
طبیعیاقتصاد محیط زیست و منابعدوفصلنامه
111-138صفحات، 1396پاییز و زمستان، 1سال اول، شماره 

تیفیدرآمد بر کعیتوزنابرابريبلندمدتومدتکوتاهریتاثیبررس
و هانکریبایتجمعهمکردیبا استفاده از رورانیاستیزطیمح

3و تکتم امینی2ساالريیتقی ابراهیم، 1جواد هراتی

05/08/1395رش: یخ پذیرتا16/10/1394افت:یخ دریرتا

دهیچک
یطـ رانیـ در اقتصـاد ا سـت یزطیمحتیفیدرآمد بر کعیتوزياثر نابرابریمطالعه حاضر بررسیهدف اصل

ــا اســتفاده از روش بــانیــاياســت. بــرا1346-1392زمــانی دوره  ــه بررســ2013و هانــک(ریمنظــور ب ی) ب
يو مصـرف انـرژ  ینـ یجبیدرآمـد سـرانه، ضـر   يرهـا یو متغسـت یزطیمحـ یآلودگریمتغنیبتجمعیهم
آن است کـه در  انگری) بARDLگسترده(هايبا وقفهحیخود توضيبرآورد الگوجیشده است. نتااختهپرد

درآمـد  عیـ دارد. هرچنـد بهبـود توز  سـت یزطیمحـ تیـ فیبـر ک یمنفيریتاثمدتوبلندمدترشداقتصاديکوتاه
تیـ فیکدنموجـب بـدتر شـ   يمصـرف انـرژ  شیاسـت، امـا افـزا   سـت یزطیمحتیفیبر کیمثبتریتاثيدارا
هـاي اسـت یسيدرآمد در کنار بازنگرعیبهبود توزهاياستیسياجرا،اساسنی. براشودیمستیزطیمح

بـه  یابیدسـت ياز ابزارهـا یکـ یبـه عنـوان   توانـد یمـ ،ندهیکمتر آالهاييو استفاده از تکنولوژيبخش انرژ
.ردیقرار گياقتصادزانریاهداف بلندمدت توسعه مورد توجه برنامه

JEL:Q55, I33, C13بنديطبقه

ریبـا تجمعـی همکردیروست،یزطیمحتیفیدرآمد، کعیتوزينابرابر: يدیکليهاواژه
گستردههايبا وقفهحیخودتوضيوهانک، الگو

مسئولنویسنده -عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بجنورد-1
Email: j.herati@ub.ac.ir

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد-2
Email: ebrahimi@um.ac.ir

دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد-3
Email: t.amini@gmail.com



1396پاییز و زمستان، 1فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره دو112

مقدمه-1
از نقـش مهمـی در   (EKC)در ادبیات اقتصاد محیط زیست، فرضیه کوزنتس زیست محیطـی 

زیست محیطی حاصل از فرایند رشد(توسعه) اقتصـادي برخـوردار   پیامدهايتجزیه و تحلیل 
وارون بـین شـاخص افـت کیفیـت محـیط      Uارتباط نامتقارنی بـه شـکل   ،است. براین اساس

زیست و درآمد سرانه (رشد اقتصادي) وجود دارد. 
مطالعات اولیه در حوزه فرضیه کوزنتس زیسـت محیطـی از ایـن جهـت کـه تـاثیر       از بسیاري 

گیرنـد از اریـب ناشـی از حـذف متغیرهـاي      متغیرها بر کیفیت محیط زیست را در نظر نمـی سایر 
). از ایـن رو ادبیـات   2011، 2کـیم و بایـک  و1،2010کلیدي برخوردار است (آواتـا و همکـاران  

نظري فرضیه کوزنتس زیست محیطـی در جهـت الگوسـازي تـاثیر عوامـل مختلـف بـر کیفیـت         
اي کـه مطالعـات مختلـف، عـواملی ماننـد شـدت       ست بـه گونـه  اکرده محیط زیست توسعه پیدا 

گذاري مستقیم خارجی و شـاخص بـاز بـودن و توزیـع درآمـد را در فـرم       مصرف انرژي، سرمایه
، 3(سـویتاس و همکـاران  اند کردهوارد (EKC)تقلیل یافته الگوي فرضیه کوزنتس زیست محیطی

).  2011، کیم و بایکو2010،؛ آواتا و همکاران4،2009؛ جلیل و محمود2007
براي اولـین  )1994(5در راستاي توسعه الگوسازي فرضیه کوزنتس زیست محیطی بویس

بار ایده اثرگذاري توزیع درآمد بـر تقاضـاي کیفیـت محـیط زیسـت را مطـرح کـرد. تـاثیر         
محیطـی جامعـه بسـتگی    نابرابري درآمد بر کیفیت محیط زیست به برآیند ترجیحات زیست

از طریـق افـزیش   اضاي جامعـه بـراي کیفیـت محـیط زیسـت     که با افزایش تقدارد به طوري
فشارهاي سیاسی موجب افزایش تـالش دولـت بـراي حفاظـت از محـیط زیسـت و اصـالح        

شود.  هاي زیست محیطی میسیاست
تواند اثري منفی بر کیفیـت  نابرابري توزیع درآمد می)1998(6به اعتقاد تورس و بویسی

اي در کیفیت محـیط زیسـت   کنندهتوزیع مجدد درآمد عامل تعیینمحیط زیست گذاشته و
ــی فرضــیه  2001، 7اســت (هرنیــک و همکــاران ــا در بررســی تجرب ــابراین الزم اســت ت ). بن

1- Iwata et al.
2- Kim and Baek
3- Soytas et al.
4- Jalil and Mahmud
5- Boyce
6- Torras and Boyce'
7- Hernik et al.
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متغیر نابرابري توزیع درآمد به عنوان یک عامل بالقوه اثرگذار در ،کوزنتس زیست محیطی
).بـراین  2013، 1د (بایـک و گویشـا  کنار دیگر متغیرهاي توضیحی رایج در نظـر گرفتـه شـو   

تجمعی) بـین شـاخص کیفیـت    مدت (همبه بررسی رابطه تعادلی بلنداساس در مطالعه حاضر
شود.محیط زیست و توزیع درآمد پرداخته می

هـاي مختلفـی از سـوي    آزمـون ،اي از متغیرهاتجمعی بین مجموعهبه منظور بررسی هم
آزمـون ،)، انگـل و یو 1987(2گرنجـر و ن اقتصادسنجی ارائه شده است. آزمون انگل امحقق

) از 2001کرانه ارائه شده توسط پسران و شـین ( F) و آزمون 1990(3یوهانسن و جوسلیوس
هاي یـاد شـده، هـر یـک از آنهـا بـا       تعدد روشاست. با وجود ها ترین این آزمونجمله مهم

گرنجر بر پایه جمـالت اخـالل و   و جمعی آزمون انگل ونی همراه است. آزمیهامحدودیت
اي با استفاده از یـک رگرسـیون سـاده، رابطـه تعـادلی بلندمـدت را       در یک روش دومرحله

گرنجر این است کـه اگـر یـک    -تجمعی انگلکند. اشکال اساسی آزمون همالگوسازي می
رو نتـایج  شـود و از اینـ  خطا در مرحله اول وجود داشته باشـد بـه مرحلـه دوم نیـز منتقـل مـی      

نادیده گرفتن جزء تاخیري در این روش ممکن است همچنیندهد. ي ارائه میاکنندهگمراه
هـاي کوچـک شـود. در چنـین وضـعیتی، نتـایج فاقـد        منجر به تورش قابل توجهی در نمونه

اعتبار الزم خواهد بود. 
دهـد  ) نتایج تجربی بهتر و کارآمدتري را ارائه می1991(4تجمعی انگل و یوآزمون هم

تجمعی نرمال نباشد نیـز قابـل اسـتفاده   برآوردگرهاي بردار همو حتی در شرایطی که توزیع 
است، اما با دهندگی اندك آن، نتایج داراي اریب خواهد بود.توجه به قدرت توضیحاست، 

عــالوه دهنــدگی انــدك آن، نتــایج دارایــی اریــب خواهــد بــود.توجــه بــه قــدرت توضــیح
بـر پایـه برآوردگـر حـداقل     )1990(5نتایج حاصل از روش آزمـون فیلیـپس و هـانس   ،براین

به دلیل در نظر نگرفتن متغیرهاي تاخیري و FMOLS(6(مربعات معمولی کامال اصالح شده 
ها فاقد اعتبار کافی است.امکان وجود روند در داده

1- Baek and Gweisah
2- Engle and Granger
3- Johansen andJuselius
4- Engle andYoo
5- Phillips and Hansen
6- Fully Modified Ordinary Least Squares
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) اسـتفاده از روش  1993اینـدر ( ،تجمعـی باشـد  تنها بررسی هـم ،در شرایطی که هدف
امابررسـی  کنـد، می) را توصیه 1990تجمعی یوهانسن و جوسلیوس (حداکثر درستنمایی هم

باشــد یــا رتبــه VAR،)0(Iتجمعــی بــین متغیرهــا در شــرایطی کههــر متغیــر در سیســتم  هــم
نتایج حداکثر ،باشد، فاقد اعتباراست. عالوه براینI)0(و I)1(جمع ترکیبی از متغیرهاي هم

بـودن متغیرهـا   زا بـرون وزا درونتجمعی در مدل یوهانسن و جوسلیوس بهنمایی همدرست
تجمعی بـین متغیرهـا در بلندمـدت    دهنده هماین آزمون تنها نشانحساس است. درعین حال 

دهد. مدت را نشان نمیاست، اما رابطه پویاي کوتاه
اغلـب  زا درونهاي بلندمدت اقتصادي عالوه بـر متغیرهـاي  ) تئوري1994(1به اعتقاد بسویچ

است به نوبـه خـود بـه    ممکن زا درونو متغیرهاياز متغیرهاي توضیحی را دربرداردتعداد زیادي
ابعـاد سیسـتم   ،متغیرهاي توضیحی جدید نیاز داشته باشند، بنابراین در مـدل خودتوضـیح بـرداري   

3ارائه شـده توسـط پسـران و همکـاران    2غیرقابل کنترل خواهد بود. هرچند رویکرد آزمون کرانه

بـودن آنهـا قابـل    زا بـرون وزا درونبا در نظر گـرفتن بودن متغیرهاI)0(وI)1() صرفنظر از 2001(
،فاقد اعتبار خواهد بود.I)2استفاده است، اما در صورت وجود متغیر (

موجـب بـروز نتـایج متضـاد و متناقضـی      هاي یاد شده گـاه هاي موجود در روشمحدودیت
شود. در چنین شرایطی به دست آوردن نتایج یکسان به سختی امکانپذیر است، زیـرا در یـک   می

هـاي دیگـر همـان فـرض پذیرفتـه      شود در حالیکه در آزمونرد می0Hی فرض تجمعآزمون هم
تجمعـی جدیـدي را مطـرح    ) روش هـم 2013بـایر و هانـک (  ،شود. براي غلبه بر این مشـکل می

دهـد.  ی قابـل اعتمـادي را ارائـه مـی    تجمعمهاي یادشده، نتایج هکردند که با ترکیب همه آزمون
هـاي  از توان آزمون باالتري نسبت بـه هریـک از آزمـون   ترکیبیوش این آزمون به عنوان یک ر

دهد.  کاراتري ارائه مینتایجتجمعی رایج برخوردار بوده و هم
تجمعـی بـین کیفیـت    در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد بایر و هانـک بـه بررسـی هـم    

ار بـر کیفیـت   محیط زیست و نابرابري توزیع درآمد و دیگر متغیرهاي توضـیحی رایـج اثرگـذ   
شـود. بعـد از آن بـا اسـتفاده از الگـوي خـود توضـیح بـا         محیط زیست در ایـران پرداختـه مـی   

1- Boswijk
2- Bound Testing Approach
3- Pesaran et al.
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هـاي  ضمن بررسی رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـاي الگـو، پویـایی      (ARDL)هاي گسترده وقفه
شود.مدت به تعادل بلندمدت برآورد میمدت الگو و سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاهکوتاه

در قسـمت دوم برخـی از مطالعـات انجـام     بعد از مقدمه به شرح خواهد بود: مقاله حاضر
شده در حوزه توزیع درآمد و کیفیت محیط زیست آورده شده است. در بخش سوم مبـانی  
نظري و ساختار الگوبیـان شـده اسـت. در بخـش چهـارم، نتـایج و تجزیـه و تحلیـل الگـوي          

گیـري و پیشـنهادات   خالصـه، نتیجـه  نیزبرآوردي توضیح داده شده است. در آخرین بخش
سیاستی ارائه شده است.

مروري بر مطالعات پیشین-2
و تجربی زیادي در رابطه با رشد اقتصـادي و کیفیـت محـیط زیسـت     نظريطالعات اگرچه م

انجام شده است، اما توزیع درآمد و اثرات بالقوه آن بر کیفیت محـیط زیسـت کمتـر مـورد     
به نحوي کـه ادبیـات رشـد و محـیط زیسـت عمومـا کیفیـت محـیط         وجه قرار گرفته استت

سطح نابرابري اقتصـادي بـه   به کمتر در نظر گرفته و سرانه زیست را تابعی از متوسط درآمد 
.اندکردهبر کیفیت محیط زیست، توجه بالقوه اثرگذارعواملعنوان 
مطالعـات خـارجی   ر زمینه بررسی تاثیر نابرابري توزیع درآمد بر کیفیت محیط زیسـت د

هاي انجام شده در هـیچ مطالعـه داخلـی بـه ایـن      زیادي انجام شده است، اما براساس بررسی
.1مساله پرداخته نشده است

کوزنتس زیست محیطی و بررسی تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت محیط زیست در رابطه با آزمون تجربی فرضیه -1
توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ (شاخص آلودگی) مطالعات داخلی بسیاري انجام شده است. این مطالعات را می

رشد هاي مختلف علیت به بررسی ارتباط علی بینشود که با استفاده از آزمونگروه اول مطالعاتی را شامل می
پردازند. نتیجه کلی این گروه مطالعات که با اقتصادي و کیفیت محیط زیست و دیگر متغیرهاي اثرگذار بر آنها می

تودا به بررسی رابطه علی -هاي علیت مختلف نظیر علیت گرنجري، علیت هسیائو و علیت یاماموتواستفاده از آزمون
پردازد، بیانگر دیگر متغیرهاي اثرگذار بر ارتباط آنها میبین رشد اقتصادي و کیفیت محیط زیست (آلودگی) و 

وجود رابطه علی بین دو متغیر کلیدي رشد اقتصادي و آلودگی است. گروه دوم شامل مطالعاتی است که با استفاده 
یافته منحنی کوزنتس زیست محیطی به بررسی ارتباط رشد اقتصادي واز الگوهاي اقتصادسنجی و برآورد فرم تقلیل

که نتیجه مشترك مطالعاتی که پردازند. نتیجه این دسته از مطالعات متفاوت است به طوريکیفیت محیط زیست می
پردازند بر صادق بودن فرضیه کوزنتس با استفاده از الگوهاي پانل به بررسی ارتباط رشد و کیفیت محیط زیست می

که از سطوح درآمدي پایینی برخوردار هستند یک زیست محیطی داللت دارد. به این  معنی که براي کشورهایی 
رابطه مستقیم بین آلودگی و رشد اقتصادي وجود دارد درحالی که براي کشورها با درآمد باال ارتباط مورد نظر به 

پردازند، وجود شکل معکوس است. مطالعاتی که با استفاده از الگوهاي سري زمانی به بررسی ارتباط مطرح شده می
).1392دهند (به نقل از هراتی و همکاران ، نتس زیست محیطی را بـه شکل ناقص مورد تایید قرار میفرضیه کوز
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بررسی نظري تاثیر نـابرابري بـر کیفیـت محـیط زیسـت      براي اولین بار به )1994(1ویسیب
از دو طریق نـرخ تـرجیح زمـانی و تجزیـه و تحلیـل      االترنابرابري ب،به اعتقاد ويد.زپردامی

رسـان بـه محـیط زیسـت موجـب افـزایش افـت کیفیـت         هـاي آسـیب  فایـده فعالیـت  -هزینه
نـرخ تـرجیح زمـانی    االترموجب افزایش که نابرابري ببه این صورتد. شومحیط زیست می

همـراه بـا   شود. درعین حـال محیطی میهایزیستکاهش نگرانیو بدنبال آنزیست محیطی 
و محیط زیسـت بـه   طبیعی هايبه استفاده بیش از حد از سرمایهفقرا نابرابري، تمایل افزایش 

.  کندمیدرآمد فوري و در دسترس جهت تداوم حیات، افزایش پیدا تنها منبع عنوان 
هـاي انتشـار گازهـاي آالینـده ناشـی از      )بـا اسـتفاده از داده  1997(2راوالیون و همکـاران 

و (PPP)سـرانه تعـدیل شـده برحسـب برابـري قـدرت خریــد      GDPهـاي فسـیلی،   سـوخت 
و اثرات به بررسی ارتباط بین آلودگی و نابرابري کشور 42شاخص ضریب جینی مربوط به 

اسـت کـه کششـدرآمدي    آننتایج بیـانگر  پردازند.میمتقابل آن با درآمد سرانه و جمعیت 
کشـش درآمـدي انتشـار    مچنـین مقـدار   . هاسـت درصـد  1حـدود  منفـی و  انتشار آلـودگی  

انتشـار  نسـبت حساسـیت   کنـد و  همراه با افزایش متوسط درآمد کـاهش پیـدا مـی   ،آلودگی
درصـد  5حـدود  فقیـر دنیـا   کشـور 10کشور ثروتمند به10توزیع مجدد درآمد آلودگی به 

است که کشش درآمدي انتشار آلـودگی تـابعی افزایشـی از    آن. همچنین نتایج بیانگر است
معنی که با افزایش نابرابري، اثر رشـد درآمـد بـر انتشـار     به این. استجینی ضریب شاخص 

کند. آلودگی افزایش پیدا می
کشـور بـه بررسـی تـاثیر     22هاي و داده4تلفیقیبا استفاده از الگوهاي )1998(3اسکروگز

اي در عرضـه کـل   متغیرهاي ضریب جینی، دموکراسی، تراکم جمعیت و سهم انرژي هسـته 
دست آمده با توجـه بـه شـاخص    ه . نتایج بزدپردامیانرژي بر شاخص کیفیت محیط زیست 

نشـان  )1998(5برایـان و همکـاران  همچنـین دي  . اسـت زیست محیطی مورد استفاده متفاوت 
هــاي هاي ســازمان همکــاريکشــورگروهــی از CO2انتشــار ورشــددرآمد بــین دادنــد کــه 

درآمد نابرابري باالتر معنی که به این. تباطی مثبت وجود داردار6(OECD)اقتصادیو توسعه 
1- Boyce
2- Ravallion et al.
3- Scruggs
4- Pooled
5- De Bruyn et al.
6- Organization for Economic Co-operation and Development
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، افـزایش  اقتصـادي آنهـا  از طریق افـزایش نـرخ رشـد   رادر کشورهاي ثروتمندCO2انتشار 
.  اده استد

مجمـوع وزنـی   گیريقاعده تصمیم«بر پایه مطالعه اولیه بویس 1)1998سی (یتوراس و بو
آلودگی به بررسی تاثیر نابرابري -ارتباط درآمدضمن بررسی 2(PWSDR)»اجتماعیقدرت

پردازنـد. بـراي ایـن منظـور از سـه      می1977-1991کشور طی دوره 58بر محیط زیست در 
و حقـوق  3(LIT)شاخص مختلف نابرابري اقتصادي(ضریب جینی)، نـرخ سـواد بزرگسـاالن   

دهـد کـه   کننـد. نتـایج نشـان مـی    اسـتفاده مـی  4(RIGHTS)هاي مـدنی سیاسی کل و آزادي
سـواد و حقـوق   وشـود قـدرت موجـب افـزایش آلـودگی مـی     تر در توزیـع نابرابري بزرگ

. همچنـین  هسـتند ین برخـوردار  یمالکیت از قدرت توضیحی باالتري در کشورها با درآمد پا
هاي سیاسی و بهبـود  معیارهاي بهبود توزیع قدرت مانند سطح سواد عمومی، افزایش آزادي

هاي موثرتري بـراي بهبـود کیفیـت محـیط زیسـت در      آمد، سیاستحقوق مدنی و توزیع در
.  هستندکشورهاي فقیر 

زیسـت  توزیـع درآمـد بـر تخریـب محـیط     تـاثیر ) به بررسی 2000ن و همکاران (وراوالی
ز تـابع  دو گروه افراد ثروتمند و فقیر جامعـه ا هر کنند زند. براي این منظور فرض میپردامی

مصـرف اغلـب   کـه طـوري بههسـتند تقاضاي ضمنی در رابطه با انتشـار آلـودگی برخـوردار    
انتشـار کاالها به طور مستقیم (از طریق مصرف) و یا غیرمسـتقیم(از طریـق تولیـد) همـراه بـا     

خانوارهـاي ثروتمنـد و   5MPEمیل نهایی بـه انتشـار  در این چارچوب برآیند آلودگی است. 
حوي تغییر آلودگی نسبت به درآمد است. نتایج بیـانگر آن اسـت چنانچـه    کننده نفقیر تعیین

تمندان برخوردار باشند، یک سیاست توزیع مجـدد  وباالتري نسبت به ثرMPEفقیر از افراد 
د. بـرعکس، اگـر   شـو موجب افزایش انتشار آلـودگی مـی  د؛ شوکه موجب کاهش نابرابري

، کـاهش نـابرابري همچنـین موجـب کـاهش      تري برخوردار باشـند ینیپاMPEمردم فقیر از 
اغلب مردم فقیر درآمـد اضـافی خـود را بـه نیازهـاي      شود.همچنین میسطح انتشار آلودگی 

کـه از نـرخ انتشـار    ماننـد خـودرو  ضروري مانند غذا و لبـاس اختصـاص داده تـا کاالهـایی    
عالوه بـر  ن باشد. تر از ثروتمنداآنها باید پائینMPEبنابراین.آلودگی باالتر برخوردارهستند

1- Torras and Boyce
2- Power-Weighted Social Decisions Rule
3- Adult Literacy Rates
4- Aggregate of Political Rights and Civil Liberties
5- Marginal Propensity to Emit
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کـه  باالتر دارندی یاستفاده از ابزار با کاراکمتري به تمایل در مقایسه با ثروتمندان ، آنها این
در عین حال استدالل مشـابهی بـراي مقایسـه بـین کشـورها بـا       است. آنها باالتر MPEبیانگر

اي کـه بـا کـاهش نـابرابري بـین کشـورها       بـه گونـه  کنندمیسطوح درآمدي متفاوت مطرح 
ــع مجــدد درآمــد از کشــورهابا    ــا توزی ــاMPEممکــن اســت ب ــا یپ ــه کشــورها ب MPEین ب

. بنابراین درحالت کلی، اثر نـابرابري بـر   کند، گرماي جهانی افزایش پیدا )از یک(تربزرگ
همـراه بـا رشـد درآمـد    MPEیـا  آکـه  آن اسـت  انتشار آلودگی نامشخص بوده و بسـته بـه   

افزایش یا کاهش پیدا کند.
در (R&D)هـاي تحقیـق و توسـعه    )بـه بررسـی تـاثیر نـابرابري بـر هزینـه      2000(1ماناگی
OECDکشـور عضـو   19هـاي  پردازد. براي این منظور ار دادهمحیط زیست میحفاظت از 

دهـد کـه نـابرابري بـاالتر موجـب      کند. نتـایج نشـان مـی   استفاده می1980-1991طی دوره 
) با اسـتفاده  2000(2یالنی و رینزترمسمارهمچنین د. شومیزیستمحیطاظت از حفکاهش 
زیسـت محیطـی   هـاي کشور صنعتی به بررسی تاثیر نابرابري بر حمایـت 10هاي پانل از داده

لودگی را افزایش داده و از آدهد که نابرابري باالتر شدت انتشار د. نتایج نشان مینپردازمی
د.  شومیزیست محیطی هايحمایتکاهش این رو موجب 

به بررسی ارتباط بین نابرابري درآمد و کیفیت محیط زیسـت  ) 2001(3هرنیک و همکاران
پردازند. نتایج تجزیه و تحلیل بین کشوري بیـانگر اثـر منفـی    در چارچوب منحنی کوزنتس می

کـه میـزان   نابرابري درآمد بر کیفیت محیط زیست است. درعین حـال نتـایج بیـانگر آن اسـت    
اثرگذاري نابرابري درآمد بر کیفیت محیط زیست بیش از اثر متغیرهاي سیاسی است.  

ایـن فـرض کـه کـارگزاران اقتصـادي از      کـردن بـا اضـافه   )2003(4اریکسون و پیرسـون 
ترجیحات متفاوتی نسبت به کیفیت محـیط زیسـت و درآمـد برخوردارنـد اقـدام بـه توسـعه        

اقدام بـه تجزیـه و تحلیـل اثـر درآمـد و      ،در این چارچوب. کردند)1998(5الگوي استوکی
. نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه     کننـد مـی محیطی و دموکراسی بر کل آلودگی نابرابري زیست

برابري باالتر توزیع درآمد بستگی به درجه دموکراسی دارد. در حالت دموکراسی کامل بـا  

1- Managi
2- Marsiliani and Renstrom
3- Heerink et al.
4- Eriksoon and Persson
5- Stokey
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کـه بـه طـور   شـده ودگی کمتر فرض ثبات سایر شرایط، یک توزیع درآمد باالتر موجب آل
با شواهد تجربی سازگار است در عین حال این نتیجه در تضاد با حالتی است که غیرمستقیم 

عمومـا موجـب   1دموکراسی به شدت محدود شده است. عالوه بـراین، توسـعه دموکراسـی   
شـود. در ایـن حالـت،    دهندگان میانه مـی تري براي رايینیدرآمد و کیفیت محیط زیست پا

زیست بیش از مطلوبیت نهایی ناشـی از  ر کاهش مطلوبیت نهایی ناشی افت کیفیت محیطاگ
دهندگان میانه تصمیم به تشدید قـوانین زیسـت محیطـی گرفتـه، بنـابراین      مصرف باشد، راي

کند.آلودگی کاهش پیدا می
هاي خانوارهاي سوئدي به بررسـی ارتبـاط   با استفاده از داده)2008(2بران لوند و غلوش

پردازند. نتایج بیانگر آن اسـت کـه   آلودگی و نقش توزیع درآمد بر این ارتباط می-درآمد
آلوگی غیرخطی باشد، سطح آلودگی کل در کشور، نه تنها به درآمـد  -اگر ارتباط درآمد

متوسط بلکه به چگونگی توزیع درآمد بستگی دارد. نتایج تجزیه و تحلیل نظري بیانگر آن 
رفتن فرضیات بسیار محدودکننده در رابطـه بـا ترجیحـات و توابـع     است که بدون در نظر گ

درآمـد وجـود نـدارد.    -انتشار آلودگی، امکان تعیین دقیق شیب یا انحناي ارتبـاط آلـودگی  
درآمـد در اقتصـاد سـوئد    -نتایج تجزیه و تحلیل تجربی بیانگر آن است که ارتباط آلودگی

CO2هاي آلودگی مورد مطالعه(یعنیاز شیبی مثبت برخوردار است و براي تمامی شاخص

SO2,Nox    و حداقل در همسایگی متوسط درآمد خانوارها)اکیدا مقعر اسـت. عـالوه بـراین
نتایج بیانگر آن است که با تغییر توزیع درآمد، با فرض ثابت بودن متوسـط درآمـد، انتشـار    

افـزایش  اي که افـزایش برابـري توزیـع درآمـد موجـب     کند به گونهکل آلودگی تغییر می
شود. بنابراین گسترش آلودگی همراه با رشد نه تنهـا بـه سـطح درآمـد، بلکـه بـه       انتشار می

نحوي توزیع آن بستگی دارد.
در هاي اجتمـاعی و آلـودگی   به بررسی ارتباط بین نابرابري) 2008(3کلمنت و میونی

ایـن  پردازنـد.براي مـی 2003تـا  1988اي از کشورهاي درحـال توسـعه طـی دوره    مجموعه
انتشـار دي اکسـید   زیست محیطی ماننـد  آلودگی هاي منظور تاثیر ضریب جینی بر شاخص

مـورد  هـاي پانـل   را در قالب فرضیه کوزنتس زیست محیطی و دادهگوگرد و آلودگی آب
انتشـار دي اکسـید گـوگرد، بیشـتر     بیانگر آن اسـت کـه میـزان    . نتایج دهندبررسی قرار می

1- Democrasization
2- Brannlund and Ghalwash
3- Clement and Meunie
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. بـه  است وبه توزیـع درآمـد ارتبـاط چنـدانی نـدارد     ) رانهسGDPسطح ثروت (تحت تاثیر 
بـر شـاخص   نـابرابري  ما تاثیر ا،ردداSO2انتشار اثر محدودي بر عبارت دیگر، نابرابري تنها 

نـابرابري  تر درجه باالمورد مطالعه کشورهاي که در تر استبه این صورت قويآلودگی آب 
.  باالتر آب بوده استآلودگیهمراه با 

محیطـی و  زیست، متغیرهاي سالمتهاي به بررسی ارتباط بین شاخص)2010(1درابو
پردازند کـه چگونـه   پردازد. در این چارچوب به بررسی این موضوع میمینابرابري درآمد 

زیست به عنوان یـک کانـال کـه توزیـع درآمـد بـر سـالمت جامعـه اثـر          افت کیفیت محیط
ــن منظــور گــذارد، شــناخته مــیمــی ــه توســعه نظــري الگــوي  ،شــود.براي ای ــدام ب ــدا اق ابت

هاي کنتـرل آلـودگی بـر    که درآن درآمد نسبی از طریق سطح هزینهکرده )2000(2ماناگی
گذارد. نتایج الگوي برآوردي بیانگر آن است کـه نـابرابري   وضعیت سالمت جامعه اثر می

بـدتر  زیسـت موجـب   زیست دارد و افت کیفیـت محـیط  درآمد تاثیر منفی بر کیفیت محیط
نتایج بیانگر آن اسـت کـه نـابرابري درآمـد اثـر      ،شود. عالوه براینشدن سالمت جامعه می

ماننـد  محیطیمتغیرهاي زیستکردن گذارد. همچنین با اضافه منفی بر وضعیت سالمت می
ــودگی هــوا (هــايشــاخص ــودگی آب(SO2و CO2آل ــه الگــوي )BOD) و شــاخص آل ب
ایـن نتـایج   . یابـد اهش میمتغیر نابرابري درآمد ک، سطح و اهمیت آماري ضریب برآوردي

زیست یک کانال مهم است کـه نـابرابري درآمـد از ایـن     بیانگر آن است که کیفیت محیط
هـاي آلـودگی هـوا و آب در    گذارد. این نتایج براي شاخصطریق بر سالمت جامعه اثر می

هر دو گروه کشورهاي ثروتمند و درحال توسعه صادق است. 
هـاي  دادهبا اسـتفاده از  رابطه نابرابري رشد و محیط زیست را )2013(3ویساهبیک و گ

روش در این چارچوب با استفاده از . دهندمیسري زمانی کشور آمریکا مورد بررسی قرار 
مدت و بلندمدت نابرابري درآمد، ) اثرات کوتاهARDLهاي توزیعی (با وقفهخودبازگشت

مـورد بررسـی قـرار    را) CO2اي(لید گازهاي گلخانـه رشد اقتصادي و مصرف انرژي در تو
کیفیـت  وجـب بهبـود   تر درآمـد م که توزیع عادالنهدهد مینشان تحقیق هاي . یافتهدهندمی

مدت، رشد مدت و بلندشود. همچنین در کوتاهمدت و بلندمدت میزیست در کوتاهمحیط

1- Alassane Drabo
2- Magnani
3- Baek and Gweisah
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منفـی بـر   در حالی که مصـرف انـرژي اثـر    ردکیفیت محیط زیست دااثر مثبتی بر اقتصادي 
رد.محیط زیست دا

ن بیانگر آن است که با وجود فراوانـی مطالعـات   اهاي انجام شده توسط محققبررسی
اي بـا اسـتفاده از روش  داخلی در حوزه توزیع درآمد و کیفیت محیط زیست، هیچ مطالعـه 

توزیع درآمد) بر کیفیت محـیط  تجمعی بایر و هانک به بررسی تاثیر نابرابري اقتصادي (هم
مطالعـه حاضـر بـا اسـتفاده از رهیافـت بـایر و هانـک        ،زیست نپرداخته است. بـراین اسـاس  

بـر  ر کنار درآمـد سـرانه و مصـرف انـرژي     دررسی تاثیر نابرابري توزیع درآمد) به ب2013(
ه بـ پـردازد. نتـایج   مدت در اقتصـاد ایـران مـی   آلودگی زیست محیطی در بلندمدت و کوتاه

انـداز  ه اهداف توسعه پایدار در افق چشمریزي براي دستیابی بنظر برنامهدست آمده از نقطه
ــه محــیط زیســت مــی  1404 ــد مــورد توجــه و بهبــود توزیــع درآمــد در کنــار توجــه ب توان
ریزان قرار گیرد. برنامه

مبانی نظري و ساختار الگو-3
هاي مختلـف  نابرابري توزیع درآمد دیدگاهدر خصوص ارتباط بین کیفیت محیط زیست و 

بـین کنتـرل   ) 1997(2از یکسو براساس دیدگاه راوالین و همکـاران ؛1و متضادي وجود دارد
وجـود دارد بـه نحـوي کـه بـا افـزایش       3بسـتان -یک ارتباط بدهقتصاديگی و برابري ادآلو

الی کمتري جهت گذاري براي کنترل آلودگی و بهبود کیفیت محیط زیست، منابع مسرمایه
.  در دسترس خواهد بودقتصاديبهبود توزیع درآمد و برابري ا

تواند بـر ارتبـاط   که از طریق آن نابرابري درآمد مییمجراهاییکی از المللی در سطح بین
کشـورهاي فقیـر و   در ی الینـدگ زیست اثر بگذارد تفـاوت میـل نهـایی بـه آ    محیطو درآمد 

یشـتر تمنـد ب وآالیندگی در کشورهاي فقیر از کشورهاي ثرثروتمند است. اگر میل نهایی به 
و هدشـ لـودگی جهـانی   آسـطح متوسـط   موجب افـزایش  باشد، نابرابري باالتر بین کشورها 

ه بـ زیسـت  کیفـت محـیط  افـت بـاالتر   به هزینـه  تنها هرگونه تالش براي بهبود توزیع درآمد 
آید. دست می

1- Torras and Boyce (1998)
2- Ravallion et al.
3- Trade-off



1396پاییز و زمستان، 1فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره دو122

با ضادیهمراه متمحیطیآثار زیستتوزیع مجدد درآمد ممکن است داراي ،به بیان دیگر
اي که هرگونه تالش براي بهبود توزیع درآمد، موجب افت بیشتر کیفیـت  به گونهباشد رشد

هـاي  تمنـد بـراي تحمیـل هزینـه    وکشورهاي ثرعالوه براین، اعمال نفوذ.شودمحیط زیست 
همکـاري  حـل نایی جامعه براي رسیدن بـه راه زیست محیطی بر کشورهاي فقیرو کاهش توا

از طریـق آن  مجراهاي دیگري است کـه ممکـن اسـت    مشکالت زیست محیطی رابطه با در 
.1بگذاردمحیط زیست کیفیت بر اقتصادیتاثیر منفی نابرابري

توانـد اثـر مثبتـی بـر     مـی )بهبود توزیـع درآمـد   1998(2براساس دیدگاه توراس و بویسی
توزیـع درآمـد و   بـاالتر براساس ایـن دیـدگاه، برابـري    برجاي گذارد.زیست کیفیت محیط

حـامی  هـاي  هـاي اجتمـاعی) از طریـق تـاثیر سیاسـت     قدرت (سواد، حـق مالکیـت و آزادي  
د.شوزیست میموجب بهبود کیفیت محیطزیست محیط

تواند از طریق برآینـد ترجیحـات زیسـت محیطـی     به طورکلی نابرابري توزیع درآمد می
گروه ثروتمند و فقیر جامعه بر کیفیت محـیط زیسـت تـاثیر بگـذارد. بـراي یـک سـطح        دو 

مشخص درآمد، نابرابري باالتر نه تنها به معنی درآمد باالتر براي ثروتمندان است، بلکـه بـه   
تـر فقـرا اسـت. بـا فـرض اینکـه کشـش درآمـدي تقاضـا بـراي کیفیـت            ینیمعنی درآمد پـا 

بـه ترتیـب موجـب    واحد درآمد از فقرا به ثروتمنـدان یک محیط زیست مثبت باشد، انتقال 
شود. اثـر خـالص   میافزایش و کاهش تقاضاي ثروتمندان و فقرا براي کیفیت محیط زیست 

درآمد از حیث خطی، مقعـر  -این انتقال درآمد بر کیفیت محیط زیست به نوع ارتباط تقاضا
ن انتقـال بـه دلیـل یکسـان بـودن      دارد. اگر ارتباط خطی باشد، ایـ ، بستگیو یا محدب بودن

اثرگذاري بر تقاضاي محیط زیست، تاثیري بر کیفیت محیط زیست نخواهد گذاشـت. اگـر   
تقاضـا  ،ارتباط مورد نظر به شکل محدب (مقعر) باشد، انتقال درآمد از فقـرا بـه ثروتمنـدان   

ي درعـین حـال تـاثیر نـابرابر    .3براي کیفیت محـیط زیسـت را افزایش(کـاهش) خواهـد داد    
اقتصادي بر کیفیت محیط زیست به عواملی مانند سطح درآمد کشورها، میزان مشارکت در 

هاي سیاسی گیريو تصمیم4(MPE)هاي همکاري، میل نهایی به انتشار آلودگینامهموافقت
در خصوص حمایت از محیط زیست بستگی دارد.

1-Boyce (1994) andOstrom (1990)
2- Torras and Boyce
3- Drabo (2010)
4- Marginal Propensity to Emit
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مصـرف انـرژي ناشـی    در عین حال متغیرهاي خاص هر کشور، مانند درآمد سرانه و میزان
تواند بر کیفیـت محـیط زیسـت اثـر بگـذارد. در ایـن رابطـه افـزایش         هاي فسیلی میاز سوخت
به طور غیرمستقیم از طریق تغییر تقاضا و ترجیحات زیسـت محیطـی افـراد بـر     توانددرآمد می

بـا  یـت محـیط زیسـت یـک کـاالي لـوکس باشـد        کیفیت محیط زیست اثر بگذارد. اگـر کیف 
درآمد سرانه، تقاضاي جامعه براي دسترسی به محیط زیست با کیفیـت بـاالتر افـزایش    افزایش 
کشورهاي ثروتمند تمایـل نسـبی بیشـتري بـه آب و هـواي پـاك و       ،کند. عالوه براینپیدا می

ین دارند.  یاستانداردها و قوانین زیست محیطی شدیدتر، در مقایسه با کشورها با درآمد پا
یـن معنـی اسـت کـه تحقـق تقاضـاي       زیسـت بـه ا  کیفیت محـیط ویژگی عمومی بودن 

حل مساله شکست بـازار اسـت. در عـین حـال بـا افـزایش درآمـد و دسترسـی بـه          موثرراه
انتظـار  ،یابـد. بـراین اسـاس   تر، امکان جبران شکست بـازار افـزایش مـی   هاي پاكفناوري

پیدا کند. در ایـن  رود با افزایش درآمد جامعه، سطح حفاظت از محیط زیست افزایش می
رابطه دو عامل افزایش تقاضا براي کیفیت محیط زیست و افزایش توان پرداخـت جامعـه   

زیسـت اثرگـذار   براي ایجاد تقاضاي موثر از طریق فرآیندهاي سیاسی بـر کیفیـت محـیط   
اما از آنجا که کیفیت محیط زیست به عنوان یـک کـاالي عمـومی در بـازار قابـل      ،است

تواند از طریق تغییرات ، تغییر تقاضاي آن تنها به طور غیرمستقیم مینیستخرید و فروش 
ت یـ هـا و قـوانین و مقـررات و میـزان مصـرف کاالهـاي آالینـده بـر کیف        فناوري، سیاست

تـرین  هاي فسیلی به عنوان یکی از مهمهمچنین مصرف سوخت1زیست اثر بگذارد.محیط
رود بـا افـزایش   شود. انتظار میشناخته میهاي زیست محیطی در دنیا منابع ایجاد آلودگی

هـا میـزان انتشـار آالینـدهاي صـنعتی افـزایش و کیفیـت محـیط         گونه سوختمصرف این
زیست کاهش پیدا کند.

) به بررسی ارتباط 2013برپایه مبانی نظري بیان شده به پیروي از مطالعه بایک و غلوش(
شود. الگـوي تجربـی مـورد    داخته میبین آلودگی محیط زیست و توزیع درآمد در ایران پر

و 2)2001) و هیرنیـک و همکـاران(  1998شده الگوي توراس و بویس(استفاده شکل تعدیل
است.)1معادله (به صورت 

)1 (ttttt EGYEQ   lnlnlnln 3210

1- World Bank (2013)
2- Heerink et al.
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درآمد سـرانه،  CO2 ،(Yشاخص کیفیت محیط زیست وآلودگی(انتشارEQ)1معادله (در 
G      ،(ضـریب جینـی) شاخص نـابرابري توزیـع درآمـدE   مصـرف انـرژي و   جملـه اخـالل

تصادفی است. 
غیرهــاي شــاخص کیفیــت محــیط زیســت و متمــدت تعــادلی بلنــدهبــراي بررســی رابطــ

هــاي ییتجمعــی) بــه پویــاالزم اســت تــا بــه همــراه آزمــون رابطــه بلندمــدت(هم،توضــیحی
. یک روش پیشنهادي مناسب استفاده از الگوي خودتوضیح بـا  پرداختمدت مدل نیز کوتاه
تجمعـی حاصـل   کنند اگر بردار هـم پسران و شین ثابت میاست.)1997پسران و شین (وقفه 

هـاي آن بـه خـوبی    از بکارگیري روش حداقل مربعات در یک الگو خود توضیح کـه وقفـه  
اینکـه از توزیـع نرمـال برخـوردار خواهـد بـود در       دست آید، افزون بره تصریح شده باشد ب

فـرم کلـی الگـوي    هاي کوچک از اریب کمتـر و کـارایی بیشـتري برخـوردار اسـت.      نمونه
),....,,( 1 knnsARDLکردبیان )2معادله (صورت ه توان برا می.
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1که طوريهتأخیر زمانی مرتبه اول است بعملگر Lکه در آن  tt XLX ،ty  متغیر وابسـته
ــردار متغیرهــاي توضــیحی بکــار گرفتــه شــده در مــدل،  itXموجــود در مــدل،  تعــداد Kب

innnمتغیرهاي توضیحی بکار گرفته شده در مدل،  هاي بهینه مربوط به هـر  تعداد وقفه2,1...,
بـردار  tWتعداد وقفه بهینه مربـوط بـه متغیـر وابسـته مـدل و      sیک از متغیرهاي توضیحی، 

زا بـرون ، متغیرهاي فصلی، روند زمـانی یـا متغیرهـاي   امتغیرهاي قطعی همچون عرض از مبد
ثابت است.هاي با وقفه

هــايبــا اســتفاده از روش حــداقل مربعــات معمــولی بــراي تمــامی ارزش      )2(معادلــه 
ds ,....,2,1,0 وdni ,....,2,1,0 وki ,...,2,1،   یعنــی بــه تعــداد  11  kd رگرســیون

منظـور تصـریح   بـه (SBC)1بیـزین زعم پسران و شین، معیار شوارز . بهشودزده میمختلف تخمین 
. این معیار با توجه بـه کوچـک بـودن حجـم نمونـه در تعـداد       استتر هاي مدل مناسبوقفههبهین

1- Schwarz Bayesian Criterion
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همچنـین  1تا در نتیجه تعداد درجات آزادي کمتـري از دسـت دهـیم.   کندمیجویی ها صرفهوقفه
) است.3معادله (به صورت ARDLمتناسب با الگوي ECMخطا الگوي تصحیح 
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,که درآن  ,t it ty x W  دهنده مقادیر با وقفه متغیرهاي وابسـته، توضـیحی   به ترتیب نشان

*و بردار متغیرهاي قطعی و ضرایب
ijو*Qدهنده ضرایب مربوط به الگـوي تصـحیح   نشان

مـدت متغیرهـا بـه    تصحیح خطاي مزبور به منظور ارتباط نوسـانات کوتـاه  است. الگويخطا
همـان جملـه   1tECTگیرد. جمله تصحیح خطـا  مدت آنها مورد استفاده قرار میبلندتعادل

در کـه بـا یـک وقفـه زمـانی      است ARDLرابطه بلندمدت به روشخطاي حاصل از برآورد 
مـدت بـین متغیـر    کننـده رابطـه کوتـاه   شود و ضـرایب الگـو مـنعکس   ته میالگو در نظر گرف

زیست و متغیرهاي توضیحی استشاخص کیفیت محیط
ــه ( ــه روش) 3معادل ــینOLSب ــون تخم ــام آزم ــا انج ــاي  زده و ب ــاختار پوی ــاي الزم س ه

1tECTتصـحیح خطـاي مزبـور ضـریب     الگـوي د. در شـو مدت مدل مشـخص مـی  کوتاه 
دهـد چـه   . ایـن ضـریب نشـان مـی    اسـت مدت سرعت تعادل به سمت تعادل بلندهدهندنشان

د. شـو طی دوره قبـل در دوره جـاري تصـحیح مـی    tyسهمی از عدم تعادل در متغیر وابسته 
هیک تغییر نماید. در رابطـ رود عالمت این متغیر منفی و مقدار آن از صفر تا منفی انتظار می

د.شوتعریف می)4معادله (صورت ه بtECTاخیر جمله تصحیح خطا

)4 (
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it t it t
i
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تجزیه و تحلیل نتایج تجربی-4
)5معادلـه ( بـه صـورت   مـورد اسـتفاده  ARDLشکل کلی الگويبا توجه به روش برآورد، 

است.

.ه استشدهاي بهینه استفاده از این معیار جهت تعیین تعداد وقفهدر مطالعه حاضر -1
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و I)1(ویژگی بارز روش پسران و شین این است که نیـازي بـه تفکیـک متغیرهـا از نظـر      
)0(Iمراحل انجام برآورد الگوي مورد نظر بر اسـاس روش  نیست .ARDL صـورت  ایـن  هبـ

هـاي زمـانی مـورد    ی سـري یایستا، هاي ریشه واحداول با استفاده از آزمونهدر مرحل: است
، بهینه متغیرها. در مرحله دوم، همزمان با انتخاب تعداد وقفهشودبررسی میاستفاده در مدل 

دست آمـده  ه . در مرحله بعد با استفاده از نتایج بشودبرآورد میالگوي پویاي تحت بررسی 
ییـد وجـود   از تپرداختـه، بعـد ا  بـرآوردي تجمعی الگوي پویاي در مرحله قبل به بررسی هم

ضـرایب مربـوط بـه الگـوي     ،دسـت آمـده  ه بلندمدت بـا اسـتفاده از الگـوي پویـاي بـ     هرابط
اسـتفاده از ضـریب   . در نهایت با تخمین الگـوي تصـحیح خطـا بـا    شودمیبلندمدت برآورد 

.  شودبررسی میمدت ساختار پویاي کوتاه، جمله تصحیح خطا
هـاي معمـول اقتصادسـنجی    کن در روشهاي زمـانی غیرسـا  از آنجا که بکارگیري سري

، الزم اسـت قبـل از انجـام هرگونـه بـرآوردي ابتـدا از       شودیم1سبب بروز رگرسیون کاذب
هاي زمانی مـورد اسـتفاده در بـرآورد پارامترهـاي الگـوي تحـت بررسـی        ساکن بودن سري

از آزمـون دیکـی فـولر    هـاي زمـانی  ی سـري ی. به منظـور بررسـی ایسـتا   شوداطمینان حاصل 
یافتـه در  . خالصه نتایج آزمـون ریشـه واحـد دیکـی فـولر تعمـیم      شودمییافته استفاده تعمیم

) آمده است. 1جدول(
دهـد همـه متغیرهـا در سـطح     همانطور که نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نشان مـی 

شـوند.  یري سـاکن مـی  گبعد از یکبار تفاضلهستند، اماساکن و داراي یک ریشه واحد غیر
تجمعـی  الزم است بـا اسـتفاده از آزمـون هـم    ،ARDLدر اولین مرحله از بکارگیري الگوي 

. تجمعی بین متغیرهاي الگوي پرداخته شودود هممناسب به بررسی وج

1- Spurious Regression
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هاي سري زمانی تحقیقیافته دادهنتایج آزمون ایستایی دیکی فولر تعمیم-)1جدول (

متغیر
با عرض از مبدا و روندمبدابا عرض از 

در تفاضلسطحدر تفاضلسطح
2ln CO57/1-63/6-17/2-54/6-

Yln41/2-59/6-27/2-64/6-
Gln95/0-38/9-63/2-38/9-
Eln74/3-84/4-16/1-95/5-

درصـد بـه   5و1(مقدار آماره مک کینوین در سـطوح  Microfitافزارنتایج تحقیق با استفاده از نرممنبع: 
.است-51/3و -18/4ترتیب 

بـه یکـی از ابزارهـاي اسـتاندارد بـراي انجـام تحقیقـات        تجمعـی  هـم هاي امروزه آزمون
هـاي  در بسـته هاي مختلفی که اکثر آنهـا  است. براي این منظور آزموناقتصادي تبدیل شده

شوند و به آسانی در دسترس هستند، پیشنهاد شـده اسـت (بـایر و    اقتصادسنجی بکار برده می
را بـر اسـاس جمـالت    تجمعـی هـم )، آزمون 1987(1). در ابتدا انگل و گرنجر2013هانک،

اي مطرح کردند. یکی از مزایاي این روش آن اسـت کـه بـا    اخالل در یک روش دو مرحله
شـود و برآوردگـر   سـازي مـی  رگرسیون ساده، رابطه تعادلی بلندمدت مـدل استفاده از یک 

ه بـ حداقل مربعات معمولی به دست آمده از خاصیت سوپرسازگاري برخوردار اسـت. ایـن   
، 2هاي طبیعـی اسـت (اینـدر   تر از تقریبرخ همگرایی به مقدار واقعی سریعآن معناست که ن

). با این حال انتقاداتی به این مدل وارد است. 1993
گرنجر این است که اگـر یـک خطـا در مرحلـه     -انگلتجمعیهماشکال اساسی آزمون 

کننـدهاي فـراهم   شود و برآوردهاي گمراهاول وجود داشته باشد به مرحله دوم نیز منتقل می
ه تـورش قابـل تـوجهی در    تاخیر ممکـن اسـت منجـر بـ    ء نادیده گرفتن جزهمچنینکند. می

هاي کوچک شود. عالوه بر این رگرسیون بلندمدت ایستا، شواهد تجربی قابـل قبـولی   نمونه
ممکن اسـت نتـایج   ،از توزیع نرمال برخوردار نباشدتجمعیهمکند، اما اگر بردار فراهم می

گیـري صـحیحی در مـورد    تـوان تصـمیم  ناکارآمدي به دست آید.در چنـین وضـعیتی، نمـی   
گرنجـر،  -تجمعـی انگـل  هـم ت در رابطه با آزمون . این مشکالبین متغیرها داشتتجمعیهم

انگل و یـو نتـایج تجربـی بهتـر و     تجمعیهم) برطرف شد. آزمون 1991(3توسط انگل و یو
تجمعی نرمال نباشد ایـن  اگر توزیع برآوردگرها از بردار هموکندکارآمدتري را فراهم می

1- Engle and Granger
2- Inder
3- Engle and Yoo
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انگل و گرنجر، انگل و یو با تجمعبهمهاي ت. در عین حال آزمونآزمون قابل استفاده اس
گرنجر، انگل و یو بـا توجـه   دهند.توجه به قدرت توضیحی کم، نتایج داراي تورش ارائه می

دهند.به قدرت توضیحی کم، نتایج داراي تورش ارائه می
)، 1989(2) و پــارك1988براســاس نتــایج فیلیــپس ()1990(1آزمــون فیلیــپس و هــانس

برایبرآوردگرحداقل مربعات معمولی به منظـور از بـین   3استفاده از تصحیحات شبه پارامتري
ی که بـه طـور مجـانب   رابردن وابستگی به پارامترهاي مزاحم را مطرح کردند و برآوردگري

FMOLS(4کـامال اصـالح شـده (   OLSمعرفـی و ایـن برآوردگـر   ،داراي توزیع نرمال است

پردازد. ها نمینامیده شد. اما آزمون فیلیپس و هانس به بررسی وجود روند در داده
بـه  I)1(سـازي رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـاي      ) معتقد است کـه در مـدل  1993ایندر (

باالیی داشته باشد و روش آزمون فرضـی کـه قدرتمنـد و    برآوردگري از پارامترها که دقت 
قابل اعتماد باشد، نیاز است. با وجود متغیـر تـاخیري نتـایج حاصـل از روش بـرآود حـداقل       
مربعات معمولی داراي تورش اسـت و از ایـن رو اسـتنباط آمـاري انجـام شـده فاقـد اعتبـار         

دهد روش نیمـه پـارامتري   ان میکند و نشخواهد بود. وي آزمون فیلیپس و هانس را نقد می
)OLS کــه در اســتفاده از روش حــداقل مربعــات را کــامال تصــحیح شــده) همــه مشــکالتی

شـود امـا آن   کند. هرچند این روش موجب کاهش تورش میحل نمی،معمولی وجود دارد
برد. را به طور کامل از بین نمی

را بـه عنـوان جـایگزین    UECM(5) استفاده از مدل نامقیـد تصـحیح خطـا (   1993ایندر (
FMOLSبـرآورد  زا درونایـن روش حتـی بـا وجـود متغیرهـاي توضـیحی      ؛کندپیشنهاد می

یعنــی آزمــون تقــدم و ،پویــاOLS)، 1993(6دهــد. اســتوك و واتســوندقیقــی را ارائــه مــی
مطـرح  باشـد،  I)1(هـا  هنگامی کـه تمـام سـري   رامرتبه اولتجمعیهمبراي 7تاخرهاي پویا

-اسـت، مـی  تجمعیهم). در شرایطی که هدف محقق منحصرا بررسی 1993کردند (ایندر، 

. کرد) استفاده 1990یوهانسن و جوسلیوس (تجمعیهمتوان از روش حداکثر درستنمایی 

1- Phillips and Hansen
2- Park
3- Simi-Parametric corrections
4- Fully Modified Ordinary Least Squares
5- Unrestricted Error Correction Model
6- Stock and Watson
7- Leads and Lags Dynamics Test
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اي است که رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـا را بـا      انباشتگی یک روش تک معادلههم
يبرایتجربهايروشدهد. انباشتگی در مدل نشان میفراهم کردن تعداد بردارهاي هم

ایـ VAR) ،0(Iسـتم یسيرهـا یاز متغکیکه یطیدر شرارها،یمتغنیبتجمعیهمیبررس
در مدل تجمعیهمتایج حداکثر درست نمایی . نیستندباشد، معتبر I)0و (I)1از (یبیترک

است. این آزمون تنهـا  حساسبودن متغیرها زا برونوزا درونیوهانسن و جوسلیوس به
مـدت را  بین متغیرها براي بلندمدت است، اما رابطه پویاي کوتاهتجمعیدهنده همنشان

دهد. نشان نمی
کند که تئوري بلندمدت اقتصادي عالوه بر بیان میVAR)، درباره مدل 1994بسویچ (

دهـد و همـه   پیشـنهاد مـی  اغلب تعداد زیادي از متغیرهاي توضـیحی را  زا درونمتغیرهاي
متغیرهاي درون زا ممکن است به نوبه خود به متغیرهاي توضیحی جدید نیاز داشته باشـند  

بـه طـور ذاتـی    VARیک مدل همچنینشود. به طوري که ابعاد سیستم غیرقابل کنترل می
بنابراین اگـر تجزیـه و تحلیـل فـرم تقلیـل یافتـه       ،یک مدل آماري به فرم تقلیل یافته است

جود روابط بلندمدت را تایید کند، طبیعی است که براي بـه دسـت آوردن نتـایج مـورد     و
یـک مـدل سـاختاري شـامل متغیرهـاي      ،. بـه طـور مشـخص   شودنیاز باید به ساختار نگاه 

و تجزیـه و تحلیـل و شناسـایی روابـط بلندمـدت اسـت. بنـابراین بسـویج         زا بـرون درونزا،
هـاي سـاختاري را بـه    آزمـون ایسـتایی در مـدل   و VARمطابق با مـدل  تجمعیآزمون هم

.1کندعنوان یک مکمل ترجیحی بیان می
ــه 2001پســران و همکــاران ( ــراي هــم2)، رویکــرد آزمــون کران ــا الگــوي تجمعــبب ی

) را براي بررسی دقیق رابطـه بلندمـدت بـین چنـد     ARDLهاي گسترده (خودتوضیح با وقفه
بـودن متغیرهـا بـا    I)0(وI)1(صرفنظر از تجمعیهمسري زمانی پیشنهاد کردند. این رویکرد 

کرانـه  ARDLبـودن متغیرهـا قابـل کـاربرد اسـت. آزمـون       زا برونوزا دروندر نظر گرفتن
مدت بین متغیرها را به طـور همزمـان فـراهم    مدت و همچنین رابطه کوتاهشواهد تجربی بلند

کرانـه ایـن اسـت کـه ایـن روش نتـایج کـارا و قابـل         ARDLکند. مشکل اصلی آزمـون  می
در کنـد بین متغیرهاي تک معادله فراهم مـی تجمعیي را در صورت وجود رابطه هماعتماد

) مراجعه شود.1994براي مطالعه بیشتر به مقاله بسویچ (-1
2- Bound Testing Approach
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، این آزمون قادر به ارائه نتـایج  I)2کننده است. با وجود متغیر (غیر این صورت نتایج گمراه
). 2001تجربی نخواهد بود (پسران و همکاران، 

نتایج متضـاد و متنـاقض   هاي یاد شده گاه موجب بروز هاي موجود در روشمحدودیت
شود. در چنین شرایطی به دست آوردن نتایج یکسان سخت است، زیرا در یـک آزمـون   می
هـاي دیگـر همـان فـرض پذیرفتـه      کـه در آزمـون  شود در حالیرد می0Hتجمعی فرض هم
جدیـدي را مطـرح   تجمعیهم) روش 2013شود. براي غلبه بر این مشکل بایر و هانک (می

آورد. ایـن  ، نتایج قابل اعتمادي را به دست میتجمعیهاي رکیب همه آزمونکردند که با ت
هاي متعدد فـراهم  برآورد کارایی را با نادیده گرفتن ماهیت روش آزمونتجمعیهمآزمون 

) 1932(1واحد را با پیروي از فیشرتجمعی آزمون همPین بایر و هانک مقدار کند. بنابرامی
فرمول بندي کردند. )8) و (7()، 6هاي (معادلهبه صورت 

)6(2ln ( )i
i

p   
)7(2[ln( ) ln( )]EG JOHEG JOH P P   

)8(2[ln( ) ln( ) ln( ) ln( )]EG JOH BO BDMEG JOH BO BDM P P P P      

مختلف از قبیـل  تجمعیهمهاي مقادیر احتمال آزمون)8) و (7)، (6سه معادله (در 
ــل ــر (- انگ ــن (1987گرنج ــویج (1990)، یوهانس ــاران  1994)، بوس ــی و همک ) و بنرج

ــا  1998( ــب ب ــه ترتی ــراي   BDMPو EGP ،JOHP ،BOP) ب ــت. ب ــده اس ــان داده ش نش
شـود.  بین متغیرهـا از آمـاره فیشـر اسـتفاده مـی     تجمعیهمگیري در مورد وجود تصمیم

و بـراي  576/10معـادل  درصـد  5عناداري در سطح مEC-JOHآماره فیشر براي آزمون
. اگـر  اسـت 143/20معادل درصـد 5داري در سـطح معنـا  EG-JOH-BO-BDMآزمون

ترکیبی بایر و هانـک بیشـتر از مقـدار    تجمعیهممقدار بحرانی به دست آمده از روش 
شود، و رد میتجمعیهممبنی بر عدم وجود 0Hبحرانی فیشر باشد در این صورت فرض

پذیرفته خواهد شد. هم تجمعیدر غیر این صورت عدم وجود 
تجمعی بایر و هانکنتایج آزمون هم- )2جدول (

Lagطول EC-JOHEG-JOH-BO-BDMمدل

),,( EGYfEQ 3055/16428/242
Stataافزار ماخذ: نتایج تحقیق با استفاده از نرم

1- Fisher
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اي بلندمدت بین آلـودگی، مصـرف انـرژي، رشـد     رابطهبا توجه به نتایج به دست آمده،
شود.  اقتصادي و نابرابري توزیع درآمد تایید می
زده ضــرایب بلندمــدت تخمــین بــرآورد،ARDLدر مرحلــه بعــد بــا اســتفاده از الگــوي 

) ارائـه شـده اسـت. بـراین     3. خالصه نتـایج ضـرایب الگـوي بلندمـدت در جـدول (     شودمی
معنی که با افـزایش  به اینآمد سرانه یک رابطه مثبت وجود دارد. بین آلودگی و در،اساس

د. ضـریب  شـو مـی درآمد سرانه و همراه با رشد اقتصادي باالتر کیفیت محیط زیسـت بـدتر   
در .بنابرایندار اسـت درصـد معنـی  95برآوردي براي متغیر درآمد سرانه در سطح اطمینـان  

درصـد  2722/0آلودگی سرانه بـه انـدازه   بلندمدت با یک درصد افزایش در درآمد سرانه،
کند. این نتیجه با توجه به ایـن نکتـه کـه اقتصـاد ایـران در قسـمت صـعودي        افزایش پیدا می

.1نیستدور از انتظار ،قرار دارد(EKC)منحنی کوزنتس زیست محیطی
را در ایـران طـی   (LY)و درآمد سـرانه  (LCO2)ارتباط بین آلودگی سرانه )، 1(نمودار 

هاي مـورد بررسـی بیـانگر    هدهد. نزدیکترین خط متناظر با دادنشان می1392تا 1346دوره 
. رونـد کلـی نمـودار بیـانگر یـک ارتبـاط       استارتباط بین آلودگی و درآمد سرانه در ایران 

مستقیم بین آلودگیو رشد درآمد در اقتصاد ایران است.  

1346- 1392در ایران طی دوره (LY)ودرآمد سرانه(LCO2)آلودگی سرانه -)1نمودار (

منبع:نتایج تحقیق

توان به میاند، و رشد اقتصادي در ایران را تایید کردهاز جمله مطالعات داخلی که وجود ارتباط مثبت بین آلودگی-1
. همه این مطالعات بیانگر این کرد) اشاره 1392) و هراتی و همکاران (1389)، فطرس و همکاران (1389محمدباقري(

قص(و آن هم در قسمت صعودي آن) براي اقتصاد ایران نتیجه هستند که فرضیه کوزنتس زیست محیطی به شکل نا
صادق است. 
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به ایناست. 647/1ضریب برآوردي براي متغیر نابرابري توزیع درآمد(ضریب جینی) برابر 
به داري وجود داردمعنی که بین کیفیت محیط زیست و نابرابري اقتصادي رابطه منفی معنی

درصـد افـزایش در ضـریب جینـی (افـزایش نـابرابري توزیـع        که در بلندمـدت یـک   طوري
درصدي در آلودگی و افـت بیشـتر کیفیـت محـیط زیسـت      647/1درآمد) موجب افزایش 

شود. به طور ضمنی این نتیجه بیانگر این نکته است کـه بـا بهبـود توزیـع درآمـد، تقاضـا       می
توانـد موجـب   د مـی و خوکردهزیست پاك افزایش پیدا زیست و محیطبراي کیفیت محیط

ــی        ــت محیط ــوانین زیس ــال ق ــدیدتر و اعم ــی ش ــت محیط ــتانداردهاي زیس ــارگیري اس بک
.1تر و از این رو بهبود کیفیت محیط زیست شودسختگیرانه

نتایج الگوي بلندمدت کیفیت محیط زیست و توزیع درآمد- )3(جدول 
tآماره ضریب متغیر

Yln2732/0)041/0(12/2
Gln647/1)088/0(789/1

ENln548/0)000/0(714/6
CON384/2-)084/0(777/1 -

57D435/0-)003/0(208/3 -
Microfitافزار منبع: نتایج برآورد با نرم

مصرف انـرژي بـه عنـوان یـک عامـل اثرگـذار بـر انتشـار        ضریب برآوردي براي متغیر 
آلودگی محـیط زیسـت اسـت. بـراین اسـاس      ربن داراي تـاثیر معنـی دار و مثبتـ   اکسید کـ دي

معنـی  بـه ایـن  اسـت.  548/0دار و برابر کشش آلودگی نسبت به مصرف انرژي کامال معنی
درصدي در 548/0شاهد افزایش ،مدت با یک درصد افزایش در مصرف انرژيکه در بلند

هـاي  . این نتیجـه بـا توجـه بـه سیاسـت     رخ خواهد دادافت کیفیت محیط زیست CO2انتشار 
کـه اعطـاي یارانـه در    نیسـت، چرا رفته شده در بخش انـرژي در ایـران دور از انتظـار    گبکار

آالت آالینده، تکنولوژي قـدیمی و سـرانه   مقیاس وسیع به مصرف انرژي، استفاده از ماشین
توانـد در  االي آن در مقایسه با اسـتاندارد جهـانی از جملـه عـواملی اسـت کـه مـی       مصرف ب

) است. 2013) و بایک و غلوش(2001)، ماناگی(1998این نتیجه متناظر با یافته هاي توراس وبویس(-1
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توجیه رابطه مثبت بین افت کیفیت محیط زیست و مصـرف انـرژي در اقتصـاد ایـران مـورد      
1392تـا  1346) بیانگر روند صعودي مصرف انرژي طـی دوره  2نمودار (1توجه قرار گیرد.
در ایران است. 

)1346-1392روند مصرف انرژي در ایران(-)2(نمودار 

منبع: نتایج تحقیق

داري کامـل ضـریب تصـحیح خطـا     نتایج حاصل از الگوي تصحیح و خطا بیـانگر معنـی  
)( 1tECT) است که -505/0) مقدار ضریب برآوردي برابر 4است. براساس نتایج جدول

مدت بـه سـمت تعـادل بلندمـدت     بیانگر سرعت تعدیل نسبتا باالي الگو از عدم تعادل کوتاه
مدت در متغیر وابسته بعد از حـدود دو دوره (دو  هرگونه انحراف کوتاه،است. براین اساس

تجمعـی بـین   ایـن نتیجـه همچنـین مویـد وجـود رابطـه هـم       شود. سال) به طور کامل رفع می
به منظـور  2پذیريهاي تشخیصمتغیرهاي الگوي مورد بررسی است. در نهایت نتایج آزمون

اطمینان از برقراري فروض کالسیک رگرسـیون انجـام شـده اسـت. خالصـه ایـن نتـایج در        
طـه بـا الگـوي    هـاي تشخیصـی در راب  آزمـون ،) آورده شـده اسـت. بـراین اسـاس    4جدول (

انگر تاثیر منفی شوك انقالب بر یدار بوده و بماري معنیآاز نظر (D57)ضریب مربوط به متغیر مجازي انقالب -1
است. این نتیجه با توجه به تاثیر منفی انقالب بر مصرف و تولید انرژي در اقتصاد لودگی در اقتصاد ایران آن انتشار میزا

. نیستایران دور از انتظار 
2-.Diagnostic Tests
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مدت بیانگر آن است که تمامی فروض کالسیک در خصـوص رگرسـیون بـرآوردي    کوتاه
برآوردي است.  ARDLصادق است. این نتایج بیانگر مناسب بودن الگوي 

به منظور آزمون پایداري ساختاري الگوي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     CUSUMآزمون
. استرآوردي طی دوره مورد بررسی پایدار ) بیانگر آن است که ضرایب ب3نمودار (.است

برآوردي از اعتبار کافی برخوردار است.  ARDLبنابراین در کل الگوي 

پذیريهاي تشخیصنتایج الگوي کوتاه مدت و آزمون- )4جدول (
tآماره ضریبمتغیر

Yln138/0)101/0(684/1
Gln584/0)10/0(579/1

ENln276/0)000/0(842/5
57D0918/0 -)013/0(631/2 -

1tECT505/0-)000/0(666/4 -
558/1) 212/0(خود همبستگی

413/0) 520/0(فرم تابعی
448/0) 779/0(واریانس همسانی

135/4) 42/0(نرمال بودن
Microfitمنبع: نتایج برآورد با نرم افزار 

هاي پایداريترسیم آزمون-)3نمودار (

منبع: نتایج تحقیق
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گیري و پیشنهادات سیاستینتیجه-5
هدف اصلی مطالعه حاضربررسی ارتباط بین کیفیـت محـیط زیسـت (آلـودگی) و نـابرابري      

هـاي سـري زمـانی    اسـتفاده از داده . براي ایـن منظـور بـا    استتوزیع درآمد در اقتصاد ایران 
ــم1346-1392دوره  ــک ( و روش ه ــایر و هان ــی ب ــوي  2013تجمع ــک الگ ــب ی ) و در قال

ARDLمـدت و بلندمـدت بـین متغیرهـاي آلـودگی و      تجمعـی و رابطـه کوتـاه   به بررسی هم
نابرابري توزیع درآمد در اقتصاد ایران پرداخته شده است.  

ک بیانگر وجـود رابطـه تعـادلی بلندمـدت بـین متغیـر       تجمعی بایر و هاننتایج آزمون هم
کـه رابطـه مثبـت و    آلودگی زیست محیطـی و متغیرهـاي توضـیحی الگـو اسـت بـه طـوري       

داري بین متغیر آلودگی و متغیرهاي درآمد، نابرابري توزیع درآمـد و مصـرف انـرژي    معنی
فعلـی دسـتیابی بـه    تـوان گفـت بـا ادامـه رونـد     در اقتصاد ایران وجود دارد. براین اساس می

رسد.اهداف توسعه پایدار و بهبود توزیع درآمد غیرممکن به نظر می
با توجه به ارتباط مثبت بین آلودگی و درآمد، الزم اسـت تـا بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف        
توسعه پایدار در بلندمدت زمینه بهبود کیفیت محیط زیست همراه بـا رشـد اقتصـادي بـاالتر مهیـا      

هاي زیست محیطی مانند مالیات زیسـت محیطـی و تشـدید    توان به سیاسترابطه می. در اینشود
استاندارهاي زیست محیطی و نیز تسهیل فرایند انتقال تکنولوژي هاي پـاك و کمتـر آالینـده و...    

رود با بهبـود توزیـع   انتظار می،. با توجه به تاثیر مثبت نابرابري توزیع درآمد بر آلودگیکرداشاره 
تـر، فشـارهاي سیاسـی بـراي اعمـال      درآمد، همراه با افـزایش تقاضـا بـراي محـیط زیسـت پـاك      

. بنـابراین  شـود محیطی شدیدتر بیشترو دستیابی به فرایند توسعه پایدار تسـهیل  هاي زیستسیاست
هـاي  شود دولت به منظور بهبود کیفیت محیط زیسـت در بلندمـدت طراحـی سیاسـت    توصیه می

را در دستور کار خود قرار دهد.  بهبود توزیع درآمد
اي از انـرژي  ارتباط مثبت بین آلودگی و مصرف انرژي با توجـه بـه اینکـه بخـش عمـده     

توانـد بیـانگر نامناسـب بـودن     شـود، مـی  هـاي فسـیلی تـامین مـی    مصرفی داخلـی از سـوخت  
و هـاي گذشـته)   هاي گسترده به انرژي در سـال هاي بخش انرژي(مانند اعطاي یارانهسیاست

عدم توجه به مشکالت زیست محیطی همراه با آن باشد. این درحالی است کـه دسـتیابی بـه    
هـاي  نیازمند بازنگري سیاست1404انداز هاي توسعه پایدار در بلندمدت و افق چشمسیاست

محیطی در این رابطه است.  بخش انرژي و توجه کافی به مسائل زیست
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هـاي انـرژي   گـذاري حامـل  ح تدریجی نظام قیمتریزي براي اصالرسد برنامهبه نظر می
هـاي کمتـر آالینـده و پـاك و اسـتفاده از      هاي فسیلی، جایگزینی سـوخت باالخص سوخت

هاي کارآتر و با آالیندگی کمتر از ضروریات دستیابی به اهـداف توسـعه پایـدار    تکنولوژي
در بلندمدت است.

دت و ضرورت توجه به مسائل زیست هاي توسعه بلندمتوجه به چند بعدي بودن برنامهاب
هـاي مختلـف در   محیطی در کنار بهبود توزیع درآمـد، ایجـاد همـاهنگی الزم بـین سیاسـت     

رسد. حوزه اقتصاد بخش عمومی و محیط زیست ضروري به نظر می

منابع-7
الف) فارسی

بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران، گـزارش اقتصـادي و ترازنامـه ي بانـک مرکـزي          
.هایمختلفسال

.ترازنامه انرژي ایران، سال هاي مختلف وزارت نیرو، معاونت امور انرژي
هـوا آلـودگی رابطهمطالعه«، )1389(آزاده ، و شهبازيهادي، حسن، غفاريطرس، محمدف

توسـعه ورشـد يهـا پـژوهش فصـلنامه ،»نفـت صادرکنندهکشورهاياقتصاديرشدو
.59-77: صصاول،شمارهاول،سال،اقتصادي

ناخـالص  دیـ تولنبـی بلندمـدت ومـدت روابـط کوتـاه  یبررسـ «،)1389اعظم (،يباقرمحمد
مطالعـات اقتصـاد   فصـلنامه ، »رانیـ کـربن در ا دیاکسيو انتشارديمصرف انرژ،یداخل
.101-129، صص: 27سال هفتم، شماره،يانرژ

شــدت ارتبــاطیبررســ«، )1392(يریقطمیو محمــدعلمیکــران،یاســالملوئ؛جــواد،یهراتــ
، »معـادالت همزمـان  سـتم یسيالگـو کیـ : رانیـ در ايتجارت و رشد اقتصاد،یآلودگ

.1-44، صص: 36سال دهم، شماره ،يفصلنامه مطالعات اقتصاد انرژ
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Abstract
The main objective of this study is investigation the impact of income inequality

on quality of environment in Iran in the long-run and short-run. For this purpose,
using annual data during the period 1967-2013 and Bayer-Hanck Cointegration
approach to examine the impact of income inequality on environmental quality in
Iran. The short-run and long-run effects of income inequality, economic growth and
energy consumption on CO2emission in the Iran are examined with using the
autoregressive distributed lag (ARDL) approach. The results show that more
equitable distribution of income cause better environmental quality in the short-run
and long-run. It is also the short-run and long run, economic growth has a beneficial
effect on environmental quality, whereas energy consumption has a detrimental
effect on the environment. Therefore, applying the income distribution improvement
policies aside to revise energy sector policies and using the cleaner technologies can
be used by policy makers as an instrument for long run development targets.
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