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  چکیده
اال ند تولید کی به فرآیرشد اقتصادی که متک تنهااست، سعه پایدار که مفهومی نو در جهان امروز در راستای دستیابی به تو

ل کنند. بر اساس الگوی تعادزیست نقش مهمی را ایفا میعواملی از جمله حفظ محیط لکه در آنب مطرح نبوده، باشدو خدمات 

ستقیمی زیست رابطه متفاده از منابع طبیعی و آلودگی محیطمحیطی، بین میزان اس عنوان پایه اصلی مباحث زیستهمواد ب

ابت بوده و ث ن تقریباًای برخوردار است، زیرا مقدار این منبع حیاتی در جهاها از اهمیت ویژهآلودگی آب ،وجود دارد. در این بین

 رتباط بینابررسی  دف این مطالعهبا توجه به اهمیت مسئله آلودگی آب، ه گذارد.شدت بر سالمت انسان اثر میآلودگی آن به

 د. در اینمی باش شدت مصرف انرژی در ایران تولید ناخالص داخلی سرانه وها و متغیرهای کالن اقتصادی مقدار آلودگی آب

ت انگل گرنجر و برای علی از علیبرای بررسی روابط  است. همچنین 1358-86رابطه اطالعات مورد نیاز مربوط به دوره زمانی

داخلی  ناخالص تولیداستفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که روابط بلندمدت از الگوی تصحیح خطای برداری  بررسی

لودگی رفه بین آابطه علی دوطبررسی رابطه علی نیز حاکی از ر دارد. آب میزان آلودگی و مثبت با دارارتباط کامال معنی سرانه

عه این مطال اصله ازحبر اساس نتایج  که اثر شدت مصرف انرژی معنادار نیست.حالیدر  .آب و تولید ناخالص داخلی سرانه است

هایی در جهت عمل آمده و سیاستهها نظارت بیشتری بر نحوه مصرف آن بمنظور  کاهش آلودگی آبشود که بهپیشنهاد می

 .شودذ جای منابع آالینده  اتخاکاهش شدت مصرف انرژی و جایگزینی منابع انرژی تمیز به

 
 .داخلی، شدت استفاده از انرژی تولید ناخالصهای کلیدی: آلودگی آب، توسعه پایدار، واژه
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 مقدمه
ای از علم اقتصاد است که زیست شاخهاقتصاد محیط

در راستای تفکر توسعه پایدار شکل گرفته و رشد پیدا 

کرده است. یکی از مباحث اصلی این علم، مسئله آلودگی 

زیست است. از آنجا که اقتصاد یک سیستم باز طمحی

است، سه فرآیند اصلی آن )استخراج، فرآیندسازی یا تولید 

مصرف( باعث تولید ضایعاتی است که به محیط زیست  و

شود. بر اساس الگوی تعادل مواد  هر چه باز گردانده می

زیست جذب سیستم اقتصادی منابع بیشتری از محیط

ی به محیط بازگردانده خواهد شد. از شود، ضایعات بیشتر

زیست دید اقتصاددانان چنانچه ضایعات و خسارت محیط

طریقی به سالمتی و بهداشت انسان آسیب رسانده و یا به

اثر منفی بر رفاه انسان بگذارد، آلودگی اتفاق افتاده است. 

اما تعریف آلودگی از دیدگاه اقتصادی به برخی از تاثیرات 

العمل انسان زیست و عکسبر محیط فیزیکی ضایعات

نسبت به آن تاثیرات مربوط است. در اصطالح اقتصادی، 

علت پخش مواد آلوده افتد که بهآلودگی زمانی اتفاق می

هایی نظیر آب و هوا، یک هزینه خارجی و به در محیط

)خسارت بهداشتی،  ناپذیریعبارت دیگر خسارت جبران

غیره( به رفاه انسان وارد و  افزایش بیماری و مرگ و میر

حضور فیزیکی آلودگی به معنای وجود  شود. بنابراین،

(، اولین کسی بود 1920)1آلودگی اقتصادی نیست. پیگو

طور منظم و که تاثیر آلودگی را بر کارایی اقتصادی به

های اختصاصی مدون آغاز کرد. در تحلیل وی بین هزینه

جتماعی این های مصرفی و هزینه اتولید و فعالیت

ها تفاوت وجود دارد.  وی مالحظه کرد که آلودگی فعالیت

شود که بین های خارجی میباعث تحمیل هزینه

کند. از نظر های مصرفی و عمومی شکاف ایجاد میهزینه

های خارجی به صفر اجتماعی بعید است که میزان هزینه

زیست ایجاب های محیط)آلودگی صفر(، زیرا ظرفیت برسد

هایی برای وجود آمده و هزینهنماید که ضایعات بهمی

. آلودگی صفر تنها زمانی شودکنترل آلودگی صرف 

مطلوب است که مواد آالینده بسیار خطرناک بوده و از 

برخی جهات جنبه فاجعه آمیز داشته باشد، بنابراین 

زیست و توسعه پایدار ممانعت از منظور از حفظ محیط

لی نیست بلکه حالت مطلوب زمانی ایجاد آلودگی به طور ک

                                                 
1 .piggo 

دهدکه مقدار آلودگی ایجاد شده برابر مقدار ظرفیت رخ می

 جذب محیط باشد.

آنچه که باعث اهمیت بیشتر بحث آلودگی در چند 

ها  به مسئله دهه اخیر شده است، اهمیت بیشتر دولت

توسعه پایدار است. در چارچوب توسعه پایدار که مفهومی 

رشد اقتصادی تنها متکی بر  ،ز استنو در دنیای امرو

باشد بلکه رشد در کنار فرآیند تولید کاال و خدمات نمی

ها در جهان زیست آرمان بسیاری از دولتحفظ محیط

باشد. یکی از ایرادهایی که در حال حاضر بر می

های اقتصادی وارد است عدم در نظر گرفتن کاال و سیستم

ن تولید مصرف محیطی است که در جریاخدمات زیست

. در واقع بر اساس نظام توسعه پایدار دیگر دشومی

که بلتوان تولید را تنها تابع از سرمایه و کار دانست نمی

محیطی نیز باید در تابع تولید مواد و کاالهای زیست

ریزی فرآیند منظور شود. همچنین در طراحی و برنامه

ا که هپسماندها و زباله ،تولیدی باید محصوالت جنبی

نامطلوبند را در نظر گرفت. در واقع تخریب و آلودگی 

عنوان هزینه تولید و یا محیطی نیز باید بهمنابع زیست

های اصلی که مصرف مورد نظر قرار گیرد. یکی از محیط

برای دفع ضایعات، مورد استفاده وسیع کشورهای جهان 

 ها است. درقرار گرفته منابع آبی نظیر دریاها و رودخانه

ترین که حفظ این منابع و بهداشت آن یکی از حیاتیحالی

شود. در واقع آب یکی از ملزومات بشر محسوب می

زیست و یکی از پارامترهای توسعه مهمترین منابع محیط

ای در زندگی مردم دارد. کنندهجامعه بوده و نقش تعیین

روند رو به رشد جمعیت و نیاز به آب برای تامین غذای 

عنوان یک عامل حیاتی افزایش داده یت آن را بهبشر اهم

ویژه در کشور ما با توجه به موقعیت ویژه هاست. ب

جغرافیایی خود و دارا بودن آب و هوایی نیمه خشک و 

عنوان یک منبع کمیاب و زیاد بیابان، آب به سطح نسبتاً

محدودکننده مطرح است و کمبود آن در آینده یکی از 

رغم کند. علیشور را تهدید میخطرات جدی است که ک

 1300وجود چنین شرایطی میانگین مصرف سرانه آب 

که مصرف مترمکعب برای هر نفر در سال است، در حالی

مترمکعب برای هر  580سرانه آب در جهان تنها در حدود 

نفر در سال است. این امر بیانگر اتالف منابع آب و استفاده 

ر کشور ما است. مسائل بیش از حد از این ماده حیاتی د

برداری از منابع آب فقط به مصرف بیش از حد آن بر بهره
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های نادرست، گردد، گاهی انسان با استفاده از شیوهنمی

دهد که به آن آلودگی آب ماهیت آب را تغییر می

گویند. آلودگی آب تغییرات فیزیکی، شیمیایی و می

 2حدود شود. ساالنه در زیستی)میکروبی( را شامل می

ها دچار میلیارد نفر در جهان در اثر آلودگی آب

تواند شوند که ایران نیز میهای مرتبط با آب میبیماری

ها عالوه بر ایجاد سهمی از آن را داشته باشد. آلودگی آب

زیست نیز خطر بیماری برای انسان، موجب تخریب محیط

شود. بر اساس گزارشات بانک جهانی خسارات می

هزار میلیارد  20ها در ایران یطی آلودگی آبمحزیست

درصد تولید ناخالص داخلی  7/1عبارت دیگر ریال و یا به

شود. اصوال آب در سه حوزه صنعتی، را شامل می

 گیرد. طبیعتاًکشاورزی و آشامیدنی مورد استفاده قرار می

گیرد. آمارها ت میأآلودگی آب نیز از این سه حوزه نش

درصد از منابع  آبی کشور  90در حدود دهد که نشان می

های شود، لذا پسآبما در بخش کشاورزی مصرف می

کننده به عنوان یکی از عوامل مهم آلودهخود بهکشاورزی 

های درصد از آب 5رود. همچنین در حدود شمار می

گیرد. موجود کشور در بخش صنعت مورد استفاده قرار می

مصرف آب، آلودگی  ولی با وجود سهم کم این بخش در

سازمان  )گزارش ناشی از آن بسیار متنوع و خطرناک است

 (.1386 ،حوادث غیر مترقبه کشور

رغم پیشرفت روزافزون های گذشته علیدر طی سال

تکنولوژی میزان منابع آب عمده در جهان ثابت مانده است 

و تغییرات تکنولوژی اثری در افزایش آن نداشته است. 

مشکالت موجود  دتوانت تکنولوژی تنها میبنابراین پیشرف

در توزیع بهداشتی آب را بهبود بخشد ولی قادر به افزایش 

سازی های شیرینکه تکنولوژیمنابع آب نیست، مگر این

آب توسعه یابد که تاکنون از لحاظ اقتصادی مقرون به 

ها با صرفه نبوده است. یکی دیگر از مشکالت، آلودگی

ها است. برای اینکه این نوع  در آبقدرت ماندگاری باال

ها وقت مورد نیاز ها توسط محیط جذب شود سالآلودگی

 .است

با توجه به مطالب گفته شده، محدود بودن منابع آب و 

آلودگی آن زنگ خطری برای کمبود آب سالم در آینده 

شود و برای مقابله با این بحران مدیریت محسوب می

. در واقع مصرف آب باید به مصرف آب بهترین گزینه است

استفاده بیش از حد و آلودگی  از ای مدیریت شود کهگونه

آن تا حد امکان ممانعت به عمل آید. برای رسیدن به 

کننده تر عوامل آلودهچنین هدفی شناخت و بررسی دقیق

ر اساس الگوی بی دیگر رسد. از سویآب ضروری به نظر می

اط کرد که رشد تولید و توان چنین استنبتعادل مواد می

زیست و ایجاد آلودگی مصرف بر استفاده بیشتر از محیط

رشد جمعیت نیز از طریق  تاثیر مستقیم دارد. یقیناً

افزایش مصرف یکی از عوامل اثرگذار بر آلودگی است. از 

ای دیگر افزایش تولید کاال و خدمات که در رشد جنبه

یز مستلزم افزایش کند نتولید ناخاص داخلی نمود پیدا می

استفاده از منابع طبیعی و به دنبال آن ضایعات بیشتر 

تواند منشا باشد. بنابراین رشد تولید ملی نیز میمی

 زیست محسوب شود. آلودگی محیط

پارامتر مهم دیگر تراکم مصرف انرژی یا به عبارت 

دیگر نسبت انرژی به تولید ناخالص داخلی است که بر 

ط موثر است. در واقع این پارامتر به میزان آلودگی محی

های اصلی بحث آلودگی است. عنوان یکی از شاخص

 ای تحت عنوان تحلیل تجربی(، در مقاله2003)1فوکاکسی

محیطی در چند کشور در حال زیستهای انرژی و سیاست

های کالن اقتصادی، به بررسی توسعه با استفاده از شاخص

رف انرژی  در سه دو شاخص شدت انتشار و شدت مص

های روند این کشور برزیل، چین و هند پرداخته و تفاوت

ها را در این کشورها  تحلیل کرده ودر نهایت به شاخص

این نتیجه رسیده است که تفاوت بین این روندها از نوع و 

 شود.میزان صنعتی بودن این کشورها ناشی می

کرره آب همررواره یررک عامررل  رغررم آنعلرریدر ایررران 

اکثر مطالعات انجام شرده  دکننده محسوب می شود، محدو

در داخل کشور بر روی آلودگی هروا متمرکزنرد کره از آن    

جمله می توان به موارد ذیل اشراره نمرودم مزینری و مرراد     

دی و تبعرات رشرد اقتصرا   ای اثر (، در مطالعه1385حاصل)

مطالعره  را بره صرورت   تخریب زیست محیطی برر سرالمت   

ی با استفاده از روش داده های تلفیقر و  موردی آلودگی هوا

ارتباط میان سه شاخص آلودگی، رشد اقتصرادی و   ،)پانل(

سالمت بررای منتخبری از کشرورهای برا درآمرد متوسرط       

، مرورد  2002و  1995بررای دوره   ،)ایران، ترکیه و چرین( 

سره  . نتایج مطالعه ایشران نشران داد کره     ددانزمون قرار آ

ادی قررار دارنرد کره در آن    کشور در مرحله اول رشد اقتص

رابطه درآمد و آلودگی مثبرت اسرت و نیرز اثرر درآمرد برر       

شاخص سالمت مثبت و اثر آلرودگی برر شراخص سرالمت     

 منفی است. 

                                                 
1Focacci.  
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ای ، در مطالعره 1386نیز در سال  مرادحاصلو پژویان 

ا بر  "بررسی اثر رشرد اقتصرادی برر آلرودگی هروا     "با عنوان 

نل(، اثر رشد اقتصادی ا)پهای تلفیقی استفاده از روش داده

در قالب فرضیه منحنی زیسرت محیطری   را بر آلودگی هوا 

هرای درآمردی متفراوت    کشور برا گرروه   67کوزنتس برای 

اثر در مطالعه ایشان . دادندمورد آزمون قرار  ،)شامل ایران(

رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قروانین زیسرت محیطری،    

میزان آلودگی هروا  تعداد خودرو و درجه بازبودن اقتصاد بر 

برقرراری منحنری زیسرت محیطری کروزنتس در      و بررسی 

 شد.یید أتمطالعه، کشورهای مورد 

عنوان مسائل "ای تحت (، در مطالعه1377فطرس)

به بررسی تئوریکی ارتباط  "زیست و علم اقتصادمحیط

زیست محیطی  با پارامترهای کالن آلودگی و خسارات 

ملی پرداخته است. در این  اقتصادی نظیر جمعیت، تولید 

های اقتصادی و در نظر گرفتن مطالعه او بر اساس تئوری

محیطی به عنوان نهاده تولید و اصل تعادل کاالهای زیست

مواد به روش تحلیلی به این نتیجه رسیده است که 

خسارت و آلودگی  به محیط زیست  با پارامترهایی نظیر 

در ارتباط مستقیم جمعیت و تولید ملی به صورت بالقوه 

  .هستند

 در ایران، اهمیت منابع آبمطالب فوق و با توجه به 

بررسی تاثیر چند متغیر کالن اقتصادی به تحقیق حاضر 

بر آلودگی آبها در ایران  تولید ناخالص داخلی سرانهنظیر  

 پردازد. می

  

 هامواد و روش
و  تولید ناخالص داخلی سرانهدر این الگو آلودگی آب، 

دت مصرف انرژی به عنوان متغیرهای اصلی  وارد الگو ش

عالوه شده و روابط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرند. 

بر این، برای بررسی اثر برنامه های توسعه بر آلودگی نیز از 

معیار آلودگی آب، یک متغیر موهومی استفاده شده است. 

)محاسبه شده بر حسب انتشار  BODمیزان انتشار 

الزم   رم در روز( است که در واقع مقدار اکسیژنیکیلوگ

های هوازی در مدت تغذیه از برای ادامه فعالت باکتری

مواد آلی موجود در محیط آلودگی آلی آب و همینطور 

های مزبور  ست که شدنی و مغذی باکتریمواد آلی تجزیه 

های بیوشیمیایی تحت عنوان اکسیژن مورد نیاز و اکنش

ی متغیر شدت مصرف انرژی از نسبت . براشودبررسی می

تولید ناخالص داخلی مصرف  کل فرآورده های نفتی بر 

 نسبتنیز  تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده شده است.

 بر جمعیت1376 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال

های سری زمانی و مربوط به است. این اطالعات از نوع داده

و برگرفته از اطالعات بانک  2007 -1981دوره زمانی

جهانی، آمار بانک مرکزی و سایت اطالعاتی 

nationmaster.com .هستند 

بررسی روابط بین متغیرها در این مطالعه دارای دو 

بخش است. در بخش اول رابطه روابط علی بین متغیرها 

گیرد و در بخش دوم روابط بلندمدت مورد آزمون قرار می 

 گیرند.  مورد بررسی قرار می

های برای بررسی رابطه علی بین متغیرها روش

ها ترین این روشمختلفی ارائه شده است. یکی از ساده

گند که ( بیان می1969آزمون علیت گرنجر است. گرنجر)

( x( توسط مقادیر گذشته متغیر)yاگر مقادیر جاری متغیر)

است. عکس این  yعلت  xبینی شود، در این صورت پیش

باشد. بر اساس روش گرنجر برای صادق می حالت نیز

است الزم است تا روابط  yو  xآزمون روابط علی بین 

 (برآورد شود:2(و )1)

tit
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                            (1) 
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                             (2)  

داری ضرایب این دو رابطه چند حالت اس معنیبر اس

 مختلف ممکن است وجود داشته باشد.

 xحالت اول شرایطی است که ضریب تخمینی متغیر

0i( از نظر آماری غیر صفر باشد)1در رابطه )  و .)

( از نظر آماری 2در رابطه )yمجموع ضرایب متغیر 

صفر)  0δ j باشد، آنگاه علیت یک طرفه وجود )

 است. yعلت   xدارد به طوریکه

حالت دوم شرایطی است که  نظر آماری 

0iروابط) ( و )0δ
j
 برقرار باشد، در این )

شرایط  می توان گفت علیت یک طرفه وجود دارد اما در 

 است. xعلت  yاینجا 

دهد که روابط  حالت سوم در شرایطی رخ می

(0 i( و )0δ
j
 برقرار باشد. در چنین )

 برقرار است. xو  yای بین طرفهابطه علیت دوشرایطی ر



 

 

  1390زمستان ، 6، شماره دوم سال
62 

 ر متغيرهاي كالن اقتصادي ... بررسي اث

  افتد که روابطحالت چهارم نیز در شرایطی اتفاق می

(0 i( و )0δj  برقرار باشد. به عبارت )

ن در ای دار نباشند.دیگر این ضرایب از نظر آماری معنی

 وجود ندارد.  xو  yصورت هیچ رابطه علی بین

مدتی است دهندة روابط کوتاهروابط علی در واقع نشان

 یماًکه بین متغیرهای موجود در الگو وجود دارد ولی مستق

د. امکان محاسبة روابط بلندمدت بین متغیرها وجود ندار

دهندة روابط است که ضرایب بلندمدت، نشانلی این در حا

ای در کنندهتعادلی بین متغیرها هستند و نقش تعیین

، این های اقتصادی دارند.  از این رو در بخش دومتحلیل

رندة با استفاده از  الگوی تصحیح خطا که در بردا روابط 

 ضرایب بلندمدت نیز است، مورد آزمون قرار می گیرد.

تصحیح خطا تغییرات یک متغیر به  در یک الگوی

تغییرات دورة قبل تمامی متغیرهای موجود در الگو و به 

انحرافات آن متغیر از مقادیر تعادلی بلندمدت آن وابسته 

(. بر همین اساس، در این الگو 2004باشد)اندرس،می

مدت و بلندمدت متغیر وابسته به العمل کوتاهعکس

مدت به بلندمدت کوتاه متغیرهای مستقل و پیوند روابط

 (.2006، 1قابل بررسی است )والترس

در ادبیات موضوع الگوی تصحیح خطا به دو صورت 

شود. ای)برداری( معرفی میای و چندمعادلهمعادلهتک

تفاوت اساسی که بین الگوی تصحیح خطا به صورت 

ای یا ای و الگوی تصحیح خطای چندمعادلهمعادلهتک

ن است که در الگوی تصحیح خطای برداری وجود دارد آ

ایر ای فرض بر درونزایی یک متغیر و برونزایی سمعادلهتک

متغیرهاست. در حالیکه در الگوی تصحیح خطای برداری 

وی بنابراین الگ فرض بر درونزایی همه متغیرهای الگوست.

ا تصحیح خطای برداری جامعیت بیشتری دارد. این الگو ر

صورت زیر در توان به در حالت کلی می

 (:1991نظرگرفت)التکیپول

  

 
Ytدر رابطة فوق، 

بردار  1n  ازn  متغیر موجود

βαπو  است که در آنβ  ماتریس بردارهای روابط

روابط کوتاه مدت به  ماتریس ضرایب تعدیلبلندمدت و 

 بلندمدت می باشد.

                                                 
1Wolters.   

یکی از شروط برآورد الگوی تصحیح آزمون وجود 

د بای رابطه بلندمدت بین متغیرهاست. به عبارت دیگر ابتدا

وجود چنین رابطه ای آزمون شده و سپس در صورت 

نگل وجود، رابطه برآورد شود. برا ی این آزمون دو روش ا

د دارد که روش اول گرنجر و جوهانسون جوسلیوس وجو

دارای یک محدودیت در شرایط وجود بیش از دو متغیر 

ابطه ر 2است. در واقع در این روش امکان دارد که بیش از 

ر بلندمدت وجود داشته باشد. در حالیکه روش انگل گرنج

از  تنها یکی از این روابط را نشان می دهد به همین علت

ا ندارد روش جوهانسن جوسلیوس که این محدودیت ر

جوهانسن مبتنی بر رابطه بین  استفاده می شود. روش

ر باشد. اما به طوهای مشخصه آن میرتبه ماتریس و ریشه

توان گفت که این روش چیزی جز تعمیم آزمون ساده می

اس فولر به حالت چندمتغیره نیست. این آزمون بر اسدیکی

دو آماره حداکثر مقدار ویژه و آماره اثر بررسی می 

 (.  2004ود)اندرس،ش

 

  نتایج و بحث

در این مطالعه، بررسی رابطه علی بین متغیرهای الگو 

با استفاده از روش انگل گرنجر صورت گرفت که نتایج آن 

( مشاهده می شود. بر اساس این نتایج  وجود 1در جدول)

و  تولید ناخالص داخلی سرانهیک رابطه علی دوطرفه بین 

می شود. در حالیکه شدت  مقدار آلودگی آب مشاهده

مصرف انرژی از نظرآماری نمی تواند علت آلودگی آب در 

 ایران محسوب شود.

ut
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 نتایج آزمون علیت:(1جدول)

 H0فرض  F آماره احتمال

0.06 3.6 R  علت گرنجریP نیست 

0.08 3.30 Pگرنجری علت R  .نیست 

0.39 0.74 E علت گرنجریP  نیست   

0.53 0.38 Pگرنجری علت E  .نیست 

 های تحقیقمأخذ: یافته                    

 

وضعیت ، اولین مرحله تعیین  VECMبرآورد الگوی   در

ایستایی متغیرها است که با استفاده از آزمون دیکری فرولر   

( ارائه شرده  2)ته انجام شده و نتایج آن در جدولتعمیم یاف

تا  و است. بر اساس این نتایج هر سه متغیردر سطح ناایسر 

درسطح تفاضل اول ایستا هستند. به عبارت دیگر هرر سره   

 متغیر انباشته از مرتبه اول هستند.
 

 ایستایینتایج آزمون  :2جدول)
 سطح متغیر

 وضعیت ایستایی tآمارهبحرانیمقدار محاسباتی tآماره  شرح متغیر

P ناایستا -3.7 -1.86 میزان آلودگی آب 

E ناایستا -3.7 -1.7 شدت استفاده از انرژی 

R ناایستا -3.7 -0.36 تولید ناخالص داخلی سرانه 

 سطح تفاضل اول متغیر

dP ایستا -3.7 -5.97 میزان آلودگی آب 

dE ایستا -3.7 6.09 شدت استفاده از انرژی 

dR *ایستا -3.7 3.64 تولید ناخالص داخلی سرانه 

      اطمینان %95*ایستا در سطح                                                                                  های تحقیقمأخذ: یافته         

 

الزم است تا وجود رابطره   VECMقبل از برآورد الگوی 

بلندمدت بین متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. نتایج آزمون 

(  ارائه شده نشان می دهد کره  3جوهانسون که در جدول)

داکثر مقدار ویرژه  و آمراره اثرر وجرود یرک      هر دو آماره ح

 رابطه بلندمدت بین متغیرها را تایید می کند.

 
 نتایج آزمون تعیین مرتبه همگرایی: (3)جدول

فرض
H0 

 فرض

H1 

حداکثرمقداروآماره

 یژه
 (05/0مقداربحرانی)سطح آماره اثر (05/0مقداربحرانی)سطح

R=0 R>0 26.16 25.82 51.48 42.91 

R=1 R>1 16.46 19.38 25.32 25.87 

R=2 R>2 8.85 12.51 8.85 12.51 

 های تحقیقمأخذ: یافته

در مرحله بعد برای تعیین وقفره مناسرب الگرو اسرت،     

مقایسره شردند کره    وقفه با معیارهرای مختلرف    3حداکثر 

( ارائرره شررده اسررت. همررانطور کرره 4)نتررایج آن در جرردول

و حنران   مشاهده می شود هر سه معیار، شروارتز، آکائیرک  

تاییررد مرری کننررد.  VARرا برررای الگرروی  1کرروئین، وقفرره 

صرفر   VECMهای تفاضل متغیرهرا در الگروی   وقفهبنابراین 

 .خواهد بود
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 تعیین وقفه مناسب الگونتایج آزمون  :(4جدول)

 SBC AIC HQ تعداد وقفه
0 15.41- 15.56- 15.53- 

1 *16.68- *17.44- *17.27- 

2 16.01- 17.03- 16.74- 

3 15.62- 17.07- 16.65- 

 های تحقیقمأخذ: یافته                                            

 

با در نظر گرفتن نتیجه آزمون تعداد رابطره بلندمردت   

که حاکی از وجود تنها یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای 

رابطه با توجه به شرایط تشرریح شرده در   ت. این الگوی اس

ود رونرد را نیرز در رابطره بلندمردت لحراظ      حالتی که وجر 

مورد برآورد قررار گرفرت کره ضررایب حاصرل در       کنرد، می

ارائه شده است. همانطور که در این جدول دیده  (5)جدول

 0.16 تولید ناخالص داخلری سررانه  ضریب متغیر می شود، 

است که گویای اثر مثبرت و کرامال معنرادار آن برر میرزان      

ت مصرف انررژی نیرز مثبرت    آلودگی می باشد. ضریب شد

ضرریب  است ولی اثر  آن از نظرر آمراری معنرادار نیسرت.     

است. عالمت منفی این ضریب 0.74تعدیل این رابطه برابر 

تاییدکننده وجود رابطره بلندمردت برین متغیرهرا بروده و      

از عردم تعرادل روابرط     0.74 دهد کره  مقدار آن نشان می

عرادل بلندمردت   مدت در یک دوره تعدیل شده و به تکوتاه

ضریب متغیر موهومی نیز منفی است که نزدیک می شود. 

نشان می دهد که اجرای برنامه های توسعه باعرث کراهش   

آلودگی آبها در ایران مری شرود. اگرر چره ایرن اثرر بسریار        

ضعیف است ولی نشان می دهد که برنامه های توسرعه در  

کل در جهت کاهش آلودگی و توسعه پایدار قردم برر مری    

 رد.دا

                          
 )آلودگی آب(( p)متغیر وابسته  VECMنتایج برآورد الگوی  :(5)جدول

 tآماره  ضریب شرح متغیر

R(-1) 2.30 0.158  تولید ناخالص داخلی سرانه وقفه اول متغیر 

E(-1) 0.37 25.11 وقفه اول متغیر شدت استفاده از انرژی 

T 2.76 0.01 روند 

ECT 5.77- 0.74- تعدیل ضریب 

d 1.54- 0.05- 0بقیه=1های توسعه=برنامه های اجرای متغیر موهومی، سال 
 های تحقیقمأخذ: یافته                      

 

مثبت میزان گویای تاثیر  به طور کلی نتایج این بررسی

در واقع بر مقدار آلودگی آبها است.  تولید ناخالص داخلی

ت و هم بلندمدت بر آلودگی این متغیر هم در کوتاه مد

آب موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود تا تمهیداتی در 

از جهت کنترل واحدهای تولیدی در آلوده کردن آب 

واحدهای تولیدی و خدماتی طریق نظارت بر نوع مصرف 

از  عالوه بر این استفاده اتخاذ شود. جامعه توسط دولت

از انرژی  تکنولوژهایی که باعث کاهش شدت استفاده

بر کاهش آلودگی اثر مفیدی تا حدی تواند مینیزشود می

داشته باشد. در این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته 

است و دانشمندان همواره به دنبال یافتن روشهایی هستند 

که  تراکم مصرف انرژی را کاهش دهد. دستیابی و استفاده 

نه تولید، اثر های سرااز این روشها  عالوه بر کاهش هزینه

زیست بسیار مطلوبی بر کاهش خسارات و آلودگی محیط

 خواهد داشت.

استفاده از سیاستهای تشویقی و تنبیهی از سوی دولت 

تمیز مانند انرژی باد،  در جهت جایگزینی  منابع انرژی

های فسیلی و کاهش آلودگی خورشید و آب  با سوخت

اعث ایجاد ناشی از صنایع مختلف، بویژه صنایعی که ب

شوند نیز آلودگیهای خطرناک و با قدرت ماندگاری باال  می

از عوامل اثرگذار بر ایجاد تعادل در مقدار آلودگی و 

 ظرفیت جذب محیط است.
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Investigation of Macro economical Variable on Water  Pollution  in Iran 

 
Hamid Amirnejad ,Hamed Rafiee  ,Halime Jahangard ,Iraj Saleh   

 
According to importance of Water Pollution, this study investigates relation between 

amount of Water  Pollution  and macro variables of economical growth and energy 

consumption data for1979-2007and  in Iran. for investigation of causality and long run 

relation, used Engel granger causality and Vector Error Correction (VECM) respectively. 

Results show that GDP has positive and significant  longrun and double-breasted causality 

relation with water pollution. But energy consumption effect is not significant. Therefore is 

suggested that consumption is controlled for reducing pollution and policies make for 

reducing energy consumption and switching clean energy resources reward embarrassed 

resources. 
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