اقتصاد سنجی با استفاده از سري

غیرها در طول زمان ثابـت بـوده و کوواریـانس    شود که میانگین و واریانس متفرض می بر این اساس ، عموماً. سري زمانی است

در حالی که بسـیاري از متغیرهـاي کـالن    . بین هر دو مقدار از متغیر سریهاي زمانی تنها بستگی به فاصله زمانی بین آنها دارد

-مـی      گیري روند مذکور حذف باشند که با تفاضلمی) ریشه واحد(ي یک روند تصادفی اقتصادي ایستا نیستند و اغلب حاو

هاي تحلیل       سازد، لذا اولین گام براي هاي آماري را غیر معتبر میحضور چنین روندي تخمین و استنباطاز آنجا که . شود

هاي ریشه واحـد مشـخص   ، با استفاده از آزمون)ریشه واحد( روند تصادفی متغیرها .، ساکن نمودن متغیر هاستیاقتصاد سنج

     .استفاده شده است 1فولر_ ایی متغیرها در مطالعه حاضر از آزمون ریشه واحد تعمیم یافته دیکی براي بررسی ایست .گرددمی

  

  

 
 
 

  

  

  

                                         
1 - Augment Dickey _ Fuller unit Root Test. 
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  فولر تعمیم یافته  –خالصه نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی - 1جدول

 ADF مقدار بحرانی مکینون
 محاسبه شده

 روند
عرض از 

 مبدا
 نام متغیر

 در سطح

10%  5%  1%  

61916/2-  960411/2-  661661/3-  697715/3-  - C Lco2 

21236/3-  557759/3-  273277/4-  407676/0-  T C lgdp 

24308/3-  612199/3-  394309/4-  418479/6-  - - lpop 

61058/1-  951687/1-  63921/2-  418594/1-  T C lp 

21527/3-  562882/3-  28458/4-  013853/6-  T C dlgdp  با یک بار

ريتفاضل گی  6104/1 -  952066/1-  641672/2-  154474/4-  _ _ dlp 

  هاي تحقیق یافته :مأخذ

  

    فولر تعمیم یافته محاسبه شده براي متغیرهـاي   –شود، قدرمطلق آماره دیکی مشاهده می) 1(مانطور که در جدول ه

lco2 , lpop  غیرهاي در سطح ،از قدر مطلق مقادیر بحرانی مکینیون بزرگتر است و براي متlp , lgdp  این آماره بعد از یک

  .رسده پایا بودن متغیرها به اثبات میشود؛ در نتیجگیري بزرگتر از مقادیر بحرانی میبار تفاضل

  حاصل از آنو تحلیل نتایج هاي توزیعی بر اساس الگوي خود توضیح با وقفهتخمین مدل 

براي برآورد مدل از الگوي خود توضیح با وقفـه هـاي    تا نیستند،با توجه به اینکه همه متغیرها در یک مرتبه یکسان ایس

وقفـه هـاي    زیرا در این الگو توجه به درجه همبستگی متغیرها مهم نیست و همچنین با تعیـین . توزیعی استفاده خواهیم کرد

هـاي اقتصـادي انتخـاب    ون پیش داوري و اسـتفاده از نظریـه  توان مدل مناسب و منحصر به فرد را بدمناسب براي متغیرها می

یـار  علت استفاده از ایـن ضـابطه ایـن اسـت کـه مع     . شودانتخاب می 2بیزین، وقفه بهینه مدل، -بر اساس ضابطه شوارتز .نمود

به همین دلیل بـراي  . ار استکند و در نتیجه از درجه آزادي بیشتري برخوردها صرفه جویی میبیزین در تعیین وقفه -شوارتز

  .ناسب تر استهاي کوچک منمونه

    ارائـه  ) 2(در تخمین مدل در الگوي خود توضیح با وقفه هاي توزیعی ابتدا مدل پویاي کوتاه مدت آن به صـورت جـدول   

 .باشدمی ARDL(2,2,1,2)بیزین به صورت  _ها بر اساس معیتر شوارتز شود که وقفه بهینه متغیرمی

  

  ARDL)  2،2، 1، 2( نتایج حاصل از  برآورد مدل پویاي  - 2جدول 

Prob  آمارهt نام متغیر  ضریب  انحراف معیار  

011/0 3968/9  080023/0  75195/0  )1(LCO2 

046/0  5038/4  17483/0  78741/0  )2- (LCO2 

007/0  1080/12  4430/0  5364/0  LGDP 

015/0  9621/7  6932/0  5520/0  )1- (LGDP 

019/0  0984/7  1180/0  8374/0  )2- (LGDP 

009/0  1875/10  0017069/0  017389/0  LPOP 
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011/0  5831/9  0019694/0  018873/0  )1- (LPO 

073/0  4946/3 -  010869/0  037983/0-  LP 

077/0  6530/2 -  21063/0  55881/0-  )1- (LP 

14/0  3271/8 -  0052472/0  043694/0  )2- (LP 

011/0  7276/2  19286/0  52605/0  C 

000/0= Prob-F                     94/1 =D.W                              83/0=R2  

 
Diagnostic  Test 

  

  

Test Statistics                             LMVersion                           FVersion 
  

A:Serial Correlation                 0.71916(0.396)                      0.54624(0.467) 

  

B:Functional Form                   0.043168(0.835)                    0.032072(0.859) 

C:Normality                              10.9709(0.004)                         _ 

D:Heteroscedasticity                 1.1779(0.278)                        1.1454(0.293) 

  هاي تحقیق یافته :مأخذ       

  

دهد که اوالً رابطه مثبت و معنی داري بین جمعیـت شـهري در شهرسـتان    نتایج به دست آمده در جدول یک نشان می

تبریز و رشد اقتصادي شهر تبریز با انتشار گاز دي  اکسید کربن وجود دارد که این نتیجه در یک وقفـه را و وقفـه نیـز حـاکم     

  . شهرنشینی و رشد اقتصادي تخریب محیط زیست همواره در حال  افزایش است است یعنی با افزایش

هـا  ها و تخریب محیط زیست حاکی از آن است که تأثیر هدفمند کردن یارانـه نتایج حاصل از رابطه هدفمند کردن یارانه

یعنـی تـا یـک سـال بعـد از      ولی غیر معنی دار است . بر تخریب محیط زیست در زمان حال و با یک وقفه هر چند منفی است

ولی همین متغیر با دو سـال وقفـه تـأثیر منفـی و     . ها این متغیر تأثیر چندانی بر محیط زیست نخواهد داشتهدفمندي یارانه

  . باشدمعنی داري بر تخریب محیط زیست دارد هر چند که ضریب آن بسیار پایین می

فر بودن همه ضرایب فرضیه صفر مبنی بر ص% 100با اطمینان دلیلی براي معنی داري کل رگرسیون میباشد و   Fآماره 

  .کندالگو را رد می

انـد کـه   و بیـانگر ایـن نکتـه    ، همگی بجز نرمالیتی از لحاظ اقتصاد سنجی قابل قبول هستندآزمون هاي تشخیصی مدل

ر نرمـالیتی بـا اطمینـان    فرضیه صـف  .اریانس ندارد و نیز مدل به خوبی تصریح شده استوهمبستگی و ناهمسانی  مشکل خود

  .شود و حاکی از آن است که جمالت پسماند داراي توزیع نرمال نیستندرد می% 99

حال براي اطمینان از اینکه رابطه بلند مـدت حاصـل ازایـن روش کـاذب نباشـد، از روش ارائـه شـده توسـط پسـران و          

  . کنیموجود رابطه بلند مدت را آزمون می، ) 1999(همکاران

054321ه اگر فرضی    H0 = آمـاره   .شـود رابطه بلند مدت در مدل تایید مـی  رد شود، وجودF 

) 1999( از مقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و همکاران% 90باشد که از سطح اطمینان می 4101/3محاسبه شده برابر با 
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تخمـین ضـرایب در بلنـد مـدت در      .شودد میتائید مدت در مدل لذا وجود رابطه بلن. گیردبزرگتر است و خارج از آن قرار می

  .ارائه شده است)  3( جدول شماره

  

  نتایج حاصل از برآورد رابطه درازمدت مدل -3جدول 

Prob  آمارهt نام متغیر  ضریب  انحراف معیار  

003/0  

042/0  

001/0 

9491/18  

7476/4  

8858/25 -  

1772/0  

2160/0  

8491/0  

3359/0  

1026/0  

021978/0-  

LGDP 
LPOP 

LP 

  هاي تحقیق یافته: مأخذ       

  

همانطور که از  نتایج پیداست در  بلند مدت رشد اقتصادي شهر تبریز و همچنین افـزایش شـهر نشـینی در  شهرسـتان     

 ها در بلندمدت باعث کاهش تخریب محیط  زیستشود ولی هدفمند سازي یارانهتبریز باعث افزایش تخریب محیط زیست می

  . شودمی

الگوي . کنداي از  متغیرهاي  اقتصادي مبناي استفاده از  مدلهاي تصحیح خطا را فراهم میوجود همگرایی بین مجموعه

به منظور بررسی روابـط کوتـاه   . دهدتصحیح خطا در واقع نوسانهاي کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر بلند مدت آنها ارتباط می

آورده  )4( شماره  رد  بررسی در تحقیق، از مدل تصحیح خطا استفاده گردید که نتایج در جدولمدت بین متغیرهاي الگوي مو

 .شده است

 
  نتایج برآورد مدل  تصحیح خطا - 4جدول 

Prob  آمارهt نام متغیر  ضریب  انحراف معیار  

006/0 5038/4  17483/0  78741/0  DLCO2  

000/0  1080/12  4430/0  5364/0  dLGDP 

001/0  9621/7  6932/0  5520/0  dLGDP1 

000/0  1875/10  00001706/0  17389/0  dLPOP 

000/0  5831/9  0001969/0  18873/0  Dl POP1 

110/0  2519/2-  074742/0  16831/0-  DLP 

073/0  4946/3-  010869/0  37983/0 -  DLP1 

012/0  6866/2-  060904/0  22670/0-  Ecm(-1) 

000/0  =prob f-                    87/1 =D.W                              82/0=R2 

  هاي تحقیق یافته :مأخذ

  

به دسـت آمـده اسـت،     -22/0ضریب جمله تصحیح خط که نشان دهنده سرعت تعدیل مدل به سمت تعادل است، رقم 

  . شودمیاین عدد بیانگر این است که بعد از حدود چهار سال و شش ماه دوره کوتاه مدت به سمت بلند مدت تعدیل 

  آزمون ثبات ساختاري

را که مـنعکس کننـده ثبـات در ضـرایب      2و مجذور پسماند تجمعی 1هاي ثبات ساختاري پسماند تجمعینهایتا آزمون

آزمون پسـماند تجمعـی بـراي یـافتن تغییـرات سیسـتماتیک در        .تخمینی در طول دوره مورد بررسی است را انجام می دهیم

                                         
1 -Cumulative Sum of Residuals (CUSUM) 
2 - Cumulative Sum of Squared Residuals (CUSUMQ) 



 10 

 پسماند تجمعی زمانی که انحراف از پایداري ضرایب رگرسیون اتفاقی و ناگهانی است ، مفید ضرایب رگرسیون و آزمون مجذور

ارائـه   1که برابري آنها توسط براون و دیگران [% )99فاصله اطمینان ( ین دو خط صاف ا، اگر شکل پسماند تجمعی. می باشند

رت وجود شکسـت  در غیر این صو. شودیرفته میدم وجود شکست ساختاري پذقرار گرفت، فرضیه صفر مبنی بر ع ]شده است

  ).1384تشکینی،( کندر مجذور پسماند تجمعی نیز صدق میمطالب فوق در مورد نمودا. شودساختاري پذیرفته می

  .اندنشان داده شده) 1(در شکل شماره  شکل آزمون هاي پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی

 
 CUSUMSQو  CUSUMآزمون ): 1(شکل 

  

 Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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  گیري خالصه و نتیجه

ي اقتصادي و احتمالی مطرح گردید، مطالعـه در مـورد عوامـل    هاي زیست محیطی، به عنوان مسالهاز زمانی که آلودگی

اند که عواملی همچون مصـرف  در این زمینه، اکثر صاحب نظران براین عقیده. موثر برآلودگی محیط زیست نیز آغاز شده است

ایـن مطالعـه بـه بررسـی      دررشد جمعیت درایجاد و گسترش آلودگی نقش اساسی دارند براین اساس  انرژي، رشد اقتصادي و

براي تحلیل بهتر موضوع از . ها، شهرنشینی و توسعه شهري شهر تبریز پرداخته شدهاثرات زیست محیطی هدفمند کردن یارانه

نتـایج  . به صورت فصلی استفاده شـده اسـت   1380-1387براي سالهاي ) (ARDLهاي توزیعی بازگشتی با وقفه الگوي خود

دار ریب محیط زیست مثبت و معنـی تحقیق حاکی از آن است که رابطه افزایش شهرنشینی و توسعه اقتصادي شهر تبریز با تخ

 نظر براینکه مدل بـه . تواند کمک شایانی به کاهش تخریب محیط زیست نمایدها در بلند مدت میاست و هدفمند کردن یارانه

توانند بیانگر کشش نیز باشند، بـراین اسـاس بـا مقایسـه ضـرایب      ضرایب تخمین می .صورت لگاریتمی تخمین زده شده است

                                         
1 -Brown ,Durbin & Evans 
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هویداست که تأثیري مثبتی که رشد اقتصادي و افزایش شهرنشینی بر تخریب محیط زیسـت دارنـد فقـط بـا هدفمنـد کـردن       

  . تمهیدات و راهکارهاي دیگري نیز بود باشد و باید به فکرهاي انرژي قابل جبران نمییارانه

  ی تارائه پیشنهادات سیاس

هـا از جهـان از همـه وقـت      اکنون که قرن جدیدي آغاز شده است اختالف بـین درك اقتصـاددانان و درك اکولوژیسـت    

اي  براساس آن آینده نگرند و المللی را می گذاري بین سابقه اقتصاد جهان و تجارت و سرمایه اقتصاددانان رشد بی. تر است عمیق

برابر توسعه یافتـه و   7تاکنون اقتصاد جهان  1950گویند از سال آنها با غروري پذیرفتنی می. کنند بینی می بخش را پیش  نوید

تریلیون دالر افزایش یافته و سطح زندگی مردم را چنـان ارتقـا داده کـه هـیچ      43تریلیون دالر به  6ارزش کاالها و خدمات از 

یابند که این رشد محصول احتراق مقادیر عظیمی  می نگرند و در ها به همین رشد می اکولوژیست. کرد آن را هم نمی کس تصور

سوخت فسیلی است که بهاي آن به طور مصنوعی ارزان نگاه داشته شده و این فرآیندي است که ثبات آب و هواي کره زمـین  

هاي یخ و باال آمدن سـطح آب   تر، ذوب شدن کوه شدیدتر گرما، توفان مخرب نگرند و امواج آنها به پیش می. را بر هم زده است

ادامـه  بینند که به کاهش مساحت خشکی خواهد انجامید آن هم در شرایطی که جمعیت همچنان به رشـد خـود    دریاها را می

آب   بینند که پیوسته ادي را میها اقتص هاي اقتصادي را در نظر دارند اکولوژیست دانان رشد شاخصدر حالی که اقتصاد. دهد می

  :بینی کند و اما ارائه پیشنهادات سیاستی تواند پیش دهد، تغییري که عواقب آن را هیچ کس نمی و هواي کره زمین را تغییر می

براي کنترل تخریب محیط زیست، اقتصاددانان استان آدربایجان شرقی و شهر تبریز بهتر است آگاهی زیست محیطی  -

عنـی بایـد قبـل از اینکـه یـک      ی. کنند و وابستگی ذاتی اقتصاد به اکوسیستم کره زمین را به رسمیت بشناسـند  بیشتري کسب

دان خوب باشند یک اکولوژیست خوب باشند و به این مساله واقف باشند که تنها سیاست اقتصادي که امکـان موفقیـت   اقتصاد

  .دارد سیاستی است که اصول اکولوژي را محترم شمارد

  شـود و در طـی آن از    یات سبز بر صنایع آالینده وضع شود، کاري که در برخی کشورهاي توسعه یافتـه انجـام مـی   مال -

توانـد بـه    شود که این مالیـات خـود مـی    کنند مالیات اخذ می گذارانی که از صنایع آالینده استفاده می کنندگان و سرمایهتولید

. اند از این درآمد در جهت کنترل بهینه تخریب محیط زیست استفاده نمایـد تو عنوان یک درآمد براي دولت باشد که دولت می

هـا   نهالسـتان . هـا اختصـاص دهـد    هاي موجود را به ایجاد نهالسـتان  هاي کشور بخشی از زمین تواند براي حفظ جنگل مثالً می

تواند در صـنعت انـرژي بـادي بـه      می توانند به ازاي هر هکتار چندین برابر جنگل طبیعی چوب تولید کنند و یا اینکه دولت می

گذاري کند که همراه با صنعت انرژي بادي سـه صـنعت فرعـی جدیـد نیـز ایجـاد        هاي فسیلی سرمایه جاي استفاده از سوخت

همچنین براي تشویق و ایجاد انگیزه براي تولید کنندگانی کـه  . صنعت تولید توربین، نصب توربین و نگهداري آن : خواهد شد

  .کنند سوبسید و یارانه پرداخت شود اك استفاده میاز صنایع پ

تواند با وضع قوانین و مقررات زیست محیطی شدید مخصوصاً در بخش گمرك از ورود بیشتر صنایع آالینـده   دولت می -

  .به داخل کشور جلوگیري کند

حـیط زیسـت دارنـد از    هـا بـر سیاسـت جهـانی م     هاي زیست محیطی، تاثیري که این سازمان تشکیل سازمانها و گروه -

هاي زیست محیطی با انتشار خبرنامه، مجله، مصاحبه مطبوعاتی، و نیز از طریق وب سـایت   گروه. ها بیشتر است بسیاري دولت

آنها اگر تـوان خـود را   . کنند خود و ارسال اطالعات با پست الکترونیک، نقش بسیار مهمی در آموزش زیست محیطی بازي می

  .توانند به نیروي سیاسی عظیمی تبدیل شوند عی خاص بسیج کنند میبراي پرداختن به موضو

هاي تحقیق  براي تحقیق و مطالعه در زمینه زیست محیطی، در فرآیند جهانی شدن اقتصاد فعالیت R&Dایجاد مراکز  -

رچوب فرآینـدهاي  هاي کشورهاي در حال توسعه که در چا دولت. پایه شده است -و توسعه به طور روز افزونی انحصاري و ملی

بایسـتی بودجـه عمـومی     انـد، مـی   آزاد سازي و تعدیل ساختاري به کوچک کردن دولت و کاهش بودجه عمومی متوسل شـده 

هاي علمی زیست محیطی و بهداشتی جامعه را افزایش داده و تـامین   مربوط به تحقیق و توسعه براي گسترش دانش و ظرفیت

نویسد تحقیق و توسعه زیست محیطی و بهداشتی، همیشه بـه مقـدار فـراوان بـه بودجـه       سوزان بیگز در این زمینه می. نمایند
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در کشـورهاي در  دولتی وابسته است و فقر شدید، سطوح پایین درآمدي و فقدان بودجه دولتی موانع عمده تحقیـق و توسـعه   

  .)Goodstein pp. 312-313. (حال توسعه هستند

  .هاي آن به طور متوسط تنها دو فرزند داشته باشند اي پایدار است که زوج امعهتنها ج  در دراز مدت،  تثبیت جمعیت -
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Abstract 
Iran has been affected by rapid urbanization phenomenon in the past decades because of 

possessing abundant energy resources and it has been experienced ever increasing growth in energy 
consumption (especially fossile fuel). These factors besides low environmental friend technology 
level have been led to difficulties. So, This article tries to investigate the urban environmental effects 
on managing subsides, development of urban economic based on self- return economic measuring 
pattern by ARDL for 1380-1387 period in Tabriz as seasonal. The data and statistics have been 
extracted from east Azarbijan province environment office, 1387 energy balance and Iran statistics 
organization. 

This researches as follows: introduction and practical and theoretical principles have been 
explained in part one and a model and analysis of the results have been proposed and finally summary 
and conclusion, propositions for future studies have been offered. 

According to the results of the research the positive effect of the subside management and 
increase of the urban population on the destruction of the environment is only not compensated by 
energy subsides management in Tabriz, the other plans and strategies are necessary. At the end of the 
article the policy propositions proportionate with the research result are offered. 

 
Key words: environment, subside managing, urban populations, city economic development, 

ARDL(Auto Regressive Distributed Lags). 
 
 


